
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

14 Ιανουάριου 2000

Συνεδρίασε σήμερα στις 10.00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό 

την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και ασχολήθηκε με 

θέματα υγείας.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός -όπως είχε ήδη αναγγελθεί- 

έκανε μια γενική εισήγηση, αναφορικά με το κυβερνητικό έργο, κατά το 1999, 

σε τρεις κρίσιμους τομείς:

• Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται 

πλέον ισχυρή στον 21ο αιώνα και έτοιμη να αντιμετωπίσει την 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η κατάσταση της οικονομίας είναι πολύ θετική, οι δείκτες των οικονομικών 

μεγεθών εξελίσσονται πολύ ικανοποιητικά, και μέχρι τέλους Φεβρουάριου, 

η Ελλάδα θα έχει εκπληρώσει και το 5ο κριτήριο του πληθωρισμού που θα 

της επιτρέψει να ξεκινήσει τις διαδικασίες ένταξής της στην ΟΝΕ, 

επιτυγχάνοντας το μείζονα στόχο της τετραετίας 1996-2000 με το σπαθί 

της.

• Στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η 

Ελλάδα έχει πλέον φωνή, κύρος, παρουσία στη διεθνή σκηνή και αποτελεί 

τον κατ’ εξοχήν σταθεροποιητικό παράγοντα και την κατ’ εξοχήν 

αναπτυξιακή δύναμη στην ευαίσθητη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Η Ελλάδα αποτελεί τη γέφυρα -είπε χαρακτηριστικά- ανάμεσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βαλκανικές χώρες. Αποτελεί τον τριτεγγυητή,



κατά κάποιον τρόπο, για την ένταξη των χωρών αυτών στις 

ευρωατλαντικές δομές.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Ελσίνκι, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, με την καταλυτική 

συμβολή της, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ειρήνης, φιλίας και 

συνεργασίας με τη γείτονα Τουρκία.

• Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η 

Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση που όχι μόνο δεν 

συρρίκνωσε αλλά αντίθετα αύξησε θεαματικά τις δαπάνες για την υγεία, την 

πρόνοια, την παιδεία, την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, 

ρίχνοντας το βάρος στη βελτίωση της θέσης των ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων που έχουν όντως πραγματικές ανάγκες. Και αυτό το πέτυχε μέσα 

σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το τρίπτυχο 

σταθεροποίηση-ανάπτυξη-κοινωνική προστασία. Το κοινωνικό πρόσωπο 

της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτελεί -συνέχισε- κυρίως για λόγους 

αρχών, ιδεολογικούς, ιστορικούς και πολιτικούς, την αιχμή του δόρατος της 

πολιτικής μας. Το στόχο της κοινωνικής συνοχής τον πετύχαμε και με 

υγιείς πόρους τους οποίους έχουμε ήδη διασφαλίσει, θα τον συνεχίσουμε 

με αμείωτη ένταση. Αυτή είναι άλλωστε και η βασικότερη ειδοποιός 

διαφορά μας από τη συντηρητική παράταξη, τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ενδεικτικά στις προτεραιότητες που η 

κυβέρνηση έχει αποφασίσει και υλοποιεί ήδη με σταθερότητα. Η κυβέρνηση 

θα συνεχίσει και στο επόμενο διάστημα αποτελεσματικά και με αμείωτους 

ρυθμούς το έργο της, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει, διότι 

αυτό επιτάσσει το συμφέρον της χώρας.

Η κυβέρνηση -είπε ο Πρωθυπουργός- δεν πρόκειται να υπακούσει 

καιροσκοπικές λογικές, σημείωσε μάλιστα ότι η εκλογολογία είναι αρνητική και 

αυτό γιατί πέρα απ’ όλα τα άλλα, καλλιεργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και 

ασάφειας.



Τέλος, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε το σύνολο των προτεραιοτήτων που

έχουν καθοριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, τόσο στα αρμόδια κυβερνητικά

όργανα, όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με υπουργούς. Οι προτεραιότητες

αυτές, που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, είναι οι ακόλουθες:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. Μεταναστευτική πολιτική.

2. Εκσυγχρονισμός του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της Τ.Α. Α' και ΕΓ 

βαθμού και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα βελτίωσής της.

3. Δημοτική Αστυνομία.
4. Υλοποίηση μέτρων του προγράμματος «Ποιότητα για τον πολίτη».

5. Εγκαίνια του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Δημόσια Διοίκηση στην 

Θεσ/νίκη.
6. Υλοποίηση του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ).

7. Πολιτική Προστασία.
8. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός του πλαισίου αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών.

