
Κατερίνα Χασαπογιάννη 

Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής 

5 Σεπτεμβρίου 2002 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΥ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Μαΐου 2002 - Οκτωβρίου 2002 

(Με πλαγιογραφή, οι παρατηρήσεις για την πορεία του έργου) 

(Σε σκιασμένο πλαίσιο, παρουσιάζονται σημεία που έχουν προστεθεί μετά και από τον 

απολογισμό Ιουνίου στις αρχικές δεσμεύσεις Μαΐου 2002 - Οκτωβρίου 2002) 

Έως το τέλος Μαΐου 2002: 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ολοκληρώθηκε. Προέκυψαν έσοδα ύψους 80 δισ. δρχ. έναντι των 50 δισ. δρχ. που 

είχαν προβλεφθεί. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Βλ. απολογισμό Ιουνίου. Έχει ικανοποιηθεί. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ισχύει και εφαρμόζεται η μείωση της θητείας στο Στρατό Ξηράς όπως παρακάτω: 
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• Όσοι παρουσιάστηκαν από τον Ιανουάριο 2001 και μετά, υπηρέτησαν 16 μήνες 

(ήδη έχουν απολυθεί από το τέλος Μαΐου 2002) 

• Όσοι παρουσιάστηκαν από τον Ιανουάριο 2002, θα υπηρετήσουν 14 μήνες 

• Όσοι παρουσιαστούν από τον Ιανουάριο 2003 και μετά, θα υπηρετήσουν 12 

μήνες. 

Στα άλλα σώματα, όσοι παρουσιαστούν από τον Ιανουάριο 2003 και μετά, θα 

υπηρετήσουν 14 μήνες για την Πολεμική Αεροπορία και 15 μήνες για το ΠoL·μικό 

Ναυτικό. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ουδέν νεότερο. Ισχύουν τα του Ιουνίου. 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ο διάλογος ολοκληρώθηκε και με βάση τα πορίσματα του θα διαμορφωθούν σε 

εύλογο χρονικό διάστημα οι θέσεις της πολιτικής για το ζήτημα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Ο διάλογος ολοκληρώθηκε και με βάση τα πορίσματα του διαμορφώνονται οι θέσεις 

της πολιτικής για το ζήτημα. 

4. Οριστικές εντάξεις δικαιούχων στο νέο πρόγραμμα της πρόωρης 

συνταξιοδότησης και καταβολή πρώτων πληρωμών (Υπ. Γεωργίας). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 12.000 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί περίπου 3.000 και 

έχει αρχίσει η πληρωμή των νέων δικαιούχων. Το μέτρο εφαρμόζεται από την ΑΤΕ 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Παράλληλα προωθείται Υπουργική 

Απόφαση για απλούστευση της διαδικασίας ένταξης. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Συνολικά μέχρι σήμερα για το νέο πρόγραμμα της «Πρόωρης Συνταξιοδότησης 

των Αγροτών» έχουν υποβληθεί 16.204 αιτήσεις. Εξ αυτών, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΑΤΕ, έχουν προεγκριθεί 8.563 αιτήσεις. Για 4.614 αγρότες έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν ενταχθεί οριστικά στο πρόγραμμα. 

• Ο αριθμός των ενταχθέντων με βάση το παλαιό καθεστώς (Καν. 2079/92) 

ανέρχεται σε 29.250 δικαιούχους, οι δε πληρωμές τους συνεχίζονται κανονικά 

μέχρι σήμερα. 

• Ήδη για το μήνα Αύγουστο έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές τόσο των παλαιών 

όσο και των νέων δικαιούχων και προβλέπεται αρχές Σεπτεμβρίου να αρχίσει η 

καταβολή της επόμενης αποζημίωσης στους δικαιούχους. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο 

υπογραφών. 

Νομοσχέδιο 

υπογραφών. 

για το 

Μέχρι 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

12/7 θα έχει 

για τα ΕΔΧ και 

Μέχρι 19/7 θα έχει 

ολοκληρωθεί 

τα ΤΑΞΙ: 

ολοκληρωθεί 

: Βρίσκεται στη διαδικασία 

η συλλογή υπογραφών. 

Βρίσκεται στη 

η διαδικασία. 

διαδικασία 

συλλογής 

συλλογής 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Στις 10 Σεπτεμβρίου θα υποβληθεί 

στην ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή). 

Νομοσχέδιο για τα ΤΑΞΙ: Βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκκρεμεί 

η υπογραφή του κ. Χριστοδουλάκη. 

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) 
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-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Βρίσκεται στη φάση συλλογής υπογραφών, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή και να 

ψηφισθεί από το Τμήμα Διακοπής των εργασιών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Έχει περιληφθεί διάταξη στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου «Έκδοση διαβατηρίων 

από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάζεις», το οποίο προωθείται 

από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και εκκρεμεί για υπογραφή στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

• Επίσης, για το ίδιο θέμα έχουν περιληφθεί σχετικές ρυθμίσεις σε προσχέδιο 

νόμου του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τίτλο: «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης. » Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης βρίσκεται σε φάση διατύπωσης 

επιμέρους παρατηρήσεων. 

• Γενικά επίκειται η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και προγραμματίζεται η 

ψήφιση του από το Τμήμα Διακοπής των εργασιών. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: Ολοκληρώθηκε η 

επεξεργασία του από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και 

βρίσκεται στη φάση της συλλογής υπογραφών, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή και να 

ψηφισθεί από το Τμήμα Διακοπής των εργασιών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Με τη συνεργασία παραγόντων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης καταρτίσθηκε σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω αντικειμένου. Ήδη ολοκληρώθηκε η επεξεργασία από 

την Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής και προωθείται στην Ολομέλεια 

προς ψήφιση. 
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Έ ω ς το τέλος Ιουνίου 2002: 

8. Ψήφιση νομοσχεδίου για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών 

(Υπ. Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Σύμφωνα με τον κ. Πάχτα, οι υπογραφές θα αρχίσουν να συλλέγονται μετά τις 12/7. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο από τέλη Ιουλίου. Η διαδικασία βρίσκεται στη συλλογή 

υπογραφών. 

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

Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Έχει ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο απόφαση για κατάτμηση του νομοσχεδίου 

(Ν/Σ) για τη φορολογική μεταρρύθμιση σε 5 κομμάτια, από τα οποία τα τρία 

αναμένεται να κατατεθούν μέχρι τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα: 

• Το Γ Ν/Σ περί κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) πρόκειται να κατατεθεί 

στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους για 

σχόλια, την εβδομάδα 8-12 Ιουλίου 

• Το 2° Ν/Σ περί περιουσίας και κληρονομιών πρόκειται να κατατεθεί μέχρι το 

τέλος Ιουλίου 

• Το 3° Ν/Σ για την φορολογία εισοδήματος και την έμμεση φορολογία θα 

κατατεθεί μετά τη ΔΕΘ και αφού ανακοινωθούν στην Έκθεση οι συντελεστές 

από τον Πρωθυπουργό. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Το Γ Ν/Σ περί κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ψηφίσθηκε στις 3/9/2002 

από την ολομέλεια. 
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• To 2° Ν/Σ περί περιουσίας και κληρονομιών είναι έτοιμο από 10/8/2002. Θα 

ενσωματωθεί στο 3° και θα κατατεθούν μαζί στη Βουλή στις 20/9/2002. 

• Το 3° Ν/Σ για την φορολογία εισοδήματος και την έμμεση φορολογία: Θα 

κατατεθεί στη Βουλή στις 20/9/2002 (μαζί με το 2°). 

