
> Ρόδου, προϋπολογισμού 43,11 εκατ. Ευρώ
> Χανίων, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. Ευρώ

• Δημοπρατήθηκαν τα έργα στα αεροδρόμια :
> Κάλυμνου, προϋπολογισμού 6,00 εκατ. Ευρώ
> Καρπάθου, προϋπολογισμού 24,05 εκατ. Ευρώ

• Προετοιμάζονται για δημοπράτηση μέσα στο 2004 τα έργα στα ακόλουθα 
αεροδρόμια
1. Αεροδρόμιο Σητείας: Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού επιφάνειας 7.500 

τμ. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 40,00 εκατ. Ευρώ
2. Αεροδρόμιο Ανδραβίδας: Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού επιφάνειας 

4.200 τμ. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 20,00 εκατ. Ευρώ
3. Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών επιφάνειας

45.000 τμ. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 5,00 εκατ. Ευρώ
4. Αεροδρόμιο Ικαρίας: Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και

συντήρηση πεδίου ελιγμών. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 20,20 εκατ. Ευρώ
5. Αεροδρόμιο Ρόδου: Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και συντήρηση 

πεδίου ελιγμών. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 24,40 εκατ. Ευρώ
6. Αεροδρόμιο Πάρου: Κατασκευή νέου πεδίου κινήσεως αεροσκαφών επιφάνειας 

1400 τμ. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 20,00 εκατ. Ευρώ
7. Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου: Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού επιφάνειας 

8.800 τμ. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 25,40 εκατ. Ευρώ
8. Αεροδρόμιο Σαντορίνης: Κατασκευή Νέου Κτιρίου Αεροσταθμού επιφάνειας

20.000 τμ. περίπου + απαλλοτριώσεις. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 70,50 
εκατ. Ευρώ

9. Αεροδρόμιο Χανίων: Επέκταση κτιρίου Αεροσταθμού επιφάνειας 6.000 τμ. 
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 15,00 εκατ. Ευρώ

15, Βιολογικός καθαρισμός Ψυττάλειας: Ολοκλήρωση της Β’ φάσης (με νιτροποίηση -  
απονιτροποίηση 70-80%).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο στόχος στο ΕΛΛΑΔΑ 2004 αναπροσαρμόσθηκε ως εξής: Βιολογικός καθαρισμός 
Ψυττάλειας: Συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση της Β’ φάσης (με 
νιτροποίηση -  απονιτροποίηση 70-80%).
• Συνεχίσθηκαν οι εργασίες της Β' φάσης και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 

ποσοστό 95% του έργου.

15.α. ΚΗΦΙΣΟΣ: Διευθετείται ο ποταμός Κηφισός και μετατρέπεται σε αυτοκινητόδρομο στο 
υπολειπόμενο τμήμα του από χ.θ. 0+000 έως 3+060 στο οποίο τα 1500 μ. σε οδογέφυρα 
(επίπεδο +1) με συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κ.λ,π.) και κατασκευή του ανισόπεδου 
κόμβου σύνδεσης της Λ. Κηφισού με την παραλιακή (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Στη διάρκεια του Β ' εξαμήνου του 2003 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα :
• Τοποθετήθηκε νέα μεταλλική γέφυρα του Ο.Σ.Ε. που δόθηκε στην κυκλοφορία των 

τραίνων. Επίσης οι παλαιές γέφυρες Αγ. Ιωάννη Ρέντη και ΟΣΕ έχουν ήδη 
κατεδαφιστεί και έχει τοποθετηθεί η νέα μεταλλική γέφυρα αναστροφής της 
Λαχαναγοράς. Τοποθετείται η νέα γέφυρα του ΟΣΕ δίπλα στην ήδη τοποθετημένη 
που ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2004.

• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας ισόπεδης γέφυρας Πειραιώς (μετά από την 
κατεδάφιση των παλαιών γεφυρών που συντελέστηκε το Μάιο του 2003) και 
απομακρύνθηκαν οι προσωρινές γέφυρες Bel ley.

• Επιταχύνθηκε η σύμμεικτη κατασκευή της οδογέφυρας μήκους συνολικά 1.500 μ. 
περίπου και το υδραυλικό έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης του ποταμού

16. Ανασύσταση του Ταμιευτήρα της Κάρλας: Ολοκλήρωση της Α ’ φάσης του έργου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Συνεχίστηκαν οι εργασίες της Α ' φάσης. Έχουν κατασκευαστεί κατά 76% περίπου τα 

αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κλπ.) και βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7 και οι λοιπές 
Τεχνικές Επεμβάσεις (κατασκευή αντλιοστασίων, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.)

. Έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης οι μελέτες:
> Για τα αρδευτικά δίκτυα στην πεδιάδα της Θεσσαλίας (μεταξύ των Ν. Μαγνησίας 

και Λαρίσης) από τον Ταμιευτήρα Κάρλας.
> Για την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής του Βόλου.
> Για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ορεινής υδρονομίας στη 

λεκάνη της λίμνης Κάρλας.
> Για τα απαιτούμενα έργα για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό

Πηνειό__________________________________________________________________

17. Ύδρευση Θεσσαλονίκης:
1. Ολοκλήρωση έργων που επιτρέπουν το ξεκίνημα της υδροδότησης της πόλης από το 

Υδραγωγείο Αλιάκμονα με νερό που ικανοποιεί τις αυστηρές ποιοτικές 
προδιαγραφές της πιο πρόσφατης Κοινοτικής οδηγίας περί πόσιμου ύδατος.

2. Σε λειτουργία τα «Διυλιστήρια Νερού» 150.000 σι3/ ημέρα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _______________________________________________________
• Εκτελέστηκε το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων εργασιών και μελετών με 

εκτιμώμενη ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2003. [Καθυστέρηση]. Το μέχρι στιγμής 
ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 90%.

. Ολοκληρώθηκαν οι εργολαβίες για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών του όλου 
έργου ύδρευσης. Ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2003 η παροχή νερού στα 
διυλιστήρια, έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία τους, ώστε να



εκπληρώνονται οι αυστηρές προδιαγραφές καθαρότητας του νερού και να ξεκινά 
άμεσα η αποδοτική λειτουργία [Η αρμόδια Γ.Γ. έδωσε αυτήν την ασαφή 
διατύπωση. Αλλη είχε δώσει τη σαφέστερη «Από τον Αύγουστο 2003 άρχισε η 
κανονική λειτουργία με την παροχή αρχικά 50.000 μ3 νερού την ημέρα που σταδιακά 
μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2003 έφθασε τα 150.000 μ3 την ημέρα. Η ποσότητα του 
νερού που εισέρχεται καθημερινά στο δίκτυο της πόλης εξαρτάται από τις ανάγκες της 
πόλης και τη διαχείριση του νερού υλοποιεί η ΕΥΑΘ ως αρμόδια για τη λειτουργία 
των έργων.» Ίσως πάντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που εμποδίζει την παράθεση 
του απολογισμού με ευκρινή τρόπο]_____________________________________

18. Μετρό Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση της 
χρηματοοικονομικής πτυχής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Με κυβερνητική απόφαση, η σύμβαση παραχώρησης για το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν 

θα τεθεί σε ισχύ και το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα ως δημόσιο έργο. Ψηφίστηκε 
και εντός του πρώτου ΙΟμέρου 12/2003 θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ διάταξη νόμου, με 
βάση την οποία η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο θα δημοπρατηθεί με κλειστή διαδικασία και το 
σύστημα μελέτη -  κατασκευή. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα 
δημοσιευθεί εντός του Δεκεμβρίου 2003 [Προσοχή στην τήρηση 
χρονοδιαγράμματος]________________________________________________________

19. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση των 
μελετών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Έγινε η προεπιλογή έξι (6) ομίλων για την Α ’ φάση του διαγωνισμού με 

παραχώρηση. Ετοιμάσθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τη β' φάση του 
διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία με τον τεχνικό, τον 
χρηματοοικονομικό και τον νομικό σύμβουλο της ΕΥΔΕ.

20. Χωροταξικός -  Πολεοδομικός Σχεδιασμός:
1. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Χωροταξικών Σχεδίων των Περιφερειών της

χώρας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουάριου 2003 και 
προωθείται για θεσμοθέτηση (έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή στον



τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης —» Βουλή των 
Ελλήνων —» ΦΕΚ). Έχει συνταχθεί το σχετικό νομικό κείμενο για εισαγωγή στην 
ολομέλεια του Κοινοβουλίου για κύρωση.

• Εγκρίθηκαν ήδη 12 Χωροταξικά Πλαίσια Περιφερειών (δηλαδή 13 Περιφέρειες 
πλην της Αττικής που αντιμετωπίζεται ειδικά).

2. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Χωροταξικών Πλαισίων -  Οδηγιών για
• τις Παράκτιες Ζώνες,
• τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα,
• τις Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (Χιονοδρομικά Κέντρα, Συνεδριακά Κέντρα, 

Ιαματικός Τουρισμός, Υποδομές Golf),
• τις υδατοκαλλιέργειες,
• τις αστικές περιοχές,
• τις ορεινές περιοχές.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για
• τον Παράκτιο Χώρο: Παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παράκτιο 
Χώρο στο Υπουργικό Συμβούλιο της 27 Φεβρουάριου 2003

• τα Καταστήματα Κράτησης: Εκδόθηκε ΦΕΚ.
• τις Ειδικές Τουριστικές Υποδομές: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, εντός του 2004 

θεσμοθέτηση ως Ειδικά Πλαίσια σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ.
. τις Υδατοκαλλιέργειες: Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία 

καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και τα κριτήρια χαρακτηρισμού και 
οριοθέτησης μιας περιοχής ως περιοχής ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.

