
• Δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ): Εκδόθηκαν οι αναγκαίες κανονιστικές πράξεις και από 01.07.2003 
έχει αρχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας το ΕΤΕΑΜ.

• Λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής: Λειτουργεί η νέα Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή και προετοιμάζει την έκθεσή της.

• Υποβοήθηση των διαδικασιών σύστασης των πρώτων Επαγγελματικών 
Ταμείων Ασφάλισης: Προς τον σκοπό αυτό, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος 
για τα ταμεία των Τραπεζών, ενώ ο διάλογος που πραγματοποιείται με το ΤΑΠ- 
ΙΛΤ και το ΤΑΠ-ΟΤΕ φαίνεται ότι καταλήγει στην κατά προτεραιότητα ένταξη 
αυτών των ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• Εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ενοποίηση των 
διάσπαρτων επικουρικών ταμείων: Αναμένεται η απόκριση των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους, ώστε να ακολουθήσει 
τεκμηριωμένος διάλογος και αποφάσεις για τις ομαδοποιήσεις-ενοποιήσεις των 
επικουρικών ταμείων και κλάδων.

• Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Ταμείων: Έχουν τεθεί σε απόλυτη
προτεραιότητα τα έργα λειτουργικού εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης υποδομών 
πληροφορικής στα ταμεία, με πρωταρχικό το Πρόγραμμα λειτουργικού 
εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια, τα έσοδα του 
Ιδρύματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

. Έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τα επαγγελματικά ταμεία: 
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και επίκειται. Οργανώθηκε και στελεχώθηκε στην 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων η νέα Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Ασφάλισης.

Νομοθετικό Έργο Κοινωνικής Ασφάλισης
Προώθηση νέας βασικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που αφορά την ασφάλιση και τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των διαζευγμένων. [αφαιρέθηκε πρόταση που 
προέβλεπε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την ασφάλιση των νέων μορφών 
εργασίας και ιδιότυπων επαγγελμάτων, την ασφάλιση των εργαζόμενων 
αγροτοεργατών, την μεταρρύθμιση του τρόπου ασφάλισης των άτυπων μορφών 
απασχόλησης, ώστε να καταστεί πιο θελκτική και πιο λειτουργική, 
αποτρέποντας τη μη ασφάλιση ή τη μη χρήση αυτών των μορφών.]

Ειδικότερα
> Παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης και στους αυτοαπασχολούμενους με 

37 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (αυτό δεν ισχύει για τη διαδοχική 
ασφάλιση).

> Καθιερώνεται δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους αυτοαπασχολού
μενους με 3.500 ημέρες ασφάλισης.

> Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ όλοι οι απασχολούμενοι επ’ αμοιβή στον πρωτογενή 
τομέα.

> Εντάσσονται στον ΟΓΑ οι εργαζόμενοι στα αλιευτικά σκάφη της μέσης 
αλιείας.



> Αλλάζει το καθεστώς υπολογισμού και κυρίως καταργούνται οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την απόδοση της σύνταξης
σε όσους είναι ασφαλισμένοι σε περισσότερα από ένα Ταμεία (διαδοχική 
ασφάλιση).

> Μειώνεται 50% το κόστος ασφάλισης στο ΙΚΑ για τις επισκευές των 
κατοικιών των αγροτών σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

> Θεσπίζονται κίνητρα μέσω ειδικών ρυθμίσεων που μειώνουν το κόστος 
ασφάλισης για προσλήψεις στις επιχειρήσεις, σπουδαστών, φοιτητών και 
μητέρων με δύο παιδιά, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών και μακροχρόνια 
ανέργων.

> Θεσπίζονται θετικά μέτρα για την ασφάλιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
> Παιδιά που πάσχουν από διανοητική στέρηση ή αυτισμό ή με πολλαπλές βαριές 

αναπηρίες με ποσοστό 80% και άνω, θα λαμβάνουν ολόκληρη την σύνταξη του 
θανόντος γονέα τους και όχι ποσοστό αυτής όπως συμβαίνει σήμερα, στην 
περίπτωση που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

> Οι μητέρες παιδιών με αναπηρία 100% θα δικαιούνται να λαμβάνουν 
σύνταξη χωρίς να υπολογίζεται το όριο ηλικίας, αφού όμως θα έχουν 
συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας.

> Απαλλάσσονται από εισφορές οι αγρότισσες για ένα χρόνο μετά τη γέννηση 
του δεύτερου παιδιού και για κάθε παιδί.

[Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για ριζικό εκσυγχρονισμό του καθεστώτος
ασφάλισης των νέων μορφών εργασίας (ένα μέτρο ιδιαίτερα σημαντικό για
την προώθηση της απασχόλησης και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων)].

2. Μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους

. ΕΚΑΣ: Το ΕΚΑΣ, όταν θεσπίστηκε, το 1996, ήταν 11.400 δρχ. (33,5 €). Το
2003 αυξήθηκε κατά 15,2% σε σχέση με το 2002. Έτσι, το ανώτατο κλιμάκιό του 
από 96,51 € (32.885 δρχ.) που ήταν το 2002, διαμορφώνεται το 2003 στα 111,18 € 
(37.884 δρχ.). Με τις νέες εξαγγελίες της Κυβέρνησης αυξάνεται από 1/1/2004 
στα 140 € (48.000 δρχ.), δηλαδή γίνεται τετραπλάσιο από ό,τι ήταν το 1996, 
όταν πρωτοκαθιερώθηκε.