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

(ΥΠΕΣΔΔΑ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ και τις Ανεξάρτητες Αρχές: Βρίσκεται στη φάση συλλογής 

υπογραφών, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφισθεί από το Τμήμα Διακοπής 

των εργασιών. Η κατάθεση του θα προηγηθεί του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς (βλ. σημεία 6,11). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ και τις Ανεξάρτητες Αρχές: Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει 

η επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

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

(ΥΠΕΣΔΔΑ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Βρίσκεται στη φάση συλλογής υπογραφών, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή και να 

ψηφισθεί από το Τμήμα Διακοπής των εργασιών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Επίκειται η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και προγραμματίζεται η ψήφιση 

του από το Τμήμα Διακοπής των εργασιών. 

12. Ολοκλήρωση του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης -

Σκοπίων (Υπ. Ανάπτυξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

05/09/02 6 



Ολοκληρώθηκε. Στις 2/7 εγκαινιάσθηκε ο αγωγός και ξεκίνησε η μεταφορά του 

πετρελαίου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Η δέσμευση έχει ικανοποιηθεί. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ολοκληρώνεται η οριστική αξιολόγηση των προτάσεων και από 27/7 υπογράφονται 

οι πρώτες συμβάσεις, εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει την εκταμίευση χρημάτων 

εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων και υπογράφεται η απόφαση 

ένταξης των επιχειρήσεων (3/9/02). 

• Προγραμματίζεται η προκήρυξη νέου κύκλου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2002. 

14. Λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, συνδυασμένου κύκλου 

με φυσικό αέριο, στην Κομοτηνή (496 MW) (Υπ. Ανάπτυξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Η δοκιμαστική λειτουργία ξεκίνησε στις 23/05/02. 

• Από 13/06/02 έως 28/06/02, και σύμφωνα με τη σύμβαση, η μονάδα ετέθη σε 

ημιεμπορική λειτουργία, με πλήρες φορτίο και με προσωπικό του αναδόχου. 

• Από 29/06/02 -και για 2 μήνες- η μονάδα λειτουργεί με προσωπικό ΔΕΗ και με 

ευθύνη του αναδόχου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Η μονάδα τέθηκε σε εμπορική λειτουργία με πλήρες φορτίο. 
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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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο για τον ΟΣΚ: Ο νόμος τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ (ν. 3027/2002). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Βλ. απολογισμό Ιουνίου. 

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

δεν υφίσταται (Υπ. Δικαιοσύνης). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Κανονισμός Φυλακών: Η κατάρτιση του ανατέθηκε σε ειδική επιστημονική 

επιτροπή, η οποία θα παραδώσει το σχέδιο του Κανονισμού έως το τέλος Ιουλίου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Κανονισμός Φυλακών: Η επεξεργασία του ολοκληρώθηκε και πρόκειται, μετά τη 

μελέτη του, να προωθηθεί για δημοσίευση. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Εκσυγχρονισμός ποινικής νομοθεσίας: Η ειδική επιστημονική επιτροπή παρέδωσε το 

πρώτο προσχέδιο και συνεχίζει την επεξεργασία του σχεδίου νόμου. Η καθυστέρηση 
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που παρατηρείται οφείλεται στη δυσκολία του θέματος, πρέπει ωστόσο να καταβληθεί 

προσπάθεια για την επιτάχυνση των εργασιών της επιτροπής. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Εκσυγχρονισμός ποινικής νομοθεσίας: Η ειδική επιστημονική επιτροπή παρέδωσε το 

πρώτο προσχέδιο και συνεχίζει την επεξεργασία του. Το Φθινόπωρο θα παραδοθεί 

στους αρμόδιους φορείς για διάλογο. Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στη 

δυσκολία του θέματος, πρέπει ωστόσο να καταβληθεί προσπάθεια για την επιτάχυνση 

των εργασιών της επιτροπής. 

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

2004 (Υπ. Δημ. Τάξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Η παρουσίαση του Σχεδιασμού για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

είναι έτοιμη. Αναμένεται εντολή από ΔΕΣΟΠ (Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού 

Ολυμπιακής Προετοιμασίας) για να παρουσιαστεί άμεσα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Σχεδιασμός για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων: Πραγματοποιήθηκε την 

28/08/2002 η παρουσίαση του Σχεδιασμού για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων και αποφασίσθηκε η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Προωθείται 

ικανοποιητικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

18α.Ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (το σημείο αυτό έχει προστεθεί στα 

αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μαΐου): 

Ξεκίνησε στο τέλος Ιουνίου. Τα εγκαίνια της σύνδεσης θα γίνουν την Δευτέρα 8 

Ιουλίου από τους Πρωθυπουργούς Ελλάδας και Ιταλίας. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Εγκαινιάσθηκε. 
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Έ ω ς το τέλος Ιουλίου 2002: 

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

(Υπ. Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το κλείσιμο των υποθέσεων ξεκίνησε στις 26/6 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 

19/7. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Δόθηκε παράταση έως 31/12/2002. Οικειοθελώς προσήλθαν 230.000 

φορολογούμενοι, δηλαδή το 1/3 του συνόλου. Στόχος οι 400.000. 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Συντάχθηκε (συνεργασία με ΥΠΕΞ και Δανούς) και παραδόθηκε στη Δανική 

Προεδρία το πρόγραμμα με τα θέματα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα κατά το 

Β ' εξάμηνο 2002. Η Δανική Προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

• Συνεργασία ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ παρουσίασε το πρόγραμμα της Ελληνικής 

Προεδρίας στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στις BpυξέL·ς. 

• Έχουν οργανωθεί στο ΥΠΕΘΑ αλλά και στη στρατιωτική αντιπροσωπεία στις 

BpυξέL·ς επιτελεία που θα αντιμετωπίσουν τα θέματα του στρατιωτικού σκέλους 

τηςΚΕΠΑΑ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

Προγραμματίζεται την 1η Αυγούστου η λειτουργία 300 Κέντρων. Πάντως το 

πρόγραμμα προχωρεί με καθυστερήσεις. Κρίσιμο είναι, αν παρουσιασθούν δυσκολίες 

στη στέγαση, στη στελέχωση και τον εξοπλισμό, να λειτουργήσουν οπωσδήποτε 

ενόψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Ως την 25η Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν 300 τουλάχιστον Κέντρα, ενώ ο αριθμός 

τους θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Διαφάνεια, εκσυγχρονισμός και μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος: 

• Ο νόμος για τα οικονομικά των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα (ν. 3023/2002). 

• Προχωρεί η εκκαθάριση των νέων εκλογικών καταλόγων. Η σχετική 

διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου. 

• Το νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες θα ετοιμασθεί το καλοκαίρι, ώστε να 

κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Διαφάνεια, 

• Ον. 

εκσυγχρονισμός 

3023/2002 

βουλευτών τέθηκε 

για 

και μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος: 

τα οικονομικά 

πρόσφατα σε ισχύ. 

των κομμάτων και των υποψηφίων 
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• Εξάλλου, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των νέων εκλογικών καταλόγων. 

Πρόβλημα υπάρχει κυρίως με όσους πολίτες δεν είναι γραμμένοι στους νέους 

εκλογικούς καταλόγους. Για την αντιμετώπιση του προωθείται σχετική 

τροπολογία από το Υπουργείο Ε.Σ.Δ.Δ.Α και λαμβάνονται άλλα πρόσφορα 

μέτρα. 