• τις Ορεινές και Προβληματικές Περιοχές: Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Άρχισε η 
διαδικασία θεσμοθέτησης με τη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) του ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ορεινές και 
Προβληματικές Περιοχές (Πιθανή ολοκλήρωση - γνωμοδότηση 12ος-2003)

3. Σταδιακή κατάρτιση και θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ) 
και των μελετών των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ZOE) για την προστασία ευπαθών 
περιοχών (περιαστικών, νησιωτικών, πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους) με καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης κλπ. Το 24% όλου του Εθνικού 
Χώρου θα έχει καλυφθεί με οριοθετημένες χρήσεις γης.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Ο στόχος του ΕΛΛΑΔΑ 2004 περιορίσθηκε στο εξής: «Σταδιακή κατάρτιση και 
θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ) και των μελετών των



Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) για την προστασία ευπαθών περιοχών με 
καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης κλπ»

Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ)
Το έτος 2002 είχε χαρακτηριστεί ως το έτος όπου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
προώθησης για θεσμοθέτηση των ΕΧΜ. Τα έτη 2003-2004 χαρακτηρίζονται ως τα 
έτη που θα ολοκληρωθούν οι στόχοι. Μέχρι σήμερα :
• Έχουν εκδοθεί 7 ΦΕΚ (για Πάτμο, Τήνο, Σίφνο 1, Χίο 1, και Χίο 2, Καλλίδρομο 

και Χαλκιδική).
• Ολοκληρώθηκαν από το ΣτΕ και προωθούνται για ΦΕΚ: τα Οινόφυτα, η 

Μύκονος, η Άνδρος, η Κέα, η Νάξος και η Ρόδος.
• Εκκρεμούν στο ΣΤΕ: η Σύρος, η Σίφνος 2 και η Ίος.
. Εκκρεμούν για προώθηση στο ΣΤΕ: η Πάρος, η Αντίπαρος, η Λευκάδα, η 

Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

ΠΕΡΠΟ: Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας
ιδιοκτητών γης (εναλλακτική μορφή σχεδιασμού, σε επίπεδο νομού, για την
προώθηση οικιστικών αναπτύξεων με ιδιωτική πρωτοβουλία μέχρι την έγκριση των
Ε. Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.):
Μετά από αναμονή για αντιμετώπιση προβλημάτων που καλύπτονται από τον
ψηφισθέντα νόμο για τις άδειες δόμησης επιταχύνεται η έκδοση ΠΔ.
• Έχουν εγκριθεί γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής 

δραστηριότητας ιδιοκτητών γης που αφορούν έξι νομούς (Εύβοια, Φθιώτιδα, 
μαγνήσια, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ρέθυμνο).

• Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες για δύο ακόμη νομούς (Αργολίδα, 
Ηράκλειο), πλην όμως έχει ανασταλεί η διαδικασία προώθησής τους για 
θεσμοθέτηση λόγω αντιδράσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

• Ολοκληρώθηκε τροποποίηση του ΠΕΡΠΟ Εύβοιας μετά την ακύρωση από το ΣτΕ 
και προωθείται για ΦΕΚ.

• Προωθείται η εκπόνηση μελετών κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ για τους υπόλοιπους
νομούς με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ__________________________________

4. Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών και του Θεσμικού Πλαισίου αδειοδότησης και 
ελέγχου. Δημιουργία και βελτίωση Μηχανισμών και πολεοδομικών εργαλείων 
παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος. Βελτίωση της εκτός σχεδίου Δόμησης. 
Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Εντός του 2003 εκδόθηκαν:
- 36 ΦΕΚ Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών Επεκτάσεων (καθώς και 

αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων): 1 Π.Δ. και 35 Αποφάσεις σε όλη την 
Επικράτεια - περιοχές Αττικής, Κορινθίας, Χαλκιδικής, Σάμου, Αχάΐας, Ρόδου, 
Κρήτης, Εύβοιας_________________________________________________________



- 6 ΦΕΚ Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων: 2 νέων (οικ. Καρδάμαινας Δωδεκανήσου 
και Ερμιόνης Αργολίδας) και 4 τροποποιήσεων (Ηρακλείου/ Γαζίου/ 
Αλικαρνασσού, Κέρκυρας, δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, Κερατέας).

• Επιταχύνεται η υλοποίηση των Πολεοδομικών Μελετών και των Πράξεων 
Εφαρμογής καθώς με το Ν. 3044/2002 και των εκτελεστικών του αποφάσεων που 
εκδόθηκαν πρόσφατα, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της εφαρμογής τους.

• Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος με τίτλο «Άδεια Δόμησης, Πολεοδομικές και 
άλλες Διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων» ο οποίος : α) Τροποποιεί τον τρόπο έκδοσης Οικοδομικής 
Άδειας σε Άδεια Δόμησης απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία, β) 
Περιλαμβάνει διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση, τη δόμηση σε γήπεδα εκτός 
σχεδίου, την Πράξη Εφαρμογής και άλλες Πολεοδομικές Διατάξεις, γ) Καθορίζει 
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για την πραγματοποίηση μεταφερόμενου 
Συντελεστή Δόμησης, δ) Απλοποιεί και επιταχύνει διαδικασίες πολεοδόμησης 
οικοδομικών Συνεταιρισμών και ιδιωτικής πολεοδόμησης.

21. Περιβάλλον:
1. Διεύρυνση των Προγραμμάτων για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, για την Ανάπλαση 

και Απορρύπανση Ακτών και Παραλιακών Ζωνών, για τον Έλεγχο της Ποιότητας των 
υδάτων κολύμβησης.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ
Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Το Εενικό Σχέδιο (Ιούλιος 2002) για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Αθήνα, περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων ευρύτατου φάσματος, με 
τελικό ορίζοντα εφαρμογής τους το 2008. Τα μέτρα αυτά εστιάζονται σε 
παρεμβάσεις σε σταθερές και κινητές πηγές ρύπανσης, στη λειτουργία της πόλης, 
στο αστικό και περιαστικό πράσινο και αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των 
επιπέδων των γνωστών ρύπων με νέες ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις και στην 
καταπολέμηση της ρύπανσης από τους ρύπους αναπνεύσιμα αιωρούμενα 
σωματίδια (ΑΣ 10) και βενζόλιο.

• Εκτιμάται ότι, η εφαρμογή του συνόλου των μέτρων αυτών, μέχρι το τέλος της 
εξαετίας, θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ρύπανσης. Τα 
μεγάλα κυκλοφοριακά έργα που κατασκευάζονται σε συνδυασμό με το ΜΕΤΡΟ 
και την επέκταση του, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω μείωση της 
ρύπανσης. Για την παρακολούθηση του προγράμματος εφαρμογής των μέτρων 
καταπολέμησης της ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει συσταθεί 
Διυπουργική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων 
Υπουργείων και φορέων.

• Προωθείται επίσης η διαμόρφωση σχεδίων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σε 10 πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
Βόλος, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη και Χανιά).



Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης
• Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ελέγχου της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης σε 

ένα μεγάλο αριθμό ακτών , το ύψος της χρηματοδότησης του οποίου για το 2001 
ανήλθε σε 440.205,42 € και για το 2002 ανήλθε σε 353.840 ευρώ. Κατά την 
κολυμβητική περίοδο 2001 και 2002 το 99,4% και το 99,9% των ελληνικών ακτών 
αντίστοιχα είναι κατάλληλες για κολύμβηση, ενώ το 97,1% και το 97,5% 
αντίστοιχα έχει εξαιρετική ποιότητα. Για το 2003 σύμφωνα με σχετική Έκθεση 
που ετοιμάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ποιότητα των Υδάτων 
Κολύμβησης κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2002.

2. Χαρακτηριστικές, συνεχείς και μετρήσιμες βελτιώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
της Πρωτεύουσας, στην απορρύπανση των ακτών Σαρωνικού και Θεσσαλονίκης, στην 
αύξηση των βραβευόμενων για την καθαριότητά τους ακτών σε όλη τη χώρα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα : Από την ανάλυση των μέσων τιμών 

(μέσες τιμές για όλους τους σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας), για τις δύο χρονικές περιόδους 1/12/2001 έως 30/11/2002 
και 1/12/2002 έως 30/11/2003, κατά γενική εκτίμηση, παρουσιάζονται 
διακυμάνσεις ανάλογα με τον ρύπο. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι, συγκριτικά για 
τις δύο περιόδους, στους πρωτογενείς ρύπους παρουσιάζεται γενικά μείωση για το 
μονοξείδιο του αζώτου (-22,2%), για τα αιωρούμενα σωματίδια (-16,3%), για το 
μονοξείδιο του άνθρακα (-13,3%). Αύξηση παρατηρείται στις μέσες 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (14,3%). Στους δευτερογενείς ρύπους 
παρατηρείται αύξηση στο όζον (8,9%) και στο διοξείδιο του αζώτου (6,4%). Σε 
ορισμένες περιπτώσεις (τοπικά ή χρονικά) δεν αποκλείεται το γεγονός να 
σημειώνονται υπερβάσεις των αντίστοιχων οριακών τιμών.

• Απορρύπανση ακτών: Κάθε χρόνο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χρηματοδοτεί τον 
καθαρισμό των ακτών μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 
πιστώσεις αυτές κατανέμονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις ανάγκες τους, την έκταση των παραλίων και τους 
χώρους που διαθέτουν για ελεύθερη χρήση από τους λουόμενους. Το 2003 οι 
πιστώσεις που διατίθενται για τον καθαρισμό των παραλίων της Αττικής, 
ανέρχονται σε 240.000 ευρώ και κατανέμονται ως εξής: Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής 80.000 ευρώ, Νομαρχία Δυτικής Αττικής 60.000 ευρώ Νομαρχία Πειραιά 
70.000 ευρώ Νομαρχία Αθηνών 30.000 ευρώ.

