
Κατερίνα Χασαπογιάννη 

Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής 

15 Μαΐου 2002

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μάιος 2002 -  Οκτώβριος 2002

Έως το τέλος Μαΐου 2002:

1. Φορολογική ρύθμιση για συνάφεια ετών 1999-2001 (Υπ. Οικονομίας).

2. Μείωση θητείας: Έχει ήδη αρχίσει. Αυτοί που παρουσιάζονται στο Στρατό 

Ξηράς το 2002 θα υπηρετήσουν 14 μήνες. Αντίστοιχη μείωση και στα άλλα 

Σώματα (Υπ. Άμυνας)

3. Ολοκλήρωση διαλόγου με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για την κατάρτιση ενός 

σύγχρονου Διαθεματικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο και τη συγγραφή νέων βιβλίων (Υπ. Παιδείας).

4. Οριστικές εντάξεις δικαιούχων στο νέο πρόγραμμα της πρόωρης 

συνταξιοδότησης και καταβολή πρώτων πληρωμών (Υπ. Γεωργίας).

5. Κατάθεση για ψήφιση από τη Βουλή των νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της 

λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τη μετατροπή του σε Ανώνυμη 

Εταιρεία (άμεσα) καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία των Επιβατικών 

Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) Αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) (Υπ. Μεταφορών)

6. Κατάθεση νομοσχεδίου με διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 

Δημόσιο Τομέα με επέκταση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπ. Δημ. Τάξης)



7. Κατάθεση νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των

εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας κατ’ ανηλίκων και 

γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για την 

αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών (Υπ. Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξης)

Έως το τέλος Ιουνίου 2002:

8. Ψήφιση νομοσχεδίου για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών 

(Υπ. Οικονομίας)

9. Κατάθεση κυβερνητικών προτάσεων για τη φορολογική μεταρρύθμιση (Υπ. 

Οικονομίας)

10. Ψήφιση του νομοσχεδίου για ΑΣΕΠ - μοριοδότηση και τις Ανεξάρτητες Αρχές

(ΥΠΕΣΔΔΑ)

11. Ψήφιση του νομοσχεδίου για πάταξη της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση

(ΥΠΕΣΔΔΑ)

12. Ολοκλήρωση του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης -  

Σκοπιών (Υπ. Ανάπτυξης)

13. Ολοκλήρωση διαδικασιών ένταξης επενδύσεων στο πρόγραμμα για την ενίσχυση 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού (α’ κύκλος) 

20,54 εκατ. € ή 7 δισ. δρχ. (Υπ. Ανάπτυξης)

14. Λειτουργία σε συνδυασμένο κύκλο της μονάδας ΔΕΗ στην Κομοτηνή (496 Μ\Υ)

(Υπ. Ανάπτυξης)

15. Ψήφιση νομοσχεδίου για τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), το 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ), την κατάργηση των μεταγραφών εξωτερικού, τη ρύθμιση για



τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τη ρύθμιση για την Ανωτέρα Σχολή 

Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών -  Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) (Υπ. 

Παιδείας).

16. Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κανονισμού λειτουργίας φυλακών, που τώρα 

δεν υφίσταται (Υπ. Δικαιοσύνης).

17. Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της ποινικής 

νομοθεσίας με στόχο την επιτάχυνση της ποινικής δικαιοσύνης και την μερική 

αποσυμφόρηση των φυλακών (Υπ. Δικαιοσύνης)

18. Παρουσίαση του Σχεδιασμού για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2004 (Υπ. Δημ. Τάξης)

Έως το τέλος Ιουλίου 2002:

19. Φορολογικές ρυθμίσεις: Κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 1993-98 

(Υπ. Οικονομίας)

20. Ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε 

αμυντικά-στρατιωτικά θέματα (από 1/7/2002 και για ένα χρόνο) με στόχο την 

προώθηση -με διάφορα μέσα- της ιδέας της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΑΕ) στο χειρισμό θεμάτων, μεταξύ των οποίων και ο 

Ευρωστρατός (Υπ. Άμυνας).