• Το νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες ετοιμάζεται, ώστε να κατατεθεί προς ψήφιση 

στην Ολομέλεια της Βουλής. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Στις 26/7 αρχίζουν να υπογράφονται οι πρώτες συμβάσεις, εξέλιξη που θα 

σηματοδοτήσει την εκταμίευση χρημάτων εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

συμβάσεων από 1/8/2002. 

ένταξης και έχει ξεκινήσει η υπογραφή των 

. Έναρξη πληρωμών στους νέους δικαιούχους για το νέο πρόγραμμα δάσωσης 

γεωργικών γαιών (Υπ. Γεωργίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Μέχρι σήμερα έχουν κατανεμηθεί στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες πιστώσεις 

που ανέρχονται σε 23,9 εκατ. € και αφορούν 3.000 νέους δικαιούχους και 46.000 

στρέμματα γεωργικής έκτασης που πρόκειται να δασωθεί. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Το πρόγραμμα της δάσωσης των γεωργικών γαιών εφαρμόζεται στα πλαίσια του 

Καν. 1257/99 και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

• Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη κατανομή των πιστώσεων στις 

περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ύψους 23,7 εκατ. € (8,2 δισ. δρχ.) για την 
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ένταξη νέων επενδυτών. Έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 3.000 επενδυτές 

και 46.000 στρέμματα γεωργικής έκτασης (ΣΗΜ.: Τα στοιχεία Αυγούστου, 

ακριβέστερα αυτών του απολογισμού Ιουνίου, εμφανίζουν μικρή απόκλιση στο 

ποσό). 

• Από τους προαναφερόμενους επενδυτές, 650 έχουν ήδη ολοκληρώσει μέχρι 

στιγμής τις εργασίες εγκατάστασης των δασικών φυτειών. Έχει καταβληθεί το 

ποσό των 3,9 εκατ. € (1,3 δισ. δρχ.). 

• Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

προκειμένου να ακολουθήσει η δεύτερη κατανομή των πιστώσεων. Προβλέπεται 

ότι ο αριθμός των νέων επενδυτών που θα ενταχθούν μέχρι τέλος Οκτώβρη 

2002 θα κυμανθεί περίπου στους 4.000 δικαιούχους. 

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 ανταπόκριση τους στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες (Υπ. Δημ. Τάξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου χρήσης όπλων από τους αστυνομικούς: Το προσχέδιο 

νόμου είναι έτοιμο, η δημοσιοποίηση του κρίθηκε όμως ότι δεν πρέπει να γίνει λόγω 

των προσφάτων εξελίξεων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Εκσυγχρονισμός του πλαισίου χρήσης όπλων από τους αστυνομικούς: Το ίδιο με 

τον απολογισμό Ιουνίου. 

• Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος των αστυνομικών: Έχει 

συνταχθεί προσχέδιο νόμου και καταρτίζονται σχέδια προεδρικών διαταγμάτων 

για τη ρύθμιση των συναφών θεμάτων. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

25α.Νομοσχέδιο για την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών (το σημείο αυτό έχει 

προστεθεί στα αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μάιου): 
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Κατατέθηκε στις 3/7 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Εντός της εβδομάδος (2/9/2002) τίθεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου προς 

ψήφιση. 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Έχει αρχίσει η ενεργοποίηση του Διακλαδικού Στρατηγείου του ΓΕΕΘΑ και θα 

υλοποιηθεί μέχρι του ποσοστού 70%, σύμφωνα με τις προβλέψεις. 

• Η προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη 3.000 περίπου επαγγελματιών 

οπλιτών (ΕΠΟΠ) θα δημοσιευθεί αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας που διέπει τους ΕΠΟΠ όπως αυτές ψηφίσθηκαν 

από τη Βουλή την 4η Ιουλίου 2002. Η κατάταξη τους θα ολοκληρωθεί μέχρι 

τέλος Δεκεμβρίου 2002. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ουδέν νεότερο. 

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

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Υπεγράφησαν ήδη οι συμβάσεις για 

• Ενεργοποίηση της OPTION του 

τύπου «214». 

προγράμματος Προμηθέας για ένα υποβρύχιο 
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Εκσυγχρονισμό μέσης ζωής τριών (3) υποβρυχίων τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με 

δικαίωμα OPTION για άλλο ένα (Ι). 

Τα υπόλοιπα προγράμματα βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για 

την κατάρτιση των συμβάσεων, με σκοπό την ολοκλήρωση τους μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου (χωρίς όμως βεβαιότητα για επίτευξη του στόχου αυτού). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ουδέν νεότερο. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης: Το 

Υπουργείο προσανατολίζεται στην επεξεργασία περισσοτέρων νομοσχεδίων για τα 

υπόψη ζητήματα με κριτήριο τη θεματική συνοχή τους. Λόγω της σημασίας των 

νομοθετικών πρωτοβουλιών πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να τηρηθεί το 

χρονοδιάγραμμα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης: Το 

Υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδια με κριτήριο τη θεματική συνοχή τους. Λόγω της 

σημασίας των ζητημάτων για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η κατάρτιση τους και να μην επιμηκυνθεί 

κατά πολύ το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

29. Ανακοίνωση για πρώτη φορά Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 

Προστασίας για το έτος 2003 (ΥΠΕΣΔΔΑ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 
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Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας: Το πρόγραμμα έχει εκπονηθεί και 

εφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα (αντιμετώπιση των πρώτων πυρκαγιών). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας: Το πρόγραμμα έχει εκπονηθεί και 

εφαρμόζεται κατά κανόνα με καλά αποτελέσματα. Το νέο πρόγραμμα και η 

αποτίμηση της εφαρμογής του προηγουμένου θα συζητηθούν στη Βουλή μετά την 

έναρξη της νέας Τακτικής Συνόδου. 

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

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

(Υπ. Ανάπτυξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Οι εκτιμήσεις ισχύουν. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Οι εκτιμήσεις ισχύουν. 

. 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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Η διαδικασία προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Η διαδικασία προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. 

• Προγραμματίζεται η προκήρυξη νέου κύκλου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2002. 

Ψήφιση νόμου για τη δημιουργία Ινστιτούτου Aia Βίου Εκπαίδευσης σε όλα ι 

Πανεπιστήμια και TEI της χώρας (Υπ. Παιδείας). 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Σημείο 32: Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ινστιτούτου δια βίου Εκπαίδευσης και 

σημείο 33: Νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Προχωρεί η επεξεργασία 

τους και αναμένονται οι προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και των Πρυτάνεων 

για τα ζητήματα καθώς επίσης και για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των 

ΑΕΙ και των TEI Για όλα αυτά προγραμματίζεται συζήτηση στην Κυβερνητική 

Επιτροπή ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να διαμορφωθεί η κυβερνητική πολιτική. 

Η καθυστέρηση που παρατηρείται συνδέεται και με την αρρυθμία που επικρατεί στα 

Πανεπιστήμια. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ινστιτούτου δια βίου Εκπαίδευσης: Προγραμματίζεται 

η διεξαγωγή διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα και η διαμόρφωση των 

θέσεων, με βάση τις οποίες θα καταρτισθεί σχετικό νομοσχέδιο. 

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

έρευνα (Υπ. Παιδείας). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Βλ. σχόλιο για το σημείο 32 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για 

πανεπιστημιακής 

νομοσχεδίου. 

