
συνόρων. Παράλληλα, η Ε. Επιτροπή καταρτίζει μελέτη σκοπιμότητας για τη 
διαχείριση των θαλασσίων συνόρων.

Νομοθετικό Έργο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ): Η Βουλή ψήφισε το νόμο για 

τη σύσταση του ΕΣΕΠ, που είναι συμβουλευτικό όργανο της Κυβέρνησης και 
συνεδριάζει υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, η δε λειτουργία του 
αναμένεται να βελτιώσει το στρατηγικό σχεδίασμά της εξωτερικής πολιτικής.________



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Διεύρυνση της αποτρεπτικής ισχύος και εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ε.Δ.):
• Ολοκλήρωση του νέου κύκλου της Αμυντικής Σχεδίασης με σκοπό τη δημιουργία 

σύγχρονων, ευέλικτων και με υψηλή διακλαδικότητα Ενόπλων Δυνάμεων, που θα 
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου και εξελισσόμενου γεωστρατηγικού 
περιβάλλοντος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση (ΑΣΑ)
Εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση (ΑΣΑ) για την 
ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Η ΑΣΑ 
προτείνει σύγχρονες Ε.Δ. με δομή χαρακτήρα και δυνατότητες που απαιτούν οι 
ανάγκες της χώρας μέχρι το έτος 2015. Στα πλαίσια αυτά:
1) Εκσυγχρονισμός και επίτευξη διακλαδικότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις: 

Τροποποιήθηκε ο Ν.2292/95 που αφορά κυρίως στη Διακλαδικότητα και στο 
επιχειρησιακό ρόλο του ΓΕΕΘΑ με το Ν. 2984/02.

2) Αποδέσμευση Στρατοπέδων για αξιοποίηση και μετεγκατάσταση (Ν.
2745/99): Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πώλησης τμημάτων στρατοπέδου
περιοχής Αθηνών (στρατόπεδο «Λιώση» στα Λιόσια). Προωθούνται οι 
διαδικασίες εκποίησης -  πώλησης για ένα (1) στρατόπεδο, το οποίο έχει ήδη 
ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης. Έχει εκδοθεί ή επίκειται η έκδοση του ΠΔ για 
ένταξη τεσσάρων (4) στρατοπέδων στο Σχέδιο Πόλης.
Εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Θεσσαλονίκης οι Μελέτες Αξιοποίησης και Χρήσης Γης για άλλα 6 
στρατόπεδα της περιοχής Θεσσαλονίκης. Επακολουθεί η σύνταξη 
πολεοδομικών μελετών.
Εκπονούνται Μελέτες Αξιοποίησης και Χρήσης Γης από τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αξιοποίησης 
και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) για άλλα 9 στρατόπεδα ανά την 
επικράτεια. Επίκειται η ανάθεση των Μελετών Αξιοποίησης και Χρήσεων Γης 
για άλλα 8 στρατόπεδα.
Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από την αξιοποίηση των 
Στρατοπέδων κατά το 2003 ανέρχεται στα 31,2 Μ€.
Επιπλέον, παραχωρούνται στρατόπεδα ή τμήματα στρατοπέδων για 
Πανεπιστημιακές Σχολές στην Τρίπολη, στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο, για 
Δικαστικό Μέγαρο στην Πάτρα, για Διοικητήριο στη Λαμία, για Νοσοκομείο 
στη Χαλκίδα και για τουριστική αξιοποίηση στο Νεστόριο Καστοριάς. Επίσης,



βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την παραχώρηση -  αξιοποίηση 
στρατοπέδων στους παρακάτω δήμους: Βέροια, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, 
Νάουσα, Σκύδρα, Γιαννιτσά, Κολινδρό, Νιγρίτα.

3) Αναδιοργάνωση Στρατού Ξηράς: Η Β' Φάση που περιλαμβάνει την διάλυση 
64 Μονάδων και την αναδιοργάνωση 103, άρχισε τον Ιούλιο 2002 και 
ολοκληρώθηκε πλήρως τον Ιούνιο 2003.
Από 1 Ιουλίου 2003 άρχισε η υλοποίηση της Γ' Φάσεως η οποία περιλαμβάνει 
τη διάλυση 20 και την αναδιοργάνωση 132 Σχηματισμών και Μονάδων. Μέχρι 
τώρα έχει υλοποιηθεί το 20% περίπου. Αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα τον Ιούνιο του 2004. Στο επόμενο εξάμηνο θα έχει 
υλοποιηθεί το 80% περίπου.
Με την πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ καταργούνται 19 Σχηματισμοί επιπέδου 
ταξιαρχίας και άνω με αντίστοιχη κατάργηση 3 θέσεων αντιστρατήγων, 8 
υποστρατήγων και 25 ταξιαρχών. Παράλληλα αποσύρονται μέχρι το 2005 325 
Αρματα Μάχης και 413 Πυροβόλα Μάχης και μέχρι το 2010 άλλα 885 Άρματα 
Μάχης και 258 Πυροβόλα Μάχης.

4) Δημιουργία Στρατού δύο επιπέδων (Επαγγελματικό -  Θητείας): ψηφίσθηκε ο 
Ν.2936/2001 που αφορά τους Επαγγελματίες Οπλίτες και υλοποιείται η 
πρόσληψή τους.

5) Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ): Ο προγραμματισμός προβλέπει την πρόσληψη
25.000 ΕΠΟΠ μέχρι το 2005. Ήδη το 2002 προσλήφθηκαν 3.120 ΕΠΟΠ και το 
2003 8.222. Επίσης έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός το Σεπτέμβριο 2003 για 
πρόσληψη 5.700 ΕΠΟΠ για τον Στρατό Ξηράς που θα προσληφθούν τον 
Ιανουάριο του 2004. Έχει αποφασιστεί η προκήρυξη διαγωνισμού το 2004 για 
πρόσληψη των υπολοίπων 7.958 ΕΠΟΠ από τους οποίους 4.236 θα προσληφθούν 
εντός του 2004 και 3722 τον Ιανουάριο του 2005.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΕΕΘΑ/
ΣΛ ΣΥΝΟΛΟ

2002 1.856 637 627 - 3.120
2003 5.722 1.300 1.000 200 8.222
2004 5.700 2.246 2.000 - 9.936
2005 3.722 - - - 3.722

ΣΥΝΟΛΟ 17.000 4.173 3.627 200 25.000

Ταυτόχρονα με τις προσλήψεις, προωθούνται ειδικά προγράμματα στέγασης και 
βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των ΕΠΟΠ. Επίσης, θα υλοποιηθούν τα 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού 
και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή επαγγελματική αποκατάστασή τους σε 
περίπτωση που αποφασίσουν, μετά την επταετή σύμβασή τους να επανέλθουν 
στον πολιτικό βίο. Τέλος, οι ΕΠΟΠ διατηρούν το δικαίωμα μόνιμης



επαγγελματικής απασχόλησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι τη συμπλήρωση 
35ετίας.

6) Ιεραρχία και εξέλιξη των Μόνιμων Αξιωματικών των Ε.Δ.: Κατά την 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμυνας (ΣΑΜ) της 30-7-03 ο κ. ΥΕΘΑ έδωσε 
κατευθύνσεις σχετικά με την σύνταξη νέου νόμου περί «Ιεραρχίας και εξέλιξης 
των Αξιωματικών- Υπαξιωματικών».
> Οι κατευθύνσεις του κ. ΥΕΘΑ στοχεύουν στο μετασχηματισμό των ΕΔ και 

επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός νέου τύπου στελεχών όλων των κλιμακίων. 
Τα στελέχη θα κληθούν να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να 
είναι υψηλής επαγγελματικής στάθμης διοικητές και επιτελείς με δυνατότητα 
να εργάζονται σε διακλαδικό περιβάλλον τόσο εθνικό, όσο και πολυεθνικό. 
Επίσης πρέπει να έχουν τις ικανότητες ενός σύγχρονου διευθυντή 
επιχειρήσεων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των μέσων και 
των υποδομών των Ε.Δ στην περίοδο της ειρήνης. Για την υλοποίηση των 
προαναφερθέντων απαιτείται να εδραιωθεί ένα σύγχρονο σύστημα 
προαγωγών και επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών. Νέα κριτήρια 
περισσότερο ευέλικτα θα απελευθερώσουν πλήρως τις δυνάμεις που διαθέτει 
το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Θεμέλιο όλων αυτών θα 
αποτελόσουν οι αξιοκρατικές εξελίξεις των στελεχών οι οποίες δεν θα 
αφήνουν να παρεισφρήσουν άλλου είδους επιλογές.