. Βραβευόμενες ακτές: Κατά την κολυμβητική περίοδο 2002, το 99,9% των 
ελληνικών ακτών είναι κατάλληλες για κολύμβηση, ενώ το 97,5% έχει εξαιρετική 
ποιότητα, τέτοια που απαιτείται για να διεκδικήσει «Γαλάζια Σημαία». Για το 
2003 σύμφωνα με σχετική Έκθεση που ετοιμάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το ποσοστό ακτών με γαλάζια σημαία κυμαίνεται περίπου στα ίδια περίπου 
επίπεδα με το 2002.



3. Επέκταση έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων (με τους Χώρους 
Υγειονομικής Ταφής), τους βιολογικούς καθαρισμούς των υγρών αποβλήτων, τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης σ’ όλη τη Χώρα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Διαχείριση των απορριμμάτων: Έχει εγκριθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη

διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο χώρας. Επίσης έχουν εγκριθεί οι 
Περιφερειακοί Σχεδιασμοί για τη διαχείριση των απορριμμάτων για τις 12 
Περιφέρειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Στερεά 
Ελλάδα. Έχουν δημοπρατηθεί έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ, μονάδες επεξεργασίας κ.ά), τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ταμείο 
Συνοχής, στο ΕΠΤΑ και στο ΕΠΠΕΡ.

•

• Διαχείριση των υγρών αποβλήτων: Έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων για όλα τα έργα Α και Β προτεραιότητας σύμφωνα με 
σχετική Οδηγία της ΕΕ, εκτός των έργων για τις περιοχές Θριάσιο Πεδίο, ΒΑ 
Μεσόγεια και Κορωπί. Για τις δύο πρώτες περιοχές τα αντίστοιχα έργα είναι 
έτοιμα να υποβληθούν προς έγκριση της χρηματοδότησης. Για την τρίτη περιοχή 
ολοκληρώνεται η σχετική μελέτη. Επίσης έχουν διασφαλισθεί πρόσθετοι πόροι 
από Γ ΚΠΣ προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα Γ’ προτεραιότητας μέχρι το 
2008.

22. Βιολογικός Καθαρισμός Θεσσαλονίκης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από το Νοέμβριο 2002 λειτουργούν όλα τα συνδεδεμένα με τον Κεντρικό 
Αποχετευτικό Αγωγό δίκτυα αστικών λυμάτων του Πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, που οδηγούν στην εγκατάσταση επεξεργασίας περίπου 160.000 μ' 
λυμάτων ημερησίως.
> Το έργο του δίδυμου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 

ολοκληρώθηκε το 2001.
> Ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις υποδοχής και προεπεξεργασίας 

βοθρολυμάτων καθώς και της επεξεργασίας λυμάτων.
> Εκτελείται η εργολαβία «Συμπληρωματικά έργα και έργα ενεργειακής βελτίωσης 

στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης με πιθανή περαίωση τον 
Απρίλιο του 2004

Έχει εκδοθεί ΚΥΑ με την οποία ο Θερμαϊκός καθίσταται ευαίσθητος αποδέκτης με 
αυστηρές προδιαγραφές, που τηρούνται σήμερα._________________________________

23. Φράγμα Σμοκόβου:



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Το φράγμα και η σήραγγα Λεονταρίου έχουν ολοκληρωθεί. .
• Ήδη άρχισε η λειτουργία του έργου με την πλήρωση του ταμιευτήρα του 

φράγματος, ώστε το καλοκαίρι του 2004 ν ' αρχίσει η άρδευση περιοχών συνολικής 
έκτασης 6.000 στρεμμάτων περίπου.

24. Εκτροπή Αχελώου:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το έργο έχει διακοπεί λόγω προσφυγών. Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (Μάρτιος 2003):
• Επαναδημοπρατούνται οι εργασίες κατασκευής του Φράγματος Συκιάς, στις 

14/1/2004 με προϋπολογισμό 175,00 Μ€. [αυξήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 25 
Μ€]

• Ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας εκτροπής Αχελώου 
συνολικού μήκους 17,5 χλμ. και προϋπολογισμού 140,0 Μ€, το Μάρτιο 2003 και 
συνεχίζονται.

25. Έργα με Παραχώρηση:
1. Τμήμα: Μαλλιακός -  Κλειδί (ΠΑΘΕ)
2. Τμήμα Ελευσίνα -Κόρινθος -  Πάτρα (ΠΑΘΕ) και Τμήμα Πάτρα -  Πύργος -  

Τσακώνα (Ιονία Οδός)
3. Τμήμα Κόρινθος -  Τρίπολη -  Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο -  Σπάρτη
4. Τμήμα Λντίρριο -  Ιωάννινα, Τμήμα Αθήνα -  Μαλλιακός (ΠΑΘΕ) και Τμήμα 

Σχηματάρι -  Χαλκίδα (συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ)
5. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: Από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς στην 

Εγνατία Οδό
6. Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:

ο Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι 
Ραφήνα

ο Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Λεωφ. Βουλιαγμένης 
ο Νότια σύνδεση Α/Δ Σπάτων μέχρι τη Λεωφ. Ποσειδώνος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________
• Ολοκληρώθηκε η Α ' Φάση του διαγωνισμού με την προεπιλογή των ομίλων, από 

αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, που θα διαγωνισθούν στη συνέχεια για την 
ανάληψη της μελέτης, της κατασκευής και της εκμετάλλευσης (με συμβάσεις 
παραχώρησης) των ανωτέρω συνδυασμών αυτοκινητοδρόμων (συμμετοχή στη Β’ 
Φάση).

• Προκηρύχθηκαν οι υποστηρικτικές μελέτες για το σύνολο των παραπάνω 
συνδυασμών.



• Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 340/02 (ΦΕΚ Α 283/21-11-02), για τη σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία 
Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ).

• Συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία για τα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού 
(Προδιαγραφές, Τεχνικές Απαιτήσεις, Μελέτες κ.λ,π.)

Στο Β’ εξάμηνο 2003:
• Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για την αρμοδιότητα προώθησης των Συμβάσεων 

Παραχώρησης : Στελέχωση, Οργάνωση Υπηρεσίας (κτιριακή υποδομή, εξοπλισμός 
κ.λ.π.), Συγκέντρωση όλων των μελετών, Εξέταση χρηματοοικονομικής πτυχής κάθε 
Έργου, Εξέταση εναλλακτικών λύσεων για κάθε Σύμβαση, Ολοκλήρωση μελετών για 
835 χλμ. Νέων Αυτοκινητοδρόμων και ειδικότερα :
1. Σύμβαση Παραχώρησης ΠΑΘΕ τμήματος Μαλιακός -  Κλειδί

- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 206 χλμ., νέα τμήματα 26 χλμ.
- Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης Β' Φάσης Διαγωνισμού

2. Σύμβαση Παραχώρησης οδικού Αξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), από Σκάρφεια 
έως Α/Κ Παναγιάς στην ΕΕΝΑΤΙΑ ΟΔΟ.
- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 17 χλμ. Νέα τμήμτα 215 χλμ.
- Προετοιμασία υποστηρικτικών μελετών

3. Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας Οδού τμήμα Αντίρριο -  Ιωάννινα και τμήματος 
ΠΑΘΕ: Αθήνα -  Μαλιακός και Συνδετήριου Κλάδου ΠΑΘΕ Σχηματάρι -  
Χαλκίδα.

- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 234 χλμ. Νέα τμήματα 147 χλμ.
- Προετοιμασία υποστηρικτικών μελετών

4. Σύμβαση Παραχώρησης του Οδικού Άξονα Κόρινθος -  Τρίπολη -  Καλαμάτα και 
κλάδου Λεύκτρο-Σπάρτη

- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 92,5 χλμ., Νέα τμήματα 110 χλμ.
- Προετοιμασία υποστηρικτικών μελετών

5. Σύμβαση Παραχώρησης του Οδικού Άξονα Κορίνθου -  Ρίου -  Πάτρας -  Πύργου 
-  Τσακώνας

- Μήκος : υφιστάμενα τμήματα 82 χλμ., Νέα τμήματα 287 χλμ..
- Προετοιμασία υποστηρικτικών μελετών

6. Οδικά Αστικά Έργα Αττικής___________________________________________
- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 3,7 χλμ. Νέα τμήματα 46 χλμ.
- Προετοιμασία υποστηρικτικών μελετών

7. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης
- Μήκος : Υφιστάμενα τμήματα 2,5 χλμ. Νέα τμήματα 4,0 χλμ.

. Προετοιμασία για την έναρξη της Β ' Φάσης του διαγωνισμού κάθε συνδυασμού 
έργων μέσα στο Μάρτιο του 2004 με στόχο την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας 
και την Ανακήρυξη Αναδοχών μέσα στο 2004.

[Δεν δίνεται σαφής εικόνα προόδου]



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 -  2002___________________________________________________
Για το έτος 2003 έχει προγραμματισθεί η παρακάτω κατανομή με τις σημειούμενες μέχρι 
30/11/2003 απορροφήσεις.
• Για αποκατάσταση από σεισμούς στην περιφέρεια εγκεκριμένη δαπάνη 43,1 εκατ.€ 

με απορρόφηση μέχρι 30/11/03, 22,4 εκατ. €
. Για αποκατάσταση θεομηνιών εγκεκριμένη δαπάνη 15,7 εκατ. €, με απορρόφηση 

μέχρι 30/11/03, 7,2 εκατ. Ευρώ.
• Για αποκατάσταση από σεισμό στο Νομό Αττικής εγκεκριμένη δαπάνη 73,9 εκατ. 

