
[Μέχρι την ώρα σύνταξης του παρόντος δεν είχαν δοθεί ενημερωμένα στοιχεία 
για τη Βιομηχανία - MME]

1. Δομές Υποστήριξης MME:

• Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) σε κάθε 
Περιφέρεια

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε η δημιουργία 13 Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), ενός σε κάθε μία από τις 13 περιφέρειες. Κατεβλήθησαν με 
επιτυχία προσπάθειες για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής 
και συνεργασίας μεταξύ των αναπτυξιακών δυνάμεων κάθε Περιφέρειας.

• Υπογράφηκαν οι Συμβάσεις με τα ΚΕΤΑ Κ. Μακεδονίας, Κρήτης, Δ. 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής 
Μακεδονίας -  Θράκης και Στερεάς Ελλάδος. Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο οι συμβάσεις των ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου 
Αιγαίου, ενώ έχει ληφθεί θετική απάντηση από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης για το ΚΕΤΑ Αττικής. Εκτιμάται υπογραφή συμβάσεων με τα 
ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, αμέσως μετά την 
προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών (εγγυητικές επιστολές κλπ), μέσα 
στον Σεπτέμβριο 2003.

• Δημοσιεύθηκε στις 09-06-03 η προκήρυξη του οριζοντίου φορέα συντονισμού 
των ΚΕΤΑ, με στόχο την εποπτεία του έργου τους, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, τη λειτουργία τους ως δικτύου και τον συντονισμό του έργου τους. Η 
προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 30-09-03. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 37.564.196 €.

• Προγραμματίζεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για κατάρτιση των 
στελεχών που θα ασχοληθούν με τις δομές υποστήριξης MME που θα 
αναπτυχθούν.

. Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων και η ανάθεση 
του έργου για τον οριζόντιο φορέα συντονισμού των ΚΕΤΑ.

• Κέντρα Υποστήριξης Επενδύσεων σε κάθε Νομαρχία (ΚΥΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Προωθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δημιουργία των Κέντρων 

Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ).
• Ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμβάσεων στα 49 ΚΥΕ, ενώ λειτουργούν ήδη τα 

40. Συνολικό κόστος 6.531.100 €. Έχουν εκταμιευθεί 1.185.000 €. Στις 25-07-



2003 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην Αθήνα για την ευρεία προβολή του θεσμού 
και την ενημέρωση των στελεχών για εξασφάλιση αποτελεσματικότητας. 
Προγραμματίζεται η θέση σε λειτουργία των υπολοίπων.

Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ένταξη έργου - έναρξη λειτουργίας τον Ιούνιο 2003. Φορέας υλοποίησης είναι ο 

ΕΟΜΜΕΧ.

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Αττική και στην 
υπόλοιπη χώρα, σε συνδυασμό με περιβαλλοντική αναβάθμιση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
«Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων» (Μέτρο 2.5.1)
Πρόκειται για δράση συνολικού προϋπολογισμού 242,5 εκ. €, που αφορά 
μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο 
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκ. €. Έγινε η προκήρυξη του προγράμματος 
συνολικού προϋπολογισμού 242,5 εκατ. €, το Δεκέμβριο 2002. Υπεβλήθησαν μέχρι 
την 18 Απριλίου 2003, 153 επενδυτικές προτάσεις. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 
των προτάσεων. Εντάχθηκαν 110 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 
επενδύσεων 104,3 εκατ. €. Αναμένεται η έναρξη υλοποίησης των εγκριθεισών 
επενδύσεων και ο έλεγχος για την εκταμίευση των επιδοτήσεων. Προγραμματίζεται 
επαναπροκήρυξη της δράσης, με προθεσμία υποβολής προτάσεων ημερομηνία εντός 
του Ιανουάριου 2004.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος
• Βιομηχανική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Συγκροτήθηκε Ομάδα και 

ανατέθηκε εμπειρογνωμοσύνη για την Εξειδίκευση της Δράσης. 
Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της σύνταξης Τ.Δ.Ε, των προδιαγραφών των 
μελετών και της σύνταξης Οδηγού Προγράμματος.

• Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων: Προκηρύχθηκε ο Α ' κύκλος με λήξη 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων την 15-4-2003. Υποβλήθηκαν 64 προτάσεις. 
Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις και εγκρίθηκαν 57 προτάσεις στις 30-06-2003. 
Προγραμματίζεται η προκήρυξη του Β’ Κύκλου του Προγράμματος.

• Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: Προκηρύχθηκε η Δράση και 
υπεβλήθησαν 7 προτάσεις. Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις και εγκρίθηκαν 4 
προτάσεις.

• Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Συνεργασιών: Αναμένεται το Τεχνικό Δελτίο και ο 
Οδηγός του Προγράμματος ώστε να προκηρυχθεί η Δράση.

Ανάπτυξη της αγοράς βιομηχανικών ακινήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ)



Βιομηχανικές, Τεχνολογικές και Επιχειρηματικές υποδομές
• Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση ΒΙΠΕ εθνικής εμβέλειας. Οι σχετικές 

δράσεις αφορούν έργα
> αναβάθμισης σε υφιστάμενες ΒΙΠΕ εθνικής εμβέλειας. Προετοιμάσθηκε ο 

φάκελος εγκρίσεως του καθεστώτος ενισχύσεως που υπέβαλε η αρμόδια 
Δ/νση.

> επέκτασης και συμπλήρωσης υφισταμένων ΒΙΠΕ,
> ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 

κτιρίων και
> δημιουργία νέων ΒΙΠΕ εθνικής εμβέλειας.

. Ολοκληρώθηκαν οι επαφές με την Επιτροπή της ΕΕ για την τροποποίηση του Ν. 
2545/97 "περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ)". 
Εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης από την ΕΕ. Συντάχθηκε και κατατέθηκε 
στη Βουλή σχέδιο τροπολογίας του Ν. 2545/97.

• Προωθείται η προκήρυξη της Μελέτης Προσανατολισμού για την ίδρυση ΒΕΠΕ. 
Συγκεκριμένα προετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε αναμορφωμένο ΤΔΕ για τη 
Μελέτη Προσανατολισμού (Δράση 1.1.7), καθώς και αίτημα έγκρισης της 
τροποποίησής της ώστε να απεμπλακούν οι υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου από 
την προϋπόθεση υλοποίησής της.

• Με την ψήφιση της τροποποίησης του Ν. 2545/97, θα ακολουθήσει η προκήρυξη
των Δράσεων του Μέτρου, πλην της Δράσης 1.1.4 για την υλοποίησή της οποίας 
θα προηγηθεί η εκπόνηση - παραλαβή της Μελέτης Προσανατολισμού.__________

2. Νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις Γ' ΚΠΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ__________
• «Ενίσχυση Συνεχιζόμενων Επιχειρηματικών Σχεδίων του Ν.2234/94 και του 

Ν.2601/98» (Δράση 2.4.1, πρώην άρθρο 23α του Ν. 1892/90): Στη δράση, 
συνολικού προϋπολογισμού 187,8 εκ. €, εντάχθηκαν 77 επιχειρήσεις με 
αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια.

• «Ενίσχυση Συνεχιζόμενων Ειδικών Επενδύσεων του Ν.2601/98» (Δράση 2.4.2, 
πρώην άρθρο 23β του Ν. 1892/90), συνολικού προϋπολογισμού 353.900.000 €, 
εντάχθηκαν 279 επιχειρήσεις.

. Δημιουργήθηκε το Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής 
Τεχνολογίας (ΚΕΣΥΤ), συνολικού προϋπολογισμού 80,7 εκ € με τον ιδρυτικό 
νόμο, Ν.2919/01.

• Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας MME και ΠΜΕ (Δράση 2.7.1.): Αφορά την 
Ενίσχυση Επιχειρηματικών Σχεδίων MME και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΠΜΕ) και είχε ως συνολικό προϋπολογισμό 146,9 εκ. €. Ολοκληρώθηκε ο Α' 
κύκλος με την ένταξη 591 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 
132,4 εκ. €. Στο Β’ κύκλο υποβλήθηκαν 730 επιχειρηματικές προτάσεις με 
συνολικό προϋπολογισμό 173,4 εκ. €. Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις και



εντάχθηκαν 512 προτάσεις στις 17-06-2003. Ο Τ’ κύκλος της δράσης 
προκηρύσσεται μέσα στον Οκτώβριο.

• Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας Ομάδων Πληθυσμού:
> Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων: Ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος 

συνολικού προϋπολογισμού 35,2 εκ. € με την ένταξη 371 επιχειρημα-τικών 
προτάσεων. Από το ΕΓ κύκλο συνολικού προϋπολογισμού 65,08 εκ. € 
εντάχθηκαν 444 προτάσεις. Η δράση πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί (Γ' 
Κύκλος) μέσα στον Οκτώβριο.

> Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Γυναικών με συνολικό προϋπολογισμό 
23,4 εκ. €. Ολοκληρώθηκε ο Α ’ κύκλος με την ένταξη 275 επιχειρηματικών 
προτάσεων. Από το Β’ κύκλο εντάχθηκαν 357 προτάσεις. Η δράση πρόκειται 
να επαναπροκηρυχθεί (Γ' Κύκλος) μέσα στον Οκτώβριο.

> Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ): Έχει ως 
συνολικό προϋπολογισμό 11,7 εκ. €. Δόθηκε παράταση στην προκήρυξη του 
προγράματος μέχρι την 08-07-2003. Αξιολογούνται οι προτάσεις για την 
ένταξη των έργων.

• Δικτύωση ΜΜΕ (Clustering, Δράση 2.7.2): Πρόκειται για δράση συνολικού 
προϋπολογισμού 47 εκ. €, που αφορά την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
ομοειδών επιχειρήσεων, της λειτουργίας τους ως δικτύου και της χρήσης και 
αξιοποίησης από κοινού υποδομών. Εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης και ο 
Οδηγός Εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού). Υποβλήθηκε (Μάιο 2003) το Τεχνικό Δελτίο για ένταξη του 
έργου, προκειμένου να προκηρυχθεί σύντομα.

• Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά": Από Τον Α’ κύκλο εντάχθηκαν 798 
προτάσεις στις 22-04-2003, Π/Υ 88 Μ€. Προκηρύχθηκε ο Β' Κύκλος με 
προθεσμία υποβολής προτάσεων την 17-10-03. Αναμένεται ολοκλήρωση 
αξιολογήσεων και έκδοση απόφασης εντάξεων μέχρι τον Ιανουάριο 2004.

• Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Αγορών: Έγινε εξειδίκευση του Μέτρου και 
πρόκειται να κοινοποιηθεί στην ΕΕ για έγκριση.

• Πρόγραμμα "Δικτυωθείτε": Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό και βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 30.000 επιχειρήσεις.

• Εκπαιδευτική Στήριξη του «Δικτυωθείτε» (Δράση 8.2.5 του ΕΠΑΝ): Η δράση 
υλοποιείται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. Η δράση είναι ανοιχτή και δέχεται τις αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων. Ήδη έχουν καταρτισθεί περί τις 6.000 επιχειρήσεις από 
περίπου 900 συμβούλους. Έγινε τροποποίηση του προγράμματος, με σκοπό την 
διεύρυνση της ομάδας στόχου σε όλες τις επιχειρήσεις με συναφή χαρακτηριστικά 
και ανάγκες προς τις εντασσόμενες στο «Δικτυωθείτε». Μετά την τροποποίηση



και τη διεύρυνση της ομάδας στόχου της Δράσης, αναμένεται η αύξηση του 
αριθμού των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την εκπαίδευσή τους.

• Αναμένεται πρόταση του e-business forum για το πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Περιεχομένου». Θα γίνει εξειδίκευση του 
προγράμματος και θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΕ.

3. Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

4. Θεσμικά:

• Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης του Υπουργείου

#
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________

• Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες δύο 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, και Ανάπτυξης: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/14096/27.6.01 
«Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης 
διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 871 Β) και 
β) Η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16390/2002 «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών 
και των αντιστοίχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 1180 Β).

• Επίσης μέσω του προγράμματος «Πολιτεία» έχει εγκριθεί μεταξύ άλλων το έργο 
«Απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ____________________________________________________
Συνολικά υλοποιούνται επτά δράσεις που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας με 
συνολικό προϋπολογισμό 44.010.000 €. Ορισμένες από αυτές υλοποιούνται σε 
συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β.) με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας 
( Ε.Ι.Μ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Δράσεις

• Έλεγχος της αγοράς:: Προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο η επιλογή αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Εποπτεία της Αγοράς 
Προϊόντων». Αναμένεται η ολοκλήρωση της Μελέτης

• «Νέες Τεχνικές και Εργαλεία για την ποιότητα» (Δράση 1.2.6.): Έχει ενταχθεί 
σχετικό ΤΔΕ του ΕΛΟΤ ύψους 680.000 € και αφορά την απονομή σήματος 
συμμόρφωσης σε προϊόντα / υπηρεσίες.

• «Πιστοποιηθείτε»: Προκηρύχθηκε ο Β' κύκλος του Προγράμματος. Υποβλήθηκαν 
1.013 προτάσεις και εντάχθηκαν 887 επιχειρήσεις. Προγραμματίζεται 
επαναπροκήρυξη της δράσης (Γ' Κύκλος) μέσα στον Οκτώβριο.



• ΤΕΜΠΜΕ: Ιδρύθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις MME και ΠΜΕ, με
ψήφιση Νόμου από τη Βουλή και εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης. Το 
ΤΕΜΠΜΕ θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη 
χρηματοδότηση, μέσω μηχανισμού επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου με το 
τραπεζικό σύστημα. Συστάθηκε το Δ.Σ. και συμπληρώθηκε το Θεσμικό Πλαίσιο 
(ΚΥΑ Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Εγγυοδοσίας). Εξασφαλίσθηκε η 
σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδας για τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Ταμείου στις 10-07-03. Το έργο εντάχθηκε στις 11-07-03, ενώ η χρηματοδότησή 
του από το ΥΠΟΙΚΟ (ΣΑΕ) εγκρίθηκε στις 26-08-03. Έχουν υπογραφεί οι 
προβλεπόμενες ΚΥΑ. Προγραμματίζεται έναρξη λειτουργίας ΤΕΜΠΜΕ μέσα 
στον Οκτώβριο 2003

. ΚΕΣΥΤ (Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας):
Προσλήφθηκε Σύμβουλος που θα υποστηρίξει την διαδικασία έγκρισης 
καθεστώτος ενίσχυσης, θα εκπονήσει το επιχειρηματικό σχέδιο του ΚΕΣΥΤ και θα 
οδηγήσει στην επιλογή Διαχειριστή και λειτουργία του ΚΕΣΥΤ ως ανεξάρτητης 
δομής. Προγραμματίζεται η διαπραγμάτευση του καθεστώτος ενίσχυσης και της 
έγκρισης από την ΕΕ, καθώς και η ολοκλήρωση της εκπόνησης επιχειρηματικού 
σχεδίου και η επιλογή Διαχειριστή.

• Τροποποιήθηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΑΝ ως προς τον 
διαχωρισμό των Δράσεων του Μέτρου 2.6 σε ανεξάρτητα Μέτρα ως εξής: 2.6 
ΚΕΣΥΤ και 2.10 ΤΕΜΠΜΕ για την ανεξάρτητη ομαλή υλοποίησή τους.

• Προγραμματίζεται η συμπλήρωση του Νόμου 2965/2001 για την Βιώσιμη
Ανάπτυξη και η συμπλήρωση Θεσμικού Πλαισίου για την Αδειοδότηση 
Βιομηχανιών.________



1. Απελευθέρωση αγοράς καυσίμων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_________________
• Πλήρως απελευθερωμένη

2. Προστασία Καταναλωτών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Συγκροτήθηκε τον Ιούλιο 2002 και λειτουργεί το νέο Εθνικό Συμβούλιο 

Καταναλωτή. Παράλληλα ξεκίνησε διάλογος με όλες τις Καταναλωτικές 
Οργανώσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου με 
στόχο
• την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στις νέες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες
• την αναβάθμιση και την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του Εθνικού 

Συμβουλίου Καταναλωτή
. την ενίσχυση και τη δημοκρατική οργάνωση του Καταναλωτικού Κινήματος

σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών 

Καταναλωτών σε διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, ορίσθηκε η Διεύθυνση 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εθνικό Κέντρο 
Πληροφόρησης και ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάιο 2002. Το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο, μέσω της συνεργασίας των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης, χειρίζεται 
οποιαδήποτε διαφορά σε διασυνοριακές συναλλαγές ανάμεσα σε καταναλωτή και 
επιχείρηση.

• Λειτουργεί το Τηλεφωνικό Κέντρο 1720 για καταγγελίες καταναλωτών και 
προγραμματίζεται η ενίσχυση και η αναβάθμισή του.

. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί το FORUM καταναλωτών, ως ένα θεσμοθετημένο 
πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας των Καταναλωτικών Οργανώσεων και των 
Φορέων της Αγοράς. Η πρώτη συνάντηση του FORUM καταναλωτών 
πραγματοποιείται στην Αθήνα 12 και 13 /12/2003

3. Εκσυγχρονισμός της Εποπτείας της Ασφαλιστικής Αγοράς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
α) Η Επιτροπή υπό την Προεδρία του καθηγητή Μ. Σταθόπουλου για τον 

εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με την εποπτεία



της Ιδιωτικής Ασφάλισης ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 28/5/2003. Ήδη 
σχετικό σχέδιο νόμου έχει υποβληθεί για επεξεργασία στους αρμόδιους φορείς 
(Καθυστέρηση στην προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας].

β) Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ σχετικά με την 
εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ολοκλήρωσε 
το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο βρίσκεται για υπογραφή στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

γ) Υπεγράφη το Σχέδιο Π.Δ. «Προσαρμογή της Νομοθεσίας στις Διατάξεις της 
Οδηγίας 2000/26 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει 
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων». Στο Σχέδιο Π.Δ. προβλέπεται η 
λειτουργία στη Γ.Γ. Εμπορίου/Δνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Κέντρου 
Πληροφόρησης Αυτοκινήτων. Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της 
Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ως κέντρο Πληροφοριών εξυπηρετεί 
τις ανάγκες για πληροφόρηση τόσο των Ευρωπαίων πολιτών άλλων κρατών- 
μελών όσο και των Ελλήνων, θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της 4ης οδηγίας αυτοκινήτων

δ) Η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 200/64/ΕΚ σχετικά με τις νέες 
απαιτήσεις για το περιθώριο φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες , έχει συντάξει σχέδιο Π.Δ.

ε) Συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/92/ΕΚ «Σχετικά με 
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

στ) Είναι σε επίπεδο υπογραφών σχέδιο Π.Δ. για την εναρμόνιση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 98/49 Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση 
μετακίνησης τους εντός της Κοινότητας.

4. Νομοσχέδια: α) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής, β) Αναδιοργάνωση ΕΦΕΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _________________________________________________________
Νομοθετικό Έργο Γ.Γ. Εμπορίου / Γ.Γ. Καταναλωτή

. V Εκδόθηκε το Π.Δ, 288 (ΦΕΚ 258/23-10-2002) που εναρμονίζει την Εθνική 
Νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78 σχετικά με την 
«συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
ασφαλιστικού Ομίλου».

• V Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 301 (ΦΕΚ Α Ί 91/4-11-2002) που εναρμονίζει την 
ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27 «περί αγωγών 
παραλείψεων στον τομέα Προστασίας των συμφερόντων των 
Καταναλωτών».



• V Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 131 (ΦΕΚ 116/16-5-2003) που εναρμονίζει την 
ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/31 «νομικά ζητήματα 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου».