> Το σχέδιο νόμου θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2003 με προοπτική να 
κατατεθεί και να ψηφισθεί από την παρούσα Βουλή. [Παρακολούθηση 
χρονοδιαγράμματος]

• Εξέλιξη Εξοπλιστικών Προγραμμάτων τα οποία εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ 
εντός του έτους 2002:
Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για τα εξής προγράμματα: τον Εκσυγχρονισμό 
Μέσης Ζωής και τη Γενική Επισκευή 3 Υ/Β τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», την άσκηση 
OPTION ενός (1) Υ/Β τύπου 214, 12 Α/φη Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας και 
για τον εκσυγχρονισμό 6 (+2 OPTION) Φρεγατών, δύο (2) ΤΠΚ (OPTION), 
δώδεκα (12) Ελικόπτερα APPACHE (+4 OPTION), 16 Μεταφορικά Ε/Π και 4 
Ειδικών Αποστολών του Στρατού Ξηράς (+ 12 Μεταφορικά OPTION, +2 
Ειδικών Αποστολών OPTION) , Σύστημα Αυτοπροστασίας Α/Φ F-16 Block 52+ 
και 170 Νέα Άρματα Μάχης.
> Βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και πρόκειται εντός του 

έτους 2003 να υπογραφούν συμβάσεις για τα εξής: μία (1) Κορβέτα (+1 
OPTION).

• Πρόγραμμα Έργων Υποδομής και βελτίωσης των Συνθηκών Διαβίωσης που 
αφορούν στην Αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς: Η υλοποίηση της 
αναδιοργάνωσης του Στρατού Ξηράς, έχει χωριστεί από επιχειρησιακής πλευράς 
σε τέσσερις φάσεις, με πέρας τον Ιούνιο 2005. Χρονικά βρισκόμαστε στην Φάση
3. Ο προγραμματισμός υλοποίησης της αναδιοργάνωσης πραγματοποιείται όπως 
ο αρχικός σχεδιασμός, ανεξάρτητα από την πρόοδο των έργων υποδομής και 
μετασταθμεύσεων. Το ΥΠΕΘΑ χρηματοδοτεί τα πλέον επείγοντα έργα κατά 
προτεραιότητα. Την παρούσα χρονική περίοδο έχουν ολοκληρωθεί τα έργα



υποδομής της Φάσεως 1 (Φ1) και της Φάσεως 2 (Φ2), ενώ έχουν ήδη αρχίσει τα 
έργα της Φάσεως 3 (Φ3). Οι απαιτήσεις για χρηματοδότηση των έργων 
υποδομής και για τις τρεις φάσεις, ανέρχονται στο ποσό των 82,9 Μ€, έναντι των 
οποίων μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί σε επτά τμηματικές διαθέσεις 24 Μ€ και θα 
διατεθεί μέχρι το τέλος του 2003 το συνολικό ποσό των 39 Μ€. Από τα έργα 
που έχουν κατασκευασθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη το 40% αφορά έργα 
αποθήκευσης υλικών και υποστέγων, ενώ το 60% εγκαταστάσεις στρατωνισμού.
Για κάλυψη αναγκών στέγασης το έτος 2003 σχεδιάζεται:
> Η κατασκευή 1.000 διαμερισμάτων σε συγκροτήματα (Studio 2 ατόμων) σε 

κεντρικά στρατόπεδα, μέσα ή κοντά στις μεγάλες πόλεις, στις οποίες 
σχεδιάζεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού ΕΓΊΟΠ, συνολικού κόστους 35 Μ€. 
Στο επόμενο διάστημα των εννέα μηνών θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευή 
διαμερισμάτων σε έξι περιοχές.

> Η κατασκευή 120 διαμερισμάτων ΣΟΑ, σε μεγάλες πόλεις με αυξημένες 
ανάγκες στέγασης, συνολικού κόστους 14 Μ€

• Μέτρα Ασφαλείας Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων:
> Τα άμεσα μέτρα υλοποιήθηκαν.
> Μεσομακροπρόθεσμα Μέτρα: Η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται με το πέρας 

της αναδιοργάνωσης του Στρατού Ξηράς, το 2005. Απαιτείται το ποσό των 
63,1 Μ€ με προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά 20% το έτος 2003 και 
κατά 40% τα έτη 2004 και 2005 αντίστοιχα. Η υλοποίηση εργασιών 
περιλαμβάνει κατασκευή μονίμων αποθηκών οπλισμού και πυρομαχικών 
υψηλής φυσικής ασφαλείας (μπετόν, κλπ), κατασκευή περιφράξεων τύπου 
ΝΑΤΟ σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συγκέντρωση διεσπαρμένων 
αποθηκών, κατασκευή αποθηκών IGLOO, τοποθέτηση συστημάτων 
ηλεκτρονικής επιτήρησης σε μεγάλα στρατόπεδα και σε συγκροτήματα 
αποθηκών πυρομαχικών υψηλής ασφαλείας, επιτάχυνση του προγράμματος 
στρατιωτικών σκύλων για τη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Αναβάθμιση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονού στρατού αναπτύσσουμε δράσεις που 
κινούνται στους εξής πέντε άξονες:

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των στρατευμένων
• Σίτιση: Παραχώρηση σε ιδιώτες των υπηρεσιών σίτισης στα 19 Κέντρα 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) των ΕΔ. Έναρξη υλοποίησης τον Μάρτιο του 
2004. [Καθυστέρηση]

. Κέντρα Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου (internet centers): Ολοκληρώθηκε η 
εγκατάσταση και σύνδεση 49 κέντρων για την χρήση του διαδικτύου σε 
στρατόπεδα των παραμεθόριων περιοχών.



• Γυμναστήρια: Εντός του 2003 ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός 56 Γυμναστηρίων σε 
Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Βιβλιοθήκες: Υλοποιήθηκε εντός 2002 ο εμπλουτισμός 40 βιβλιοθηκών σε 
παραμεθόριες μονάδες και φυλάκια με 178 τίτλους βιβλίων. Συνολικά 
αποκτήθηκαν 7.000 νέα βιβλία.

Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση
. Ολοκληρώθηκε η Α ' Φάση του Επιχειρηματικού Σχεδίου «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» με τη συμμετοχή στρατευμένων και η Β' Φάση θα ξεκινήσει από 
το Μάρτιο 2004- Ιούλιο 2004.

• Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2002 η επιλογή των στρατευμένων και η ένταξή 
τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας. 
Τα πρώτα προγράμματα που τέθηκαν σε εφαρμογή αφορούν 200 στρατευμένους 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει προκήρυξη για τη συμμετοχή άλλων 200 
στρατευμένων στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την κατάρτιση σε ΚΕΚ 
στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής για το 2004-2006 που εκτιμάται ότι θα 
αρχίσει τον Μάρτιο του 2004.

• Το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης 
προγραμματίζει την συμμετοχή στρατευμένων και ΕΠ.ΟΠ. σε προγράμματα 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης το δεύτερο εξάμηνο του 2003. 
Το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 
Υπουργείου Παιδείας προγραμματίζει την συμμετοχή στρατευμένων στο 
πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» με στόχο την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού

Κοινωνική μέριμνα
• Οικονομική Ενίσχυση Ευπαθών Ομάδων. Από τον Φεβρουάριο 2003 δίδεται 

οικονομική ενίσχυση 100 € το μήνα σε στρατευμένους που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες.

• Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής στήριξης. Έχει τεθεί σε λειτουργία 
από τον Φεβρουάριο 2003. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, χωρίς χρέωση.

• Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αλσος Στρατού στο Γουδί για παιδιά 
των μονίμων στελεχών και του πολιτικού προσωπικού των Ε.Δ.

Υγεία
Διαμορφώθηκαν οι στόχοι του ΥΠΕΘΑ για τα θέματα υγειονομικής φροντίδας και
περίθαλψης στους εξής:
. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός (Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) Νοσοκομείων 

με Διακλαδική Προσέγγιση.
• Μηχανοργάνωση Νοσοκομείων
• Κοινωνική Προσφορά σε ειρηνική περίοδο

Ναρκωτικά



• Προγράμματα πρόληψης, καθοδήγηση χρηστών για ένταξη σε θεραπευτικό 
πρόγραμμα με ταυτόχρονη χορήγηση αναβολής, μέτρα για την αποτροπή 
διακίνησης ναρκωτικών εντός του στρατεύματος, κατ' εξαίρεση μετάθεση όσων 
έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης πλησίον του τόπου κατοικίας 
τους, εντατικοποίηση των μαθημάτων στις παραγωγικές σχολές για χειρισμό 
ατόμων με διαταραγμένη προσωπικότητα, πρόγραμμα πρόσληψης ικανού αριθμού 
ψυχολόγων -  κοινωνιολόγων.

• Μείωση θητείας στους 12 μήνες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τον Ιανουάριο 2001 ξεκίνησε η εφαρμογή της σταδιακής μείωσης της θητείας. Από 
τον Φεβρουάριο του 2003 ισχύει η 12μηνη θητεία στον Στρατό Ξηράς. 
Αποφασίσθηκε η μείωση της θητείας σε Ναυτικό και Αεροπορία στους 12 μήνες για 
αυτούς που θα καταταγούν τον Ιανουάριο του 2004 και μετά.

• Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος των Ε.Δ. στις δομές της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ψηφίσθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος που αφορά στον 

εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) , κατ' αναλογία με τα ισχύοντα στα Ανώτατα Ιδρύματα του 
Πανεπιστημιακού Τομέα.