Ευρώ με απορρόφηση μέχρι 30/11/03, 46,6 εκατ. Ευρώ.

27. Θεσμικές Παρεμβάσεις:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Καταρτίσθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες, που τροποποιεί το Ν .716/77. Έχει 
σταλεί σε διάφορους φορείς (εργοληπτικές οργανώσεις, ΤΕΕ κ.ά) για σχόλια και 
απόψεις. Στη συνέχεια θα προωθηθεί για ψήφιση.

Κατά το Β' εξάμηνο 2003 μεταξύ άλλων προωθήθηκε η έκδοση Υπουργικών 
Αποφάσεων και Π. Δ/των όπως :

Α. Αποφάσεις
. Υπουργική Απόφαση αρ. Δ17α/86/1/Φ1.3/5.7.2003 (Β Ί187) «Έγκριση κανονισμού 

ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

. Υπουργική Απόφαση αρ. Δ17α/10/67/ΦΝ402/29.7.2003 (ΒΊ062) «Τροποποίηση της 
απόφασης για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου».

Β. Προεδρικά Διατάγματα για τα αποφαινόμενα όργανα Β' εξαμήνου 2003.___________
. Προεδρικό Διάταγμα αρ.221/2003 (Α Ί 87/18.7.2003) Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από 
τη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΠΟΣ ΑΕ)».

. Προεδρικό Διάταγμα αρ. 222 (Α Ί 88/22.7.2003) Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από 
την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ ΑΕ).

28. Εθνικό Κτηματολόγιο:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση σε 19 δημοτικά διαμερίσματα και έχουν τεθεί σε 
λειτουργία 14 μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία.

• Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού 
Κτηματολογίου, έχει ελεγχθεί η λειτουργικότητά του και έχει τεθεί σε λειτουργία στις 
περιοχές, για τις οποίες έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση.

• Το στάδιο εκτέλεσης εργασιών των μελετών κτηματογράφησης που είναι σε εξέλιξη 
έχει ως ακολούθως:

. Α ' Πιλοτικό: Σε 47 από τα 66 δημοτικά διαμερίσματα των μελετών του Α ' 
Πιλοτικού Προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων-προσφυγών 
της Β’ ανάρτησης και γίνεται η τελική αναμόρφωση της βάσης δεδομένων. Σε 10 
δημοτικά διαμερίσματα γίνεται εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών, σε ένα (1) δημοτικό 
διαμέρισμα γίνεται επεξεργασία των ενστάσεων-προσφυγών της Β’ Ανάρτησης και σε 
τρία (3) υπάρχει καθυστέρηση λόγω ύπαρξης τοπικών προβλημάτων. Σημειώνεται ότι 
σε πέντε (5) δημοτικά διαμερίσματα η κτηματογράφηση έχει ήδη περαιωθεί.

• Β ' Πιλοτικό: Σε 35 από τα 54 δημοτικά διαμερίσματα των μελετών του Β' Πιλοτικού 
Προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων-προσφυγών της Β’ 
ανάρτησης και γίνεται η τελική αναμόρφωση της βάσης δεδομένων. Σε 12 δημοτικά 
διαμερίσματα γίνεται εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών και σε ένα (1) γίνεται 
επεξεργασία των ενστάσεων-προσφυγών της Β’ Ανάρτησης. Σημειώνεται ότι σε έξι 
(6) δημοτικά διαμερίσματα η κτηματογράφηση έχει περαιωθεί.

• Ιο Κύριο: Σε 89 από τα 221 δημοτικά διαμερίσματα των μελετών του 1ου Κύριου 
Προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων-προσφυγών της Β’ 
ανάρτησης και γίνεται η τελική αναμόρφωση της βάσης δεδομένων. Σε 111 δημοτικά 
διαμερίσματα γίνεται εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών, σε εννέα (9) γίνεται 
επεξεργασία των ενστάσεων-προσφυγών της Β’ Ανάρτησης και σε τέσσερα (4) η 
κτηματογράφηση έχει καθυστερήσει ή ανασταλεί λόγω ύπαρξης τοπικών 
προβλημάτων. Σημειώνεται ότι σε οκτώ (8) δημοτικά διαμερίσματα η 
κτηματογράφηση έχει περαιωθεί.

• Έχουν ολοκληρωθεί οι συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τεχνικό επίπεδο
για την ένταξη στο Γ ' ΚΠΣ Επιχειρησιακού Προγράμματος που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της υποδομής του Εθνικού Κτηματολογίου και στη συγκέντρωση στοιχείων 
που θα υποβοηθήσουν τη διαδικασία μελλοντικών κτηματογραφήσεων. Έχει 
υποβληθεί αναμορφωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 
έργων 110 εκ. Ευρώ. Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε με την ΕΕ 
η χρηματοδότηση του Κτηματολογίου μέσω του Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». _______________________________________________________

• Έχει κατατεθεί για ψήφιση στη βουλή τροπολογία για το ανταποδοτικό τέλος της
κτη ματογράφησης__________________________________________________________



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Θεσμικά μέτρα:

• Εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και αποτελέσματος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Με το ν. 2986/2002 καθιερώνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της 

δουλειάς τους στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Αναμένεται η πρόταση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προκειμένου να εκδοθεί η σχετική πράξη 
εφαρμογής.

• Αποκέντρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και συγκρότηση Διοικητικής 
Πυραμίδας σε επίπεδο περιφέρειας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Ιδρύθηκαν 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και περιφερειακές

υποστηρικτικές δομές, όπως είναι τα Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης 
(Κ.Δ.Α.Υ.) για τα άτομα με αναπηρία, τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ), τα Κέντρα και τα Γραφεία Συμβουλευτικής- 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων 
(Σ.Σ.Ν.), το Δίκτυο Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και το Δίκτυο Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

• Ιδρύθηκαν 5 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για όσους είναι μεγαλύτεροι από 
18 χρόνων και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Σε αυτά φοιτούν σήμερα 500 μαθητές.

• Δημιουργία του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή 
ενός συστήματος διαρκούς υποστηρικτικής επιμόρφωσής τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
» Ο Οργανισμός έχει αρχίσει να λειτουργεί.________________________________

• Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Κατά το σχολικό έτος 2002 -  2003, λειτούργησαν σε όλη τη χώρα 18 Ενιαία 
Εκκλησιαστικά Λύκεια με 805 μαθητές, 6 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια με 179 
μαθητές και 4 Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια με 113 μαθητές. Επίσης, 
λειτούργησαν 4 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Σχολές με 509 σπουδαστές.

• Αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι πρώτες εξετάσεις για τη 
χορήγησή του στα γαλλικά και τα ιταλικά πραγματοποιήθηκαν στις 12- 
13/04/2003 σε 17 πόλεις της Ελλάδας. Στις εξετάσεις των γαλλικών 
συμμετείχαν 2.284 και των ιταλικών 3642 διαγωνιζόμενοι, δηλαδή συνολικά 
5.926. Οι πρώτες εξετάσεις για τη χορήγηση Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας στα αγγλικά και τα γερμανικά πραγματοποιήθηκαν στις 22 -  
23.11.2003.

2. Ανθρώπινο Δυναμικό:
• Επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες
• Κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη στελέχωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) με 
εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νέες Τεχνολογίες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
διαδικασίες για την πιστοποίησή τους.

. Στα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε 181 σχολικές μονάδες 
επιμορφώθηκαν 1.974 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

• Το πρόγραμμα για την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων εφαρμόζεται 
κανονικά. Μειώνεται έτσι συνεχώς η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Την 
περίοδο 2001-2002 η σχέση αυτή ήταν η εξής:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία —> 14 : 1, μόνο με τους δασκάλους

12 : 1 , με τους δασκάλους και τους εκπαιδευ
τικούς ειδικοτήτων

Δημόσια Νηπιαγωγεία - > 1 4 : 1

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:_____________________________________________



Δημόσια Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια (Ημερήσια και Εσπερινά) —> 9,6 : 1

3. Υποδομή και Εξοπλισμός:
• Εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών εγχειριδίων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Έχει προκηρυχθεί η συγγραφή 126 διδακτικών πακέτων (βιβλίο μαθητή- 

βιβλίο εκπαιδευτικού-τετράδιο ασκήσεων μαθητή) για το Νηπιαγωγείο, το 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
εκπαιδευτικού υλικού και 15.000 αντιτύπων του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, με προϋπολογισμό 14.500.000 €.

. Συνεχίζεται η εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
του προγράμματος «Ευέλικτη ζώνη» σε 566 δημοτικά σχολεία και 138 
νηπιαγωγεία.

• Οι διάφορες ειδικότητες στους δύο κύκλους των ΤΕΕ, που οδηγούν σε 
αντίστοιχα επαγγέλματα, είναι 51. Έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα 36 ειδικοτήτων, ενώ 13 προωθούνται για 
επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

• Βελτίωση και επέκταση της σχολικής υποδομής για εξάλειψη του φαινομένου της 
διπλής βάρδιας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
. Ήδη το 80% των σχολείων σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σε πρωινή βάρδια.