• V Ψηφίστηκε Νόμος 3043/2002 σχετικά με την ευθύνη πωλητή από 
πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογούμενων ιδιοτήτων του 
πράγματος. Προσαρμογή στην Οδηγία 99/44. (Συναρμοδιότητα με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης).

• V Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 10 (ΦΕΚ Α'331/21-1-2003) που εναρμονίζει την 
ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26 «σχετικά με την 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων οχημάτων».

• V Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003) που εναρμονίζει την 
ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35 «σχετικά με την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».

• V Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις 
αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ (ΦΕΚ 386Β/2-4-03)

5. Σύνταξη Εκθέσεων σε σημαντικούς τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας:
• Επιτροπής Ανταγωνισμού και καθιέρωση δημοσίευσης σε ετήσια βάση
• Ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (τομέας Βιομηχανίας- 
ΜΜΕ):
Το έργο της υποστήριξης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας εντάχθηκε (11-07- 
03), ενώ εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του (ΣΑΕ) από το ΥΠΟΙΚ στις 26-08-03. 
Έγινε άμεση έναρξη εργασιών -  δράσεων Συμβουλίου. Από πλευράς υποστήριξης 
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, λειτουργεί ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και ενεργοποιείται η υποστηρικτική βάση του. 
Προγραμματίζεται η καταγραφή των συστημάτων αξιολόγησης και της ανάλυσης 
των επιδόσεων της Ελλάδας στα διάφορα συστήματα, με την υιοθέτηση μιας σειράς 
δεικτών για τη δημιουργία του Ελληνικού συστήματος μέτρησης της 
ανταγωνιστικότητας, την έκδοση εκθέσεων και εντύπων για την εξέλιξη της 
ανταγωνιστικότητας και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή 
δομή και τις δομές άλλων χωρών. Παρουσίαση των πρώτων ολοκληρωμένων 
συμπερασμάτων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας αναμένεται περί τα 
μέσα Οκτωβρίου 2003. |Δεν δόθηκαν στοιχεία για τα πρώτα ολοκληρωμένα 
συμπεράσματα του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας!________________

6. Ηλεκτρονικές κρατικές προμήθειες



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α) Πιλοτικά Προγράμματα για την Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Προμηθειών. (ΕΠ.ΚτΠ)
• Το Α ’ Πιλοτικό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 4-4-2003
• Το Β’ Πιλοτικό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31-3-2003
• Το Γ’ Πιλοτικό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 30-6-2003

β) Στο άμεσο μέλλον θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» το έργο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Προμηθειών». (Στάδιο έγκρισης Τεχνικού Δελτίου Έργου) [Καθυστέρηση] 

γ) Ανάπτυξη Μητρώου Προμηθευτών: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και βρίσκεται 
στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών.

δ) Σγέδιο Π.Δ. για προσαρμογή στην Οδηγία 2001/78 «για τη χρήση τυποποιημένων 
εντύπων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» βρίσκεται στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας από τις 15/10/2003.

7. Ανταγωνισμός -  Εποπτεία Αγοράς -  Τιμές

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
α) Ψηφίσθηκε ο Ν. 3190/2003 για το Υπαίθριο Εμπόριο, τις Λαϊκές Αγορές και 

την Αγορά Οπωροκηπευτικών, με τον οποίο :
> Θεσπίζεται η σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία με ενιαίες προϋποθέσεις του 

Υπαίθριου Εμπορίου και των Λαϊκών Αγορών σε ολόκληρη την Ελλάδα.
> Διασφαλίζεται η διαφάνεια και η εποπτεία στην αγορά οπωροκηπευτικών.
> Ενισχύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το 

παρεμπόριο.
> Αναβαθμίζεται ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών -  Πειραιώς και 

δημιουργείται ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
> Δημιουργείται Μητρώο Χονδρεμπόρων και Χονδρεμπορικών Επιχειρήσεων 

πώλησης Οπωροκηπευτικών..
β) Ξεκίνησε στις 26/5/2003 η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών στη Γ.Γ. 

Εμπορίου ως Πιλοτικού Προγράμματος. Το Πιλοτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 
έξι μηνών και καλύπτει σε πρώτη φάση 48 αγροτικά προϊόντα (οπωροκηπευτικά) 
στις περιοχές Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου Τιμών συμβάλλει:
> Στη διαφάνεια γύρω από τη διαμόρφωση των τιμών και στον ανταγωνισμό.
> Στην ενημέρωση των καταναλωτών και των MME μέσω του Διαδικτύου, της 

τηλεφωνικής γραμμής 1464 και της τηλεόρασης.
> Στην εποπτεία της αγοράς.
Στο άμεσο μέλλον θα προκηρυχθεί το έργο του Παρατηρητηρίου Τιμών στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ. που θα καλύπτει όλη τη χώρα και ευρύτερο φάσμα 
προϊόντων και υπηρεσιών. [Καθυστέρηση] 

γ) Εκδόθηκαν Αγορανομικές Διατάξεις



> Α.Δ 7/2003 για την υποχρεωτική αναγραφή ενδεικτικών τιμών στα 
εμφιαλωμένα νερά και αναψυκτικά με ισχύ από 7/7/2003.

> Α.Δ 8/26-6-2003 Συμπληρωματικά μέτρα περί την ενδεικτική τιμή λιανικής 
πώλησης εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ποτών, που έχουν παραχθεί 
και εμφιαλωθεί πριν την 7-7-2003 κ.λ.π. ρυθμίσεις

> Α.Δ. 9/1-8-2003 Εμπορία σιταλεύρων, σιταριού σκληρού, σιταριού μαλακού 
αρτοποιήσιμου και ζωοτροφών, που απολαμβάνουν οικονομικής ενίσχυσης 
κατά την διάθεσή τους σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους

> Α.Δ. 10/1-9-2003 Περί απαγορεύσεως διάθεσης εμφιαλωμένων νερών και 
αναψυκτικών που αναγράφεται επί της άμεσης συσκευασίας αυτών.

> Α.Δ. 11/15-9-2003 Σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων -  Προαναγγελία 
μεταβολής των τιμών -  Υποβολή κοστολογικών κ.λ.π στοιχείων.

> Α.Δ. 12/2-10-2003 Τρόπος καθορισμού τιμών στάθμευσης οχημάτων σε 
χώρους στάθμευσης/ πάρκιγκ.

> Α.Δ. 13/10-9-2003 Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου από τα πάσης 
φύσεως Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια κ.λ.π.

> Α.Δ. 14/10-11-2003 Υπαγωγή του είδους πατάτες στην κατηγορία των 
διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών.

> Α.Δ. 15/5-11-2003 Τρόπος απεικόνισης ορισμένων στοιχείων επί των 
τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης νωπών οπωρολαχανικών

> Α.Δ. 16/6-11-2003 Υπαγωγή στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων 
ή ελεγχομένου κέρδους των τιμών α/εδωδίμων προϊόντων/ τρόφιμα -  ποτά / 
και β/ ορισμένων ειδών / καφέδες, χυμοί, σοκολάτα ρόφημα, τσάι1 που 
διατίθενται ή προσφέρονται από επιχειρήσεις και λοιπούς πωλητές σε 
συγκεκριμένους χώρους και σημεία -  Ένταξη στο καθεστώς των ενδεικτικών 
τιμών λιανικής πώλησης εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ποτών που 
διατίθενται και σε άλλους χώρους ή σημεία.

> Α.Δ. 17/27-11-2003 Εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε 
σχέση με το ποσοστό επίπαγου του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 
290/92.

δ) Ψηφίσθηκε στο Ν .3190/2003 τροπολογία που καθορίζει ως όριο αύξησης των 
διδάκτρων των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων για το σχολικό έτος 
2003-2004 το 3,8 % στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού 
έτους 2002-2003.

ε) Ενισχύθηκε σημαντικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά τις υποδομές 
και το επιστημονικό της προσωπικό. (Πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις στο 
προσωπικό της, εγκρίθηκε η προκήρυξη νέων θέσεων επιστημονικού 
προσωπικού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε δική της στέγη στην οποία 
μεταφέρεται εντός του Δεκεμβρίου).

στ) Λειτουργία παραρτημάτων του ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και την 
Πάτρα. Ε ντός του 2004 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας παραρτημάτων 
στη Λάρισα, στα Ιόνια Νησιά και το Αιγαίο



8. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και ολοκλήρωση έργων 
κατασκευής νέας Αγοράς Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
α) Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ.ΑΕ)

Η πρώτη φάση των έργων αναβάθμισης και βελτίωσης της Κεντρικής 
Κρεαταγοράς του Ρέντη, προϋπολογισμού 3 Μ€, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 
2002. Με Υπουργική Απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Νομαρχία Πειραιώς ως 
φορέας εκτέλεσης του έργου του ριζικού εκσυγχρονισμού και της επέκτασης 
των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών στο Ρέντη και 
υπεγράφη σχετική Προγραμματική Σύμβαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την 
ΟΚΑΑ Α.Ε. και τη Νομαρχία Πειραιώς. Η προκήρυξη του έργου δημοσιεύθηκε. 
(ΦΕΚ. 204/4-7-2003) και βρίσκεται σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός, 

β) Νέα Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας 
Κρεαταγοράς της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια την 
1/6/2003. Κόστος κατασκευής 12,9 εκ. €.

9. Σήματα -  Βιομηχανική Ιδιοκτησία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ο διαγωνισμός του έργου Ηλεκτρονικού Ελέγχου και Ηλεκτρονικής 

Κατάθεσης Σημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ.ΚτΠ και βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο διαγωνισμός

10. Συνεργασία με τις εμπορικές οργανώσεις και τους συλλογικούς φορείς -  Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Στις 9/6/2003 παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της 

Μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ για την ανάπτυξη του 
Ηλεκτρονικού Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων κάθε μορφής. Στο 
άμεσα μέλλον και στη βάση της μελέτης θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 
[Καθυστέρηση] το έργο της Ανάπτυξης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
Επιχειρήσεων.