• Αναμένεται ότι βραχυπρόθεσμα τα ΑΣΕΙ θα προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του 
νέου νόμου

• Ψηφίστηκε ο ιδρυτικός νόμος για την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 
(ΑΔΙΣΠΟ) και ήδη έχει αρχίσει η λειτουργία της από τον Σεπτέμβριο του 2003.

• Εισαγωγή νέων τεχνολογικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Συνέχιση των προγραμμάτων που ήδη υλοποιούνται με ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

εκείνα που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και στο Γ’ ΚΠΣ
• «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής εξυπηρέτησης 

πολιτών» (Π/Υ 14.5 Μ€): Στις 7 Μαρτίου 2003 παραδόθηκε το πιλοτικό 
μηχανογραφικό σύστημα της Στρατολογίας (το Αυτόματο Σύστημα Στρατολογίας 
Ενόπλων Δυνάμεων - ΑΣΥΣΕΔ) που αποτελεί τη βάση για τη ΕΓ Φάση, που είναι 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης



Πολιτών (ΟΠΛΗΣ ΥΣ). Αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας με 
χρηματοδότηση από το Γ ' ΚΠΣ.

• «Εισαγωγή και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία» (Π/Υ 14,5 Μ€): Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) για τα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Στα πλαίσια του έργου θα συμπληρωθεί η υπάρχουσα 
υποδομή πληροφορικής και επικοινωνιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, με 
άμεση συνέπεια τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Έτσι, με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει 
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο 
θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, σημείο που αποτελεί 
κεντρική στρατηγική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ειδικά στις παραμεθόριες 
και νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος. Το έργο βρίσκεται στη φάση της τελικής 
αξιολόγησης και αναμένεται η ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας».

2. Επιχειρησιακή Σχεδίαση με κατεύθυνση τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές αμυντικές 
δομές.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διεθνής Ρόλος
Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανάπτυξη του θεσμού της Κοινής Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής άμυνας 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αμυντική βιομηχανία. Η αναδιάρθρωση της 
αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής 
παρουσίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά εξασφαλίζοντας 
στις Ένοπλες δυνάμεις της ΕΕ την απαιτούμενη αυτονομία και μειώνοντας το επίπεδο 
εξάρτησης τους από μη Ευρωπαίους προμηθευτές. Η ελληνική προεδρεία κατόρθωσε να 
πετύχει τη λήψη δύο αποφάσεων. Η πρώτη αφορά στην απελευθέρωση πόρων για τη 
χρηματοδότηση έρευνας που συνδέεται με την άμυνα και η δεύτερη αφορά στη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με κεντρικό στόχο τη δημιουργία κοινής αγοράς 
για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προϊόντα, τη διαμόρφωση κοινών προδιαγραφών, την 
ενθάρρυνση των βιομηχανιών για αναδιάρθρωση και κατάργηση των εθνικών συνόρων 
σε ότι αφορά την αμυντική βιομηχανία.
ΟΓΕνοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ειρηνευτικής 
διαδικασίας στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κόσοβο. Η σταθερότητα στα Βαλκάνια 
αποτελεί ένα προκλητικό και παράλληλα έναν εφικτό στόχο.
Μεσοπρόθεσμα οι ΕΔ θα είναι έτοιμες να αντεπεξέλθουν άριστα στον νέο 
αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που αναμένεται να αποκτήσει η Ελλάδα μέσω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών με συμμετοχή στις επιχειρήσεις 
διατήρησης της ειρήνης.



Σταθεροποίηση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα χαμηλότερα από το 4% του 
ΑΕΠ. Αξιοποίηση της περιουσίας των Ε.Δ. με σύγχρονους ιδιωτικοοικονομικούς όρους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Οι συνολικές δαπάνες θα μειωθούν το επόμενο διάστημα λόγω της αναδιοργάνωσης 

που συντελείται στις ΕΔ. Ειδικότερα από το 2003 άρχισε ο ετήσιος περιορισμός των 
δαπανών εξοπλισμών, λόγω του περιορισμού της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και 
του καλύτερου συντονισμού στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των 
τριών Κλάδων. Αναμένεται ότι μέχρι το 2008 το ύψος των αμυντικών δαπανών θα 
συνεχίσει μειούμενο και θα κινείται σε ποσοστό περί το 3% του ΑΕΠ από το 5% που 
ήταν το 2001. Η οργανωμένη συμπαραγωγή με διευρυμένη συμμετοχή της εγχώριας 
αμυντικής βιομηχανίας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα θα συμβάλει στην 
στήριξη της και στη χάραξη νέων προοπτικών σε δυνητικές αγορές. Παράλληλα με 
την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των δυνάμεων και τη σχεδίαση των 
λειτουργικών δαπανών σε διακλαδική βάση θα πετύχουμε στα επόμενα χρόνια 
σημαντική μείωση του λειτουργικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ που θα δώσει τη 
δυνατότητα κοινωνικών παροχών στα στελέχη των ΕΔ.

Συμβολή των Ε.Δ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της 

Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) ‘Αθήνα 2004” , με την οποία 
καθορίσθηκαν οι τομείς στους οποίους το ΥΠΕΘΑ θα εμπλακεί για να υποστηρίξει 
την προετοιμασία και επιτυχή τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Πρόκειται 
κυρίως για συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην υλοποίηση του σχεδίου 
ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα φιλοξενίας, στην 
υγειονομική και μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών 
αγώνων, στη συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού.

• Δημιουργήθηκε οργανωτικό σχήμα και χρονοδιαγράμματα για την παρακολούθηση
της προόδου υλοποίησης των δράσεων, τόσο σε φυσικό, όσο και σε οικονομικό 
αντικείμενο, με σκοπό την έγκαιρη υλοποίησή τους.______________________________

Αύξηση της κοινωνικής προσφοράς των Ε.Δ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Διετέθησαν προσωπικό και μέσα για:
• Κατάσβεση πυρκαϊών, για έρευνα -  διάσωση, για παροχή βοήθειας στον τομέα 

υγείας -  περίθαλψης, ιδιαίτερα σε κατοίκους ορεινών και ακριτικών περιοχών της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία του 
προσωπικού και διατέθηκαν υδροφόρες για τις ανάγκες των νήσων του Αιγαίου______



. Θρησκευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καθώς και για ενέργειες στον τομέα 
Παιδεία -  Αθλητισμός

. Παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς Τρίτες Χώρες.____________________________



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Δημόσια Διοίκηση:
1. Δημιουργία 1000 γραφείων ή Κέντρων Εξυπηρέτησης για τους πολίτες σε όλους 

τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες («ΑΡΙΑΔΝΗ»):

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Ο αριθμός των ΚΕΠ που λειτουργούν σήμερα και των διοικητικών υπηρεσιών που 

παρέχονται από αυτά είναι περισσότερα από 700.
• Διευρύνθηκε επίσης το εύρος δράσης κάθε ΚΕΠ. Νέες προσφερόμενες υπηρεσίες: 

ΟΑΕΔ (Επιδόματα ανεργίας, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας), ΟΓΑ (Υποβολή 
φακέλου σύνταξης), ΑΣΕΠ (Προκηρύξεις, έντυπα, αποτελέσματα), ΙΚΑ 
(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις), ΕΛΓΑ (Αποζημιώσεις), Φορολογικές 
Δηλώσεις (υποβλήθηκαν 3195), Παρατηρητήριο Τιμών [Δεν σημειώθηκε 
σημαντική μεταβολή]

2. Απλούστευση των διαδικασιών και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών:
• Απλούστευση 800 διοικητικών διαδικασιών με κατάργηση 600 από τα 1.400 

δικαιολογητικά
• Τοποθέτηση 800 εντύπων, που χρειάζεται ο πολίτης, στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΕΣΔΔΑ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
• Αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις 

(«Αυτοπιστοποίηση»): Θεσμοθέτηση.
• «Αυτόματη» θετική γνωμοδότηση από υπηρεσίες που υπερβαίνουν τον 

θεσμοθετημένο χρόνο απάντησης («Σιωπηρή έγκριση»: θεσμοθέτηση).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Ο αριθμός των διοικητικών διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί και των 

δικαιολογητικών στις σχέσεις δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών που έχουν 
καταργηθεί ξεπερνά τα 800. Εξάλλου, 500 από τα έντυπα που είναι απαραίτητα 
στον πολίτη για τις συναλλαγές με τη διοίκηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου ΕΣΔΔΑ [Δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή]_________________

3. Διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακό δίκτυο («ΣΥΖΕΥΞΙΣ»):
Δημοπράτηση του όλου έργου, που θα παρέχει τηλεφωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), επικοινωνία δεδομένων μεταξύ 
υπολογιστικών συστημάτων, τηλεδιάσκεψη και εικονοτηλεφωνία.



• Ο διαγωνισμός για διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακό δίκτυο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2003. (Βλ. και 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας).

5. Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου «1502» για την έκδοση πιστοποιητικών σε όλους 
τους Δήμους και Κοινότητες. Προσθήκη νέων πιστοποιητικών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Ο αριθμός των πιστοποιητικών που εκδίδονται σήμερα ξεπερνά τα 60 και 

προβλέπεται στο τέλος του χρόνου να ανέλθει στα 70. Η εν λόγω υπηρεσία 
βραβεύθηκε από τον ΟΗΕ με το παγκόσμιο βραβείο «βέλτιστης πρακτικής στη 
δημόσια διοίκηση».

6. Απογευματινή βάρδια σε υπηρεσίες αιχμής: Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Η λειτουργία των ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο ως τις 20:00 έχει καταστήσει άνευ 

ουσιαστικής σημασίας την εφαρμογή του μέτρου.____________________________

7. Καθιέρωση Υποχρεωτικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διοικητική 
μεταρρύθμιση (Ε/Π «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Τα Επιχειρησιακά προγράμματα για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε κάθε 

Υπουργείο και Περιφέρεια αποτελούν επιμέρους δράση του Προγράμματος 
Πολιτεία (ν. 2880/2000). Βασικός στόχος όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, η Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

• Για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατανέμονται ήδη πόροι 
ύψους 3,5 Μ€. Μέχρι τέλους του έτους οι πόροι που θα απορροφηθούν θα 
ανέλθουν σε 17 Μ€.

8. Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στα 
δημόσια κτίρια.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Έχουν εγκριθεί έργα για την προσβασιμότητα των κτιρίων, στο πλαίσιο του 
Ε.Π «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για το 2003, ύψους 500.000 €.

• Έχει ήδη εκπονηθεί πρόταση για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα ύψους 3 
Μ€, στο πλαίσιο του Ε.Π «ΚτΠ».

• Έχουν δοθεί οδηγίες προς τα ΚΕΠ για την παροχή κατ' οίκον εξυπηρέτησης 
των ΑΜΕΑ, όπου καθίστανται αδύνατη η πρόσβαση.

• Η υλοποίηση της πολιτικής προσβασιμότητας υποστηρίζεται από Συντονιστική 
Επιτροπή του ΥΠΕΣΔΔΑ και συνδέσμους- συντονιστές σε όλα τα Υπουργεία 
και Περιφέρειες.

• Έχει ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΛΟΤ των κτιρίων που 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές προσβασιμότητας.

2. Αποκέντρωση:
1. Ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων, με ενίσχυση:

• των διοικητικών δομών (Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων, Μητροπολιτικές 
Λειτουργίες, Δημοτική Αστυνομία, θεσμική επέκταση των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ),

• της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων στον Α’ και Β’ βαθμό,
• του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών υπαίθρου, απασχόλησης 

και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ
• Οι βασικές επιλογές του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης οριστικοποιήθηκαν το 

φθινόπωρο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
συζητείται στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΈ, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες 
στη Θεσσαλονίκη. Το σχετικό σχέδιο νόμου προγραμματίζεται να κατατεθεί στη 
Βουλή ως το τέλος του έτους. [Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος]

• Οι Οργανισμοί των 13 Περιφερειών δεν έχουν ακόμη προωθηθεί για 
επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

• Ο νόμος για τη μερική απασχόληση (ν. 3147/2003) ψηφίσθηκε και σύντομα 
αναμένεται να αρχίσουν οι προσλήψεις προσωπικού με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου και των OTA.

3. Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση και την 
Αυτοδιοίκηση:
• Καθιέρωση στόχων και δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας.
• Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων.
• Καθιέρωση νέου μισθολογίου και σύνδεσή του με την αποδοτικότητα.
• Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ίδρυση Σχολής για τα 

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Καθιέρωση της διοίκησης με στόχους μέσω της εφαρμογής των τριετών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».



• Στελέχωση των νέων υπηρεσιών και συμπολιτειών με επιστημονικό και 
εξειδικευμένο προσωπικό.

• Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Γενικών Διευθυντών, ώστε να επιλέγονται από το 
σύνολο του Δημοσίου Τομέα και να λειτουργούν ως managers.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και την 
ίδρυση Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση:
• Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών -  Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

(ΣΕΕΔΔ). Ίδρυση Περιφερειακών Παραρτημάτων
• Ενίσχυση του Σώματος με εξειδικευμένο προσωπικό.
• Αρμοδιότητα στο Σώμα για την επιβολή κυρώσεων.
• Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους OTA.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Με το ν. 3074/2002 αναβαθμίζεται το ΣΕΕΔΔ και θεσπίζεται η θέση του 

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προωθούνται δε οι πράξεις 
εφαρμογής, προκειμένου να ενισχυθούν με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

• Έχει κατατεθεί και εκκρεμεί η επεξεργασία του από την ΚΕΝΕ το σχέδιο νόμου 
για το «πόθεν έσχες»

• Το διπλογραφικό σύστημα στους OTA θα αρχίσει να εφαρμόζεται με τη θέση σε
ισχύ του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.______________________________

5. Θεσμικά:
1. Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη: Γενίκευση του θεσμού, ώστε φορείς και υπηρεσίες 

να δεσμεύονται για την τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών.
2. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και καθιέρωση κριτηρίων για βελτίωση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων: Ολοκλήρωση μέρους του έργου και ψήφιση νόμου.
3. Χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων
4. Υπαλληλικός κώδικας
5. Σώμα Πολιτών («Πάνελ Πολιτών»)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη:
• Έχουν εκδοθεί συνοπτικές οδηγίες για τα Δικαιώματα του Πολίτη και εγκύκλιοι 

για τη δέσμευση των Δημόσιων Υπηρεσιών ως προς την τήρηση των χρονικών 
προθεσμιών. Έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος ο οποίος προβλέπει την επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων στις Υπηρεσίες, σε περίπτωση παραβίασης των 
προθεσμιών.____________________________________________________________



Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και καθιέρωση κριτηρίων για βελτίωση των
κανονιστικών ρυθμίσεων:
• Ο σχετικός νόμος (ν. 3137/2003) τέθηκε σε ισχύ την άνοιξη 2003, συστάθηκε 

δε και ήδη λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης που επεξεργάζεται, σε 
συνεργασία με τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τις βασικές αρχές 
και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την κωδικοποίηση. Η ολοκλήρωση ενός 
χρηστικού εγχειριδίου και ένας πρώτος προγραμματισμός προτεραιοτήτων του 
κωδικοποιητικού έργου αναμένεται έως το τέλος Ιανουάριου.

Χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων:
• Ο σχετικός νόμος (ν. 3023/2002) τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2002 και έχουν 

εκδοθεί οι πράξεις εφαρμογής του.
• Το σχέδιο νόμου για τα οικονομικά των δημοτικών εκλογών ψηφίσθηκε 

πρόσφατα από τη Βουλή.
• Έχουν κατατεθεί και εκκρεμεί η επεξεργασία τους από την ΚΕΝΕ τα σχέδια νόμου 

για το «πόθεν έσχες» και το εκλογικό σύστημα.

Υπαλληλικός κώδικας:
• Έχει ανατυπωθεί ο Υπαλληλικός Κώδικας και έχει εκδοθεί ο Κανονισμός 

Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Σώμα Πολιτών («πάνελ πολιτών»):
• Εφαρμόζεται ήδη το «Βαρόμετρο του Πολίτη». Η πρώτη επιτυχής εφαρμογή του

(Ιούνιος 2003) αφορούσε στην ικανοποίηση των πολιτών από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες στα ΚΕΠ. Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση συνεργασίας με 
πολίτες (τυχαίου δείγματος) στο ΥΠΕΣΔΔΑ. Το «Βαρόμετρο του Πολίτη» είναι 
διαθέσιμο σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία για χρήση.______________________

Ισότητα Φύλων: Ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
. Εφαρμογή της ρύθμισης του Νόμου Ν.2910-2/5/01 (άρθρο 75, παρ. 3) για την κατά 

1/3 συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών 
εκλογών.

Πολιτική Προστασία:
• Αναβάθμιση του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων και 

καταστροφών.
• Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού: Επιχειρησιακή ένταξη εθελοντικών οργανώσεων σε 

Δήμους ή Νομαρχίες.



Στο πλαίσιο του νέου νόμου για την πολιτική προστασία (ν. 3013/2002):
• Προωθείται για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικράτειας ο Νέος Οργανισμός της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
• Τέθηκε σε ισχύ το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) για την 

αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, εναρμονισμένο 
στις νέες ρυθμίσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής,

• Καταγράφηκε σε πανελλήνια κλίμακα το σύνολο των διαθέσιμων μέσων για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και έγινε η κατανομή τους στις 
γεωγραφικές περιοχές και

• Εντάχθηκαν 18 εθελοντικές οργανώσεις στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της 
Πολιτικής Προστασίας και στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ).