• Σύνδεση όλων των σχολείων με το Διαδίκτυο και επέκταση του ειδικού 
προγράμματος Σχολικών Βιβλιοθηκών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διασύνδεση Σχολείων με το Διαδίκτυο
Ως το τέλος Οκτωβρίου 2003 θα είναι διασυνδεδεμένα το 100% των σχολείων 
Β/θμιας (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων της Ειδικής Αγωγής) και της 
Α/θμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης 510 νηπιαγωγεία. .[Δεν δόθηκαν 
στοιχεία]

Σχολικές βιβλιοθήκες
• Δημοσιεύθηκαν οι πρώτες προκηρύξεις για τη δημιουργία βιβλιοθηκών στις 

Περιφέρειες,
• προκηρύχθηκε νέος κατάλογος 12.000 βιβλίων και
. με το ν. 3149/2003 η επιλογή των βιβλίων γίνεται από τις ίδιες τις σχολικές 

Επιτροπές (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).



. Εκδίδονται οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπει ο νέος νόμος για τις
βιβλιοθήκες.

• Κέντρα πληροφόρησης:
Προχωρεί η ένταξη των δημοσίων β/θ παρά τις καθυστερήσεις.
Καθυστερεί η ένταξη των δημοτικών β/θ λόγω του ΥπΕΣΔΔΑ.

• Βιβλιοθήκες των ΤΕΕ
Λειτουργούν ήδη 120 νέες βιβλιοθήκες κανονικά.

• 500 νέες σχολικές βιβλιοθήκες
> Συντάσσονται τα τεχνικά δελτία για 200 από αυτές, οι οποίες θα 

λειτουργήσουν κανονικά ως τον Ιανουάριο σε χώρους, την ευθύνη των 
οποίων έχει ο ΟΣΚ. Οι υπόλοιπες καθυστερούν λόγω ελλείψεως πόρων 
από τα ΠΕΠ. Εκκρεμεί η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Παιδείας για να επανέλθουν στο ΥΠΕΠΘ.

> Οι εκδότες έχουν αποστείλει τα βιβλία στο ΥΠΕΠΘ, βάσει δε αυτών 
διαμορφώνεται ο κατάλογος από την ειδική επιτροπή. Ο κατάλογος αυτός 
θα ισχύσει και για τις ήδη λειτουργούσες 500.

>  Θα απασχοληθούν βιβλιοθηκονόμοι στις παλαιές και τις νέες βιβλιοθήκες 
με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

4. Διεύρυνση των Υπηρεσιών και των Προγραμμάτων Παιδείας:
• Επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, του ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου και του μέτρου της πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ___________________________________________________
• Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (8 π.μ.-3.45 μ.μ.): Λειτουργούν ήδη 1.512

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με 1.793 Τμήματα, ενώ προγραμματίζεται να 
λειτουργήσουν 274 νέα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με 280 Τμήματα. ΣΥΝΟΛΟ:
1.786 Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με 2.073 Τμήματα.

• Ολοήμερα Δημοτικά (7π.μ.-4μ.μ): Το τρέχον σχολικό έτος 2002-2003 
λειτουργούν 2.399 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με 3.881 Τμήματα, ενώ 
προγραμματίζεται να λειτουργήσουν 640 νέα με 1.500 Τμήματα. ΣΥΝΟΛΟ : 
3.039 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με 5.381 Τμήματα.

• Ενισχυτική Διδασκαλία: Κατά το σχολικό έτος 2002-2003 η Ενισχυτική 
Διδασκαλία εφαρμόζεται σε 1.028 Γυμνάσια, με τη συμμετοχή 52.551 
μαθητών και 4.789 εκπαιδευτικών. Έναντι του σχολικού έτους 2000-2001 έχει 
σημειωθεί αύξηση 137% στα Γυμνάσια που συμμετέχουν, 176% στη 
συμμετοχή μαθητών και 192% στη συμμετοχή εκπαιδευτικών

• Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Κατά το σχολικό έτος 2002-2003 
εφαρμόζεται σε 1.565 Ενιαία Λύκεια και Τεχνικά Επαγγελματικά 
Εκπαιδευτήρια όλης της χώρας. Έχουν δημιουργηθεί 33.789 τμήματα και 
συμμετέχουν 100.915 μαθητές και 17.802 εκπαιδευτικοί. Έναντι του σχολικού



έτους 1998/1999 έχει σημειωθεί αύξηση 27% στις σχολικές μονάδες, 42% στα 
τμήματα, 81% στη συμμετοχή μαθητών και 99% στη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών.

• Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την Ειδική Αγωγή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Ήδη υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή το οποίο 

υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.
• Έχει προσληφθεί για πρώτη φορά ειδικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία σε όλη

τη χώρα καθώς και στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης κα Υποστήριξης 
(ΚΔΑΥ) ___________________________________________________________

• Δημιουργία 18 νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Λειτουργούν 18 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στα οποία 

υπηρετούν 111 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Έχουν ιδρυθεί 16 νέα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν με ακόμα 80 
εκπαιδευτικούς. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 12.000 εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος είναι η 
λειτουργία ενός Κ.Π.Ε. ανά νομό.______________________________________

• Επέκταση του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας με στόχο την κάλυψη 
όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Το Πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας έχει εφαρμογή σε 950.000 μαθητές 

σε 7.400 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 2.400 
καθηγητές. Ήδη το πρόγραμμα επεκτάθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση.

2. Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Θεσμικά μέτρα: Θεσμοθέτηση

• του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ιδρυμάτων της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης,

• σύγχρονου πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα στα 
Πανεπιστήμια.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. απασχόλησε την πρόσφατη 

Σύνοδο των Πρυτάνεων, ενώ τα σχέδια νόμου για την ίδρυση Ινστιτούτων «δια



βίου Εκπαίδευσης» και Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη 
προγραμματίζεται να κατατεθούν στη Βουλή εντός του Δεκεμβρίου 

[Δεν κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ 
που προβλεπόταν να κατατεθεί το φθινόπωρο.].

2. Ανθρώπινο Δυναμικό, Υποδομή και Εξοπλισμός:
• Εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού 

των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με την αξιοποίηση και των πόρων από το Γ’ ΚΠΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Η ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου 

εξοπλισμού των Πανεπιστημίων γίνονται με βάση τετραετή προγραμματισμό 
(2001-2004), έχει συμφωνηθεί με τα Ιδρύματα και είναι γνωστός σε όλους από 
τα μέσα του 2001. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό περίπου 
των 610 εκατ. ευρώ. Στη βάση τετραετούς προγραμματισμού (2001-2004) 
επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 
εργαστηριακού εξοπλισμού των ΤΕΙ, προϋπολογισμού περίπου 220 εκατ. 
Ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό, καθώς και σε εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού για την κάλυψη θέσεων μελών 

ΔΕΠ κάθε χρόνο προκηρύσσονται 400 νέες θέσεις ΔΕΠ. Παράλληλα, και 
πέρα από τον προγραμματισμό αυτό, εξασφαλίζεται για όλα τα νεοϊδρυόμενα 
Τμήματα Πανεπιστημίων η προκήρυξη 10 θέσεων ΔΕΠ μέσα στην πρώτη 
διετία της λειτουργίας τους. Θέσεις ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια 
προκηρύσσονται από 70 ως 150 κάθε χρόνο, με γνώμονα τους ρυθμούς με 
τους οποίους προχωράει από τα ίδια τα Ιδρύματα η πλήρωση των αντίστοιχων 
θέσεων που προκηρύχθηκαν το προηγούμενο έτος. Οι προκηρύξεις θέσεων 
Διοικητικού Προσωπικού ακολουθούν τους ρυθμούς που ισχύουν για το 
δημόσιο τομέα. Το 2002 το Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, 
αυξήθηκε σημαντικά με την ένταξη περίπου 2.000 συμβασιούχων σε θέσεις 
αορίστου χρόνου.

• Για τα ΤΕΙ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τους οι προκηρύξεις για 
την πρόσληψη 550 ΕΠ και 200 ΕΤΠ.



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. ΓενικόΠλαίσιο:
1. Εκπόνηση, παρακολούθηση καν υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ), σε συντονισμό με άλλα Υπουργεία και φορείς και σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για ταυτόχρονη αξιοποίηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Γ’ ΚΠΣ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ψηφίσθηκε ο Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) περί Κοινωνικού διαλόγου για 

την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία, με τον οποίο 
συστάθηκαν η Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση και η Εθνική Επιτροπή 
για την Κοινωνική Προστασία. Η Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση έχει 
συνεδριάσει πέντε φορές και εκτός από το νέο ΕΣΔΑ, έχει ασχοληθεί με τον 
εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και με το νόμο για το ΕΣΕΕΚΑ (νόμος 3191/2003). Η 
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία έχει συνεδριάσει τρεις φορές και 
έχει ασχοληθεί με το νέο ΕΣΔΕΝ, τον κοινωνικό προϋπολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ. Η ατζέντα των συζητήσεων τους καθορίζεται με 
προτάσεις των φορέων και η τεκμηρίωση των προτάσεων υποστηρίζεται από τα 
επιστημονικά όργανα της Πολιτείας αλλά και των κοινωνικών εταίρων.

• Έχει ήδη κατατεθεί το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ), για την περίοδο 2003-2005, και οι δράσεις που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτό αφορούν το σύνολο των Υπουργείων και φορέων 
κοινωνικής πολιτικής. Έχουν τεθεί 10 εθνικοί-κοινωνικοί Στόχοι με σκοπό την 
καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

• Έχει ήδη κατατεθεί το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 
(ΕΣΔΑ). Προβλέπεται σειρά μέτρων για την απασχόληση, σε συνδυασμό με τη 
Χάρτα Σύγκλισης 2004-2008 που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση

. Η Κυβέρνηση προχώρησε και σε άλλες χαρακτηριστικές δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης και συνοχής, όπως:
> Διασφάλιση κατώτερης σύνταξης ΙΚΑ + ΕΚΑΣ
> Το ΕΚΑΣ τετραπλασιάστηκε από το 1996 που θεσπίστηκε (βλ. παρακάτω 

4.2.) και ανέρχεται στα 118,18 Ευρώ (37.884 δρχ.). Προβλέπεται αύξηση 26% 
σε σχέση με το 2003, για το έτος 2004.