τις μεταπτυχιακές σπουδές: 

κοινότητας και προχωρεί 

Έχουν υποβληθεί οι 

η οριστική διατύπωση 

προτάσεις 

του 

της 

σχετικού 

34. Ολοκλήρωση του προγράμματος κτιριακής αναβάθμισης 10 μεγάλων 

νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Υπ. Υγείας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Κτιριακή αναβάθμιση 

Ευαγγελισμός, Βούλα, 

Σεπτέμβριο, όπως έχει 

10 μεγάλων νοσοκομείων: Προχωρεί 

Ιπποκράτειο). 

ανακοινωθεί. 

Θα έχει ολοκληρωθεί 

κανονικά (π.χ. ΚΑΤ, 

ορατό τμήμα ως τον 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Το πρόγραμμα Άμεσες Επεμβάσεις σε 16 μεγάλα νοσοκομεία εξελίσσεται 

κανονικά και θα ολοκληρωθεί εντός του 2002 και 2003. Έχουν ήδη 

απορροφηθεί 20 εκ. € (6,8 δισ. δρχ.). 

• Ιδιαίτερα ορατή είναι η πρόοδος (ενδεικτικά στα παρακάτω 7) στον 

Ευαγγελισμό (κλίνες 9ου ορόφου, 24 κλίνες ΜΑΦ, εξωραϊσμός εξωτερικών 

ιατρείων, νέα είσοδος), ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» (Οψεις, περιβάλλων χώρος και 

επέκταση εξωτερικών Ιατρείων ολοκληρώνονται εντός Σεπτεμβρίου), ΚΑΤ 

(Εξωτερικά ιατρεία, βελτιώσεις σε κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους), 

Ασκληπιείο Βούλας (Εξωτερικά ιατρεία, Λοβέρδειο, εκσυγχρονισμός 

εργαστηρίων), «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης (Σε εξέλιξη η αναβάθμιση κλινών 

στο νεοκλασικό κτίριο, αναβάθμιση εξωτερικών ιατρείων, Τζάννειο, 

Κοργιαλένειο-Μπενάκειο). 

• Έγινε έναρξη εργασιών σε άλλα 3 νοσοκομεία και εντός του Σεπτεμβρίου 

ανατίθενται τα έργα εκσυγχρονισμού σε άλλα 5. 

35. Λειτουργία των νέων νοσοκομείων του Χαϊδαρίου, Αλεξανδρούπολης και 

Σερρών και των επεκτάσεων άλλων νοσοκομείων (Υπ. Υγείας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Λειτουργία νέων νοσοκομείων: Αλεξανδρούπολη ως 15/7, Σέρρες ως αρχές 

Αυγούστου, Χαϊδάρι εξωτερικά ιατρεία ως 15/7. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Λειτουργία νέων νοσοκομείων: 

• Χαϊδάρι: ξεκίνησε η ελιτουργία των εξωτερικών ιατρείων, των εργαστηρίων και 

του απεικονιστικού την 15/7. 

• Αλεξανδρούπολη: γίνονται δοκιμές στις εγκαταστάσεις. Η μεταφορά από το 

παλαιό στο νέο νοσοκομείο έχει προγραμματιστεί για μετά τις 15/9. 

• Σέρρες: γίνονται δοκιμές στις εγκαταστάσεις. Η μεταφορά από το παλαιό στο 

νέο νοσοκομείο έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2002. 

05/09/02 18 



» 

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

Θεραπείας που προβλέπονται για το 2002 (Υπ. Υγείας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Κλίνες ΜΕΘ: Συνεχώς παραδίδονται νέες (π.χ. 1/7 Άρτα) άρα ως τον Σεπτέμβριο θα 

υπάρχουν «οι περισσότερες από τις 113 νέες κλίνες» χωρίς πρόβλημα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Κλίνες ΜΕΘ: Έχουν ήδη παραδοθεί 40, εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η 

παράδοση 30, ενώ οι υπόλοιπες πρόκειται να παραδοθούν έως το τέλος του έτους. 

37. Ψήφιση νομοσχεδίου για την Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας (Υπ. Υγείας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το Ν/Σ για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνική Φροντίδα είναι έτοιμο και θα ψηφιστεί σε 

ένα από τα θερινά τμήματα (πιθανώς το δεύτερο) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Το Ν/Σ για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας κατατέθηκε στην Βουλή 

1/8/2002. Υπάρχει (μικρή) πιθανότητα να ψηφιστεί στο Γ' Θερινό τμήμα, άλλως το 

φθινόπωρο. 

38. Έναρξη της στελέχωσης των αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Αν και η αυτόνομη λειτουργία θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο η «έναρξη 

στελέχωσης» ως τον Σεπτέμβριο είναι διασφαλισμένη. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
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Προχωρεί κανονικά το Πρόγραμμα Κτιριακής Αναβάθμισης των ΤΕΠ Η έναρξη 

στελέχωσης και η λειτουργία αυτοτελών ΤΕΠ σε 13 Νοσοκομεία μετατίθεται για 

αργότερα, προκειμένου να επιλυθούν οργανωτικά προβλήματα. 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Εχει συσταθεί επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία προχωράει 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Έχει ήδη παραδοθεί ένα προσχέδιο. Το οριστικό σχέδιο αναμένεται να παραδοθεί 

στις αρχές Νοέμβρη. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Σωφρονιστική πολιτική: 

• Έχουν θεμελιωθεί ή επίκειται η θεμελίωση των νέων σωφρονιστικών 

καταστημάτων στα Τρίκαλα, στο Βόλο και τα Χανιά. 

• Προωθούνται προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστήριξης των 

κρατουμένων. Η εφαρμογή τους προβλέπεται να αρχίσει τον Οκτώβριο. 

• Πρόγραμμα απεξάρτησης των τοξικομανών εφαρμόζεται πιλοτικά στις φυλακές 

Κορυδαλλού. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
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Σωφρονιστική πολιτική: 

• Έχουν θεμελιωθεί ή επίκειται η θεμελίωση των νέων σωφρονιστικών 

καταστημάτων, μεταξύ άλλων, στα Τρίκαλα, στο Βόλο και τα Χανιά, 

ανεβρέθηκαν δε οικόπεδα για την ανέγερση και άλλων. 

• Προωθούνται προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστήριξης των 

κρατουμένων. Η εφαρμογή τους προβλέπεται να αρχίσει τον Οκτώβριο. 

• Πρόγραμμα απεξάρτησης των τοξικομανών εφαρμόζεται πιλοτικά στις φυλακές 

Κορυδαλλού. 

Έως τις δημοτικές εκλογές (μέσα Οκτωβρίου) 2002: 

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

των επενδύσεων (Υπ. Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Συλλέγονται υπογραφές. Την Τρίτη 9/7 θα κατατεθεί στην ΚΕΝΕ (Κεντρική 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Ψηφίσθηκε στη Βουλή. 

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

διάλογο (Υπ. Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το Σεπτέμβριο αρχίζει κοινωνικός διάλογος. Πρόκειται να κατατεθεί όμως μετά τις 

δημοτικές εκλογές για ευνόητους πολιτικούς λόγους. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Μετά τις εκλογές θα κατατεθεί στη Βουλή. 
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43. Φορολογική μεταρρύθμιση: Σύνταξη φορολογικού νομοσχεδίου (Υπ. 

Οικονομίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Βλ. παρατήρηση στο 9 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Βλ. παρατήρηση στο 9 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προγράμματα Κοινωνίας της Πληροφορίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

και Κατάρτισης: Το ΥΠΕΘΑ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Η 

υλοποίηση τους απαιτεί ενέργειες από το Υπουργείο Εργασίας και την Ειδική 

Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Ανάπτυξη υποδομών ψυχαγωγίας: 

• Έχει προγραμματισθεί σε α' φάση η δημιουργία γυμναστηρίων σε 6 Μονάδες 

των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές Καστελόριζο, Λήμνο (2), Κρήτη, 

Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο. Η έναρξη λειτουργίας τους θα 

πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και η ολοκλήρωση τους τέλη Αυγούστου 2002. 

• Κέντρα Διαδικτύου (Internet Centers): Θα γίνει διαγωνισμός για την 

εγκατάσταση τέτοιων κέντρων σε 45 περίπου Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων 

εντός μηνός Ιουλίου 2002. Εκτιμάται έναρξη του προγράμματος στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2002. 
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• Ναρκωτικά: Εξαγγέλθηκε πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών 

στις ένοπλες δυνάμεις με έμφαση στην πρόληψη. Υπογράφηκε μνημόνιο 

συνεργασίας ΥΠΕΘΑ με ΟΚΑΝΑ. 

• Τα μέτρα για το Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό και το Πολιτικό Προσωπικό 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ψυχολογικής στήριξης, υλικής στήριξης 

άπορων στρατευμένων κ. α. βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας και θα 

εξαγγελθούν πριν τις δημοτικές εκλογές. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Γυμναστήρια: Ολοκληρώθηκε η δημιουργία των γυμναστηρίων στις 6 πρώτες 

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων (Καστελόριζο, Λήμνος (2), Κρήτη, 

Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο). Μέχρι το τέλος 2002 θα έχει ολοκληρωθεί η 

λειτουργία 20 γυμναστηρίων μετά από διαγωνισμό. [Προγραμματίζεται η 

λειτουργία άλλων 30 γυμναστηρίων εντός του 2003]. 

• Κέντρα Διαδικτύου (Κ.Δ.): Μέχρι τέλος του χρόνου θα λειτουργούν Κ.Δ. σε 15 

μονάδες. Η λειτουργία σε άλλες 30 μονάδες προβλέπεται να λάβει χώρα εντός 

του 2003 

• Ναρκωτικά: Συγκεντρώνονται στοιχεία από τα Γενικά Επιτε^α για τη 

δυνατότητα διάθεσης χώρων/μέσων στο πλαίσιο μνημονίου ΥΠΕΘΑ/ΟΚΑΝΑ. 

• Μέριμνα Προσωπικού: Εντός του Σεπτέμβρη 2002 θα ολοκληρωθεί η 

συγκέντρωση στοιχείων/απόψεων των Γενικών Επιτελείων για ενιαίο σχέδιο σε 

Διακλαδικό επίπεδο για την ψυχολογική στήριξη του Μόνιμου Στρατιωτικού και 

Πολιτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 

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

νομοθεσίας και για ρύθμιση θεμάτων στρατευσίμων, ανυπότακτων, οπλιτών και 

επαγγελματιών οπλιτών (Υπ. Άμυνας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τροποποίηση της στρατολογικής 

νομοθεσίας και ρύθμιση θεμάτων στρατευσίμων, ανυπότακτων, οπλιτών και 

επαγγελματιών οπλιτών έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων από το θερινό 

τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής την 4η Ιουλίου 2002. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Η δέσμευση έχει ικανοποιηθεί 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το πρόγραμμα προωθείται, παρά τις δυσκολίες που συναντώνται σε μικρούς 

Καποδιστριακούς Δήμους. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται, παρά τις δυσκολίες που συναντώνται σε ορισμένους 

μικρούς Καποδιστριακούς Δήμους. 

47. Κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Αναμένεται η υπογραφή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. 

Το χρονοδιάγραμμα ισχύει. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και βρίσκεται στη 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής. Το χρονοδιάγραμμα τηρείται. 

48. Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη υλοποίησης του έργου πιστοποίησης 

επιχειρήσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 (α' κύκλος), 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προγραμματίζεται νέα προκήρυξη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2002. 

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

παραγωγή βενζινών, υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών (0% 

περιεκτικότητας σε θείο) (Υπ. Ανάπτυξης) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ξεκίνησε η κατασκευή νέων μονάδων για παραγωγή βενζινών, η οποία προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο. 

Παράλληλα με τις νέες μονάδες για παραγωγή βενζινών θα φτιαχτούν και μονάδες 

αποθειοποίησης για πετρέλαιο μαζούτ, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 

2008. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ξεκίνησε η κατασκευή νέων μονάδων για παραγωγή καυσίμων (και όχι 

βενζινών, όπως αναφέρεται λανθασμένα στον απολογισμό Ιουνίου), η οποία 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο. 

• Παρελήφθη και ήδη είναι σε παραγωγή η μονάδα παραγωγής πετρελαίου 

χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. 

• Προχωράει η κατασκευή των μονάδων βελτιωμένου περιβαλλοντικά καυσίμου, 

ενώ έχει ολοκληρωθεί και είναι σε παραγωγή από 1/3/2002 η μονάδα 

κατασκευής νέας Super βενζίνης χωρίς μόλυβδο. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

49α. Ένταξη στο Γ' ΚΠΣ 210 επιχειρήσεων ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικού ύψους 745,4 εκατ. € ή 254 δισ. δρχ. 

(14/6/2002) (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο αυτό έχει προστεθεί στα αρχικά σημεία 

προγραμματισμού του Μαΐου και του Ιουνίου) 
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50. Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του συντελεστή 

δόμησης (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο στα τέλη Ιουλίου 2002. Ο σχετικός νόμος είναι ο Ν. 

3044 και το ΦΕΚδημοσίευσης του έχει αριθμό 197 ¡27.08.02. 

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

Αττική (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

52. Ολοκλήρωση και ανακοίνωση της Εθνικής Πολιτικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

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

επεξεργασία και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας 

(ΥΠΕΧΩΔΕ). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

54. Ολοκλήρωση του Γενικού Χωροταξικού της χώρας και του Χωροταξικού 

Σχεδίου 5 Περιφερειών (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προχωράει ομαλά. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

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

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

• Έργα Εγνατίας Οδού: Λόγω τροποποιήσεως του προγράμματος δημοπρατήσεων 

από την Εγνατία Οδό Α.Ε., τα έργα προς ανάθεση και δημοπράτηση ανέρχονται 

πλέον σε 695 εκατ. € ή 237 δισ. δρχ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• 27τον κύριο άξονα παραδίδονται 28 χλμ. έως τις 15 Οκτωβρίου. Η παράδοση 

των υπολοίπων σημειώνει καθυστέρηση λόγω νομικής εμπλοκής στο θέμα των 

απαλλοτριώσεων. 

• Στις κάθετες οδούς έχουν ήδη παραδοθεί 30 χλμ., ενώ άλλα 8 χλμ. θα 

παραδοθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα έως τα μέσα Νοεμβρίου. 

• Έως 30/09/02 πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα ύψους 704 εκατ. € ή 240 δισ. 

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

Ακτίου - Πρέβεζας και δρόμου 20 χλμ. (συμπεριλαμβανομένης και της Ευρείας 

Παράκαμψης Πάτρας) στην περιοχή Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας (3,5 χλμ.): Η πορεία του έργου εμφανίζει εμπλοκές 

και καθυστερήσεις εξαιτίας της παραπομπής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του 

θέματος των συμπληρωματικών συμβάσεων για μη πραγματοποίηση 

προσυμβατικού ελέγχου. ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονται σε 

συνεννόηση για εξεύρεση λύσης. 

• Ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας: Παραδόθηκαν σε χρήση στις 28/6/2002 το 

υποθαλάσσιο τμήμα του έργου και η πρόσβαση από την πλευρά του Ακτίου. Η 

πρόσβαση του υποθαλάσσιου τμήματος στον υφιστάμενο δρόμο Πρέβεζας-

Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε εξέλιξη, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση εντός του 

2002. 

• Δρόμος Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας (17 χλμ.): Πρόκειται να παραδοθεί σε 

χρήση μέχρι το τέλος του 2002. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας (3,5 χλμ.): Το έργο ολοκληρώνεται εντός του 

Σεπτεμβρίου 2002. 

• Ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας: Προβλέπεται ολοκλήρωση της πρόσβασης Πρέβεζας 

έως το τέλος του 2002. 

• Δρόμος Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας (17 χλμ.): Δεν υπάρχει αλλαγή στις 

προβλέψεις. Πρόκειται, δηλ., να παραδοθεί σε χρήση μέχρι το τέλος του 2002. 

57. Παράδοση τμημάτων της Αττικής οδού και ολοκλήρωση επιμέρους φάσεων 

(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Πορεία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Πορεία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, κανονισμός λειτουργίας σχολείων και διεύρυνση 

ολοήμερου σχο&ίου: Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις έχουν τεθεί υπόψη των 

ενδιαφερομένων φορέων, αναμένεται η υποβολή των προτάσεων και των σχολίων 

τους ως την 20η Αυγούστου και, αφού οριστικοποιηθούν, θα δημοσιευθούν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επειδή, εκτός αυτού, απαιτείται η δημιουργία των 

αναγκαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους, εκτιμάται ότι στην αρχή του 

σχολικού έτους αλλά και ορισμένους μήνες μετά την έναρξη του δεν θα είναι 

αντικειμενικά δυνατή η υλοποίηση της πολιτικής στην πράξη. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, κανονισμός λειτουργίας σχολείων και διεύρυνση 

ολοήμερου σχολείου: Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις έχουν τεθεί υπόψη των 

ενδιαφερομένων φορέων, αναμένεται η υποβολή των προτάσεων και των σχολίων 

τους ως το τέλος Αυγούστου και, αφού οριστικοποιηθούν, θα δημοσιευθούν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

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). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Η επέκταση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας προωθείται κανονικά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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Η επέκταση του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας προωθείται κανονικά. 

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Ψηφίστηκε - αρχίζει η εφαρμογή του. Σχετική εκδήλωση πρόκειται να λάβει χώρα σε 

επίσκεψη Π/Θ στο ΙΚΑ που προγραμματίζεται για τις 19/7. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Ψηφίστηκε ως νόμος 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α', 11/07/2002). Έχει αρχίσει και 

εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία υλοποίησης των διατάξεων του 

νόμου. 

• Έγινε η προκήρυξη για την πρόσληψη των μελών της Εθνικής Αναλογιστικής 

Αρχής 

• Εκδόθηκαν εγκύκλιοι προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία για την εφαρμογή των νέων 

διατάξεων (συνταξιοδότηση με 3.500 ένσημα στο ΙΚΑ κλπ) 

• Ολοκληρώνεται η εκπόνηση προτύπου Καταστατικού για την Ίδρυση 

Επαγγελματικών Ταμείων 

• Ευρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υλοποίηση της συγχώνευσης 

Ασφαλιστικών Ταμείων μισθωτών στο 1ΚΑ-ΕΤΑΜ 

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

Εργασίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Το Ν/Σ είναι έτοιμο. Θα προωθηθεί για ψήφιση εντός του Ιουλίου. Προβλέπονται 

δράσεις για την ταχύτατη υλοποίηση του. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Το Ν/Σ ψηφίστηκε στις 28 Αυγούστου. Προβλέπονται ενέργειες για την ταχύτατη 

λειτουργία του θεσμού. 
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• 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Κανονιστική πράξη για απαγόρευση εργασιών βλαπτικών σε ανήλικους: Το κείμενο 

είναι έτοιμο και στα χέρια του Υπουργού. Προβλέπεται να ανακοινωθεί στις 

επόμενες εβδομάδες. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Επιτροπή με πρόεδρο Καθηγητή Πανεπιστημίου και με συμμετοχή επιστημόνων και 

εκπροσώπων όλων των φορέων έχει υποβάλει πρόταση για νομοθετική ρύθμιση, 

όπως και για μέτρα για την παρακολούθηση προστατευτικών διατάξεων. 

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

της χώρας (Υπ. Εργασίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Οικισμοί από ΟΕΚσε 12 νομούς: 

• 5 οικισμοί θα παραδοθούν πριν τον Σεπτέμβριο 

• 7 θα παραδοθούν τον Οκτώβριο 

• 3 παρουσιάζουν εμπλοκή και θα παραδοθούν μετά τον Οκτώβριο. 

Άρα 12 οικισμοί θα είναι έτοιμοι ως και τον Οκτώβριο. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Οικισμοί από ΟΕΚσε 12 νομούς: 

• 2 οικισμοί (160 κατοικίες) έχουν παραδοθεί. 

• 3 οικισμοί(194 κατοικίες) θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο. 

• 10 οικισμοί (645 κατοικίες) θα παραδοθούν τον Οκτώβριο (εκ των οποίων 3 

είχαν παρουσιάσει εμπλοκή, η οποία τώρα φέρεται να έχει αντιμετωπισθεί και 

δίδεται ημερομηνία παράδοσης των Οκτώβριο). 
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Άρα 5 οικισμοί θα είναι έτοιμοι ως τα τέλη Σεπτεμβρίου και 15 οικισμοί θα είναι 

έτοιμοι ως και τον Οκτώβριο. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Συνέχιση πληρωμών δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης: Αναμένεται να 

διεξαχθεί ομαλά. 

• Εξισωτικές Αποζημιώσεις για το 2001: Υποβλήθηκαν όλες οι αιτήσεις στις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία, 

προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2002. 

• Εξισωτικές Αποζημιώσεις για το 2002: Υπεγράφη από τον Υπουργό Γεωργίας η 

σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για Ε.Α., η οποία βρίσκεται για 

συνυπογραφή στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Υποβάλλονται αιτήσεις από 

τον Μάιο έως 30 Ιουνίου 2002 και υπάρχει αύξηση των ποσών ενίσχυσης ανά 

στρέμμα κατά 25% περίπου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης συνεχίζεται κανονικά. 

• Εξισωτικές Αποζημιώσεις για το 2001: Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι 

πληρωμές σε 32 Νομούς και έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους 50 εκατ. €. 

(17 δισ. δρχ.). Συνεχίζεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης και 

στους δικαιούχους των Νομών που υπολείπονται. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων μέχρι την 30/9/2002, προκειμένου 

να είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών στην Κοινότητα μέχρι την 

15/10/2002, ώστε να αποφύγουμε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Εξισωτικές Αποζημιώσεις για το 2002: Οι αιτήσεις του προγράμματος για το 

2002 υποβλήθηκαν μέχρι 30/6/2002 στους Δήμους και μέχρι τέλος Ιουλίου 
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διαβιβάσθηκαν στις Ν.Α. - Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου 

εντός του φθινοπώρου να αρχίσει η επεξεργασία τους. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Η ένταξη νέων δικαιούχων στα γεωργοπεριβαλλοντικά προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Πρόγραμμα Μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης στη 

Θεσσαλία: Το πρόγραμμα συνεχίζεται από το Β ' ΚΠΣ (αφορά τις δεσμεύσεις 

του Καν. 2078/92) μέχρι να υλοποιηθούν οι δετούς διάρκειας υπογεγραμμένες 

συμβάσεις, που ολοκληρώνονται το 2004. Οι δικαιούχοι του προγράμματος 

είναι 3.906 και καλύπτουν έκταση περίπου 354.192 στρεμμάτων. Το σύνολο της 

ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των 34,3 εκατ. € (11,7 δισ. δρχ.). 