8. Πολιτικές για τους Παλιννοστούντες, τους Τσιγγάνους και τους Μετανάστες:
Εφαρμογή δράσεων για την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σε σχέση με τους Παλιννοστούντες:
. Αυξήθηκαν ο αριθμός των δικαιούχων δανειοδότησης από 25.000 σε 35.000, το 

ύψος του δανείου από 15 σε 20 εκατ. δρχ. (από 44.021 € σε 58.694 €) και η ο χρόνος 
αποπληρωμής τους από 15 σε 22 χρόνια.

• Λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης του στεγαστικού προγράμματος ανά ζώνη 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το οποίο υπήρξε αύξηση του ρυθμού στεγαστικής τους 
αποκατάστασης.

• Έχουν καταρτισθεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση παιδιών 
παλιννοστούντων και έχουν δημιουργηθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
26 διαπολιτισμικά σχολεία για 8.000 μαθητές και 255 τμήματα μαζικού αθλητισμού.

Σε σχέση με τους Τσιγγάνους:
. Αυξήθηκαν από 3.500 σε 4.500 οι δικαιούχοι δανειοδότησης.
• Έχουν ολοκληρωθεί 4 ειδικοί οικισμοί στο Διδυμότειχο, στις Σέρρες, στη Μενεμένη 

και στις Σοφάδες και προβλέπεται να παραδοθούν σύντομα στους δικαιούχους τους.
• Σε 60 σχολεία που φοιτούν παιδιά τσιγγάνων παρέχονται ενισχυτική διδασκαλία, 

φροντιστήρια και παιδαγωγική υποστήριξη. Εξάλλου, στο Ζεφύρι υλοποιείται 
πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 5.000 παιδιά τσιγγάνων σε 8 αθλήματα.

• Εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκού 
και τα ΠΕ.Σ.Υ.Π. των περιοχών που διαβιούν τσιγγάνοι, αντικείμενο του οποίου είναι 
η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και εμβολιασμών και, εν γένει, η νοσοκομειακή 
τους κάλυψη. Τρεις (3) κινητές ιατρικές μονάδες επισκέπτονται καταυλισμούς και 
μέχρι σήμερα έχουν γίνει 10.000 εμβολιασμοί και 3.500 εξετάσεις.

Σε σχέση με τους Μετανάστες:



• Προωθούνται οι διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των οικονομικών μεταναστών, με 
τη στελέχωση και τη μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών μετανάστευσης των 
Περιφερειών, την έκδοση και χορήγηση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (αυτοκόλλητη 
ετικέτα), τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των φορέων των μεταναστών και τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων για τους μετανάστες.

• Άρχισε πρόσφατα η λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(Ι.ΜΕ.ΠΟ.).________________________________________________________________



Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Ηλεκτρική Ενέργεια

• Χορήγηση νέων αδειών ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρισμού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί 14 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μεγάλα Θερμοηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 3.225 MW, 3 άδειες για 
παραγωγή από μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 246 MW και 456 
άδειες για παραγωγή από Ανανεώσιμα (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 3.232,5 MW.

• Από τις 14 άδειες Θερμικών οι 7, για περίπου 2900 MW συνολικά, δόθηκαν σε 
ιδιώτες για την κατασκευή μεγάλων θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με τη χρήση φυσικού αερίου (1. ΕΛΠΕ ΑΕ 
390 MW, Νομός Θεσσαλονίκης, 2. ENELCO SA 441 ΜW, Νομός Βοιωτίας, 
3. ENELCO SA 441 MW, Νομός Έβρου, 4. Ήρων Θερμοηλεκτρική ΟΕ 400 
MW, Νομός Βοιωτίας, 5. Μυτηλιναίος Παραγωγή HE ΑΕ 400 MW, Νομός 
Μαγνησίας, 6. ΑΑ Holdings 400 MW, Νομός Βοιωτίας, 7. EDF-HED- Φωσφ. 
Λιπάσματα Καβάλας 440 MW, Νομός Καβάλας). Επίσης δόθηκαν σε ιδιώτες 4 
άδειες, 270 MW συνολικά, για αεροστροβιλικές μονάδες ανοιχτού τύπου με τη 
χρήση φυσικού αερίου και 3 άδειες, 198 MW συνολικά, για μονάδες 
συμπαραγωγής επίσης με την χρήση φυσικού αερίου.

• Όλες οι παραπάνω επενδύσεις βρίσκονται στη φάση της υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης.

• Στις 02.07.2003 κατετέθη στη Βουλή προσαρμογή του Ν. 2773/99 και στις 
29.08.2003 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3175/03 με τον οποίο προσαρμόζεται ο Ν. 
2773/99 στα νέα δεδομένα και ανοίγει ο δρόμος για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

• Στις 03.12.2003 δημοσιεύτηκε από τον ΔΕΣΜΗΕ ο διαγωνισμός για την Σύναψη 
Σύμβασης Νέας Εφεδρείας (αεριοστροβιλικών μονάδων) συνολικής ισχύος 120 -  
160 MW

• V Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -  Ιταλίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Πρόκειται για διασύνδεση συνεχούς ρεύματος που σχεδιάστηκε για τη μεταφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας 500MW μεταξύ των δύο χωρών. Η συνολική επένδυση 
ανήλθε στα 340 εκ. €. Η ελληνική συμμετοχή ήταν 25% και η ιταλική 75%, ενώ 
το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. σε ποσοστό 38%. Το συνολικό 
κόστος για την ελληνική πλευρά ανήλθε στα 71,3 εκ. €.



• Έναρξη δοκιμών λειτουργίας του καλωδίου στις 22.4.2002.
Από το τέλος Μαρτίου 2003 έχει ρυθμιστεί μεταξύ των αρμοδίων ρυθμιστικών 
αρχών των δύο χωρών η διακίνηση ενέργειας μέσω του καλωδίου που προβλέπει 
δυνατότητα εξαγωγών μέχρι 300 Μ\¥ και εισαγωγών μέχρι 500 Μ\Υ.

• Εγκαινιάστηκε από τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών και λειτουργεί από το 
Σεπτέμβριο του 2002.

• Το πρώτο εξάμηνο του 2003 διακινήθηκαν μέσω του καλωδίου προς Ιταλία 460 
ϋ \ν ΐι, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2003 θα διακινηθούν πάνω από 1000 
β\ν1ι.

• Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις με Βαλκάνια (ΝΕΟ! Προστέθηκε Μάιο 2003)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003
• Βρίσκονται στη φάση κατασκευής τα εξής έργα:

. Διασύνδεση Ελλάδας -  Βουλγαρίας (Maritsa -  Κέχρος)
• Διασύνδεση Ελλάδας Σκοπιών (Bitola -  Φλώρινα)
• Διασύνδεση Γιουγκοσλαβίας -  Σκοπιών (Nis -  Skopje)
. Διασύνδεση Αλβανίας -  Γ ιουγκοσλαβίας (Podgoritsa -  Elbasan)
• Αποκατάσταση της γραμμής της Αδριατικής στην Βοσνία

• Ο Υποσταθμός Ερνεστίνοβο στην Κροατία αποπερατώθηκε.

• Εγκατάσταση- λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Στο διάστημα 1993 -  2002 το σύνολο των καινούριων ΑΠΕ ήταν ισχύος 320 MW. 

Εντός του 2003 θα εγκατασταθούν άλλα 162 MW, από τα οποία ήδη έχουν 
εγκαινιασθεί τα 74 MW (στη Ρόδο και στη Ροδόπη), δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 
θα σημειωθεί αύξηση κατά 50%.

• Τον Φεβρουάριο του 2003 τα αιολικά με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας 
φτάνουν τα 563 MW, ενώ για τις υπόλοιπες ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, 
φωτοβολταϊκά, βιομάζα) οι αντίστοιχες άδειες ανέρχονται στα 112,5 MW

• Ολοκλήρωση - λειτουργία ενεργειακών επενδύσεων από ΔΕΗ (Υδροηλεκτρικοί 
μέσα σε ένα χρόνο θα σημειωθεί αύξηση 150% Σταθμοί Μεσοχώρας και 
Αθερινόλακου, Ορυχείο Μαυροπηγής, Φράγμα Ιλαρίωνα κλπ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Πλήρης λειτουργία από 2/9/2002 τόσο του Σταθμού Παραγωγής Κομοτηνής 

ισχύος 485 Μ\Υ της ΔΕΗ, με καύσιμο το Φυσικό Αέριο, όσο και του Φράγματος 
Γρατινής, το οποίο τροφοδοτεί με νερό ψύξης το Σταθμό Παραγωγής.

• Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης -  Αχλάδας 
(Φλώρινα) ισχύος 330 Μ\Υ έγινε τον Μάιο του 2003. Ο σταθμός βρίσκεται ήδη 
σε εμπορική λειτουργία



. Η παραγωγή λιγνίτη έφτασε σε νέα ρεκόρ (70,3 εκατ. τόνους το 2002, έναντι των 
60,3 εκατ. τόνων του 2000).