. Βασική σύνταξη ΟΓΑ: Μετά την αύξηση των 14,67 Ευρώ, η βασική σύνταξη 
του ΟΓΑ είναι 170,8 Ευρώ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες, από 1.1.2004 
η βασική (κατώτατη) σύνταξη του Ο.Γ.Α. αυξάνεται μηνιαία κατά 30€ (περίπου 
10.000 δρχ.) και γίνεται 200€ (68.000 δρχ.). Έτσι, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ 
μεταξύ 1993 και 2004 αυξάνεται κατά 354,5%._____________________________

3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί : Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός για την 
ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών.
• ΙΚΑ: Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού με ολοκληρωμένο μηχανογραφικό 

σύστημα συναλλαγής των εργαζομένων και εργοδοτών με το ΙΚΑ σε ότι αφορά



> το σύστημα είσπραξης των εισφορών,
> την καθιέρωση κωδικού ασφάλισης ανά ασφαλισμένο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής στο ΙΚΑ
• Η πρώτη εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων συνετέλεσε το 2002 στην 

αύξηση των εσόδων κατά 293,5 εκ.€ (100 δισ. δρχ. περίπου) πέραν των 
προϋπολογισθέντων. Ένεκα του γεγονότος αυτού, το ΙΚΑ για πρώτη φορά 
στην πρόσφατη ιστορία του δεν χρειάστηκε να προβεί σε δανεισμό στη χρήση 
του 2002. Το ίδιο θα συμβεί και στη χρήση του 2003.

• Διασταύρωση στοιχείων ΙΚΑ με αντίστοιχα του TAXIS: Έχει ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή στη χρήση του 2003 μετά τη σχετική άδεια που ελήφθη από την 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η διασταύρωση των στοιχείων 
των μηχανογραφικών αρχείων ΙΚΑ και TAXIS θα συμβάλει στον περιορισμό 
της εισφοροδιαφυγής, σε μόνιμη βάση. Θα διευκολύνει επίσης και άλλες 
λειτουργίες, όπως την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Παράλληλα,
• Ανακαινίστηκαν 100 Υποκαταστήματα στην περιοχή του Νομού Αττικής και 

όμορων Νομών και εγκαταστάθηκαν εργονομικά έπιπλα.
. Προωθήθηκε η επαγγελματική διαχείριση της κινητής περιουσίας του 

Ιδρύματος, με την συμμετοχή του στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Το Νοέμβριο του 2002 συγκροτήθηκε και 
λειτουργεί το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εσωτερικού Ασφαλιστικών 
Οργανισμών. Τον Ιούλιο 2003 συγκροτήθηκε και λειτουργεί το Ομολογιακό 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση εξωραϊσμού και λειτουργικής αναδιοργάνωσης 
του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ και του 6ου Νοσοκομείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

. Ρυθμίστηκαν μια σειρά οικονομικών ασφαλιστικών και θεσμικών αιτημάτων 
των Ιατρών του Ιδρύματος. Η συμφωνία ΙΚΑ και Ομοσπονδίας Γ ιατρών ΙΚΑ 
θα επικυρωθεί με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν τον Ιανουάριο 
του 2004. [Καθυστέρηση]

Μέτρα στο ΙΚΑ για αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών

Α) Τομέας Ασφάλισης Συντάξεων
Εισήχθη και αναπτύσσεται Πληροφορικό Σύστημα με αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση της ποιότητας και τη διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και εργοδότες, με βάση πενταετές 
πρόγραμμα 2001-2006. Προωθείται η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος ΙΚΑΝΕΤ, για την On-Line σύνδεση όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ 
σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά:



. Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες απονομής νέων (έκδοσης) συντάξεων, μέσω 
ανασχεδιασμένων διαδικασιών και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, μέρους 
του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος), με πρώτη εφαρμογή 
τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Μετά την πρόσληψη 
προσωπικού, επιχειρείται η επίτευξη του στόχου της έκδοσης των νέων 
συντάξεων εντός διμήνου από το φθινόπωρο 2003.

• Έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες εξυπηρέτησης στα Υποκαταστήματα. 
Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής εισφορών σε οποιαδήποτε Τράπεζα

• Δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικού προγραμματισμού ιατρικών 
επισκέψεων (‘184’) και εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο τον ριζικό 
περιορισμό της αναμονής σε «ουρές» και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και 
ελλείψεων ή ανισοκατανομών προσωπικού. Μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 17 
εκατ. ραντεβού στις 210 Μονάδες Υγείας που έχουν ήδη εγκαταστήσει το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεφωνικών Ραντεβού, ενώ η Κεντρική Τηλεφωνική 
Μονάδα Εξυπηρέτησης δέχεται περίπου 65.000 τηλεφωνήματα ημερησίως. 
Σε αυτές τις 210 Μονάδες Υγείας οι ουρές εξαφανίστηκαν.

. Ανανεώνεται το Βιβλιάριο Υγείας και αποστέλλεται από το 2003 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων ειδικής 
αυτοκόλλητης ετικέτας, για να περιοριστεί η ανάγκη προσέλευσης.

• Λειτουργεί νέο Μητρώο Εργοδοτών που περιλαμβάνει 326.000 επιχειρήσεις 
σε όλη την Ελλάδα.

Β) Τομέας Ασφάλισης Υγείας
> Διαχείριση Συνταγών: Έχει ήδη επιτευχθεί η κάλυψη όλης της χώρας με 

το σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας συνταγών φαρμάκων -  μέσω του 
Μηχανογραφικού Κέντρου επεξεργασίας φαρμάκων- που 
συνταγογραφούνται από γιατρούς του ΙΚΑ και διακινούνται σε όλα τα 
φαρμακεία της χώρας.