21. 300 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών -  300 διοικητικές πράξεις (ΥΠΕΣΔΔΑ)

22. Διαφάνεια, εκσυγχρονισμός και μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος με

ολοκλήρωση της συζήτησης για τη χρηματοδότηση των κομμάτων (Μάιος), με 

την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για το πόθεν έσχες βουλευτών και 

κρατικών λειτουργών (τέλος Ιουνίου) και με την ανασύνταξη των εκλογικών 

καταλόγων (μέσα Ιουλίου) (ΥΠΕΣΔΔΑ)



23. Ολοκλήρωση διαδικασιών ένταξης επενδύσεων στο πρόγραμμα για την ενίσχυση 

επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικού 

προϋπολογισμού (α’ κύκλος) 121,8 εκατ. € ή 41,5 δισ. δρχ. (Υπ. Ανάπτυξης)

24. Έναρξη πληρωμών στους νέους δικαιούχους για το νέο πρόγραμμα δάσωσης

γεωργικών γαιών (Υπ. Γεωργίας)

25. Κατάθεση νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που ρυθμίζει τη 

χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς και του εκπαιδευτικού συστήματος 

των αστυνομικών ώστε να είναι εφικτή η ανταπόκρισή τους στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες (Υπ. Δημ. Τάξης)

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2002:

26. Διακλαδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις: Ενεργοποίηση κατά 70% του 

διακλαδικού Στρατηγείου του ΓΕΕΘΑ και πρόσληψη 3.360 επιπλέον 

Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), ώστε ο αριθμός των προσληφθέντων το 2002 

να ανέλθει στις 6.000 (Υπ. Άμυνας).

27. Υπογραφή των συμβάσεων για τα οπλικά συστήματα που αποφάσισε το 

ΚΥΣΕΑ (Φεβ.- Μάρτιο 2002) (Υπ. Άμυνας)

28. Ψήφιση (το καλοκαίρι) του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Δημόσιας Διοίκησης (ιεραρχική εξέλιξη, αξιολόγηση, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης, βαρόμετρο του Πολίτη) (ΥΠΕΣΔΔΑ)

29. Ανακοίνωση για πρώτη φορά Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής

Προστασίας για το έτος 2003 (ΥΠΕΣΔΔΑ)



30. Εκταμιεύσεις ύψους 58 εκατ. € ή 19,764 δισ. δρχ. για τις συνεχιζόμενες 

επενδύσεις του Ν. 2601/98 (23α και 2313) για προώθηση της επιχειρηματικότητας 

(Υπ. Ανάπτυξης)

31. Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη υλοποίησης επενδύσεων στο πρόγραμμα (α’ 

κύκλος) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Νέων, συνολικού 

προϋπολογισμού 29,04 δισ. € ή 9,89 τρισ. δρχ. (Υπ. Ανάπτυξης)

32. Ψήφιση νόμου για τη δημιουργία Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης σε όλα τα 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας (Υπ. Παιδείας).

33. Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την 

έρευνα (Υπ. Παιδείας).

34. Ολοκλήρωση του προγράμματος κτιριακής αναβάθμισης 10 μεγάλων 

νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Υπ. Υγείας)

35. Λειτουργία των νέων νοσοκομείων του Χαϊδαρίου, Αλεξανδρούπολης και 

Σερρών και των επεκτάσεων άλλων νοσοκομείων (Υπ. Υγείας)

36. Λειτουργία των περισσοτέρων από τις 113 νέες κλίνες των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας που προβλέπονται για το 2002 (Υπ. Υγείας)

37. Ψήφιση νομοσχεδίου για την Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας (Υπ. Υγείας)

38. Έναρξη της στελέχωσης των αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε 

13 νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Υπ. Υγείας)

39. Παράδοση του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ελληνική Γεωργία και

την Ύπαιθρο 2002-2010» από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα μετά από 

κοινωνικό διάλογο (Υπ. Γεωργίας).