• Παράλληλα, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των Επιμελητηρίων για την επεξεργασία σχεδίου νόμου 
για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας, που θα συμπεριλαμβάνει και τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση του Εμπορικού Μητρώου.

• Ενισχύθηκε η συμμετοχή των Εμπορικών Επιχειρήσεων στα προγράμματα 
κατάρτισης του ΕΠΑΝ.



• Ενόψει της αναθεώρησης του ΕΠΑΝ και μετά από μακρά διαβούλευση με τους 
φορείς του Εμπορίου πρόκειται να υπάρξει πρόβλεψη ειδικών δράσεων για την 
ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών εμπορικών επιχειρήσεων και της 
δικτύωσης εμπορικών επιχειρήσεων

11. Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Δράσεις
• Πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε»: Προκηρύχθηκε ο Β' κύκλος. Μετά την ένταξη 

των έργων θα ακολουθήσει η υλοποίησή τους.
• Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τον Έλεγχο της Αγοράς: 

Προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 
«Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Εποπτεία της αγοράς Προϊόντων». 
Αναμένεται η ολοκλήρωση της Μελέτης εντός του Γ ' τριμήνου 2003. [Δεν 
δόθηκαν στοιχεία προόδου]



• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΕΠΕΤ II 
(Β' ΚΠΣ)

• Οριστικό οικονομικό κλείσιμο όλων των έργων του ΕΠΕΤ II / Β' ΚΠΣ (2.911 
έργα) συνολικού προϋπολογισμού € 560.570.945 (Κοινοτική συμμετοχή € 
327.300.000, εθνική συμμετοχή € 126.567.682, ιδιωτική συμμετοχή €
106.703.263) και πληρωμές ύψους € 422.246.031. Οργάνωση της προβολής και 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων επιτυχημένων έργων.

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΑν 2000-2006 
(Γ  ΚΠΣ)

ΓΕΝΙΚΑ___________________________________________________________________
• Προσπάθεια επίλυσης των διαχειριστικών προβλημάτων μετά την έγκριση του 

ΕΠΑν σε συνεργασία με ΕΥΔ/ΕΠΑν και Ε. Επιτροπή και έναρξη εφαρμογής των 
Μέτρων

. Έγκριση επτά καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία 
της Ε. Επιτροπής και απαλλαγή μερικών δεκάδων δράσεων υποστήριξης της 
έρευνας από το χαρακτηρισμό τους ως καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρήσεων

• Ένταξη και έναρξη χρηματοδότησης πάνω από 1.750 έργων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Διοχετεύτηκε (31.11.03) προς τους 
δικαιούχους το 14% της δημόσιας δαπάνης.

. Ένταξη στο ΕΠΑν, προκήρυξη, αξιολόγηση και ανάθεση έργου του Τεχνικού 
Συμβούλου υποστήριξης των Μέτρων του ΕΠΑν.

ΕΙΔΙΚΑ
• Ερευνητικές Υποδομές

• Έχουν ενταχθεί στα ΠΕΠ έργα ανάπτυξης υποδομής σε εποπτευόμενους φορείς 
της ΓΓΕΤ: ΕΚΕΤΑ-Θεσσαλονίκη, ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ-Κοζάνη, ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ- 
Πάτρα, ΙΧΘΥΚΑ-Μεσολόγγι (ολοκληρώθηκε), ΙΤΕ-Ηράκλειο, ΕΛΚΕΘΕ 
/ΙΘΑΒΙΚ -Ηράκλειο. Επίκειται ένταξη κτιρίου ΓΝΒΙΣ-Πάτρα στο ΠΕΠ Δυτ. 
Ελλάδας. Συζητείται η ένταξη κτιριακών υποδομών στα ΠΕΠ Θράκης και 
Ηπείρου (Ξάνθη, Γιάννενα).______________________________________________

• ΕΠΑν/ Αριστεία στην ΕΤΑ

. Χρηματοδοτήθηκαν 27 έργα που προώθησαν την ΕΤΑ αριστεία στα ερευνητικά 
κέντρα της ΓΓΕΤ. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά βαίνουν προς ολοκλήρωση



(το σύνολο των έργων θα ολοκληρωθεί το 2005) καν ζητήθηκε νέα 
χρηματοδότηση.

• Προώθηση νέων επιχειρήσεων σε τομείς νέας γνώσης και τεχνολογίας 

ΕΠΑν/Πρόγραμμα Τεχνοβλαστών ΠΡΑΞΕ Α' + Β':

• Πρόγραμμα Τεχνοβλαστών ΠΡΑΞΕ Α' Φάση (ενίσχυση ερευνητών για την 
κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας): Χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται 213 
έργα από τα οποία αναμένεται να προκόψουν νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

• Πρόγραμμα Τεχνοβλαστών ΠΡΑΞΕ Β' Φάση (ενίσχυση επιχειρήσεων 
τεχνοβλαστών «spin offs»): Προκηρύχθηκε και υποβλήθηκαν οι πρώτες 
προτάσεις προς αξιολόγηση.

• Ανάπτυξη Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Πάρκων ΕΛΕΥΘΩ

. Βρίσκεται σε ανοικτή προκήρυξη με προϋπολογισμό € 86.125.000. Μέχρι 
στιγμής εγκρίθηκαν 4 έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και χρηματοδοτούνται με 
προϋπολογισμό 40,9 εκατ. €.

» Υποβλήθηκε η πρόταση προς αξιολόγηση από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ (χρηματοδότηση δημοσίων εργαστηρίων παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις)

• Αρχισε η συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων, αφού απαλλάχθηκε από το 
καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων. Εγκρίθηκαν 4 προτάσεις με προϋπολογισμό 
2,4 εκατ. € και ακολουθεί η αξιολόγηση και άλλων.

ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2000 (ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας στις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις)

• Έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί συνολικά 145 έργα (α' δόση) συνολικού 
ποσού 9 εκατ. €. Από τον έλεγχο των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που 
έχουν υποβληθεί στην ΓΓΕΤ, έχει καταβληθεί σε πάνω από 50 έργα [Τι; Δεύτερη 
δόση; Ή  έχει γίνει αποπληρωμή;]._______________________________________

ΕΠΑν/ Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ-ΝΕ (ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας σε νέες 
επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι πριν 5 έτη)

• Συνολικά έχουν εγκριθεί 69 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. €. Το 
Πρόγραμμα θα επαναπροκηρυχτεί στο άμεσο μέλλον.



• Ολοκληρώθηκε η Α ’ Φάση (μελέτες σκοπιμότητας), και χρηματοδοτήθηκαν 69 
μελέτες σκοπιμότητας. Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα και εγκρίθηκαν 27 
επιδεικτικά έργα προς χρηματοδότηση, με τα οποία θα δεσμευτεί ο 
προϋπολογισμός 23,6 εκατ. €.

- ΕΠΑν/ Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία (δικτύωση οργανισμών παροχής υπηρεσιών 
σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας)

• Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν γίνονται συμβάσεις με 5 
αναδόχους και επαναπροκήρυξη της δράσης για το υπόλοιπο του ποσού. [Δεν 
δίδονται στοιχεία προόδου]_________________

ΕΠΑΝ και ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας / Κοινοπραξίες ΕΤΑ σε 9+2 Τομείς 
Εθνικής Προτεραιότητας (προώθηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και 
ερευνητικών φορέων σε έργα μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών)

. Προκήρυξη 9 συντονισμένων προγραμμάτων του ΕΠΑν στους τομείς 
Μεταφορές-Πλοήγηση, Αθλητισμός, Υγεία-Βιοϊατρική - Διαγνωστικές και 
Θεραπευτικές Μέθοδοι, Δομημένο Περιβάλλον και Διαχείριση Σεισμικού 
Κινδύνου, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Τρόφιμα -_Γεωργική Ανάπτυξη και 
Υδατοκαλλιέργειες, Πολιτισμός-Τουρισμός Έντασης Γνώσης, Νέες Μορφές 
Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εργασίας και της Κατάρτισης 

• Προκήρυξη 2 συντονισμένων προγραμμάτων στο χώρο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στους τομείς Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Μάθηση.

. Ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των 810 προτάσεων με αλλοδαπούς 
κριτές, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία των κρίσεων. Υπογράφονται 123 
αποφάσεις χρηματοδότησης στο ΕΠΑν και 42 στο ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας.

• Διεθνής ΕΤΑ Συνεργασία

• Διακρατική ΕΤΑ Συνεργασία: υπογράφτηκαν τρέχοντα πρωτόκολλα
συνεργασίας με Κίνα, Αλβανία, Τσεχία, Γεωργία, Βρετανία, Γαλλία κτλ 
Υλοποιούνται πολλά έργα διακρατικής ΕΤΑ συνεργασίας με συνολικά 24 χώρες 
τα οποία αποτελούν πολύτιμη προετοιμασία και δικτύωση για συμμετοχή στο 6ο 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας της ΕΕ. Έχουν εκταμιευτεί από το ΕΠΑν 8 εκατ. 
€.



• Διεθνής συνεργασία σε προηγμένη βιομηχανική έρευνα-ΕΥΡΗΚΑ: εγκρίθηκαν 
16 έργα στη πρώτη (2002) προκήρυξη σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό € 4.842.259,40. Έγινε νέα προκήρυξη και αναμένονται προτάσεις 
εντός των προθεσμιών.

• Συνεργασία ελληνικών φορέων με φορείς από προηγμένες τεχνολογικά χώρες 
(ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία, 
Σιγκαπούρη, Μαλαισία). Με 2 προκηρύξεις δεσμεύτηκε προϋπολογισμός ύψους 
3,3 εκατ. € και εγκρίθηκαν 50 έργα.