• Έχει ξεκινήσει η διάνοιξη του ορυχείου Αχλάδας/ΔΕΗ από το Νοέμβριο του 
2001 και ήδη σήμερα είναι σε θέση να παράγει λιγνίτη για την τροφοδοσία του 
ΑΗΣ Μελίτης -  Αχλάδας (Φλώρινα). Το Δεκέμβριο του 2002 δημοπρατήθηκε 
το έργο διάνοιξης του Β’ Ορυχείου της ΔΕΗ στο κοίτασμα Κλειδιού του Ν. 
Φλώρινας.

• Ολοκληρώθηκε η σύναψη συμβάσεων μακράς διάρκειας με ιδιώτες παραγωγούς 
λιγνίτη της περιοχής, για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας.

• Έχει ξεκινήσει η διάνοιξη του ορυχείου Μαυροπηγής (Ν. Κοζάνης) από τον 
Οκτώβριο του 2001 και τον Μάιο του 2003 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο πρώτος 
κλάδος παραγωγής. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα λειτουργούν 3 κλάδοι εκσκαφής 
και 2 κλάδοι απόθεσης, πετυχαίνοντας έτσι τον μεγαλύτερο ρυθμό διάνοιξης 
ορυχείου.

• Μονάδες ατμοηλεκτρικές Αθερινόλακου Ν. Λασιθίου (90-100ΜλΥ): 
Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση. Βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης προσφορών. 
Διάρκεια κατασκευής 36 μήνες.

• Ντηζελοηλεκτρικές μονάδες Αθερινόλακου (102ΜΨ). Συνεχίζονται οι εργασίες 
κατασκευής. Ολοκλήρωση Β’ εξάμηνο 2004

• Προσθήκη ισχύος 28 Μ \ν στον ΑΗΣ Χανίων και 28Μ\Υ στον ΑΗΣ 
Λινοπεραμάτων, που ολοκληρώθηκαν εντός του Ιουλίου του 2003.

. Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας: Έγινε κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης. 
Ολοκλήρωση το πρώτο εξάμηνο του 2005. Συνεχίζονται οι εργασίες σύμφωνα με 
την σύμβαση.

. Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα: Έγινε κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης. 
Ολοκλήρωση πέντε χρόνια από αρχή κατασκευής (2003 - 2008). Προετοιμασία 
νέας σύμβασης για την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής Ιλαρίωνα.

• Αναρρυθμιστικό φράγμα Αγ. Βαρβάρας στον ποταμό Αλιάκμονα και μικρός 
Υδροηλεκτρικός σταθμός. Έγινε κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης. 
Ολοκλήρωση το 2006.

• Φράγμα Παπαδιάς για την ύδρευση του ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας και μικρός 
Υδροηλεκτρικός σταθμός. Υπό κατασκευή. Ολοκλήρωση το 2005.

. Συμπληρωματική Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από ταμιευτήρα 
Πολυφύτου. Υπεγράφη η σύμβαση. Ολοκλήρωση το 2004.

• Υδροηλεκτρικό έργο Μετσοβίτικου. Έγινε διακήρυξη Β’ φάσης του 
διαγωνισμού σε έργα Πολιτικού Μηχανικού (ημερομηνία λήξης προσφορών 
28.01.2004)

. Έργο Σμοκόβου. Έγινε διακήρυξη του διαγωνισμού για το σύνολο του έργου 
(ημερομηνία λήξης προσφορών 18.02.2004). Έχει υπογραφεί σύμβαση 
επιχορήγησης με το ΕΠΑΝ.

. Μονάδα συνδυασμένου κύκλου του Λαυρίου. Στις 25.11.2003 κατακυρώθηκε ο 
Διαγωνισμός για την μονάδα συνδυασμένου κύκλου του Λαυρίου συνολικής 
ισχύος 385Μλ¥_________________ _ _______________________________________



• Στρατηγικός Εταίρος για ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Τον Σεπτέμβριο 2003 κατατέθηκε μια δεσμευτική προσφορά από την Ισπανική 

Εταιρεία Gas Natural. Οι διαπραγματεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τον 
υποψήφιο εταίρο συνεχίζονται, με προοπτική να καταλήξουν στις αρχές του 2004. 
[Καθυστέρηση. Δομικό πρόβλημα]_______________________________________

• Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Στο πλαίσιο της ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας 98 /30, η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε το 

λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και εμπορίας φυσικού 
αερίου και κατάρτισε αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2001 
και 2002.

• Έχει προχωρήσει σημαντικά και η διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής που θα 
ακολουθήσει η ΔΕΠΑ υπό το καθεστώς της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού 
αερίου στο πλαίσιο των προβλέψεων της υπό μορφοποίηση νέας Κοινοτικής 
Οδηγίας (νέοι τύποι συμβάσεων πώλησης αερίου, τιμολογιακή πολιτική κλπ).

. Η ΔΕΠΑ παρέσχε υποστήριξη προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Μόνιμη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 
και διαμόρφωσης της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς 
φυσικού αερίου, με στόχο την προστασία των βασικών δικαιωμάτων της Χώρας. 
Η νέα Οδηγία ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της 
Ελληνικής Προεδρίας.

. Πέραν των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με τη βοήθεια 
εξειδικευμένου διεθνούς συμβούλου, προετοιμάζει την προσαρμογή την 
ελληνικής νομοθεσίας στις νέες απαιτήσεις τη Ε.Ε. για την απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου, όπως προετοιμάζει επίσης και τη διαμόρφωση του 
κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

• Η ΔΕΠΑ επικαιροποίησε την πρόταση συστήματος τιμολόγησης των υπηρεσιών 
μεταφοράς αερίου που θα ισχύσει από την 01.07.2005 και την υπέβαλε στο 
ΥΠΑΝ τον Οκτώβριο 2003.

• Προετοιμαζόμενη για την συμμετοχή της στο δημόσιο διάλογο επί του θεσμικού 
πλαισίου της απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου η ΔΕΠΑ συνεργάζεται ήδη 
με διεθνή ενεργειακό σύμβουλο.

• Τροφοδότηση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων με φυσικό αέριο
σε όλους τους νομούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, 
Αττικής, Μαγνησίας, Ααρίσης και Θεσσαλονίκης.



• Το πλήθος των βιομηχανιών που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο σε κάθε νομό 
έχει ως εξής (χωρίς να συνυπολογίζεται και η ΔΕΗ) :
Αττικής : 24
Βοιωτίας : 20
Μαγνησίας και Λάρισας: 20
Ημαθίας : 2
Θεσσαλονίκης : 31
Καβάλας : 4
Ξάνθης : 6
Κομοτηνής : 8

• Στις περιοχές όπου λειτουργούν Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) (δηλ., στην 
Αττική, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη) τροφοδοτούνται επιπλέον οικιακοί και 
εμπορικοί καταναλωτές, ως εξής (στοιχεία τέλους Οκτωβρίου 2003):

Αττική : εμπορικοί : 2459
οικιακοί : 8558

Θεσσαλία : εμπορικοί : 211
οικιακοί : 1428

Θεσσαλονίκη : εμπορικοί : 332
οικιακοί : 3635

• Η επέκταση της τροφοδοσίας οικιακών και εμπορικών καταναλωτών στους 
υπόλοιπους νομούς των περιφερειών Ανατολικής Στερεάς, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα γίνει από τις νέες ΕΠΑ που 
προβλέπεται να συσταθούν στις ανωτέρω περιφέρειες. Ο διαγωνισμός για τη 
σύσταση των νέων ΕΠΑ είναι σε εξέλιξη με τη συνεργασία Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου. Μέχρι τη σύστασή τους, η ΔΕΠΑ συνεχίζει την υπογραφή 
συμβάσεων, την πραγματοποίηση επεκτάσεων του δικτύου Φ.Α. για την 
τροφοδοσία βιομηχανικών καταναλωτών στις ανωτέρω περιοχές.

• Ψηφίστηκε από την Βουλή ο Ν .3175/2003 ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει 
(άρθρο 30 παρ. 16) υποχρεωτική χρήση Φυσικού Αερίου από βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα 
καθώς και από κτίρια με εστίες καύσης ισχύος άνω των 4001<\ν εντός ενός έτους 
από την ημερομηνία που καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. 
Στον ίδιο νόμο (Άρθρο 30, παρ. 4) τροποποιούνται οι κανονισμοί των 
πολυκατοικιών για την διευκόλυνση της εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην 
οικιακή κατανάλωση.

3. Αγορά Καυσίμων -  ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)

• V Αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης - Σκοπιών



• Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη αρχίσει η λειτουργία 
του αγωγού αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης -  Σκοπιών. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο έργο ενεργειακής υποδομής στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
τα τελευταία χρόνια, που διασφαλίζει τις ενεργειακές ανάγκες της γειτονικής 
χώρας και συμβάλλει στην οικονομικότερη λειτουργία του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ 
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.____________________________________

V Εργοστάσιο πολυπροπυλενίου ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Το Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου 

πολυπροπυλενίου στην Θεσσαλονίκη. Το εργοστάσιο αποτελεί το βασικό κρίκο 
των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων στον τομέα των πετροχημικών 
προϊόντων της εταιρίας και συνεισφέρει σημαντικά στη θεαματική βελτίωση που 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του κλάδου πετροχημικών του Ομίλου.