> Αύξηση επιδόματος τακτικής ανεργίας. Προβλέπεται αύξηση 10% για το 
2004, ενώ για το 2003 η αύξηση ήταν 7%.

> Αύξηση συντάξεων ΟΓΑ και ανασφαλίστων-απόρων κατά 17% για το 2004.



2. Συνολικά, για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (για την απασχόληση, την 
κατάρτιση, την εκπαίδευση, την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες) μέχρι το 
2006 θα διατεθούν από το Γ’ ΚΠΣ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Υπουργείων και 
ΠΕΠ) περίπου 2,1 τρισ. δρχ. (περίπου 5 δισ. €)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επενδύσεις ανθρώπινου δυναμικού
Συνολικά, οι επενδύσεις αυτές μέχρι τις 30/11/2003 σε επίπεδο ενταγμένων έργων 
αντιστοιχούν στο 62,9% (3,1 δις €) του συνολικού ποσού για την περίοδο 2000- 
2006. Αναλυτικά, μέχρι τις 30/11/2003, οι προβλεπόμενες επιμέρους εντάξεις 
έργων, σε ποσοστά επί του συνολικού ποσού για την περίοδο 2000-2006, έχουν ως 
εξής:

Κατάρτιση των ανέργων: 82,7% (670 Μ€),
Κατάρτιση των εργαζομένων: 40,5% (190 Μ€),
Προώθηση στην απασχόληση: 68,9% (767 Μ€),
Εκπαίδευση: 56,4% (1,1 δις €) και θετικές ενέργειες για
Ισότητα των δύο φύλων 64,5% (335 Μ€).________________________

2. Ειδικές Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής:
1. Συντονισμός στην υλοποίηση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Νέες 

εισοδηματικές ενισχύσεις από 1/1/2002: Προωθούνται τρία επιπλέον νέα μέτρα που 
διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση:
• Ενίσχυση του εισοδήματος σε 140.000 περίπου νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων 

ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο των 750.000 δρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Το επίδομα κυμαίνεται μεταξύ 300 και 600 Ευρώ ανάλογα με το εισόδημα της 

οικογένειας. Το 2003 έχουν ωφεληθεί από αυτό 45.000 νοικοκυριά και έχουν 
δαπανηθεί για το σκοπό αυτό 19.619.000 Ευρώ. (Στοιχεία του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

• Ωφεληθέντα, μέχρι τον Αύγουστο του 2003, είναι περίπου 49.000 νοικοκυριά 
και έχουν δαπανηθεί, το 2002, 10.583.900 € και το 2003, 11.464.364 € 
(Συνολικά: 22.048.264 €).

. Ο προϋπολογισμός του έργου για το 2003 είναι 12 Μ€.
[Από το στόχο έχει διαγράφει πλέον ο στόχος των 140.000 νοικοκυριών. Ως 
ωφεληθέντα νοικοκυριά φαίνονται να είναι 4.000 λιγότερα από αυτά του 
τελευταίου απολογισμού. Αφήνεται ασαφές τα αν τα νοικοκυριά αφορούν 
μόνο το 2003 και οι δαπάνες το ίδιο ή εάν καλύπτουν τη συνολική 
ωφέλεια/δαπάνη του έργου για τη διετία 2002-2003]_______________________



Επίδομα 48.000 δρχ./μήνα σε 35.000 περίπου μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45- 
65 ετών που βρίσκονται στην ανεργία πάνω από 12 μήνες, έχουν εξαντλήσει το 
δικαίωμα τακτικής επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ και δηλώνουν οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 1.000.000 δρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ____________________________________________
• Υπήρξε αναμόρφωση των προϋποθέσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός 

των δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός για το 2003 είναι 30 Μ€. Μέχρι τον 
Αύγουστο του 2003 δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό περίπου 1 Μ€.

[Οι ωφεληθέντες στον τελευταίο απολογισμό ήταν περίπου 1200 άνεργοι].

Προσχολικό -  σχολικό επίδομα 100.000 δρχ. ετησίως για παιδιά ηλικίας έως 16 
ετών σε νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, με 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 1.000.000 δρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Από το επίδομα έχουν ωφεληθεί 24.000 νοικοκυριά το 2003 και έχουν 

δαπανηθεί 7.258.000 Ευρώ
[Ωφεληθέντα από τον Αύγουστο -φέρονται να είναι 11.000 νοικοκυριά και να 
έχουν δαπανηθεί 4.365.000 €, δηλ. 397 €/νοικοκυριό έναντι 223€/νοικοκυριό 
το 2003 έως τον Αύγουστο]________________________________

Μέχρι το 2004 έναρξη εφαρμογής του θεσμού της Αγροτικής Εστίας κατά το 
πρότυπο της Εργατικής Εστίας. Φορέας υλοποίησης ΟΓΑ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 -  2002_____________________________________________
• Ψηφίστηκε ο νόμος 3050/2002 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η Αγροτική 

Εστία. Ο ΟΓΑ αναλαμβάνει την υλοποίησή του.
• Ο θεσμός αυτός είναι μια νέα κοινωνική παροχή που αποσκοπεί στην 

αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας και 
επιδιώκει τη συμμετοχή των ανθρώπων της υπαίθρου σε προγράμματα 
ψυχαγωγίας, άγνωστα μέχρι σήμερα.

• Ο ΟΓ Α ως φορέας υλοποίησής του, πρόκειται να διοργανώνει κάθε χρόνο για 
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, καθώς και για τα μέλη των 
οικογενειών τους προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, διακοπών και 
εκδρομών και παράλληλα να διανέμει εισιτήρια θεάτρου, δελτία αγοράς 
βιβλίων κλπ.

• Επίσης με σκοπό την ενημέρωση των νέων αγροτών σε μεθόδους αγροτικής 
παραγωγής, ο ΟΓΑ διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σύγχρονες 
αγροτικές μονάδες και εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.



Εφαρμόζονται ήδη πιλοτικά από το καλοκαίρι του 2003 Προγράμματα 
Κοινωνικού Τουρισμού και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Νέους Αγρότες, 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Μέχρι το τέλος του 2004 
προβλέπεται να λειτουργεί πλήρως ο θεσμός της Αγροτικής Εστίας 

• Εφαρμόζονται ήδη πιλοτικά από το καλοκαίρι του 2003 Προγράμματα 
Κοινωνικού Τουρισμού και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Νέους Αγρότες, 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Μέχρι το τέλος του 2004 
προβλέπεται να λειτουργεί πλήρως ο θεσμός της Αγροτικής Εστίας

• Οργανισμός Εργατικής Εστίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 

δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη τη χώρα.
. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μετεξελισσόμενος σε Οργανισμό 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόκειται να καλύψει όλο το φάσμα των μισθωτών 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μόνο το ύψος των παροχών σε 
εργαζόμενους και συνταξιούχους αναμένεται να ανέλθει, το 2003, στα 
35.712.400 €.

3. Προώθηση της Απασχόλησης και Καταπολέμηση της Ανεργίας:
1. Απασχόληση και κατάρτιση:

• Επιδίωξη δημιουργίας περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών 
και δυνατοτήτων απασχόλησης από τη συντονισμένη δράση όλων των 
Υπουργείων και φορέων:
> Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα επιδοτηθούν περίπου 

148.000 άτομα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θέσεων 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και για τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων

> Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνία 
της Πληροφορίας, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 134.000 
θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων 35.000 θέσεις στον τομέα της κοινωνικής 
εργασίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_____________________________________________________
• Από τις δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» 

του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και από 
τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του ΟΑΕΔ, έχουν 
δημιουργηθεί μέχρι την 30.11.2003, 190.217 ευκαιρίες απασχόλησης. 
[Καμία μεταβολή από 1/9/2003]

. Από τις δράσεις των Ε.Π. των Υπουργείων Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας & 
Πρόνοιας, τα ΠΕΠ και το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που



χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την 30.11.2003, 42.200 ευκαιρίες 
απασχόλησης. [+ 22% από 1/9/03]

• Από τις δράσεις των Ε.Π. που χρηματοδοτούνται από πόρους των άλλων 
Ταμείων (εκτός ΕΚΤ) έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την 01.09.2003, 99.300 
ευκαιρίες απασχόλησης. [Καμία μεταβολή από 1/9/2003]

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 331.717 ευκαιρίες απασχόλησης [+2,3% από 1/9/2003]

• Κατάρτιση 300.000 ανέργων και 300.000 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του Γ’
ΚΠΣ:

Κατάρτιση Ανέργων
> Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα καταρτισθούν περίπου

139.000 άνεργοι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που 
αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

> Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι καταρτισθούν 
επιπλέον 187.500 άνεργοι.