• Προκήρυξη δράσης για τη συμμετοχή ελληνικών φορέων σε Προγράμματα 
Διεθνών Οργανισμών (European Space Agency, European Molecular Biology 
Organisation/Laboratory, European Science Foundation κλπ.) με προθεσμία 
υποβολής προτάσεων 30/9/2003. Υποβλήθηκαν 54 προτάσεις που αξιολογούνται 
σύντομα.

Ευαισθητοποίηση του Κοινού στην ΕΤΑ

• Πρόγραμμα Τεχνομάθεια (εξοικείωση των μαθητών στην ΕΤΑ): Υλοποιούνται 
30 έργα σε Τεχνικά και Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια όλων των περιοχών της 
χώρας όπου ταλαντούχοι μαθητές αναπτύσσουν την εφευρετικότητά τους, 
συνολικού προϋπολογισμού 610.418 €.

• Αξιολογήθηκαν και αρχίζει η χρηματοδότηση των 9 έργων «ανοιχτών Ουρών» 
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων. Η δράση θα επαναπροκηρυχθεί 
σύντομα.

• Προκηρύχθηκε η δράση «Εβδομάδα επιστήμης και τεχνολογίας» και 
υποβλήθηκαν 22 προτάσεις.

• Πρόγραμμα Προοπτικής Διερεύνησης (Technology Foresight)

• Υλοποιείται το Πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2002 με ευρεία συμμετοχή 
επιστημονικού κόσμου, με στόχο την αποτίμηση της τεχνολογικής πολιτικής και 
την υποβολή σεναρίων για την εξέλιξη της ΕΕ και το είδος συμμετοχής της 
χώρας στα σενάρια αυτά Έχουν συγκροτηθεί 11 θεματικές ομάδες εργασίας σε 
παραδοσιακούς τομείς και τομείς αιχμής με οικονομικό και κοινωνικό 
χαρακτήρα. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία διαλόγου με τον ευρύτερο επιστημονικό 
και πολιτικό κόσμο για τη διαμόρφωση των τελικών σχεδίων εκθέσεων.

• Πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκή διάσκεψη τον Μάιο 2003 στα Ιωάννινα όπου 
παρουσιάστηκαν οι πρώτες εισηγήσεις των Ομάδων Εργασίας.

• Πρόγραμμα ERA.net

• Κατατέθηκε πρόταση προγράμματος ERA.net (δίκτυο εθνικών οργανισμών 
Κρατών-Μελών της ΕΕ για συντονισμό ορισμένων πολιτικών ΕΤΑ) σε



συνεργασία με 13 άλλες κυβερνήσεις με ονομασία For Society που θα αφορά 
στον σχεδίασμά και συντονισμό ασκήσεων προοπτικής διερεύνησης (foresight).

• Δίκτυο Γυναίκες και Επιστήμη «Περικτιόνη»

• Πιλοτική δράση της ΓΓΕΤ (ανάδοχος, τελικός δικαιούχος) σε διαδικασία 
διαβούλευσης ΤΔΕ με ΕΥΔ/ΕΠΑν. Στόχος είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή 
πολιτικών πρακτικών για την υποστήριξη των γυναικών ερευνητριών στην 
Ελλάδα καθώς η συστηματική παρακολούθηση/συμμετοχή στην αντίστοιχη 
Κοινοτική δράση για την μεγαλύτερη κινητοποίηση και αξιοποίηση των 
γυναικών στην επιστήμη (Women and Science, Helsinki Group).

• Μελέτες ETA Πολιτικής και Δείκτες:

• Μελέτες ETA Δεικτών: (1) Ολοκληρώθηκαν οι εξής Μετρήσεις: α. Κρατικής 
Χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογίας 2001-2002, β. Κρατικής Δαπάνης για 
Έρευνα και Ερευνητικού Δυναμικού 2001 (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, ΕΠΙ). 
(2) Προχωρεί η απογραφή δραστηριοτήτων ΕΤΑ των επιχειρήσεων 2001 (3) 
Ολοκληρώθηκε η απογραφή καινοτομίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε 
συνεργασία με τη EUROSTAT. (4) Εντάχθηκαν τα έργα «Μέτρηση των 
συντελεστών έρευνας ΑΕΙ-ΤΕΙ» και «Μέτρηση της ΕΤΑ στον τομέα της υγείας» 
(5) Υποβλήθηκε ΤΔΕ για την απογραφή της δαπάνης των επιχειρήσεων για ΕΤΑ 
το 2003 (6) Ξεκίνησε η απογραφή των δαπανών και προσωπικού ΕΤΑ στο 
δημόσιο και της ΚΧΕΤΑ 2002. Λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης σημασίας των 
δεικτών (νέοι δείκτες, συνεχής επικαιροποίηση στοιχείων) στην διαμόρφωση 
πολιτικής εντάθηκε η συνεργασία με EUROSTAT και ΟΟΣΑ. Ολοκληρώθηκε η 
Μέτρηση των Συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων 2001 
όπου προκύπτει ότι πάνω από 1000 διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
συνεργαστεί σε ερευνητικές κοινοπραξίες κατά την 5-ετία 1995-2001 (σχήματα 
αυτοχρηματοδότησης, δράσεις ΚΠΣ, έργα Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας 
ΕΕ).

• Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΤΑ, ΕΠΑν/ Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 
(εκπαίδευση/κατάρτιση ερευνητών σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Δημόσια Ερευνητικά 
Κέντρα

• Έγινε η προκήρυξη ΠΕΝΕΔ 2001, αξιολογήθηκαν οι 630 προτάσεις και 
χρηματοδοτούνται 179 έργα.

. Προετοιμασία νέας προκήρυξης του προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2003 με 
προαύπολογισμό 37 εκατ. €.



ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ 2001 (ένταξη ερευνητών από εξωτερικό στο 
Ελληνικό ΕΤΑ σύστημα)

. Στην πρώτη προκήρυξη αξιολογήθηκαν 131 προτάσεις και από αυτά 
υπογράφονται συμβάσεις και χρηματοδοτούνται 63 έργα προϋπολογισμού 4,2 
εκατ. €. Δεσμεύτηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και ζητήθηκε νέα 
χρηματοδότηση για προκήρυξη ΕΝΤΕΡ.

ΕΠΑν και ΕΠ ΚτΠ /Προγράμματα ΗΡΩΝ και ΗΡΩΝ-Π (τοποθέτηση 
ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις πληροφορικής)

• Έχουν εγκριθεί 8 και 4 προτάσεις αντίστοιχα στα δυο Ε.Π. και 
χρη ματοδοτούνται.

ΚτΠ/Πρόγραμμα επεξεργασίας Ήχου και Εικόνας

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή θεματικών ενοτήτων σύνταξης του ΤΔΕ. 
Προβλέπεται προκήρυξη κατά το τέλος του 2003.

• Θεσμικά Θέματα

Προς την κατεύθυνση δημιουργίας γενικότερου ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για θεσμικά και 
οικονομικά κίνητρα προς ερευνητές δημόσιου τομέα και προς επιχειρήσεις για 
ενδυνάμωση της σύνδεσης έρευνας με παραγωγή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων 
έρευνας στην οικονομία και την κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις:
• ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου Ν. 2919/2001 για τη σύνδεση έρευνας και 

τεχνολογίας με την παραγωγή,
• ΠΔ 17/2001 για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης- 

τεχνοβλαστών (spin o ff),
• ΠΔ 274/2000 για τους όρους χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων που 

υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες.
. Ν. 2843/2000 (άρθρο 28) που στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας 

εταιρειών venture capital.
. Ν. 2992/2002 έμμεσα κίνητρα προς επιχειρήσεις για τη φορολογική ενίσχυση της 

ΕΤΑ.
. Π.Δ. 103/03, τροποποίηση ΠΔ 274/2000(ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) μεταξύ 

άλλων, διευκολύνει τις περιφέρειες να αναλάβουν καινοτόμες δράσεις ΕΤΑ στο 
πλαίσιο των ΠΕΠ (άρθρο 4). Βρέθηκε με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Υπ. 
Οικονομίας η διαδικασία με την οποία οι Γεν.Γραμματείς των περιφερειών θα 
προκηρύξουν και διαχειριστούν τα δικά τους έργα καινοτομίας.



• Ενοποίηση-συγκέντρωση επιμέρους ερευνητικών φορέων για τη δημιουργία 
μεγαλύτερων μονάδων: α) το ΙΘΑΒΙΚ και το ΕΚΘΕ εντάχθηκαν στο Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 2) το ΙΕΛ, ΙΝΒΙΣ, ΕΚΤ, ΙΓΤΕΤ 
εντάσσονται στο νεοϊδρυόμενο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών 
Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), 3) ενοποίηση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής 
Νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 4) ενοποίηση 
του Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) στη Ξάνθη 
με το ΚΕΤΕΠ (σχέδιο ΠΔ εκκρεμεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ)



ΣΤΟΧΟΙ 2001 -  2004

1. Εγνατία: Θα βρίσκονται σε κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο 570 χλμ. του άξονα, κατά 
μέγιστο 610 χλμ. Στα υπόλοιπα 70 χλμ. θα λειτουργούν παρακαμπτήριοι, ώστε ο άξονας 
να λειτουργεί ως ενιαίος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Εγνατία: Θα βρίσκονται περί το τέλος του 2004 σε κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο 568 
χλμ. του άξονα. Στα υπόλοιπα τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ η κυκλοφορία θα 
γίνεται μέσω παρακαμπτήριων τμημάτων των υφισταμένων Εθνικών οδών, ώστε ο 
άξονας να λειτουργεί ως ενιαίος (Λειτουργική ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) την Άνοιξη του 
2004.

Κατόπιν επικαιροποίησης μέχρι 30/11/03, ο συνολικός απολογισμός διαμορφώνεται ως 
εξής:
• 440 χιλιόμετρα της Εγνατίας οδού κυκλοφορούνται. Με στόχο την ολοκλήρωση 568

χιλιομέτρων της Εγνατίας οδού με διατομή σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου 
κατασκευάζονται τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, που εκτιμάται ότι θα δοθούν στην 
κυκλοφορία σταδιακά ως εξής:

• το 2003 συνολικά 77 χιλιόμετρα
• το 2004 συνολικά 128 χιλιόμετρα.
• Τα υπόλοιπα 112 χλμ. θα κατασκευασθούν μετά το 2004.

2. Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και οδικές προσβάσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Έργο μέχρι 31/12/03:
• Συνεχίσθηκε και κατά το Β’ εξάμηνο 2003 η κατασκευή των τεσσάρων πυλώνων της 

κύριας γέφυρας και των μεταλλικών στοιχείων του καταστρώματος στον εργοταξιακό 
χώρο. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δύο πυλώνων και η κατασκευή του 
καταστρώματος που αναρτάται από αυτούς. Στις 20/12/2003 θα έχουν ενωθεί οι δύο 
πυλώνες τόσο μεταξύ τους, όσο και προς την γέφυρα πρόσβασης του Αντιρρίου, με 
συνέπεια να μπορεί να περπατηθεί από την πλευρά του Αντιρρίου μέχρι το μέσο της 
γέφυρας.

• Κατασκευάστηκαν όλα τα βάθρα και το 100% καταστρώματος της γέφυρας 
πρόσβασης Αντιρρίου καθώς και το μεταβατικό μεταλλικό βάθρο της προς την κύρια 
γέφυρα.

• Στο κτίριο διοδίων έχει ολοκληρωθεί και ο 2ος όροφός του και απομένει το στέγαστρό 
του. Απομένει η κατασκευή του καταστρώματος του χώρου διοδίων.



• Συνεχίσθηκε η κατασκευή της οδού πρόσβασης στην περιοχή Ρίου. Έχει αρχίσει η 
τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα της γέφυρας και η σκυροδέτηση του 
καταστρώματος. Ολοκληρώθηκε η γέφυρα της οδού Σώμερσετ.

• Συνεχίστηκε η κατασκευή της οδού πρόσβασης στην περιοχή Αντιρρίου. 
Ολοκληρώθηκε ο ισόπεδος κόμβος Μολυκρείου.

• Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2003 θα έχει κατασκευαστεί συνολικά έργο παραχώρησης 
530 Μ€ και οδών πρόσβασης 25Μ€.

3. ΠΑΘΕ: Θα βρίσκονται σε κυκλοφορία όλα τα τμήματα που κατασκευάζονται ως 
δημόσια έργα, συνολικά 520 χλμ. Τα υπολειπόμενα 190 περίπου χλμ. θα βρίσκονται στο 
στάδιο της κατασκευής με ιδιωτική συγχρηματοδότηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Από το συνολικό μήκος των 774 χλμ. του ΠΑΘΕ μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 

487 χλμ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος 25 
χλμ. της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ). Μέχρι το τέλος του 2003 θα έχουν συνολικά 
ολοκληρωθεί 491 χλμ.

• Είναι υπό κατασκευή άλλα 37 χλμ., αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, εκ των οποίων :
- Το Α ' Τρίμηνο του 2004 προβλέπεται να δοθούν σε κυκλοφορία τα υπόλοιπα 4 χλμ., 

του τμήματος Αγ. Θεόδωροι -  Αλμυρός και τα 3,5 χλμ. της Διέλευσης Αστικής 
ζώνης Κατερίνης.

- Τέλος Απριλίου του 2004 θα δοθεί σε κυκλοφορία ο Βόρειος κλάδος της αρτηρίας 
της Κακιάς Σκάλας (μήκος 8 χλμ.) και μέχρι το τέλος του 2004 θα ολοκληρωθεί το 
σύνολο του έργου.

- Τον Απρίλιο του 2003 ανατέθηκε η εργολαβία «Κατασκευή Παράκαμψης Αγ. 
Κωνσταντίνου» μήκους 12 χλμ. Το έργο είναι υπό κατασκευή και προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί το 2007.

- Επίσης τον Απρίλιο 2003 ανατέθηκε η εργολαβία «Κατασκευή Παράκαμψης 
Καμένων Βούρλων» μήκους 9 χλμ.. Το έργο είναι υπό κατασκευή και προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί το 2006.

. Δημοπρατήθηκε στις 18/6/2003 το έργο «κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου 
από Α.Κ. Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού και από Α.Κ. Ροδίτσας έως Α.Κ. 
Αγ. Μαρίνας» συνολικού μήκους 17,4 χλμ. και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες 
ανάθεσης.

• Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ συνολικού μήκους 184 χλμ. έχουν ενταχθεί 
σε Συμβάσεις Παραχώρησης και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες δημοπράτησης της 
Β ' Φάσης των συμβάσεων αυτών (περισσότερα στοιχεία στην παράγραφο 25 του 
παρόντος «Έργα με παραχώρηση»)

• Μέσω 5 εγκατεστημένων εργολαβιών, ολοκληρώνονται στο Α' εξάμηνο του 2004 
πρόσθετες παρεμβάσεις στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα σε μήκος 240 χλμ., που 
αφορούν σε διάστρωση αντιολισθηρών ταπήτων και εργασίες Πρασίνου.



4. Αττική Οδός: Θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία κλειστού αυτοκινητοδρόμου
τουλάχιστον 52 χλμ. από τα 65 χλμ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Στις 30/11/03 δόθηκαν σε πλήρη λειτουργία κλειστού αυτοκινητόδρομου τα 63 από τα 

65 χλμ. (52 χλμ. της ΕΛΕΣΣ και 1 Ιχλμ. της ΔΠΛΥ).
• Τα υπόλοιπα 2 χλμ. της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) θα 

δοθούν σε κυκλοφορία τον Απρίλιο 2004.

5. Ολυμπιακός Δακτύλιος: Θα λειτουργεί πλήρως, όπως και η αναβαθμισμένη Λεωφόρος 
Βάρης -  Κορωπίου και οι προσβάσεις στα Ολυμπιακά Έργα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6. Μόνιμο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας της Αθήνας: Σε λειτουργία 
πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων (συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών και 
Δημόσιας Τάξης).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Συνεχίσθηκαν οι εργασίες σύμφωνα με την από 20/12/02 σύμβαση.
• Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή (προμήθεια, εγκατάσταση και 

πλήρη λειτουργία) και κατόπιν τη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Θάλαμος 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας, 204 Κάμερες παρακολούθησης, 24 
Ηλεκτρονικές Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, 700 θέσεις μέτρησης οχημάτων,

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι εργασίες για τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα που 
εξυπηρετούν τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού 
Δακτυλίου, με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέχρι το Μάρτιο του 2004.

Λεωφόρος Βάρης -  Κορωπίου, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ και κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης όμβριων ευρύτερης περιοχής : Η Λεωφόρος αυτή, συνολικού μήκους 11 
χλμ. διαπλατύνεται και κατασκευάζεται ως λεωφόρος με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση με ενδιάμεση νησίδα, συνολικού πλάτους 18 μ. (7+4+7) και εκτελείται με 2 
εργολαβίες:
• Τμήμα 7 περίπου χλμ., από τα Βλάχικα Βάρης με προϋπολογισμό 23,5 εκ. € (8 δισ. 

δρχ.), και προβλεπόμενο πέρας Απρίλιο 2004.
• Τμήμα περίπου 6 χλμ., από το τέλος του ανωτέρω μέχρι την Αττική οδό, με 

προϋπολογισμό 32 εκ. € (με απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ κλπ). 
Προβλεπόμενο πέρας 01/06/04.

• Τμήμα περίπου 3 χλμ. μέχρι την τάφρο ΤΟ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (υπάρχει τρίδυμος
αγωγός αποχέτευσης όμβριων). [Δεν παρουσιάζονται στοιχεία προόδου, αλλά το 
έργο φέρεται να κινείται εντός χρονοδιαγράμματος]___________________________



Σελίδα στο Internet) και τον εκσυγχρονισμό της Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής 
(Αντικατάσταση κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 600 τοπικών 
ρυθμιστών).

• Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχει ολοκληρωθεί 
το στάδιο των μελετών εφαρμογής και βρίσκεται στο στάδιο εκτέλεσης εργασιών. Το 
ποσοστό των εργασιών κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί είναι περίπου 50% επί των 
συνολικά προβλεπομένων. Προβλεπόμενη ολοκλήρωση εγκατάστασης του 
εξοπλισμού 4-4-2004.

• Υπηρεσίες Επικοινωνίας για το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
κυκλοφορίας Νομού Αττικής: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου, 
στις 2-12-2003 μετά τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Έχουν εγκατασταθεί 330 πρόσθετες διατάξεις σηματοδότησης για άτομα με 
προβλήματα όρασης σε κεντρικούς κόμβους φωτεινής σηματοδότησης της Αττικής.

7. Έργα αναπλάσεων και βελτιώσεων στην Αττική, συνολικού κόστους 84 δισ. δρχ.: 
Ολοκλήρωση πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αφορούν μεταξύ άλλων
• το πιο σημαντικό κομμάτι της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων,
• την Ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου και των παρυφών του.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Η δέσμευση για Έργα αναπλάσεων και βελτιώσεων στην Αττική στο «ΕΛΛΑΔΑ 
2004» επαναπροσδιορίσθηκε ως εξής: Έργα αναπλάσεων και βελτιώσεων στην 
Αττική, συνολικού κόστους 84,5 δισ. δρχ

Αναπλάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ
• Έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη και δημοπράτηση των έργων -  υποέργων (18 έργα -  

27 υποέργα). Η επίβλεψη των έργων που υλοποιούνται είναι σε εξέλιξη (διαρκής 
διαδικασία). Έχουν δοθεί 9 έργα σε άλλους φορείς (Δήμοι, Νομαρχίες κλπ) και 11 
έργα στην ΔΕΠΟΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Αναπλάσεις ΕΑΧΑ Α.Ε. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.)
• Ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών που αφορούν παρεμβάσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της για την Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της 
Αθήνας.