Στρατηγικός Εταίρος για ΕΛΠΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε η πώληση του 16.5% των ΕΛΠΕ στον Όμιλο Λάτση έναντι 326 

εκ. € και αποφασίστηκε η συγχώνευση ΕΛΠΕ και ΡΕΤΙΙΟΕΑ με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, με ολοκλήρωση τον Οκτώβριο 2003._________________

Οργάνωση Αγοράς Καυσίμων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _______________________________________________________
Στις 2.10.02 ψηφίσθηκε ο Ν. 3054 «Οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις». Οι βασικοί άξονες του νόμου είναι οι εξής τρεις:
• Ενίσχυση του ανταγωνισμού, καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές για τον 

πολίτη
. Ορθολογικοποίηση του τρόπου τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας 
. Συγκρότηση μηχανισμού ελέγχου της διακίνησης καυσίμων για την 

αντιμετώπιση φαινομένων λαθρεμπορίου και νοθείας, όπως επίσης και η ενίσχυση 
της προστασίας και ασφάλειας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, και παράλληλα με την προετοιμασία όλων των κανονιστικών 
πράξεων που ο νέος νόμος προβλέπει, έχουν γίνει τα εξής:
. Λειτουργία των ΚΕΔΑΚ (Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης 

Καυσίμων) αρχικά σε Αθήνα και Πειραιά και σύντομα σε όλη την Ελλάδα.
. Λειτουργία επιτροπής διαχείρισης κρίσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
. Κατάρτιση Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας 
. Θέσπιση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων___________________________



4. ΑΛΛΑ

• V Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ΔΕΗ με την ιταλική εταιρεία WIND

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Κλείστηκε η συμφωνία (Αύγουστος 2001) μεταξύ ΔΕΗ και WIND, μετά από 

διεθνή διαγωνισμό και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η παροχή 
υπηρεσιών ξεκίνησε 3/2/2003. Ήδη έχει κερδισθεί το 4% της αγοράς σταθερής 
τηλεφωνίας.____________________________________________________________

• Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Κατετέθη από την ΡΑΕ. Βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση.
• Οριστικοποίηση και κατάθεση από τον Υπουργό Ανάπτυξης στη Βουλή εντός του

Οκτωβρίου του 2003.____________________________________________________



[Μέχρι την ώρα σύνταξης του παρόντος δεν είχαν δοθεί ενημερωμένα στοιχεία 
για τον Τουρισμό]

1. Άρση του χαρακτηρισμού «κορεσμού», για τη δημιουργία ή την επέκταση 
ξενοδοχειακών μονάδων Α και ΑΑ τάξης στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 
(Απελευθέρωση Αγορών)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Με την Υπουργική Απόφαση 4535/30.7.2001 (ΦΕΚ 1039/Β/7.8.2001) 

«Τροποποίηση της 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135 ΕΟΤ/16.11.86 Απόφ. 
Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη 
και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας-Καθορισμός 
περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκε η άρση του 
καθεστώτος του «κορεσμού» στο δήμο Θεσσαλονίκης και κατέστη δυνατή η 
ανέγερση ή η επέκταση ξενοδοχείων Γ' τάξης και άνω στην περιοχή αυτή.

. Με την Υπουργική Απόφαση Τ/7959/11.12.2001, όπως τροποποιήθηκε με την 
Τ/1511/15.2.2002 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 223/Β/25.2.02), πραγματοποιήθηκε η 
άρση του καθεστώτος του «κορεσμού» στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού 
Αττικής καθώς και στο νησί της Αίγινας, και κατέστη δυνατή η ανέγερση ή η 
επέκταση ξενοδοχείων Γ ' τάξης και άνω στις περιοχές αυτές.

2. Διεθνείς Διαγωνισμοί προσέλκυσης επενδυτών για το Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 
το Θεματικό Πάρκο Αττικής, τις Μαρίνες, τις Ειδικές Τουριστικές Περιοχές, τις 
Ιαματικές Πηγές, το Καζίνο Αθηνών. (Επενδύσεις)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών: Διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης 
κατακυρώθηκε στον πλειοδότη ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Ελάχιστο ύψος 
επενδύσεων: 87.600.000 €.

Θεματικό Πάρκο Αλυκών Αναβύσσου: Διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης σε εξέλιξη. 
Προεπιλέγησαν και τα πέντε (5) επιχειρηματικά σχήματα που κατέθεσαν προσφορές 
στην Α ’ Φάση. Παρόν Στάδιο: προετοιμασία Τευχών Β’ Φάσης Διαγωνισμού. 
Ελάχιστο ύψος επενδύσεων: 100.000.000 €. Εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής 
σύμβασης: Οκτώβριος 2003 .

Γκολφ Αφάντου Ρόδου: Διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης σε εξέλιξη. Προεπιλέγησαν 
και τα δύο (2) επιχειρηματικά σχήματα που κατέθεσαν προσφορές στην Α’ Φάση. 
Παρόν Στάδιο: επεξεργασία Τευχών Β’ Φάσης Διαγωνισμού. Ελάχιστο ύψος



επενδύσεων: 90.000.000 €. Εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής σύμβασης: Οκτώβριος 
2003.

Μαρίνα Ζέας: Έχει υπογραφεί (Ιανουάριο 2003) η σύμβαση μακροχρόνιας 
εκμίσθωσης (40 έτη) με το Ανάδοχο Σχήμα (ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ). Η ΕΤΑ θα έχει 
το 25% της εταιρίας διαχείρισης της Μαρίνας.

Μαρίνα Φλοίσβου: Έχει υπογραφεί (Δεκέμβριο 2002) η σύμβαση μακροχρόνιας 
εκμίσθωσης (40 έτη) με το Ανάδοχο Σχήμα (TRIAINA MARINAS). Η ΕΤΑ θα έχει 
το 25% της εταιρίας διαχείρισης της Μαρίνας.

Μαρίνα Αλίμου: Διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης σε εξέλιξη. Παρόν Στάδιο: τελικό 
στάδιο - διαπραγμάτευση με τον προσωρινό πλειοδότη. Εκτιμώμενος χρόνος 
υπογραφής σύμβασης: Νοέμβριος 2003.

Καζίνο Πάρνηθας: Έχει υπογραφεί η σύμβαση για την πώληση του 49% του 
μετοχικού κεφαλαίου και τη μεταβίβαση του management στον ανάδοχο του 
διαγωνισμού (ΗΥΑΤΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ).Οικονομικά Ανταλλάγματα: 
120.000.000 €. Εγγυημένα κέρδη επόμενης πενταετίας: 135.000.000 €.

Τουριστικό Συγκρότημα Λυκαβηττού: Ανάδοχος κηρύχθηκε ο όμιλος
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης, συμπεριλαμβανο
μένου και του τελεφερίκ. Ύψος επενδύσεων: 3.000.000 €. Ετήσιο όφελος ΕΤΑ: άνω 
των 300.000 €.

Ολυμπιακή Μαρίνα ΣΕΦ (Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας): Η ΕΤΑ ανέλαβε τη 
δημιουργία Μαρίνας στο χώρο του Σ.Ε.Φ., εκπόνησε τις σχετικές μελέτες. 
Ολοκληρώθηκε ήδη η κατασκευή των έργων Α ' φάσης και ανατέθηκαν τα έργα Β’ 
Φάσης προϋπολογισμού 12.000.000 €. Διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης: Οκτώβριος 
2003.

Ιαματικές Πηγές (Ι.Π.)
Ι.Π. Καϊάφα: Δημοσιεύθηκε στον τύπο Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού 
Ενδιαφέροντος για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Η αξιοποίηση θα γίνει με 
μοντέλο ΡΡΡ (σύσταση ΑΕΕΣ με τον ιδιώτη επενδυτή).
Ι.Π. Μεθάνων: στα πλαίσια του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των Ι.Π., 
υποβλήθηκαν τρεις προσφορές για μακροχρόνια εκμίσθωση και οι οποίες 
αξιολογούνται.
Ι.Π. Υπάτης: Προωθείται η σύσταση Α.Ε. μεταξύ ξενοδόχων της περιοχής, προς την 
οποία θα γίνει απευθείας εκμίσθωση του υδροθεραπευτηρίου.
Ι.Π Πλατύστομου Φθιώτιδας: Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη μακροχρόνια 
εκμίσθωσή του. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπραγματεύσεων.
Ι.Π. Καμένων Βούρλων: Με απόφαση της ΔΕΑ αποφασίστηκε η ιδιωτικοποίηση του 
συγκεκριμένου ακινήτου μαζί με άλλα τρία παραχωρημένα στην ETE.