> Εντός του Δεκεμβρίου, το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού ( που θα 
καλύπτει πλέον όλες τις Μονάδες Υγείας σε όλη τη χώρα) επεκτείνεται και 
στα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντα του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Γ) Οικονομικά
> Παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω Διαδικτύου, από το Σεπτέμβριο 

2003
> Εισήχθη η λειτουργία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 

(αντικατάσταση των Ενσήμων) και δίνεται η δυνατότητα για 
Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από 
Εργοδότες, έτσι ώστε να μειωθούν οι προσελεύσεις στα διοικητικά 
υποκαταστήματα και οι ουρές. Το 40% έχει πιστοποιηθεί για υποβολή 
μέσω διαδικτύου (ΙηίεΓηεΐ).

• ΟΓΑ: Σημαντικές παρεμβάσεις για τον ΟΓΑ αποτελούν



> Η έγκαιρη συνταξιοδότηση
> η περιφερειακή εξάπλωσή του,
> η δημιουργία Κέντρου επικοινωνίας πολιτών και
> η έναρξη λειτουργίας της Αγροτικής Εστίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Έγκαιρη συνταξιοδότηση Νέων Συνταξιούχων ΟΓΑ του 2003, γεννημένων 

το έτος 1938: Από τις 33.000 ασφαλισμένους, γεννημένους το 1938, 
ανταποκρίθηκαν 24.500 ασφαλισμένοι. Μέχρι και τον μήνα Αύγουστο, 
καταβλήθηκαν εγκαίρως και οι 24.500 συντάξεις (τον μήνα Ιούλιο το 70% και 
οι υπόλοιπες τον Αύγουστο). Όσες αιτήσεις έρχονται τώρα, εξυπηρετούνται 
εντός μηνός. Για τους ασφαλισμένους- γεννημένους το 1939 που θα 
συνταξιοδοτηθούν τον Ιούλιο του 2004, έχει σταλεί ήδη επιστολή που τους 
ζητείται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 2003.

• Λειτουργία Παραρτημάτων ΟΓΑ: Ήδη λειτουργούν τρία Τοπικά
Υποκαταστήματα (Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ενώ μέσα στο φθινόπωρο 
του 2003 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμη νέα Υποκαταστήματα στην 
Λάρισα και την Κομοτηνή. Στόχος του Οργανισμού είναι η περιφερειακή 
εξάπλωσή για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου και η ίδρυση 
υποκαταστήματος ΟΓΑ σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Νέο παράρτημα 
λειτουργεί στη Λάρισα και μέχρι τέλους 2003 θα λειτουργήσει και στη 
Κομοτηνή.

• Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΓΑ
> Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένου ΟΓΑ: Από τον Ιούλιο του 2003, 

λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ. (Αθήνα) Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένου. Σε αυτό μπορεί να προσέλθει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος για να πάρει πληροφορίες για όλα τα θέματα που τον 
απασχολούν. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένου ΟΓΑ λειτουργεί 
όλες τις εργάσιμες ημέρες - από τις 8π.μ. έως τις 8μ.μ.- και είναι 
εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για την άμεση παροχή 
πληροφοριών του ασφαλισμένου.

> Επίσης ο ΟΓΑ δημιούργησε ένα εκσυγχρονισμένο τηλεφωνικό κέντρο, 
μέσω του τετραψήφιου 1464. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται και 
να παίρνει απευθείας οποιαδήποτε πληροφόρηση για τα θέματα που τον 
απασχολούν.

> Επιπρόσθετα ο ΟΓΑ έχει σχεδιάσει την ON-LINE σύνδεση με τα ΚΕ.Π. 
των 1.000 Καποδιστριακών Δήμων της χώρας, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος 
να μπορεί να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του από τον τόπο κατοικίας του 
με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.



. Αγροτική Εστία: Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Λ.Α.Ε. 
(Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας) και Ο.Ε.Ε. για την εξυπηρέτηση του 
προγράμματος της Αγροτικής Εστίας. Σχεδιάστηκαν και τυπώθηκαν τα 
απαραίτητα έντυπα, τα οποία απεστάλησαν στους δικαιούχους και στα 
Υποκαταστήματα αρχές Σεπτεμβρίου 2003 (κάρτα δικαιούχων, εισιτήρια 
συμμετοχής, επιστολή και εκδρομικό πρόγραμμα). Το εκδρομικό πρόγραμμα 
θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2003.

5. Ορισμένες Ειδικές Δράσεις:
1. Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της παράνομης απασχόλησης και τήρησης των 

αρχών του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου με την: Εντατικοποίηση κοινών 
ελέγχων από Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. Ενίσχυση του Σώματος 
Επιθεωρητών με προσλήψεις Κοινωνικών Επιθεωρητών και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς εργασίας για την προστασία 

των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την πάταξη της παράνομης 
απασχόλησης.

• Μειώθηκε ο γραφειοκρατικός φόρτος των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με 
σκοπό την αύξηση των ελέγχων και την παρουσία των επιθεωρητών δίπλα στον 
εργαζόμενο.

. Συστάθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχων από ειδικούς επιθεωρητές και ελεγκτές 
του ΙΚΑ. Έγινε καμπάνια ενημέρωσης για τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας.

. Διενεργήθηκαν 173.738 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 33.058 κυρώσεις και 
διαπιστώθηκαν 39.663 εργατικές διαφορές, από τις οποίες επιλύθηκαν 22.344 
και αποδόθηκε στους εργαζομένους το ποσό των 4.959.812 €.

• Από τις προβλεπόμενες 200 θέσεις των Κοινωνικών Επιθεωρητών 
προσλήφθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία 148. Ολοκληρώνεται η στελέχωση των 
υπηρεσιών με την άμεση πρόσληψη 30 Επιθεωρητών Εργασίας.

• Το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Σ.Επ.Ε., είναι 884. Διαθέτει 18 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα και βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια άλλων 60 
αυτοκινήτων.