9. Ισότητα ευκαιριών.

10. Σύσταση Διυπουργικού οργάνου για την ένταξη του Μθίηείτθαπιίηρ στις 

διάφορες πολιτικές.

11 .Δημιουργία περιφερειακών επιτροπών σ’ όλες τις περιφέρειες.

12.Καμπάνια για την βία εναντίον των γυναικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Οι ένοπλες δυνάμεις στον 21° αιώνα: Αναδιοργάνωση - Στρατός δύο 

επιπέδων (θητείας, επαγγελματικός) - Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

2. Αποδοτικότερη διαχείριση πόρων.

3. Ανάπτυξη αμυντικής ικανότητας: Υλοποίηση νέας δομής δυνάμεων - 

Υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.

4. Ανθρώπινο δυναμικό: Θεσμικός εκσυγχρονισμός - Επικαιροποίηση 

εκπαίδευσης - Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Σύναψη συμφωνιών διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας σε θέματα 

αμοιβαίου συμφέροντος.

2. Προώθηση της πολιτικής για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.

3. Προετοιμασία νέας Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τα θεσμικά ζητήματα 

της Ένωσης.

4. Προετοιμασία Συνόδου Κορυφής για την Απασχόληση.

5. Ελληνοϊταλική Συνεργασία για την ασφάλεια και την Ανάπτυξη με τις χώρες 

της Αδριατικής.

6. Σταθερή παρακολούθηση των εξελίξεων στο Κυπριακό και τη διεύρυνση.

7. Προετοιμασία Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης κατά την Γαλλική Προεδρία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Υλοποίηση οικονομικών μέτρων Σεπτεμβρίου ’99.

2. Πορεία προς την ΟΝΕ.

3. Προετοιμασία για το ΕΥΡΩ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τομέας Ενέργειας

1. Εφαρμογή του νέου νόμου για τη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας.
2. Μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία. Είσοδος της ΔΕΗ στην 

τηλεπικοινωνιακή αγορά.

3. Έναρξη λειτουργίας της μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου της 

Ρεβυθούσας.
4. Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης διάθεσης μετοχών των ΕΛΠΕ α.ε. στο 

Χ.Α.Α.
5. Εδραίωση της ελληνικής συμμετοχής στις ενεργειακές αγορές της FYROM, 

της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Τομέας Βιομηχανίας - Επιχειρήσεων

1. Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του «Εγγυητικού κεφαλαίου Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων» (Α.Ε. θυγατρική της ΕΤΒΑ).
2. Ίδρυση και λειτουργία του δικτύου των Κέντρων Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.



3. Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.

4. Έναρξη εφαρμογής του Επιχειρηματικού Προγράμματος Μεταποίησης 
Υπηρεσιών (Γ Κ.Π.Σ.).

Topéate Εμπορίου - Καταναλωτή

1. Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

2. Κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου για το Εμπορικό Μητρώο.

3. Ενεργοποίηση ~ης Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου και 14 

Κέντρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

4. Οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου προμηθευτών του Δημοσίου.

5. Σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου.

Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Εφαρμογή της νέας νομοθεσίας (ν. 274/99) για τα Επιστημονικά 

Τεχνολογικά Πάρκα.

2. Ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

3. Οριστικοποίηση και έναρξη εφαρμογής του νέου ΕΠΕΤ (Γ Κ.Π.Σ.).

Τομέας Τουρισμού

1. Εφαρμογή του νέου συστήματος ποιοτικού ελέγχου και κατάταξης των 

ξενοδοχείων.

2. Έναρξη και εξέλιξη της νέας διεθνούς καμπάνιας προβολής του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος.

3. Ολοκλήρωση της επιλογής του διεθνούς χρηματοοικονομικού συμβούλου 

της α.ε. για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ..

4. Προετοιμασία του νέου «ελληνικού φεστιβάλ».

5. Εφαρμογή του νέου τύπου προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για την 

περίοδο 2000.
6. Ολοκλήρωση του προγράμματος «ορεινών όγκων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
1. Έναρξη λειτουργίας ΜΕΤΡΟ.

2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

α. Προώθησή του σε 1150 Δήμους με συνολική έκταση 26 εκατ. 

στρεμμάτων.

β. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.



γ. Ολοκλήρωση ένταξης 20 χιλιάδων στρεμμάτων στο Σχέδιο Πόλης.

3. Αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: Ολοκλήρωση σχεδόν 100% 

του έργου. Έναρξη λειτουργίας Μάρτιος 2001.