40. Έναρξη (ήδη από Μάιο για ορισμένες πόλεις) εργασιών για την ανέγερση νέων 

σωφρονιστικών καταστημάτων και εφαρμογής μέτρων για την επαγγελματική 

κατάρτιση, εκπαίδευση και υποστήριξη των κρατουμένων (Λάρισα, Βόλος, 

Αυλώνας), για θεραπεία και απεξάρτηση τοξικομανών κρατουμένων (Θήβα, 

Κορυδαλλός) και για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων (Υπ. 

Δικαιοσύνης)

Έως τις δηιιοτικές εκλογές (μέσα Οκτωβρίου) 2002:

41. Νέος νόμος για τις αποκρατικοποιήσεις και για την επιτάχυνση της υλοποίησης 

των επενδύσεων (Υπ. Οικονομίας)

42. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Οριστικοποίηση του πλαισίου, μετά από κοινωνικό 

διάλογο (Υπ. Οικονομίας)

43. Φορολογική μεταρρύθμιση: Σύνταξη φορολογικού νομοσχεδίου (Υπ.

Οικονομίας)

44. Έναρξη προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς και μέριμνας για τους 

Στρατεύσιμους Οπλίτες, το Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό και το Πολιτικό 
Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων 

προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, ανάπτυξης 

υποδομών ψυχαγωγίας και πρόνοιας, πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης των 

ναρκωτικών, ψυχολογικής στήριξης, υλικής στήριξης απόρων στρατευμένων κ.α. 

(Υπ. Άμυνας)

45. Προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τροποποίηση της στρατολογικής 

νομοθεσίας και για ρύθμιση θεμάτων στρατευσίμων, ανυπότακτων, οπλιτών και 

επαγγελματιών οπλιτών (Υπ. Άμυνας)

46. Προώθηση ισότητας των φύλων με συμμετοχή των γυναικών κατά 1/3 στις 

τοπικές εκλογές, καθώς και με θεσμικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας των ανθρώπων και της βίας (ΥΠΕΣΔΔΑ)



47. Κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας 

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ) (Υπ. Ανάπτυξης)

48. Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη υλοποίησης του έργου πιστοποίησης 

επιχειρήσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙβΟ 9001:2000 (α’ κύκλος), 

συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. € ή 4 δισ. δρχ. (Υπ. Ανάπτυξης)

49. Έναρξη κατασκευής -στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου- νέων μονάδων για 

παραγωγή βενζινών, υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών (0%

περιεκτικότητας σε θείο) (Υπ. Ανάπτυξης)

50. Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του συντελεστή 

δόμησης (ΥΠΕΧΩΔΕ)

51. Ανακοίνωση μέτρων για την επίτευξη των δεικτών επιτρεπόμενης ρύπανσης στην 

Αττική (ΥΠΕΧΩΔΕ)

52. Ολοκλήρωση και ανακοίνωση της Εθνικής Πολιτικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη

(ΥΠΕΧΩΔΕ)

53. Προγράμματα για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθώς και για την 

επεξεργασία και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας 

(ΥΠΕΧΩΔΕ).

54. Ολοκλήρωση του Γενικού Χωροταξικού της χώρας και του Χωροταξικού 

Σχεδίου 5 Περιφερειών (ΥΠΕΧΩΔΕ)

55. Εγνατία: Παράδοση 55 χλμ. στον κύριο άξονα και 42 χλμ. στις κάθετες οδούς. 

Έργα προς ανάθεση και δημοπράτηση ύψους 827,6 εκατ. € ή 282 δισ. δρχ. 

(ΥΠΕΧΩΔΕ)



56. ΠΑΘΕ: Παράδοση σε χρήση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας, της Ζεύξης 

Ρίου -  Αντιρρίου και δρόμου 20 χλμ. στην περιοχή Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας
(ΥΠΕΧΩΔΕ)

57. Παράδοση τμημάτων της Αττικής οδού και ολοκλήρωση επιμέρους φάσεων 

(ΥΠΕΧΩΔΕ)

58. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με εισαγωγή της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, με κανονισμό λειτουργίας σχολείων 

και διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) σε 4.000 

σχολεία κ.α. (Υπ. Παιδείας).

59. Επέκταση του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας, πέραν της αθλητικής και 

ιστορικής πλευράς, και σε θέματα πολιτισμικών αξιών, αποδοχής της διαφοράς και 

Ολυμπιακής εκεχειρίας για διαμόρφωση εθελοντικής συνείδησης (Υπ. Παιδείας).