. Ένταξη του Σ.Επ.Ε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
• Με σκοπό την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του Σ.Επ.Ε, και των 

μέτρων πολιτικής ψηφίστηκε, (ν.3144/2003), η αύξηση των προβλεπόμενων 
προστίμων (από 150 € σε 500 € το κατώτερο και από 8.800 € σε 30.000 € το 
ανώτερο). Επίσης στον ίδιο νόμο ποινικοποιήθηκαν ορισμένες επιπλέον 
παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας (παραβάσεις των Εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης (ΕΠΑ) και Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ).

• Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, ιδίως στον κατατασκευαστικό τομέα. Συνεχίζεται 
η καμπάνια ενημέρωσης για ΜΑΠ.

• Αρχίζει η κατάθεση ηλεκτρονικά των εντύπων και των καταστάσεων των 
επιχειρήσεων. Παράλληλα λειτουργεί το Μητρώο εργαζομένων και εργοδοτών.



2. Δραστηριότητα ΟΕΚ -  Ολυμπιακό χωριό:
1. Επιδότηση ενοικίου σε πάνω από 100.000 οικογένειες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Το έτος 2002 χορηγήθηκαν 32.045 επιδοτήσεις ενοικίου σε δικαιούχους 

συνολικού κόστους 32.000.000 €.
• Για το έτος 2003 εκτιμάται επιδότηση ενοικίου 34.000 δικαιούχων, 

εκτιμώμενου συνολικού ύψους 35.000.000 € (Εκταμίευση 2004).
• Ο προγραμματισμός του 2004 περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου 40.000 

δικαιούχων, εκτιμώμενου συνολικού ύψους 45.000.000 €

2. Ανέγερση και ολοκλήρωση του Ολυμπιακού Χωριού (κατασκευή 2.300 κατοικιών 
από τον ΟΕΚ), οι οποίες θα αποδοθούν σε δικαιούχους εργαζόμενους μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Την κατασκευή, οργάνωση, συντήρηση και εν γένει αξιοποίηση του Ολυμπιακού 
Χωριού έχει αναλάβει η συσταθείσα εταιρεία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε», 
μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου τηρείται, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η 
μελέτη για το Παραολυμπιακό Χωριό. Η αποπεράτωση του έργου θα 
ολοκληρωθεί τμηματικά μέχρι το Φεβρουάριο 2004. Η συνολική δαπάνη του 
έργου έχει προϋπολογισθεί σε 612.529.362 €

Στο έργο κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού περιλαμβάνονται:
• Οικιστική Ζώνη: Αφορά την κατασκευή 2.300 πρότυπων κατοικιών με 

δυνατότητα φιλοξενίας 17.000 αθλητών και αθλητικών παραγόντων στη 
διάρκεια των Αγώνων και περίπου 10.500 κατοίκων - δικαιούχων του ΟΕΚ -  
στη μετά Ολυμπιακή χρήση. Ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των 
αιτήσεων των δικαιούχων προκειμένου να προγραμματισθεί η κλήρωση των 
κατοικιών.

• Ζώνη Πρασίνου: Αποτελεί το αστικό πράσινο του οικισμού, αξιοποιώντας τις 
σύγχρονες βιοκλιματιστικές αντιλήψεις, τις δυνατότητες της μεσογειακής 
βλάστησης και ταυτόχρονα αναδεικνύει τμήμα του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

• Διεθνής Ζώνη: Στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων πρόκειται να έχει
χρήση εμπορικού κέντρου, εστιατορίων, γραφείων διοίκησης, χώρων 
αναψυχής, κέντρων διαπίστευσης και μεταολυμπιακά να αποτελέσει το 
πολεοδομικό κέντρο του οικισμού περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπ. Εργασίας και του Ι.Γ.Μ.Ε._________________



• Οι λοιπές εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, απαραίτητες για τη 
λειτουργία των αγώνων αλλά και του οικισμού, όπως Πολυκλινική, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πυροσβεστικός σταθμός, σχολικό συγκρότημα (2 δημοτικά 
σχολεία -  2 γυμνάσια, λύκεια και 1 βρεφονηπιακό σταθμό).________________

3. Κατασκευή και παραδόσεις νέων οικισμών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το έτος 2002
• Παραδόθηκαν 9 Οικισμοί, δυναμικότητας 773 κατοικιών και

προϋπολογισμού 64.063.232 €.
• Δημοπρατήθηκαν 9 νέοι Οικισμοί, συνολικής δυναμικότητας 653 κατοικιών 

και προϋπολογισμού 54.320.000 €

Το έτος 2003 (μέχρι τον Αύγουστο)
• Παραδόθηκαν 9 Οικισμοί, δυναμικότητας 794 κατοικιών και

προϋπολογισμού 63.564.000 €.
• Δημοπρατήθηκαν 4 νέοι Οικισμοί, συνολικής δυναμικότητας 155 κατοικιών 

και προϋπολογισμού 15.290.000 €.

Το έτος 2003 (Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο)
• Παραδόθηκαν 3 Οικισμοί, δυναμικότητας 151 κατοικιών και

προϋπολογισμού 17.725.000 €. [Είχε προγραμματισθεί η παράδοση 9
οικισμών δυναμικότητας 583 κατοικιών και προϋπολογισμού 55,4 Μ€]

• Θα δημοπρατηθούν 4 νέοι Οικισμοί, συνολικής δυναμικότητας 230 
κατοικιών και προϋπολογισμού 23.374.000 €. [Είχε προγραμματισθεί η 
δημοπράτηση 11 οικισμών δυναμικότητας 829 κατοικιών και 
προϋπολογισμού 78,7 Μ€]

Ο προγραμματισμός του 2004 περιλαμβάνει
• Δημοπράτηση 19 νέων οικισμών, συνολικής δυναμικότητας 1.646 κατοικιών
• Παράδοση 18 οικισμών, συνολικής δυναμικότητας 1.755 κατοικιών

4. Ολοκλήρωση επισκευών σεισμοπλήκτων κατοικιών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Το 2002:
. Λήφθηκαν μέτρα για τους σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους δικαιούχους 

του ΟΕΚ.