Κατάρτιση Εργαζομένων
> Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα αναβαθμίσουν τα 

προσόντα τους και θα εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητες τους, μέσω 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απηχούν τις σύγχρονες 
ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
192.000 εργαζόμενοι μικρών κυρίως επιχειρήσεων και εργαζόμενοι του 
δημόσιου τομέα

> Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. ΕΠΕΑΕΚ, 
Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι 
καταρτισθούν επιπλέον 147.000 εργαζόμενοι.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Νέες ευκαιρίες κατάρτισης για ανέργους
• Από τις δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν δημιουργηθεί, 
μέχρι την 30.11.2003, 110.016 ευκαιρίες κατάρτισης ανέργων. [Καμία 
μεταβολή από 1/9/2003]

• Από τις δράσεις των Ε.Π. των Υπουργείων Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας & 
Πρόνοιας, τα ΠΕΠ και το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που 
χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την 30.11.2003, 315.674 ευκαιρίες κατάρτισης και 
βελτίωσης δεξιοτήτων [+11% από 1/9/2003],

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 425.690 [+8% από 1/9/2003]



Νέες ευκαιρίες κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων εργαζομένων
• Από τις δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν δημιουργηθεί, 
μέχρι την 30.11.2003, 117.532 ευκαιρίες κατάρτισης εργαζομένων του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. [+22% από 1/9/2003]

• Από τις δράσεις των Ε.Π. των Υπουργείων Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας & 
Πρόνοιας, τα ΠΕΠ και το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που 
χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την 30.11.2003, 270.987 ευκαιρίες κατάρτισης και 
βελτίωσης δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. [+2,3% 
από 1/9/2003]

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 367.684 [+7,3% από 1/9/2003]_______________________________

3. Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με 
την Απασχόληση (Ε. Σ. Σ. Ε. Ε. Κ. Α.).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ψηφίσθηκε ο νόμος 3191/2003 για το 

Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Για πρώτη φορά 
δημιουργείται στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα 
διερεύνησης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα 
οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος αυτού εστιάζονται κυρίως στους νέους 
και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Το ΕΣΣΕΕΚΑ θα συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας στις ηλικίες μέχρι 24 ετών, που 
προκαλείται λόγω της αναντιστοιχίας του περιεχομένου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και γενικότερα της παραγωγής. 
Το Δεκέμβριο του 2003 επιλέχθηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτελικής 
Επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 11)._________________________________

V Μερική Απασχόληση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ψηφίσθηκε ο νόμος 3174/2003 για τη μερική απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα. 

Έχει ξεκινήσει η στελέχωση των πρώτων 10.000 θέσεων.

4. Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την 
αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων για 
προώθηση της απασχόλησης. Δημιουργούνται νέα Κέντρα Προώθησης της 
Απασχόλησης (Κ.Π.Α.), ώστε μέχρι το 2003 να ανέλθουν σε 80, και δίνεται έμφαση



στις ενεργητικές πολιτικές για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, με 
εργαλεία όπως την εξατομικευμένη προσέγγιση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[Ο στόχος έχει αντικατασταθεί από τον εξής: Δημιουργούνται νέα Κέντρα
Π ροώ θησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.), ώστε μέχρι το 2005 να ανέλθουν σε 80]
• Έχει γίνει η αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο 

την αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων για 
προώθηση της απασχόλησης.

• Ο στόχος να λειτουργούν 67 ΚΠΑ μέχρι τις 30.9.2003, έχει επιτευχθεί. Μέχρι 
τέλους του έτους προβλέπεται να λειτουργήσουν άλλα 6 ΚΠΑ, ώστε ο συνολικός 
αριθμός τους να ανέρχεται στα 73. Επίσης έχουν προσληφθεί οι 489 εργασιακοί 
σύμβουλοι και βρίσκονται ήδη τοποθετημένοι στα ΚΠΑ. Υλοποιήθηκε το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργασιακών συμβούλων, στα νέα «εργαλεία» της 
εξατομικευμένης προσέγγισης και στο χειρισμό του MIS που αναπτύχθηκε.

• Με τον Νόμο 3144/2003 έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.Δ., 
που ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας των Κ.Π.Α. Επελέγη ο προϊστάμενος της 
Ειδικής Υπηρεσίας και τοποθετήθηκαν 27 από τα 30 στελέχη. Υπεγράφη 
υπουργική απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας. [Δεν 
έγινε όπως προβλεπόταν η τοποθέτηση των 3 υπολοίπων στελεχών]

• Τα ανανεωμένα «εργαλεία» της εξατομικευμένης προσέγγισης εφαρμόζονται 
ήδη στα ΚΠΑ.

Οι θυγατρικές εταιρίες του ΟΑΕΔ
• Οι θυγατρικές εταιρείες του ΟΑΕΔ «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και 

«Παρατηρητήριο Απασχόλησης -  Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» λειτουργούν 
ήδη πλήρως και έχουν αναλάβει, η μεν πρώτη τη λειτουργία των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
του ΟΑΕΔ, η δε δεύτερη την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης των 
στατιστικών δεδομένων της εγγεγραμμένης ανεργίας, καθώς και του 
ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος του ΟΑΕΔ.

. Έχει ολοκληρωθεί το μεταβατικό σύστημα στατιστικής παρακολούθησης της 
εγγεγραμμένης ανεργίας.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Τον Αύγουστο του 2003 ζητήθηκε από τη 
Διαχειριστική Αρχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η αναπροσαρμογή του 
τεχνικού δελτίου που η εταιρία [ποια;] είχε καταθέσει τον Μάρτιο του 2003.

1. Ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών & γυναικών:
• Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές
• Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων
• Μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.



• Μέχρι 30/11/2003 έχουν ωφεληθεί 239.732 γυναίκες σε όλη τη χώρα [+4,2% από 
1/9/2003] και το ποσοστο των ενταγμένων έχει φτάσει στο 64,5% (335 Μ€) του 
συνολικού προϋπολογισμού [Από 54,6% και 284 Μ€ την 1/9/2003. Προσοχή! 
Οι αυξήσεις δεν εμφανίζουν την πρέπουσα αναλογία]

2. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε περιοχές της χώρας: Υλοποίηση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων στη Φθιώτιδα, τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά. Νέα προγράμματα 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη Λάρισα, τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Άρτα.

3. Πρόγραμμα Υποχρεωτικών Τοποθετήσεων σε θέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα για άτομα ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, αντιστασιακοί, άτομα με 
αναπηρίες κλπ.) με αντικειμενικοποιημένο σύστημα (Ν.2643/1998):
• Διορίζονται τα πρώτα 1670 άτομα που τοποθετούνται στις προκηρυγμένες θέσεις 

με το αντικειμενικό σύστημα των μορίων
• Βελτιώνεται το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη διευκόλυνση των προσλήψεων
• Προκηρύσσονται νέες θέσεις.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη του 2002 και μετά την οριστικοποίηση των 

πινάκων τοποθετούνται 505 άτομα στο Δημόσιο Τομέα και 2.041 στον Ιδιωτικό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Ιωάννινα έκλεισε με 2.929 ωφεληθέντες (η 

πρόβλεψη αφορούσε 3000 άτομα). Στους υπόλοιπους νομούς μέχρι σήμερα 
ωφεληθέντες είναι:
> Φθιώτιδα 1.559
> Γρεβενά 664
> Λάρισα 2.755
> Θεσπρωτία 466
> Πρέβεζα 1.180
> Άρτα 1.500
Σύνολο: 11.053

• Προωθείται για έγκριση στο ΔΣ του ΟΑΕΔ Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης για 2.000 ανέργους στο Νομό Αχαΐας, με τη δημιουργία 1.500 νέων 
θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) και 500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ΝΕΕ). Το 
πρόγραμμα αυτό είναι επιδοτούμενο από εθνικούς πόρους και σε αυτό θα έχουν 
προτεραιότητα οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι απόφοιτοι και οι γυναίκες.

• Έχουν εξαγγελθεί δυο νέες Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τους νομούς 
Τρικάλων και Καρδίτσας που αφορούν 1.500 άτομα.



Τομέα. Για το 2003 έχει δεσμευτεί το 5% των προς προκήρυξη θέσεων των 
φορέων του Δημοσίου για τα προστατευόμενα από το Ν. 2643/1998 άτομα

4. Νομοθετικό έργο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ__________________________________________________
• «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας, σύσταση Ειδικού Λογαριασμού 

Εστίας Δημοσίων Υπαλλήλων»: Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου, με το 
οποίο προβλέπονται:.
> Μετατροπή παθητικών πολιτικών (επιδοματικών) σε ενεργητικές πολιτικές 

για τους ανέργους. Με την εφαρμογή του μέτρου ο επιδοτούμενος άνεργος 
μπορεί να προσλαμβάνεται ή να τοποθετείται σε θέση απασχόλησης, και ως 
εργαζόμενος να λαμβάνει, εκτός του ποσού που θα εδικαιούτο ως επίδομα 
ανεργίας, το οποίο βαρύνει τον ΟΑΕΔ, και τη διαφορά των αποδοχών της 
θέσης, όπως προκύπτει από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
ενώ θα ασφαλίζεται κανονικά ως εργαζόμενος (εκτός της ασφάλισης για 
ανεργία). Η πρόσληψη ή τοποθέτηση επιδοτούμενου ανέργου μειώνει το 
συνολικό μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη κατά το ποσό του ύψους του 
επιδόματος που δικαιούται ο άνεργος. Προϋπόθεση: Ο εργοδότης δεν πρέπει 
να έχει προβεί το προηγούμενο εξάμηνο σε απόλυση προσωπικού και 
δεσμεύεται να μην απολύει άλλους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της ισχύος 
του μέτρου, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου.

> Μέτρα για κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων. Επιδοτούμενοι άνεργοι, 
εφόσον το επιθυμούν, επιλέγονται κατά προτεραιότητα για συμμετοχή στα 
προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή των ΚΕΚ. Κατά το διάστημα αυτό 
λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται για τους καταρτιζόμενους. Για το 
διάστημα της κατάρτισης αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας 
που αναβιώνει, μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.