4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουν κατασκευαστεί 

και θα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία ως ολοκληρωμένα έργα, αυτοτελή 

τμήματα 120 χλμ. το Α' εξάμηνο του 2000 και άλλα 60 περίπου χλμ. το ΕΓ 

εξάμηνο του 2000.

5. ΠΑΘΕ: Επιπλέον των μέχρι σήμερα κατασκευασθέντων 400 χλμ. θα 

παραδοθούν τους επόμενους μήνες άλλα 30 χλμ. Σε εξέλιξη τμήματα 100 

χλμ. Προώθηση διαγωνισμού Ζεύξης Μαλλιακού. Προώθηση μελέτης και 

δημοπράτησης του τμήματος Πάτρα-Κόρινθος, η Παράκαμψη των 

Καμμένων Βούρλων και οι Σήραγγες στα Τέμπη.

6. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: Παράδοση του πρώτου τμήματος Σταυρός-Παλλήνη- 

Σπάτα τον Φεβρουάριο του 2001.

7. ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Ταχεία πρόοδος του έργου. Παράδοση 

ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ τον Ιούλιο του 2000.

8. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 

α. Παράδοση του Βιολογικού Καθαρισμού

β. Παράδοση αυτοτελών έργων για την Ύδρευση της Θεσσαλονίκης, 

γ. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, Υποθαλάσσια Αρτηρία, Εξωτερική 

Περιφερειακή: Κανονική πρόοδος εργασιών, 

δ. Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Προώθηση δημοπράτησης έργων 

προϋπολογισμού 85 δις δρχ. 

ε. Ανάδειξη Δυτικού Τόξου.
στ. Πρόγραμμα σταδιακής απομάκρυνσης Στρατοπέδων από τον Αστικό ή 

Περιαστικό Ιστό της Θεσσαλονίκης.

ζ. Ολοκλήρωση εργασιών και Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης όλων των 

Υποδομών στην 1η Προβλήτα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 

η. Καθιέρωση Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας από την Καλαμαριά έως 

το Λιμάνι.

9. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:



α. Εντατικοί ρυθμοί για τη στεγαστική αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων 

και για την παραγωγική, κοινωνική, οικιστική και περιβαλλοντική 

ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής, 

β. Αντιπλημμυρικά Έργα, 

γ. Έργα Κηφισού.
δ. Ψυττάλεια: Κατασκευή έργων του Β'Βαθμού.

ε. Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμάτων στα Άνω Λιόσια: Κανονική 

πρόοδος έργων ύψους 40 δις.

ζ. Έργα Ανάπλασης στο Ιστορικό Κέντρο Αθήνας, σε διάφορους δήμους 

Αττικής.
η. Χώροι στάθμευσης σε: Κολωνάκι, Κάνιγγος, Αλεξάνδρας & Πατησίων.

10. Ολοκλήρωση έργων:

α. Σήραγγα Τυμφρηστού και Προσβάσεων προς Καρπενήσι, 

β. Λιμάνι Ηρακλείου.
γ. Τα τμήματα του Οδικού Άξονα ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

11. Νομοσχέδια:

α. Ασφάλεια των Κτηρίων έναντι των Σεισμών, 

β. ΓΟΚ.

γ. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.

δ. Κίνητρα των συγχωνεύσεων των Τεχνικών Εταιρειών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη εκπαιδευτικών.

2. Πανελλήνιος διαγωνισμός δεξιοτήτων για υποψήφιους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

3. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών.

4. Εξετάσεις Β’ και Γ’ Λυκείου.

5. Ν/Σ για Ειδική Αγωγή (περιλαμβάνει και πολλές άλλες διατάξεις, π.χ. 

ΕΣΥΠ, πρυτανικές εκλογές κλπ).

6. Ν/Σ για Μεταπτυχιακές σπουδές και Έρευνα.
7. Ν/Σ για τη Νεολαία (θεσμοθέτηση ΕΣΥΝ και άλλες διατάξεις).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.



2. Ενημέρωση και πληροφόρηση του αγρότη με τη δημιουργία «Αγροτικού 

Καναλιού».

3. Α.Ε. Προώθησης Αγροτικών προϊόντων.

4. Α.Ε. Προώθησης Εμπορίας Αγροτουρισμού.

5. Θέματα Α.Τ.Ε. Μετοχοποίηση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1. Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση έτους 2000. 

Υλοποίηση και των είκοσι (20) προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης 

και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
2. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την ενίσχυση 

της απασχόλησης.
3. Ολοκλήρωση των διαδικασιών και πρόσληψη των ατόμων ειδικών 

κατηγοριών με τις νέες διατάξεις του νόμου 2643/1998.

4. Ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των οικονομικών μεταναστών.

5. Υλοποίηση άμεσων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

και την εξυπηρέτηση του πολίτη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

(Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Ένταξη στο πρόγραμμα εφημεριών των ήδη λειτουργούντων νοσοκομείων: 

Δυτικής Θεσ/νίκης (Παπαγεωργίου) και Περιφερειακό Πανεπιστημιακό 

Λάρισας.
2. Λειτουργία των νέων νοσοκομείων Χανίων, Ρόδου και Καλαμάτας.

3. Εξοπλισμός του Ε.Κ.Α.Β. με 5 συνολικά ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη για 

τις αεροδιακομιδές του.
4. Υλοποίηση των προσλήψεων των πρώτων Προέδρων - managers για τα 

13 μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.

5. Εκτέλεση του πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής υποδομής 

των νοσοκομείου Λεκανοπεδίου και της Θεσ/νίκης. Στόχος μας, το πρώτο 

εξάμηνο του έτους να γίνει παρέμβαση σε 600 συνολικά κλίνες.

6. Παράδοση για λειτουργία των νέων πτερύγων των νοσοκομείων Κορίνθου, 

Τρίπολης και Σπάρτης.



7. Επέκταση της τηλεϊατρικής σύνδεσης σε 20 ακόμη ΚΎ. και Πολυδύναμα 

Περιφερειακά Ιατρεία του Αιγαίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. Έργα κατασκευής - ανακαίνισης 25 Δικαστικών Μεγάρων της χώρας.

2. Ολοκλήρωση 5 σωφρονιστικών καταστημάτων.

3. Κέντρα απεξάρτησης τοξικομανών (Κασσάνδρα - Θήβα).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Θεσμικές παρεμβάσεις - Νέος Αρχαιολογικός Νόμος.

Μέχρι τέλους Ιανουάριου πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος 

Αρχαιολογικός Νόμος.

2. Νέα Μουσεία - Νέες μόνιμες εκθέσεις.
Δύο μεγάλα κεντρικά Μουσεία, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, αποκτούν για πρώτη φορά μόνιμες 

εκθέσεις των συλλογών τους μέσα στο 1° εξάμηνο του 2000.

3. Παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Συνολικά θα 

ολοκληρωθούν μέσα στο 1° εξάμηνο του 2000 οι παρεμβάσεις σε 30 

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μείζονος σημασίας σε ολόκληρη την 

επικράτεια και σε άλλους 13 μέσα στο 2° εξάμηνο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
1. Θεσμικό πλαίσιο για την ακτοπλοΐα. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση 

επιβατικού στόλου.

2. Εξοπλιστικό πρόγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
1. Προτεραιότητες δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος: Έγκαιρος 

προγραμματισμός και υλοποίηση συμπληρωματικής δέσμης μέτρων για 

την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου του 2000.
2. Ίδρυση τριών (3) νέων Ε.Μ.Α.Κ. στις πόλεις Ιωαννίνων, Κομοτηνής και 

Ηρακλείου Κρήτης.

3. Ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση Αρχηγείου Αστυνομίας.



4. Σύσταση ειδικής υπηρεσίες σε όλες τις Αστυνομικές Δ/σεις της χώρας 

(αρχές Φεβρουάριου) για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση προγραμμάτων 
αστυνόμευσης.

5. Κατάθεση νομοσχεδίου για την ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής 

Πολιτικής.

6. Αύξηση της ετοιμότητας και πληρότητας (σε εξοπλισμό και προσωπικό) 

των Υπηρεσιών Τροχαίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
1. Μεθοριακή ζώνη - Κοινωνικές, αθλητικές, πολιτιστικές υποδομές.

2. Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Ολοκλήρωση «Αστερία».

2. Υγειονομική θωράκιση Αιγαίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Νέο σχέδιο νόμου για τις τηλεπικοινωνίες. Απελευθέρωση της αγοράς.

2. Προκήρυξη 2ης άδειας τηλεφωνίας (ο εναλλακτικός Ο.Τ.Ε.).

3. Νέο σχέδιο νόμου για τις Υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας.

4. Νέο σχέδιο νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσ/νίκης.

5. Προώθηση του προαστικού σιδηροδρόμου.

6. Έναρξη του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης του αεροδρομίου των 

Σπάτων με το Μενίδι και μέσω αυτού με την Αθήνα.

7. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής αεροπορίας και 
την ασφάλεια των πτήσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
Ολοκλήρωση διαδικασιών για παραχώρηση συνδρομητικών ψηφιακών 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον νόμο 2644.