60. Ασφαλιστικό: Προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου (Υπ. Εργασίας)

61. Δημιουργία Αγροτικής Εστίας: Προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου (Υπ. 

Εργασίας)

62. Έκδοση Κανονιστικής Πράξης για την απαγόρευση εργασιών ή δραστηριοτήτων 

που ενδεχομένως βλάψουν την υγεία ή την ηθική παιδιών ανηλίκων. Μέτρα για 

την παρακολούθηση εφαρμογής προστατευτικών διατάξεων για την εργασία 

παιδιών- ανηλίκων (Υπ. Εργασίας)

63. Αποπεράτωση, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, οικισμών σε 12 Νομούς 

της χώρας (Υπ. Εργασίας)

64. Συνέχιση πληρωμών των 29.363 δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης που

είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα στα πλαίσια του Καν. 2079/92 και πληρωμή (έως 

15/10/02) 130.000 δικαιούχων για την εξισωτική αποζημίωση της περιόδου 2001 

(Υπ. Γεωργίας)



65. Ολοκλήρωση εντάξεων νέων δικαιούχων στα γεωργοπεριβαλλοντικά
προγράμματα και συνέχιση πληρωμών στους δικαιούχους των προγραμμάτων της 

Βιολογικής Γεωργίας, της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, της Μείωσης της 

Νιτρορύπανσης και της Διατήρησης Σπάνιων Φυλών (Υπ. Γεωργίας)

66. Συνέχιση πληρωμών προηγούμενων προγραμμάτων δάσωσης γεωργικών γαιών 

σε 16.491 δικαιούχους (Υπ. Γεωργίας)

67. Έκδοση Π.Δ. για τα κίνητρα προς συγχώνευση των Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και για τη σύσταση κλαδικών Συνεταιρισμών

για συγκεκριμένα προϊόντα (Υπ. Γεωργίας)

68. Εφαρμογή μέτρων για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών με την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία (Υπ. Πολιτισμού)

69. Εγκαινίαση τουλάχιστον 10 νέων ή ριζικά ανακαινισμένων μουσείων (Υπάτη, 

Μυκήνες, Σικυώνα, Καλάβρυτα, αρχοντικό Κουντουριώτη κλπ) (Υπ. Πολιτισμού)

70. Οργάνωση Μεταφορών: Ολοκλήρωση της απογραφής των ΕΔΧ αυτοκινήτων 

της Αττικής και των ΦΔΧ αυτοκινήτων της χώρας για την εξυγίανση του κλάδου 

(Υπ. Μεταφορών)

7Ε Οδική Ασφάλεια: Ολοκλήρωση 50 Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) 

από τα 110 που κατασκευάζονται (Υπ. Μεταφορών)

72. Ψήφιση νομοσχεδίων για την υποχρεωτική συνεγκατάσταση των κεραιών 

κινητής τηλεφωνίας, για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και για τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών. (Υπ. Μεταφορών)

73. Μετοχοποίηση του ΟΛΠ Α.Ε. (Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας)

74. Νέα δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος της ναυτιλίας (Υπ. 

Εμπορικής Ναυτιλίας)



75. Έκδοση Π.Δ. για ίδρυση Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (Υπ. Εμπορικής 

Ναυτιλίας)

76. Ολοκλήρωση της διαδικασίας για ψήφιση του νομοσχεδίου για τους περιορισμούς 

στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή 

συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. (Υπ. Τύπου)

77. Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση ΠΔ για την κύρωση του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τις εκπομπές 

των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (Υπ. Τύπου)

78. Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της Παγκόσμιας έκθεσης 

EXPO 2007 ή 2008 στη Θεσσαλονίκη και υποστήριξη της υλοποίησης του 

Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Υπ. 

Μακεδονίας -  Θράκης)

79. Συντονισμός με το ΥΠΕΧΩΔΕ για νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας και 

θεσμοθέτησης όρων δόμησης στο Αιγαίο (Υπ. Αιγαίου).