> Διεύρυνση δικαιούχων επιδότησης ανεργίας. Άνεργοι που είναι 
ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και είναι ή καθίστανται χήροι (άνδρες και 
γυναίκες), δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, αν και λαμβάνουν 
τη σύνταξη του θανόντος. Με τη νέα ρύθμιση αποκτάται, όχι μόνο το δικαίωμα 
για λήψη επιδόματος, αλλά και το δικαίωμα για τοποθέτηση σε θέση εργασίας 
με τα μέτρα που προβλέπονται για τους ανέργους.

> Κίνητρα για την αύξηση απασχόλησης γυναικών. Καθορίζεται ως κίνητρο 
για την πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα, επιδότηση του 
εργοδότη, ισόποση με το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν 
για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Η επιδότηση διαρκεί επί 
ένα έτος για κάθε τέκνο. (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
διατυπώνεται η άποψη για επιδότηση μόνον ένα έτος).

> Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
εργαζόμενους ή εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν 
από την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας, για όσο χρόνο διαρκεί η 
άδεια επιδοτούνται με το ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους



επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Οι 
προσλαμβανόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν συνυπολογίζονται για 
τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης για την 
εφαρμογή των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων. Προϋπόθεση και για τα 
δύο ως άνω μέτρα: Ο εργοδότης δεν πρέπει να έχει προβεί το προηγούμενο 
εξάμηνο σε απόλυση προσωπικού και δεσμεύεται να μην απολύει άλλους 
εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της ισχύος του μέτρου, χωρίς τη συνδρομή 
σπουδαίου λόγου

> Η αγρότισσα για κάθε τέκνο που αποκτά, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής εισφορών υπέρ ΟΓΑ επί ένα χρόνο από τη γέννηση κάθε τέκνου.

> Η δυνατότητα στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης να μεσολαβούν για 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, αφού λάβουν άδεια να λειτουργούν ως 
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας.

> Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις των 
προστατευομένων από το Ν.2643/1998 πολυτέκνων, αναπήρων κλπ.

> Αύξηση για όλους τους μακροχρόνια άνεργους, κατά 50% της επιδότησης 
ενοικίου που καταβάλλεται μηνιαίως ως το τέλος του 2003, με δυνατότητα 
ανανέωσης του μέτρου για το επόμενο έτος (2004) με σχετική Υπουργική 
Απόφαση.

> Αύξηση κατά 50% της επιδότησης ενοικίου και καταβολή, επί δύο (2) έτη, για 
όλους τους ανέργους που μετακινούνται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους 
προς παραμεθόριες περιοχές ή και εντός άλλων νομών. Περιφερειών με 
ποσοστά ανεργίας υψηλότερα του αντιστοίχου μέσου εθνικού ποσού. Το μέτρο 
μπορεί να ανανεωθεί το ανώτερο επί δύο (2) έτη με σχετική Υπουργική 
Απόφαση.

> Αύξηση κατά 50% του ύψους των χορηγούμενων δανείων αγοράς ή ανέγερσης 
κατοικίας για την στεγαστική αποκατάσταση των πολυτέκνων και των 
αναπήρων.

> Δικαίωμα επισκευαστικού δανείου, ως δεύτερη παροχή, μετά από 20 χρόνια 
άσκησης του πρώτου δικαιώματος απόκτησης κατοικίας ή χρήσης άλλου 
δανειοδοτικού προγράμματος.

> Αύξηση κατά 50% της επιδότησης ενοικίου σ’ εκείνους τους δικαιούχους του 
ΟΕΚ, οι οποίοι λόγω χαμηλού ετησίου εισοδήματος δεν δικαιούνται να 
συμμετέχουν στα δανειοδοτικά προγράμματα του, (χαμηλόμισθοι με τις 
κατώτερες αμοιβές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και χαμηλοσυνταξιούχοι κατώτερης 
σύνταξης του ΙΚΑ).

> Μείωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή δικαιούχων 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που είναι ανάπηροι ή μεμονωμένα 
άτομα στα δανειοδοτικά προγράμματα του Οργανισμού.

> Λήψη μέτρων για τις οφειλές δικαιούχων του Οργανισμού που μένουν 
άνεργοι, μετά από πτώχευση του εργοδότη ή μετά από καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας τους.

> Ρυθμίσεις με ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.



• Σχέδιο Νόμου για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Κατατίθεται 
στη Βουλή, από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την ενσωμάτωση στο 
εθνικό δίκαιο δύο κοινοτικών οδηγιών. Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, 
που, ως νόμος με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία, 
είναι αυξημένης ισχύος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ίσων ευκαιριών, 
ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας και εν γένει της απασχόλησης, καλύπτονται 
ειδικές πτυχές του θέματος και εισάγονται νομικά μέσα προστασίας, ενώ 
προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις, ούτως ώστε να αποτρέπεται κάθε 
διάκριση λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Παράλληλα δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα αυτό.

• Θα εκδοθούν κανονιστικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζονται διάφορα όπως:
> η οργάνωση του χρόνου εργασίας με ενσωμάτωση της αντίστοιχης κοινοτικής 

οδηγίας
> η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτελούν 

«εργασίες σε ύψος», με την ενσωμάτωση της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας.
[Παραλήφθηκε η αναφορά στη δημιουργία ειδικού λογαριασμού Εστίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων στην Εργατική Εστία για προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού, εκδρομών, παροχή βιβλίων κλπ.]

5. Κοινωνική Ασφάλιση:

1. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με κοινωνικό διάλογο και
με γνώμονα
• τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος
• την πρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος, πέρα από τους ήδη 

θεσμοθετημένους πόρους
• την εγγύηση των σημερινών κατώτατων ορίων συντάξεων για όλους τους 

εργαζόμενους
• την ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο και εξυπηρετικό 
προς τον πολίτη

• την κατοχύρωση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
• τη διαμόρφωση του ασφαλιστικού και από τη σκοπιά της πολιτικής ενάντια στη 

φτώχεια και τον αποκλεισμό, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρος της τρίτης ηλικίας
• την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και τον κοινωνικό ορθολογισμό στη σχέση 

Αλληλεγγύης των γενεών, με βάση τα δεδομένα που αντιμετωπίζει η κάθε γενεά 
στην πραγματικότητα.



Ψηφίστηκε ο νόμος 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης», μετά από κοινωνικό διάλογο. Ο νόμος υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς 
και αποσκοπεί στην εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης στο σύστημα και στο 
μέλλον των συντάξεων. Αυτή η πολιτική είχε ως επιστέγασμα τον Νόμο 3029/2002 
και καθίσταται δυνατή με δέκα πρωτοβουλίες:
1. Με την έμφαση στην επάρκεια των συντάξεων τόσο στην αποτροπή της ένδειας 

στην τρίτη ηλικία, όσο και με την προστασία της αγοραστικής αξίας των 
συντάξεων. Οι δράσεις αυτές πλαισιώνονται και με αναβάθμιση των 
υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους, όπως με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

2. Με την προώθηση της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης με τον 
περιορισμό του κατακερματισμού, αλλά και την απάλειψη διακρίσεων κατά 
των νέων εργαζομένων (ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993).

3. Με την κατηγορηματική εξασφάλιση της χρηματοδοτικής αυτονομίας του ΙΚΑ 
ως το 2030. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία αποθεματικού που έχει 
στόχο να αξιοποιήσει την μεγαλύτερη οικονομική άνεση του ΙΚΑ στην τρέχουσα 
δεκαετία για την εγγύηση των συντάξεων μετά το 2015.

4. Με την διαμόρφωση σταθερότητας στο θεσμικό πλαίσιο, με το να ληφθεί 
σαφής θέση στις μεγάλες επιλογές, αλλά να αφήσει ταυτόχρονα και περιθώριο 
ευελιξίας σε επιμέρους θέματα.

5. Με την διευκόλυνση της αξιοποίησης νέων σχημάτων που προσδίδουν 
αξιοπιστία και ευελιξία στο σύστημα, όπως οι επαγγελματικές συντάξεις.

6. Με το διαχωρισμό των επικουρικών συντάξεων από τις κύριες συντάξεις, 
μέσα από τη δημιουργία ξεχωριστών επικουρικών ταμείων, που θα τείνουν σε 
βάθος χρόνου να μετασχηματιστούν σε κεφαλαιοποιητικά.

7. Με την ικανοποιητική εξισορρόπηση των βασικών αρχών της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

8. Με τη μετατροπή σε Ν.Π.Ι.Δ., των ταμείων προνοίας.
9. Με τη διαμόρφωση θετικής προοπτικής για την εθελούσια σύζευξη των 

επικουρικών με τα επαγγελματικά ταμεία.
10. Με την ισχυροποίηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ως ενός αξιόπιστου 

και κοινά αποδεκτού μηχανισμού, που θα γνωματεύει μέσω της ετήσιας έκθεσης 
και ειδικών κατά παραγγελία ελέγχων για την οικονομική κατάσταση και τη 
βιωσιμότητα όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύρια Ταμεία -  
Επικουρικά Ταμεία -  Επαγγελματικά Ταμεία)

Υλοποίηση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης:
• Ένταξη των ειδικών ταμείων στο Ι.Κ.Α.: Προωθούνται όλες οι αναγκαίες 

κανονιστικές πράξεις και οργανωτικές αλλαγές. Το ΙΚΑ ετοιμάζεται 
επιχειρησιακά για τις συγχωνεύσεις Ειδικών Ταμείων, [αφαιρέθηκε η ετοιμασία 
του ΙΚΑ για διάκριση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών]

. Επιτροπή για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα: Συγκροτήθηκε μετά από 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.