. Ολοκληρωθέντα έργα :
- Η Πεζοδρόμηση της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
- Η Πεζοδρόμηση της οδού Αποστόλου Παύλου.
- Η αποκατάσταση όψεων περισσοτέρων από 150 κτηρίων στο Ιστορικό Κέντρο της 

Αθήνας, όπως κτήρια Πλατείας Ομονοίας, οδών Αγ. Κωνσταντίνου και Πειραιώς, 
Σταδίου, Αδριανού, Πλάκας κλπ. (Η διαδικασία συνεχίζεται με αποκαταστάσεις 
όψεων κτηρίων σε όλο το Ιστορικό Κέντρο και στις οδούς με πρόσωπο στους 
Αρχαιολογικούς Χώρους, συμπεριλαμβανομένων και δημόσιων κτηρίων).

• Πραγματοποιήθηκε η καθαίρεση περισσοτέρων των 2.000 διαφημιστικών πινακίδων.



• Εντός του 2002 ξεκίνησαν περισσότερα από δέκα έργα που αφορούσαν την 
Ανάπλαση της Πλατείας Ομονοίας (που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2003), την 
ανάδειξη των έξι σηματικότερων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας: Φιλόπαππος, 
Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά & Βιβλιοθήκη Αδριανού, Κλιτύες Ακρόπολης, 
Κεραμεικός, Ολυμπιείο (ολοκληρωθέντα), την ανάπλαση της οδού Κολοκοτρώνη 
(ολοκληρωθέν), τη συνολική αποκατάσταση κτηρίων, την πεζοδρόμηση οδού 
Αθηνάς/τμήμα από Πλ. Ομονοίας έως οδό Λυκούργου (ολοκληρωθέν) κλπ.

• Εντός του 2003 ξεκίνησαν ταυτόχρονα πολλά έργα διαμόρφωσης οδών καθώς και 
αναπλάσεις σημαντικών πλατειών του Ιστορικού Κέντρου (πεζοδρομήσεις, 
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, δενδροφυτεύσεις κλπ). Από αυτά έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί:
- Η πεζοδρόμηση της οδού Αδριανού,
- Οι διαμορφώσεις των οδών Περικλεούς, Αέκκα, Πραξιτέλους.
- Η σύνδεση του τελευταίου τμήματος της οδού Απ. Παύλου με τις οδούς Ερμού και 

Αδριανού.
- Η Πεζοδρόμηση της οδού Αιόλου, από Σταδίου έως Σοφοκλέους (πλην 

διαμορφώσεων αρχαιολογικών ανασκαφών)
• Μέχρι τέλος του 2003 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των οδών:

- Απόλλωνος και των συγκλινουσών σε αυτή οδών (Μπενιζέλου Παλαιολόγου, 
Υπατίας, Πατρώου, Πεντέλης, Σκούφου, και Βουλής -  από Νικοδήμου έως 
Μητροπόλεως).

- Μητροπόλεως.
• Μέχρι τέλος του 2003 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της 

Πλατείας Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).
. Η Πεζοδρόμηση της οδού Ερμού, από Αγ. Ασωμάτων έως Πειραιώς, 

προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Α ' τριμήνου 2004 (ο βασικός 
άξονας θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2003).

. Οι διαμορφώσεις της Πλατείας Συντάγματος καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του 
Ζαππείου Μεγάρου προγραμματίζονται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Α ' εξαμήνου 
2004. [Δεν δόθηκαν στοιχεία για την πλατεία στο Μοναστηράκι]________________

8. Αττικό Μετρό: Θα έχουν υλοποιηθεί οι επεκτάσεις
• από Δάφνη  μέχρι Ηλιούπολη,
• από Σεπόλια  μέχρι Περιστέρι,
• από Σύνταγμα  μέχρι Μοναστηράκι,
• από Εθνική Άμυνα  μέχρι Σταυρό.
Από το Σταυρό  μέχρι το αεροδρόμιο των Σπάτων  θα έχει υλοποιηθεί επέκταση επί της 
γραμμής του Προαστιακού.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
. Σήμερα, το σύστημα λειτουργεί με 18χλμ. γραμμής και 19 σταθμούς και εξυπηρετεί 

σε καθημερινή βάση 500.000 επιβάτες.



• Παράλληλα, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες (Π.Μ. και Η/Μ) στα 
τμήματα:
> Σεπόλια -  Αγ. Αντώνιος (ποσοστό υλοποίησης έργων ΠΜ 99%)
> Σταθμός Αγ. Αντωνίου (70%)
> Επέκταση προς Αιγάλεω (ποσοστό υλοποίησης σηράγγων 40%)
> Επέκταση προς Σταυρό (ποσοστό υλοποίησης 92%)
> Επέκταση προς Ηλιούπολη (ποσοστό υλοποίησης 98%).________________________

• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφών και προσωρινής αντιστήριξης του Σταθμού 
μετεπιβίβασης Συγγρού-Φιξ και ξεκίνησε η σκυροδέτηση του μόνιμου έργου.

• Εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι από το Γ’ ΚΠΣ και το Ταμείο Συνοχής για:
> την επέκταση προς Ελληνικό (5,5χλμ. γραμμής και 4 σταθμοί)
> την επέκταση προς Χαϊδάρι (1 σταθμός).

9. Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»: Θα έχουν ολοκληρωθεί
• οι οδικές συνδέσεις  των σταδίων Παγκρήτιο (Ηράκλειο), Πανθεσσαλικό (Βόλος), 

Πανπελοποννησιακό (Πάτρα) και Καυτατζόγλειο (Θεσσαλονίκη) για τη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων Ποδοσφαίρου,

• οι βελτιώσεις οδών  και
• η διαχείριση της κυκλοφορίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Παράκαμψη Βόλου: Στο πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Βόλου που ανατέθηκε σε 

ανάδοχο το Μάρτιο 2002 προέκυψαν ορισμένες καθυστερήσεις λόγω 
απαλλοτριώσεων. Οι εργασίες συνεχίσθηκαν με στόχο την ολοκλήρωση πριν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Το δεύτερο τμήμα της παράκαμψης Βόλου με τη σήραγγα, 
δημοπρατήθηκε αλλά λόγω προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικράτειας δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

• Οδικά έργα Ηρακλείου Κρήτης: Τα έργα συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. [Επιλύθηκε το πρόβλημα στην Καράβολα -  παραλιακή 
οδό;]

• Συνεχίζονται οι εργασίες για την υλοποίηση των προσπελάσεων προς το 
Καυτατζόγλειο στάδιο Θεσσαλονίκης με πρόβλεψη ολοκλήρωσής τους μέχρι το 
Μάρτιο 2004.

[Δε γίνεται αναφορά στη δημοπράτηση του 1ου τμήματος της οδού πρόσβασης κοντά 
στο Εθνικό Στάδιο Πάτρας στο Πανπελοποννησιακό και στη δημοπράτηση έργων 
ανάπλασης Πάτρας].

10. Δυτικός Οδικός Άξονας: Ολοκλήρωση των τμημάτων που κατασκευάζονται ως δημόσια 
έργα (οι παρακάμψεις Άρτας, Φιλιππιάδας, Αγρίνιου, η ζεύξη Ακτίου -  Πρέβεζας). 
Κατασκευή του υπόλοιπου άξονα ως συγχρηματοδοτούμενου έργου με Συμβάσεις 
Παραχώρησης.



• Παράκαμψη Αγρίνιου:
> Έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία στο τμήμα Κεψαλόβρυσο -  Αγγελόκαστρο  (13,0

χλμ·)·
> Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση στις 2/7/2003 του υπόλοιπου τμήματος μήκους 21 

χλμ. της παράκαμψης Αγρίνιου (νέο τμήμα, Αγγελόκαστρο -  Κουβαρά), 
προϋπολογισμού 100 Μ€

• Παράκαμψη Άρτας - Φιλιππιάδας:
> Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση στις 23/7/2003, του υπόλοιπου τμήματος μήκους 8 

χλμ. (τμήμα Ά γ. Δημήτριος -  Σελλάδες) για την ολοκλήρωση της Ευρείας 
Παράκαμψης Άρτας -  Φιλιππιάδας, με προϋπολογισμό 37 Μ€.

> Τα πρώτα 15 χλμ. της παράκαμψης Άρτας -  Φιλιππιάδας δόθηκαν σε κυκλοφορία 
την 31/10/2003

• Ζεύξη Ακτίου -  Πρέβεζας
> Τον Ιούνιο 2002 δόθηκε στην κυκλοφορία το σημαντικό τεχνικό έργο της 

υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου -  Πρέβεζας

11. Εθνική Οδός Τρίπολης -  Καλαμάτας: Ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση του 
υπόλοιπου τμήματος μήκους 55 χλμ., στην οποία εντάσσεται και ο κλάδος Μεγαλόπολη -  
Σπάρτη.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βελτιώθηκαν σημαντικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες κατά μήκος του άξονα με τη
σταδιακή παράδοση οδικών τμημάτων στην κυκλοφορία.
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προεπιλογής στα πλαίσια της δημοπράτησης με 

παραχώρηση, του συνδυασμού που περιλαμβάνει τα οδικά τμήματα : ΤΡΙΠΟΛΗ  -  

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ  και ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ.
• Συνεχίστηκε η κατασκευή της σήραγγας Ραψομμάτη (Ε=1.400 τη).
• Δημοπρατήθηκε (28/02/2003) και ανατέθηκε η κατασκευή του οδικού τμήματος 

Ραψομμάτη -  Λεύκτρο, μήκους 7,2 χλμ.

• Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί για την ολοκλήρωση του τμήματος 
Αθήναιο -  Ραψομάτη -  Αεύκτρο μετά του συνδετηρίου τμήματος με την Ε.Ο. 
Τρίπολης -  Καλαμάτας μήκους 14 χλμ. (Δημοπράτηση ως Δημόσιων Έργων)._

• Λόγω προσφυγών στο ΣτΕ δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
ανάθεσης των έργων.

12. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.): Ολοκλήρωση 65,5 χλμ. 74 χλμ. (το ορθό) 
επιπλέον.



Έχουν ολοκληρωθεί και δοθεί σε κυκλοφορία τα τμήματα (συνολικού μήκους 39,5 χλμ):
• Ανισόπεδος Κόμβος (Α.Κ.) Α.Κ. Σούδας  -  Μουρνιές της παράκαμψης Χανίων (4,5 

χλμ.) και Βαμβακόπουλο -  Μουρνιές (2 χλμ.)
• Α.Κ. Λ ινοπεραμάτων-Α.Κ. Παπαναστασίου (10,0 χλμ.)
• ο ΕΓ κλάδος της παράκαμψης Ρέθυμνου (6,0 χλμ.)
• Χαμέζι -  Σητεία  (3,5 χλμ.)
• η Γέφυρα Φρουζή με τις προσβάσεις της (2,5 χλμ.)
• Ταυρωνίτης -  Κολυμπάρι (3,5 χλμ.) και Α.Κ. Ταυρωνίτη
• Πλατανιάς  -  Ταυρωνίτης (7,5 χλμ)
Στο β’ εξάμηνο 2003:
α) Ανατέθηκαν τα έργα :

> Α.Κ. Τομπρούκ -  Γούρνες της παράκαμψης Ηρακλείου (8,0 χλμ.)
> Α.Κ. Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο.
> Οδική Σύνδεση Νοσοκομείου Χανίων με ΒΟΑΚ (2,0 χλμ.)

β) Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο Χερσόνησος -  Σταλίδα 
μήκους 5,3 χλμ, στα οποία περιλαμβάνονται σήραγγα 417μ. και κοιλαδογέφυρα 266μ.

γ) Δημοπρατήθηκαν τα έργα :
> Εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους κόμβους Μεσσαράς και Κνωσσού 

Η/Φ παρακάμψεων Ρεθύμνου και Ηρακλείου και κυκλοφοριακών συνδέσεων με 
το αστικό δίκτυο Ηρακλείου.

> Α/Κ Καλυβών
> Συμπληρωματικά έργα της παράκαμψης Ρεθύμνου

13. Λιμάνια:
• Παράδοση σε λειτουργία και κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας
• Παράδοση του 1 ου και 2ου τμήματος του νέου λιμένα Πατρών
• Έργα υποδομής στα λιμάνια Ηρακλείου, Κέρκυρας και στο νέο λιμάνι της Μυκόνου. 

Ολοκλήρωση έργων Γ’ φάσης στο λιμάνι της Μυκόνου
• Επέκταση της κεντρικής προβλήτας και άλλα έργα υποδομής και αναβάθμισης στο 

λιμένα του Βόλου
• Έργα υποδομής και αναβάθμισης στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Σούδας, Λαυρίου, 

Ακαντιάς Ρόδου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας: Δόθηκε σε χρήση ο κρηπιδότοιχος, ο χερσαίος χώρος 

και το κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών στον Οργανισμό του Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
Ανατέθηκε η μελέτη (στις 26/8/03) για την υλοποίηση της επόμενης φάσης του Νέου 
Λιμένα και την προστασία του ακρωτηρίου «ΔΡΕΠΑΝΟΣ» και την παρέμβαση στον 
Δίαυλο.



• Νέο Λιμάνι Πάτρας: Συνεχίσθηκαν οι εργασίες του 1ου και 2ου τμήματος με
πρόβλεψη ολοκλήρωσης το 2° τρίμηνο του 2004. Δημοπρατείται στις 30/7/2003 ο 
αγωγός όμβριων του Νέου Λιμένα Πάτρας με προϋπολογισμό 8,8 Μ€.
[Λημοπρατήθηκε;]

• Έγινε διακήρυξη στις 30/9/2003 για την ανάθεση μελέτης «Οριστικές μελέτες έργων 
επιδομής Ν.Λ.Π.Υ.».[Τι σημαίνουν τα αρχικά;]

• Μέσα στο ΕΓ εξάμηνο 2003 προωθήθηκαν τα παρακάτω λιμενικά έργα :
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

εκ. ευρώ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Λιμάνι ΛΑΥΡΙΟΥ
α. Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης 

πλοίων νέας τεχνολογίας 5,05 9/5/03
β. Κατασκευή κρηπιδωμάτων νότιου τμήματος 

Λιμένα -  Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης 20,21 8/8/03
γ. Κατασκευή δύο προβλητών (Finger piers) 7,50 διακήρυξη

2. Λιμάνι ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
α. Αποπεράτωση λιμενικών έργων 6,78 7/8/03

3. Λιμάνι ΒΟΛΟΥ
α. Έργα αξιοποίησης ανατολικών αποθηκών 

κεντρικού προβλήτα -  Επιβατικός σταθμός 
και άλλες συναφείς χρήσεις 4,70 Δημοπρατήθηκε

β. Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα 
Βόλου. 4,11

στις 3/9/03 

Επαναδημοπράτηση

4. Διατέθηκαν οι παρακάτω πιστώσεις για την 
εκτέλεση εργασιών στα παρακάτω λιμάνια με 
αρμοδιότητα εκτέλεσης από τις αντίστοιχες 
Νομαρχίες :
α. Εκβάθυνση λιμένων Διαποντίων νησιών 

Ν. Κέρκυρας
β. Αποκατάσταση ζημιών λιμ. Γαβαθά 

Αντίσσης Ν. Λέσβου
γ. Αποκατάσταση ζημιών λιμ. Φρυ Κάσου

0,27εκ.€

0,175 εκ. € 
0,175 εκ. €

Δεκέμβριος 2003

Απολογισμός 2000-Α’ εξάμηνο 2003:
• Μέσα στο 2002 ολοκληρώθηκαν εργολαβίες έργων υποδομής στα Λιμάνια Λαυρίου 

(Β’ Φάση), Ακαντιάς Ρόδου (Β’ Φάση), Μυκόνου (Β' Φάση), και Ηρακλείου (Α’ 
Φάση),.

. Ολοκλήρωση Γ’ Φάσης Λιμένα Αλεξανδρούπολης
» Ολοκλήρωση τελευταίας Φάσης Λιμένων Κέρκυρας, Σούδας και Βόλου.____________________________________

14. Αεροδρόμια:



• Έργα υποδομής και αναβάθμισης στα Αεροδρόμια Καβάλας, Μυκόνου  και 
Θεσσαλονίκης. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται -  
μεταξύ άλλων- η αναβάθμιση διαδρόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από 
ομίχλη και έργα υποδομής για την επέκταση της φωτοσήμανσής του. Στη Μύκονο 
ολοκληρώνεται η επέκταση του κύριου αεροσταθμού και παραδίδεται σε χρήση

• Ολοκλήρωση των έργων και λειτουργία του πεδίου ελιγμών στα αεροδρόμια 
Καστοριάς, Ικαρίας  και Σητείας. Παράδοση σε χρήση του κρατικού αερολιμένα 
Σκιάθου

• Κρατικοί Αερολιμένες (Κ.Α.) Λκτίου και Σάμου: Παράδοση σε χρήση της επέκτασης 
του αεροσταθμού και ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. 
Επιπλέον, έργα υποδομής και αναβάθμισης στον Κ.Α. Ακτίου  και Ζακύνθου

• Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης και επεκτάσεων στο «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης 
και στους κρατικούς αερολιμένες Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ζακύνθου, Σάμου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
> Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν σε χρήση δέκα (10) έργα συνολικής δαπάνης 2 εκατ. 

Ευρώ που αναφέρονται σε επέκταση του υφιστάμενου αεροσταθμού κατά 17.000 
τμ., την αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών από εννέα (9) σε είκοσι (20), 
την αναβάθμιση του διαδρόμου 16-34 σε κατηγορία LS II, την κατασκευή του 
παράλληλου τροχοδρόμου μήκους 2.800 μ. στον διάδρομο 10-28 και τέλος στην 
κατασκευή της οδού προσπέλασης προς τις εγκαταστάσεις RADAR.

> Δημοπρατήθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερα (4) έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 52,19 εκατ. Ευρώ που αφορούν στην βελτίωση και επέκταση κατά 
5.300 τμ. του Εμπορευματικού Σταθμού, την κατασκευή νέου οδικού δικτύου 
πρόσβασης στον αεροσταθμό, καθώς και χώρων στάθμευσης οχημάτων επιφάνειας
60.000 τμ. και τέλος νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών συνολικής επιφάνειας
56.000 τμ.

> Δημοπρατήθηκαν και επίκειται η υπογραφή τριών (3) έργων συνολικού 
προϋπολογισμού 227,70 εκατ. Ευρώ που αφορούν στην επέκταση του διαδρόμου 
10-28 μετά του παραλλήλου τροχοδρόμου αυτού κατά 1.000 μ. στην θάλασσα, την 
εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας φυσικής πρόσβασης στον 
Αεροσταθμό και τον αυτόματο έλεγχο αποσκευών 100% στην ταινία αναχωρήσεων 
εξωτερικού.

Αεροδρόμιο Σητείας: Περαιώθηκαν τα έργα προϋπολογισμού 13,9 εκατ. Ευρώ. 
Δημοπρατήθηκαν στο Α ' εξάμηνο του 2003 και στο β'εξάμηνο προχώρησαν δύο 
εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 30,85 εκατ. Ευρώ. Στον Κρατικό Αερολιμένα 
Ν. Αγχιάλου προϋπολογισμού 15,85 εκατ. Ευρώ και στον Κρατικό Αερολιμένα 
Αράξου προϋπολογισμού 15,00 εκατ. Ευρώ.
Συνεχίσθηκαν οι εργασίες στα αεροδρόμια :
> Ηρακλείου, προϋπολογισμού 23,5 εκατ. Ευρώ
> Ζακύνθου, προϋπολογισμού 32,72 εκατ. Ευρώ
> Κέρκυρας, προϋπολογισμού 16,7 εκατ. Ευρώ