. Επισκευάστηκαν 5.589 κατοικίες σε οικισμούς του Οργανισμού που 
υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 7.9.1999 και διατέθηκε το ποσό των 38 
εκατ. €

• Διατέθηκαν 5.750 δάνεια συνολικού ύψους 220 εκατ. €.
• Ο προγραμματισμός του 2003 περιλαμβάνει διάθεση 8.000 δανείων, 

εκτιμώμενου συνολικού ύψους 250 εκατ. €.

3. Υγιεινή και ασφάλεια : Προώθηση Προεδρικών Διαταγμάτων για την προστασία της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Έρευνα για τήρηση αρχών υγιεινής και 
ασφάλειας σε επιχειρήσεις-βράβευση επιχειρήσεων. Υγιεινή και ασφάλεια 
εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα για την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, που αφορούν τις έγκυες εργαζόμενες (ΠΔ 41/03), 
τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ΠΔ 42/03), τους καρκινογόνους παράγοντες (ΠΔ 
43/03) και τους χημικούς παράγοντες (ΠΔ 338/2001 και ΠΔ 339/2001)

4. Ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας (κατάρτιση, ασφάλιση, 
κοινωνικά δικαιώματα, κλπ,).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Με τον ν.2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, κτήση της 

Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις», αντιμετωπίζονται 
τόσο τα εργασιακά όσο και τα ασφαλιστικά θέματα των αλλοδαπών που 
βρίσκονται στην χώρα. Με τον ίδιο νόμο ρυθμίζεται και ο τρόπος νομιμοποίησης 
της παραμονής των αλλοδαπών.

• Με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου παρέχεται ευχέρεια στους αλλοδαπούς να 
αναγνωρίσουν ασφαλιστική προϋπηρεσία για μικτή ασφάλιση. Με την 
αναγνώριση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης (250 ημερών) εργασίας ο 
αλλοδαπός στοιχειοθετεί δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

• Με τον ίδιο νόμο εξετάζουν οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί αιτήματα αλλοδαπών
για χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος εφόσον αυτοί διαμένουν νόμιμα στην 
χώρα__________________________________________________________________

7. Οργανισμός Εργατικής Εστίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Οργανισμού για τον κοινωνικό τουρισμό.
Εφαρμόζονται εκδρομικά προγράμματα 3 και 4 ημερών για χειμώνα και άνοιξη, και 7 
και 8 ημερών για καλοκαίρι. Σημαντική είναι η πολιτιστική παρέμβαση με την 
χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων, χορήγηση εισιτηρίων θεάτρου κλπ.

• Ο Οργανισμός έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία δικτύου βρεφονηπιακών 
σταθμών (ΒΝΣ) σε όλη τη χώρα. Οι δαπάνες λειτουργίας των υφιστάμενων ΒΝΣ για 
το 2002, ανήλθαν τα 1,32 εκατ. € (450 εκ. δρχ.). Μελετώνται και κατασκευάζονται 
άλλοι 8 ΒΝΣ.

. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μετεξελισσόμένος 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 35,7 εκατ. €.

• Οι δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων, για το 2003, 
ανέρχονται σε 18,7 εκατ. €.

. Οι δαπάνες ανέγερσης κτιρίων Εργατικών Κέντρων και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
προϋπολογίζονται, για το 2003, σε 6,6 εκατ. €.

. Δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα 24ωρης 
τηλεφωνικής ενημέρωσης (στον αριθμό 210-8108010)____________________________



ΣΤΟΧΟΙ 2001 -  2004

1. Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας:
1. Ριζικός διοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (ΕΣΥ): Συνεχίζεται -μετά την έναρξη λειτουργίας των 17 Περιφερειακών 
Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.Π. )- η θεμελίωση στέρεων διοικητικών μηχανισμών και 
σύγχρονων εργαλείων ελέγχου:
• Τα Διοικητικά Συμβούλια στα Νοσοκομεία καταργούνται και στη θέση τους 

τοποθετούνται επαγγελματίες διαχειριστές (Διοικητές και Αναπληρωτές 
Διοικητές - Μάνατζερ), με εκτεταμένες αρμοδιότητες, ώστε να προωθήσουν 
ριζικές αλλαγές

• Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές δεσμεύονται με υπογραφή 
συμβολαίου αποδοτικότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η 
μείωση της περιόδου αναμονής μεταξύ διάγνωσης και εγχείρισης, η πληροφόρηση 
των ασθενών για τα δικαιώματά τους, η διαχείριση παραπόνων. Οι Διοικητές 
κρίνονται με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων (από τον Ιούλιο 2004).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ψηφίστηκε και εφαρμόζεται ο Νόμος 2889/2001.
. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες των 17 Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας 

(Πε.Σ.Υ.Π.) έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν με επικεφαλής τον Πρόεδρο- 
Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του κάθε Πε.Σ.Υ.Π.

. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές των αιρετών εκπροσώπων γιατρών και λοιπών 
εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Πε.Σ.Υ.Π. καθώς και οι 
διαδικασίες συγκρότησης των Επιστημονικών και Νοσηλευτικών Συμβουλίων 
των Πε.Σ.Υ.Π.