• Βιολογική Κτηνοτροφία: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Η 1η 

περίοδος ένταξης στο πρόγραμμα έγινε από τον Δεκέμβριο 2001 έως και τον 

Ιανουάριο 2002, οπότε και εντάχθηκαν 209 δικαιούχοι με σύνολο μονάδων 

ζωικού κεφαλαίου 8.959 που αντιστοιχούν σε πληρωμές 2 εκατ. € (681,5 εκατ. 

δρχ.). Έχει προγραμματιστεί οι πληρωμές των δικαιούχων αυτών για το 2002 να 

πραγματοποιηθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2002. Επιπλέον, νέες συμβάσεις θα 

υπογράφονται μέχρι 15/09/02. Σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας θα 

υπογράψουν συμβάσεις περίπου 150 παραγωγοί. 

• Διατήρηση σπάνιων φυλών ζώων: Οι δικαιούχοι του προγράμματος στους 

οποίους καταβάλλονται οικονομικές ενισχύσεις είναι 1.204 και το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης για το έτος 2001 ανήλθε σε 984.000 € (335,3 εκατ. δρχ.). Για το 

έτος 2002 αναμένεται να υπογραφούν νέες συμβάσεις μέχρι 15/09/02. 

Αναλυτικά στοιχεία για τους δικαιούχους θα είναι διαθέσιμα εντός του 

Οκτωβρίου. 

05/09/02 33 



Βιολογική Γεωργία: Το πρόγραμμα αυτό είναι 5ετές και υλοποιείται στα 

πλαίσια του Καν. 1257/99. Είναι συνεχιζόμενο και αφορά δικαιούχους οι 

οποίοι είχαν ενταχθεί στα πλαίσια του Καν. 2078/92 (παλαιό καθεστώς). Μέχρι 

σήμερα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 3.489 δικαιούχοι με 133.209 στρέμματα. 

Για το 2002 αιτήσεις ένταξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15/09/02. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία το ενδιαφέρον των 

παραγωγών για το πρόγραμμα αυτό είναι αυξημένο. Μέχρι σήμερα για το έτος 

2002 έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους 4,1 εκατ. € (1,4 δισ. δρχ.). Ο ετήσιος 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 5,5 εκατ. € (1,9 δισ. δρχ.). 

66. Συνέχιση πληρωμών προηγούμενων προγραμμάτων δάσωσης γεωργικών γαιών 

σε 16.491 δικαιούχους (Υπ. Γεωργίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Πρόκειται να διεξαχθεί κανονικά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Όσον αφορά το παλαιό καθεστώς (Καν. 2080/92) για τη δάσωση γεωργικών γαιών, 

συνεχίζονται κανονικά οι καταβολές των οικονομικών ενισχύσεων στους 

ενταγμένους επενδυτές μέχρι τη συμπλήρωση της 20ετίας που είναι το χρονικό 

διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου οφείλουν οι επενδυτές να διατηρήσουν τη 

δασική φυτεία τους. 

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

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και για τη σύσταση κλαδικών Συνεταιρισμών 

για συγκεκριμένα προϊόντα (Υπ. Γεωργίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας. Βρίσκεται για συνυπογραφή στους 

Υπουργούς ΕΣΔΔΑ και Εθνικής Οικονομίας. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
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Έχει υπογραφεί από τους Υπουργούς ΕΣΔΔΑ και Εθνικής Οικονομίας και βρίσκεται 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

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

Αρχαιολογική Υπηρεσία (Υπ. Πολιτισμού) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοθετικά μέτρα υπέρ του πολίτη: 

• Ψηφίστηκε ο νέος αρχαιολογικός νόμος (ν. 3028/2002). 

• Παρουσιάστηκε το σχέδιο αθλητικού νόμου. 

• Κατατίθεται ως τις 15/7 σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις ολυμπιακών θεμάτων 

(πολεοδομικά και φορολογικά ζητήματα). 

• Ολοκληρώνεται ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Επίλυση προβλημάτων των πολιτών με την Αρχαιολογική Υπηρεσία 

• Τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος αρχαιολογικός νόμος 

• Κατατέθηκε το σχέδιο του αθλητικού νόμου (διαφάνεια, βία, διαιτησία), που 

ρυθμίζει και θέματα πολιτισμού (πνευματικά δικαιώματα, Μουσείο 

Γουλανδρή,...) 

• Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις ολυμπιακών θεμάτων (πολεοδομικά 

και φορολογικά ζητήματα) 

• Κατατέθηκε σχέδιο οργανισμού, με το οποίο ιδρύονται αρχαιολογικές υπηρεσίες 

και σε όσους νομούς μέχρι τώρα δεν είχαν, στο ΥΠΕΣΔΔΑ 

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

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Εγκαινιάστηκε το αναπαλαιωμένο αρχοντικό Κουντουριώτη (Ύδρα) και το νέο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέας. 

05/09/02 35 



* 

• Αναμένονται τα εγκαίνια του Μουσείου της Σικυώνος, της αίθουσας του 

θησαυρού Αηδονιών στο Μουσείο της Νεμέας, του Μουσείου των Μυκηνών και 

του Μουσείου των Καλαβρύτων μέσα στο καλοκαίρι. 

• Ως τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμα ορισμένα άλλα με σημαντικότερο εκείνο της 

Υπάτης. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης σε μεγάλα περιφερειακά 

μουσεία, όπως το Μουσείο Μυκηνών, το Μουσείο Παλαιόπολης Άνδρου, το Μουσείο 

Υπάτης, καθώς και στο Κάστρο Ζακύνθου. 

70. Οργάνωση Μεταφορών: Ολοκλήρωση της απογραφής των ΕΔΧ αυτοκινήτων 

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

(Υπ. Μεταφορών) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Για τα ΕΔΧ (ταξί) του Λεκανοπεδίου έχει ολοκληρωθεί το 60% της απογραφής. Θα 

ολοκληρωθεί η απογραφή το Δεκέμβριο του 2002. 

Στα ΦΔΧ, έχει απογραφεί περίπου το 60%. Η απογραφή θα ολοκληρωθεί στο τέλος 

Δεκεμβρίου. Σημειώνεται μια μικρή καθυστέρηση. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Για τα ΕΔΧ (ταξί) του Λεκανοπεδίου έχει ολοκληρωθεί το 60% της απογραφής. Θα 

ολοκληρωθεί η απογραφή το Io τρίμηνο του 2003. 

Στα ΦΔΧ, έχει απογραφεί περίπου το 60%. Η απογραφή θα ολοκληρωθεί στο Γ 

τρίμηνο του 2003. 