Ι.Π Θερμοπυλών : Πρόσκληση για εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για
μακροχρόνια εκμίσθωση____________________________________________________
Ι.Π. Λουτρακιού: Προκήρυξη για μακροχρόνια εκμίσθωση 
Ι.Π. Κύθνου: Προκήρυξη για μακροχρόνια εκμίσθωση

Ακίνητα προς μακροχρόνια εκμίσθωση
Για τα παρακάτω ακίνητα έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις για μακροχρόνια 
εκμίσθωση και αναμένονται οι προσφορές : Κάμπινγκ Μπάτη Καβάλας, Σπήλαια 
Δυρού, Ξενία Σερρών, Τουριστικό περίπτερο Μαντινείας

Ακίνητα προς πώληση
Για τα παρακάτω ακίνητα θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για πώληση: Ξενία 
Σκιάθου, Ξενία Καλαμπάκας, Ξενία Πλαταμώνα, Τουριστικό Περίπτερο Βολυσσού 
Χίου, Ξενία Άνδρου, Τουριστικό Περίπτερο Λούρου

3. Νέες (τουριστικές) επιχειρήσεις και επενδύσεις Γ' ΚΠΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενων 

δωματίων και διαμερισμάτων» (Μέτρο 2.2.2): Έχουν ενταχθεί 2.243 
επενδύσεις δαπάνης 101,9 Μ€ και έχουν εκταμιευθεί οι προκαταβολές δαπάνης 
6,5 Μ €.

• «Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των κλάδων τουρισμού» (Μέτρο 2.2.3): 
Έχουν ενταχθεί 298 επιχειρήσεις δαπάνης 10,99 Μ€ και έχουν εκταμιευθεί οι 
προκαταβολές 3,4 Μ€.

• «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ Γ' τάξης και άνω 
βάσει του Ν.2601/98» (Μέτρο 2.2.1): Έχουν ενταχθεί 29 επιχειρήσεις με 
προϋπολογισμό 98,78 εκ. € και δημόσια δαπάνη 24,09 εκ.€ .

• «Ιδιωτικές επενδύσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής για 
την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, χιονοδρομικά 
κέντρα, κέντρα αθλητικού -  προπονητικού τουρισμού κ.α.» (Μέτρο 5.1.1): 
Έχουν ενταχθεί 13 έργα (Μαρίνα Κασσάνδρας, Μαρίνα Πυθαγορείου, 
Συνεδριακό Κέντρο Κω, Μαρίνα Μαρμαρά Χαλκιδικής, Συνεδριακό Κέντρο 
Αθήνας, κέντρο θαλασσοθεραπείας Καμένα Βούρλα κλπ ) συνολικής δαπάνης 
80,18 εκ. € και δημόσιας δαπάνης 29,42 εκ.€..

• «Διάδοση και καθιέρωση της Ελληνικής κουζίνας με την ενίσχυση των 
εστιατορίων για την απόκτηση ειδικού σήματος ΕΟΤ» (Μέτρο 5.2 -  Δράση 
2 του ΕΠΑΝ): Έχουν υποβληθεί 1051 συνολικά προτάσεις που πρόκειται να 
αξιολογηθούν.

• Υπογραφή σύμβασης του έργου «Τουριστικό αγκυροβόλιο στις Μπενίστες 
Κέρκυρας» δαπάνης 4,3 Μ€ με τελικό δικαιούχο τον EOT.



• Μαρίνα Μυτιλήνης, δυναμικότητας 222 σκαφών (έργα υποδομής και κτιριακά 
-  β’ φάση) : διενέργεια διαγωνισμού στις 11-06-2003, προϋπολογισμός έργου 
9.170.000 ευρώ.

4. Ολοκλήρωση / λειτουργία τουριστικών επενδύσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Τουριστικοί Λιμένες
• Έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση της Μαρίνας Αγίου Νικολάου στο Δήμο 

Αγ. Νικολάου, της Μαρίνας Κω στον Δήμο Κω, Μαρίνας Ρόδου στο Δήμο 
Ροδίων, Πυθαγορείου Σάμου στην πλειοδότρια εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 
ΑΕ, Σάνη Χαλκιδικής στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ ΑΕ , Παλαίρου 
Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ -  ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΑΕ και η 
χρήση του ξενοδοχειακών τουριστικών λιμένων PORTO BELLO στην 
Καρδάμαινα Κω και PORTO ELOUDA MARE στην Ελούντα Λασιθίου.

• Έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση των αγκυροβολιών καταφυγίων 
τουριστικών σκαφών: Βασιλικής Λευκάδας στο Δήμο Απολλωνείων, 
Κοκκάλας Λακωνίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης, Αγίας Πελαγίας Σβορωνάτων 
Κεφ/νιάς στο Δήμο Λειβαθούς, Πουρνιά Λήμνου στην Α. Αιάσκα (φυσικό 
πρόσωπο), Μεγανησίου Λευκάδας στο Δήμο Μεγανησίου, Αμφιλοχίας στο 
Δήμο Αμφιλοχίας, Κορακοφωλιάς Κέρκυρας στον Οργανισμό Λιμένα 
Κέρκυρας, Τεμενίων Λακκίου Λερού στην εταιρεία «ΕΥΡΟΣ Α.Ε.».

• Για την ενίσχυση των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί εκ του Ν. 
2160/93 ή με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση με 
την οποία προβλέπεται δυνατότητα συγχρηματοδότησης του συνολικού 
κόστους κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών 
λιμένων μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και γίνεται 
επεξεργασία του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα 
καθορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της σχετικής 
συγχρηματοδότησης.

• Για την τουριστική αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής 
έγινε συντονισμός με τις Περιφέρειες προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις για την υποδοχή - εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής.

• Σε συνεργασία με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εκδόθηκε 
πυροσβεστική διάταξη για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας στους κάθε 
μορφής τουριστικούς λιμένες.

• Εκδόθηκε Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων που
θα εφαρμόζεται σε όλα τα είδη των τουριστικών λιμένων ρυθμίζοντας 
θέματα ασφάλειας και λειτουργίας των.

• Συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 38 του 
ν. 3105/93 διευρυμένη «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων η οποία θα



γνωμοδοτεί για την σκοπιμότητα δημιουργίας των τουριστικών λιμένων και 
θα αποτελεί την επιτροπή διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών.

5. V Θεσμικά:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Νέος Νόμος-πλαίσιο (Ν. 3105/2003) για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης που παρέχεται από τις Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης

• Νόμος για τον Ιαματικό Τουρισμό: Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου 
ολοκληρώθηκε και θα κατατεθεί στη Βουλή.

• Ολοκληρώθηκε (Ιούνιος 2003) σε επίπεδο επεξεργασίας από την αρμόδια 
επιτροπή η κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας .

• Ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό 
των μορφών (και τάξεων) των Τουριστικών Εγκαταστάσεων που υπάγονται σε 
προγράμματα Αγροτουρισμού.

• Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν οι προδιαγραφές Κέντρων Τουρισμού Υγείας 
και ανατέθηκε η μελέτη για προδιαγραφές Αθλητικών Προπονητικών Κέντρων 
με σκοπό την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο.

• Σύνταξη σχεδίου Π.Δ. κατάταξης τουριστικών λεωφορείων σε κατηγορίες 
τουριστικών αστέρων.

• Σύνταξη σχεδίου κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου για 10 κατηγορίες τουριστικών 
εγκαταστάσεων.

• Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ελέγχου των Καζίνο (ελεγκτικοί μηχανισμοί 
διαδικασία παιγνίων, οικονομικός έλεγχος).

• Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 43/2002 για την κατάταξη των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων. Προωθείται σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η διαδικασία για την ανακατάταξη των 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με το νέο σύστημα των αστεριών.

• Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας Χιονοδρομικών κέντρων και Αναβατήρων
• Πέραν και σε συνέχεια των ως άνω :

- Προχωρεί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η διαδικασία ανακατάταξης 
των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων με το νέο σύστημα των 
κλειδιών.

- Ολοκληρώθηκαν στην πλειονότητά τους οι μελέτες τουριστικής ανάπτυξης για 
τις 12 περιφέρειες της χώρας.

- Δημιουργήθηκε Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων και προχωρεί η
Τυποποίηση των Επιθεωρήσεων-Ελέγχου Τουριστικών Επιχειρήσεων._______

6. Τουριστική εκπαίδευση



• Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών και σημαντικός εμπλουτισμός 
του προγράμματος σπουδών των Σχολών Ξεναγών. Έναρξη λειτουργίας Σχολών 
Ξεναγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

• Διερεύνηση και ανάπτυξη του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε 
αποφοίτους των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) για Σχολές και 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πρόγραμμα πρακτικής μαθητών Σ.Τ.Ε., στο 
εξωτερικό - LEONARDO DA VINCI - επιδοτούμενο από ΕΠΕΑΕΚ Εναρξη 
προγράμματος χορήγησης υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΝ.

• Εκπόνηση μελέτης σχεδίου δράσης για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση 
της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προκήρυξη έργου για μόνιμο 
διεθνικό forum διαβούλευσης για την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση.

• Προκήρυξη έργου για κατάρτιση εργαζομένων στις επιχειρήσεις του
τουριστικού τομέα.______________________________________________________