• Εκτελείται ήδη ο δεύτερος ενοποιημένος προϋπολογισμός των Πε,Σ.Υ.Π. , για 
το 2003

• Έγινε η επιλογή των 372 μελών προσωπικού για τη στελέχωση των Πε.Σ.Υ.Π. 
και ανέλαβε ήδη υπηρεσία ένας αριθμός.

. Έχουν ανατεθεί και παραδίδονται εντός του 2003 τα Επιχειρησιακά Σχέδια τόσο 
των Πε.Σ.Υ.Π. όσο και των Νοσοκομείων.

Λειτουργία των ΠεΣΥΠ και των νοσοκομείων:
• Ψηφίσθηκε και εφαρμόζεται ο Ν.2955/2001 για τις προμήθειες στα νοσοκομεία
• Ολοκληρώθηκε η εκλογή και τοποθέτηση των νέων Διοικητών στα 128 

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και των νέων Υποδιοικητών στα Νοσοκομεία των 
Πε.Σ.Υ.Π. Α ', ΕΓ, Γ ', Αττικής, και Κρήτης.



Έχουν ήδη αρχίσει οι κρίσεις των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ. από τα νέα Συμβούλια 
των Εθνικών Κριτών και από το δεύτερο εξάμηνο του 2003 άρχισε και η 
αξιολόγηση των γιατρών του Ε.Σ.Υ.
Σώμα Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας -  Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.): Έχει 
ξεκινήσει κανονικά και με ταχείς ρυθμούς η λειτουργία του. Έχει επιληφθεί 60 
υποθέσεων κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του.
Πρόσφατα (Οκτώβριος -  Νοέμβριος 2003) έγινε ανασυγκρότηση και με βάση τις 
νέες διαμορφούμενες ανάγκες τοποθετήθηκαν νέοι Πρόεδροι σε 7 ΠεΣΥΠ. Με 
βάση το Νέο Νόμο (βρίσκεται υπό δημοσίευση) θα γίνει συμπλήρωση στα Δ.Σ. 
των Πε.Σ.Υ.Π. και ανασυγκρότηση όπου χρειάζεται.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΣυΠΕΣΥΠ (Δεκέμβριος 2003) δόθηκαν 
συγκεκριμένες εντολές στους Προέδρους των 17 Πε.Σ.Υ.Π. για τον 
προγραμματισμό δράσεων μέχρι τον Απρίλιο του 2004 με έμφαση:
> Στην καλύτερη λειτουργία των Νοσοκομείων.
> Στην υποδοχή ασθενών και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των περιστατικών.
> Στην έγκαιρη αντίδραση στις καταγγελίες που γίνονται μέσω των MME.
> Στην ενίσχυση της καθαριότητας, φύλαξης και λειτουργικών του Νοσοκομείου.
> Στην ολοκλήρωση των έργων μικρής κλίμακας, μικρών προμηθειών και 

υποθέσεων μέχρι τον Απρίλιο του 2004.
> Στην επιτάχυνση των κρίσεων των Δ/ντών και στην επιτάχυνση των κρίσεων 

των Επιμελητών ώστε να εγκατασταθούν στα Νοσοκομεία το ταχύτερο 
δυνατόν.

> Στην επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και ειδικότερα του 
Προγράμματος Μερικής Απασχόλησης που αφορά Νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας.

Επιτελικός σχεδιασμός:
• Το Υπουργείο Υγείας -  Πρόνοιας, ολοκλήρωσε το Μάρτιο του 2002 το 

«ΕΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΕΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για την 
υλοποίηση του Προγράμματος Μεταρρύθμισης ‘ΥΕΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ’ 
2000-2006».

. Α' φάση του Χάρτη Υγείας - Πρόνοιας: Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε 
εφαρμογή. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα τόσο στον πολίτη όσο και στους 
επαγγελματίες υγείας στο διαδίκτυο (Ιηίβιηεΐ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.mohaw.gr. __________________________________________

2. Δημιουργία ενιαίας δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) για όλους 
τους έλληνες πολίτες: Αρχίζει -σταδιακά- η εφαρμογή του νέου συστήματος με
• καθιέρωση του προσωπικού -  οικογενειακού γιατρού για όλους τους έλληνες 

πολίτες,
• δημιουργία Κέντρων Υγείας, αστικού τύπου, με προτεραιότητα την Αθήνα, την 

Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις,

http://www.mohaw.gr


• αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στην ύπαιθρο 
χώρα,

• συγκρότηση ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) στη θέση 
του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων. Το 
μέτρο θα διασφαλίσει ενιαίους κανόνες χρηματοδότησης από τα ασφαλιστικά 
ταμεία., μέσα από την ψήφιση στη Βουλή ενός προϋπολογισμού υγείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Μετά τις σχετικές συναντήσεις μεταξύ των Υπουργείων Υγείας -  Πρόνοιας και 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίστηκε η αναστολή του 
προσχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Αντ’ αυτού 
προωθούνται ρυθμίσεις για την λειτουργική διασύνδεση των υφιστάμενων 
δομών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και η συλλειτουργία τους, όπου αυτή είναι 
δυνατή.

• Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (ΚΥΑΤ):
> Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 

κατά 80%.
> ΚΥΑΤ Καλυβιών: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί κατά 50%. Οι διαδικασίες 

επιταχύνονται.
> ΚΥΑΤ Φράγκων στη Θεσσαλονίκη: Οι εργασίες ξεκίνησαν.
> ΚΥΑΤ Ελληνικού: Δημοπρατήθηκε.
> ΚΥΑΤ Μαρκόπουλου, Σπάτων και Ν. Μάκρης: Βρίσκονται στο στάδιο 

δημοπράτησης.
> ΚΥΑΤ Περιστεριού: Ολοκληρώθηκε η μελέτη και βρίσκεται σε φάση 

δημοπράτησης.
> ΚΥΑΤ Καλλικράτειας, Καμένων Βούρλων, Κερατέας και Κερατσινίου:

Μελετώνται.

2. Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ:
1. Αναβάθμιση Ειδικών Μονάδων, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κλινών σε 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ__________________________________________________________
. Στις 31/12/2002 λειτουργούσαν 460 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ.
• Σήμερα λειτουργούν ήδη 50 νέες κλίνες και μέχρι τους επόμενους μήνες θα 

λειτουργήσουν 60 ακόμη νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ και ο συνολικός τους 
αριθμός θα ανέρχεται περίπου στις 580. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός νέων κλινών που τίθεται σε λειτουργία βρίσκεται σε νοσοκομεία της 
Περιφέρειας. Ο βαθμός υλοποίησης του στόχου στο σύνολό του εξαρτάται από το 
ρυθμό προσλήψεων των νοσηλευτών. [Αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός σε 580 
από 570, χωρίς να φαίνεται πώς και πότε θα προκόψουν οι άλλες 10 νέες



κλίνες. Σημειώνεται καθυεστέρηση στην παράδοση των 60 νέων κλινών 
ΜΕΘ και ΜΑΦ]

2. Δημιουργία γραφείων υποδοχής ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώνεται η συγκρότηση στα Νοσοκομεία της ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 

«Υπηρεσία υποδοχής ασθενών» [Δεν δίνονται στοιχεία προόδου]

3. Απογευματινά ιατρεία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Μέχρι σήμερα περίπου 500.000 πολίτες επισκέφθηκαν το γιατρό της επιλογής 

τους ή υπεβλήθησαν σε εργαστηριακές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία κατά 
τις απογευματινές ώρες. Η μέχρι τώρα λειτουργία δείχνει να έχει θετικά 
αποτελέσματα στο να αμβλυνθούν οι λίστες αναμονής, να αξιοποιηθεί 
περισσότερο και καλύτερα ο ιατρικός εξοπλισμός και να αυξηθούν τα έσοδα των 
νοσοκομείων.

4. Αναδιοργάνωση Αιμοδοσίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Έχουν συγκροτηθεί τρεις ομάδες εργασίας για το σχεδίασμά της αναδιοργάνωσης 

της δομής της αιμοδοσίας, που ολοκληρώνεται. [Δεν δίνονται στοιχεία προόδου]
. Στα βασικά Κέντρα Αιμοδοσίας θα έχει εγκατασταθεί μέχρι τέλος του έτους ο 

νέος εξοπλισμός για έλεγχο με μεθόδους μοριακής βιολογίας (PCR). Με τον 
τρόπο αυτό προσαρμόζεται η χώρα μας στην κοινοτική οδηγία και εξασφαλίζεται 
άριστη ποιότητα και ασφάλεια στη διαχείριση του αίματος. [Δεν δίνονται 
στοιχεία προόδου. Ένδειξη καθυστέρησης]

. Ολοκληρώθηκε το Κέντρο Αίματος στους Θρακομακεδόνες και μελετάται η 
πολύπλοκη έναρξη λειτουργίας του. [Γιατί είναι πολύπλοκη η έναρξη 
λειτουργίας του;]

[Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόοδος στο θέμα της αναδιοργάνωσης της 
αιμοδοσίας]

5. Συγκρότηση αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 68 
νοσοκομεία της χώρας: Όσα περιστατικά παρουσιάζονται ως επείγοντα, κατευθύνονται 
πλέον κατ’ ευθείαν στα εξειδικευμένα και αυτόνομα αυτά τμήματα, όπου αξιολογείται 
το περιστατικό και αντιμετωπίζεται αναλόγως.



• Εκδόθηκε κανονιστική υπουργική απόφαση για την αυτόνομη λειτουργία των
ΤΕΠ της χώρας.

• Η αυτόνομη λειτουργία των ΤΕΠ θα ξεκινήσει με τη βελτίωση των υποδομών που 
εξελίσσεται σε αρκετά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως 
Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν. «ΚΑΤ», Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ.Ν. Νίκαιας 
«ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», Γ.Ν. «ΑΧΕΠΠΑ», Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Θεσσαλονίκης, Γ.Ν. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Γ.Ν. «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ». Σε όλα τα 
παραπάνω Νοσοκομεία οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 
2004.

• Το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε συνδυασμό με την 
εφημερία του Νοσοκομείου προσδιορίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2004.

• Επίσης μελετάται και θα ολοκληρωθεί σε 2-3 μήνες η σύνδεση Νοσοκομείων με 
τα δίκτυα Φυσικού Αερίου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνονται μέτρα για 
την πυρασφάλεια των κτιρίων.

[Καθυστέρηση. Δεν γίνεται αναφορά στην επιλογή ιατρικού προσωπικού, η 
διαδικασία της οποία είχε ξεκινήσει σύμφωνα με τον προηγούμενο απολογισμό. 
Δεν αναφέρεται τίποτα για τη σύσταση τριών μόνιμων θέσεων ιατρικού 
προσωπικού στα νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί για την πρώτη εφαρμογή. Η 
λειτουργία των ΤΕΠ είχε εμφανισθεί ωσάν να είχε αρχίσει]

6. Ασκηση εντατικού ελέγχου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε 
οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και εμπιστοσύνη:
• Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη νομοθέτηση της υποχρεωτικής 

διαπίστευσης για όλες τις μονάδες υγείας
• Σταδιακή, κατ’ έτος, κάλυψη όλων των κενών θέσεων νοσηλευτικού και 

παράΐατρικού προσωπικού.