71. Οδική Ασφάλεια: Ολοκλήρωση 50 Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) 

από τα 110 που κατασκευάζονται (Υπ. Μεταφορών) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Έχουν εγκαινιαστεί και λειτουργούν 10 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

• Άμεσα θα λειτουργήσουν 12 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
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Τριάντα δύο (32) είναι υπό κατασκευή, από τα οποία, τα 10 θα ολοκληρωθούν 

μέχρι τις εκλογές. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Έχουν εγκαινιαστεί και λειτουργούν 11 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

• Άμεσα θα λειτουργήσουν (τα εναπομείναντα) 11 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

• Τριάντα δύο (32) είναι υπό κατασκευή, από τα οποία, τα 10 θα ολοκληρωθούν 

μέχρι τις εκλογές 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

• Νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεγκατάσταση κεραιών: Είναι στο στάδιο 

σύνταξης κειμένου. 

• Νομοσχέδιο για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: 

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη κειμένου. Βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής 

υπογραφών. 

• Το νομοσχέδιο για τη σύσταση Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών βρίσκεται στο Γραφείο του κ. Κοσμίδη. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεγκατάσταση κεραιών: Είναι σε 

διαδικασία διαβουλεύσεων με τους ειδικούς. 

• Νομοσχέδιο για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: 

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη κειμένου. Βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής 

υπογραφών. 

• Το νομοσχέδιο για τη σύσταση Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών βρίσκεται στο Γραφείο του κ. Κοσμίδη. 

73. Μετοχοποίηση του ΟΑΠ Α.Ε. (Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προγραμματίζεται για Σεπτέμβριο - Οκτώβριο. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Προγραμματίζεται για Οκτώβριο - Νοέμβριο. 

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

Εμπορικής Ναυτιλίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Στο τέλος του 1ου δεκαπενθήμερου του Ιουλίου θα είναι έτοιμο το σχέδιο για τη νέα 

δομή και λειτουργία. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Έχει καταρτισθεί το σχέδιο νόμου. 

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

Ναυτιλίας) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Η διαδικασία ίδρυσης Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, που απαιτεί ένα Π.Δ. ανά 

Λιμενικό Ταμείο, προωθείται. Πάντως εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα 

γραφειοκρατικού αλλά και οικονομικού χαρακτήρα στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

των Λιμενικών Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Μέσα στο 2003 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

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) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Νομοσχέδιο για τη θέσπιση περιορισμών στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο νόμος 

τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ (ν. 3021/2002). Καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθεί η 

στελέχωση και ο εξοπλισμός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ώστε να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που διαγράφει ο νόμος. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Νομοσχέδιο για τη θέσπιση περιορισμών στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων: Ο ν. 

3021/2002 τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να 

ενισχυθεί η στελέχωση και ο εξοπλισμός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που διαγράφει ο νόμος. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Κώδικας Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: Αναμένεται τις 

επόμενες εβδομάδες η υποβολή της πρότασης του ΕΣΡ, προκειμένου να προωθηθεί 

για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και, στη συνέχεια, να δημοσιευθεί το 

σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Όλη η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τη 

διεξαγωγή των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Κώδικας Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: Ολοκληρώνεται 

η επεξεργασία του. 

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) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 
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Διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008: 

Στις 27/5 έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας στο 

Γραφείο Διεθνών Εκθέσεων ΒΙΕ στο Παρίσι 

Στις 2/7 παρουσιάσθηκε η κεντρική ιδέα της ελληνικής υποψηφιότητας στη γενική 

Συνέλευση του ΒΙΕ στο Παρίσι 

Έχει κατατεθεί εισήγηση στο γραφείο του πρωθυπουργού (21/6) για περαιτέρω 

ενέργειες και τη λήψη οριστικών αποφάσεων. 

Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων: 

Στις 8/7 πρόκειται να διεξαχθεί η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Σχέδια διμερών συμφωνιών 

με τις λήπτριες χώρες έχουν συνταχθεί και αποσταλεί μέσω των Πρεσβειών μας στις 

αρμόδιες αρχές τους. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008: 

• Το Υπουργικό Συμβούλιο της 11/07/02 έλαβε αποφάσεις ως προς τη 

χωροθέτηση, τη θεματολογία και τη σύσταση των οργάνων που θα εποπτεύουν 

και θα συντονίζουν την πορεία για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης της EXPO 

2008 στη Θεσσαλονίκη. 

• Συνεστήθη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό των αρμόδιων Υπουργείων 

και φορέων, την εποπτεία των έργων και δράσεων, το σχεδιασμό και την 

υποστήριξη της ανάπτυξης των δημόσιων και διεθνών σχέσεων για τη 

διεκδίκηση. Συνεδρίασε στις 22/08/02. 

• Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης 

• Στην 67η ΔΕΘ θα υπάρχει ειδικό περίπτερο «της EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη» 

για την προβολή της υποψηφιότητας και την ενημέρωση του κοινού. 

Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων: 

• Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα συνολικού ποσού 550 εκατ. € (187,4 

δισ. δρχ.) που η Ελλάδα παρέχει σε 6 χώρες των Βαλκανίων. 

• Η προβλεπόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης (ν. 2996/2002) έχει ήδη 

συνεδριάσει 2 φορές και η 3η συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί για τις 05/09/02. 
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Στην τελευταία συνεδρίαση (08/07/02) παρουσιάσθηκαν τα σχέδια προς σύναψη 

συμβάσεων με τις λήπτριες χώρες. 

• Με τελευταία τη Βουλγαρία (28/08/02) έχουν υπογραφεί οι διμερείς συμφωνίες 

και με τις 6 λήπτριες χώρες. 

79. Συντονισμός με το ΥΠΕΧΩΔΕ για νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας και 

θεσμοθέτησης όρων δόμησης στο Αιγαίο (Υπ. Αιγαίου). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

Προχωράει ομαλά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα: 

• Η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε στις 16/4 για το συντονισμό του έργου των 

Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Αιγαίου υπέβαλε στις 26/6 τον προγραμματισμό και 

το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την προώθηση των αναγκαίων χωροταξικών και 

πολεοδομικών ρυθμίσεων για τα νησιά. 

• Αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

• Ουδέν νεότερο. Προχωράει ομαλά. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: 

79α. Πρόγραμμα «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά» (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο αυτό έχει 

προστεθεί στα αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μαίου): 

Προκηρύχθηκε πριν 15 μέρες και περιμένουν προτάσεις με καταληκτική ημερομηνία 

9/9. Μετά θα γίνει αξιολόγηση, θα υπογραφεί και θα αρχίσει να λειτουργεί 

Νοέμβριο/Δεκέμβριο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 16/9/2002 (εξετάζεται η δυνατότητα 

παράτασης λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

79β. Ολοκλήρωση διαδικασιών για Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΚΕΤΑ). Υπογράφεται η απόφαση ένταξης 3/9/2002. (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο 
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αυτό έχει προστεθεί στα αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μαΐου 

Ιουνίου) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

79γ. Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων: Προγραμματίζεται προκήρυξη μέχρι τέλος 

Σεπτεμβρίου 2002 (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο αυτό έχει προστεθεί στα αρχικά 

σημεία προγραμματισμού του Μαΐου και Ιουνίου) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

79δ. Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων: Προγραμματίζεται προκήρυξη μέχρι 

τέλος Οκτωβρίου 2002. (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο αυτό έχει προστεθεί στα 

αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μαίου και Ιουνίου) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

79* Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των ΑΜΕΑ : Προγραμματίζεται προκήρυξη μέχρι 

τέλος Σεπτεμβρίου 2002. (Υπ. Ανάπτυξης) (το σημείο αυτό έχει προστεθεί στα 

αρχικά σημεία προγραμματισμού του Μαΐου και Ιουνίου) 
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