#  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Ενίσχυση των μονάδων με προσωπικό
• Συνέχεια των προσλήψεων του έτους 2001 (3.000 θέσεις) και του έτους 2002 

(5.000 θέσεις) ιατρικού και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που έχουν 
ολοκληρωθεί πλην ελάχιστων περιπτώσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για το 2003 (3.000 θέσεις), ως εξής:
> 300 γιατροί έχουν κατανεμηθεί στα Νοσοκομεία της χώρας και έχουν γίνει οι 

σχετικές προκηρύξεις. [Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό είχαν 
διακηρυχθεί 320 θέσεις για προσλήψεις γιατρών]

> 300 θέσεις προσωπικού ΕΚΑΒ προκηρύσσονται εντός των ημερών από το
ΑΣΕΠ.[Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό είχαν προκηρυχθεί]________



> Έγινε πρόσληψη 2.600 ατόμων με 18μηνη σύμβαση εργασίας του 
προγράμματος εργασιακής εμπειρίας STAGE μέσω του ΟΑΕΔ. .[Σύμφωνα με 
τον τελευταίο απολογισμό είχε ολοκληρωθεί η πρόσληψη 3050 ατόμων 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το ΕΚΑΒ. Είχαν δοθεί 
διογκωμένοι αριθμοί για τις προσλήψεις που ολοκληρώθηκαν]

> 2.400 θέσεις μέχρι τις 5.000 που δεν προσελήφθησαν στην α' φάση, έχουν 
σταλεί στον ΟΑΕΔ για επαναπροκήρυξη. .[Σύμφωνα με τον τελευταίο 
απολογισμό θα επαναπροκηρυσσόταν η πρόσληψη των υπολοίπων 1.950 
θέσεων μέχρι τις 5.000. Η διόγκωση στον αριθμό των προσλήψεων που 
είχαν ολοκληρωθεί αποδεικνύεται και από τον αριθμό που απομένει να 
προκηρυχθεί για συμπλήρωση των 5.000 θέσεων.]

• Έχουν αποσταλεί στην 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατανομής Πόρων τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα Μερικής Απασχόλησης για τα 17 ΠεΣΥΠ, την 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και το ΕΚΑΒ. Η πρόταση του Υπουργείου 
Υγείας-Πρόνοιας είναι για 6.000 προσλήψεις.

[Η παράθεση των αριθμών για τις προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας -  
ολοκληρωθείσες ή προγραμματισμένες- του τελευταίου απολογισμού είναι 
τελείως αναξιόπιστη, όπως αποδεικνύεται από τον τρέχοντα απολογισμό].

5. Συνέχιση της ριζικής αναδιοργάνωσης του ΕΚΑΒ με

• εξοπλισμό του ΕΚΑΒ με 270 σύγχρονα ασθενοφόρα και 50 κινητές ιατρικές 
μονάδες, με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και με νέο προσωπικό,

• συγκρότηση ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με 
ενιαίους κανόνες διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών σε όλη τη χώρα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εκσυγχρονισμός ΕΚΑΒ:
• Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός προμήθειας του ΕΚΑΒ για 270 σύγχρονα 

ασθενοφόρα και 50 κινητές ιατρικές μονάδες. Η σχετική σύμβαση εγκρίθηκε από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. [Οι κινητές μονάδες αυξήθηκαν σε 50 από 25. Ο 
διαγωνισμός φερόταν να έχει προκηρυχθεί στις 20/3/03]

. Συγκροτείται ένα συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με 
ενιαίους κανόνες διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών σε όλη τη χώρα. 

[Παραλείπεται η αναφορά στην αγορά ελικοπτέρων, που φερόταν να έχει 
πρόβλημα και να συναρτάται με τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πτητικών 
Μέσων και να είναι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ. ]

3. Βελτίωση της διαχείρισης στα νοσοκομεία:
1. Εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στα Νοσοκομεία για έλεγχο της σημερινής 

σπατάλης.



• Έχει εφαρμοσθεί μερικώς σε 40 περίπου Νοσοκομεία. [Καμία πρόοδος]
• Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα του ενιαίου διπλογραφικού συστήματος, 

στο Β ' Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής και στο ΓΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και το πρότυπο θα 
διοχευτευθεί στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας..

2. Εισαγωγή συστημάτων μηχανοργάνωσης στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Πληροφορική, ύψους 40 δισ. δρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Αξιολογούνται οι προσφορές για τα έργα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΟΠΣ) των Πε.Σ.Υ.Π. Α’ Κεντρικής Μακεδονίας, Β’ Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης και Α’ Νοτίου Αιγαίου.

• Δημοπρατούνται τα έργα ΟΠΣ των Πε.Σ.Υ.Π. Στερεάς Ελλάδας, Β’ Νοτίου 
Αιγαίου και Β’ Αττικής. Μέχρι 31/1/2004 θα δημοπρατηθούν και τα έργα ΟΠΣ 
όλων των υπόλοιπων Πε.Σ.Υ.Π. [Καθυστέρηση]

• Έχουν δρομολογηθεί οριζόντια έργα για την υποστήριξη των παραπάνω με τα 
εξής θέματα: Διαχείριση Προτύπων Πληροφορικής της Υγείας, Αποτίμηση 
Επικινδυνότητας και Πολιτικών Ασφάλειας, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Χάρτη 
Υγείας και Πρόνοιας, Κωδικοποίηση Ιατρικής Πληροφορίας, Μητρώο 
Iατροτεχνολογικών Προϊόντων.

• Έχει ολοκληρωθεί το έργο του ΟΠΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Υγείας 
Πρόνοιας και έχει δρομολογηθεί το έργο της Διαδικτυακής Πύλης του 
Υπουργείου.

• Αναφορικά με έργα εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου έχουν δρομολογηθεί 
τα εξής: Σύστημα Καταγραφής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του 
Συντονιστικού Ε.Κ.Α.Κ.Β., Υποστήριξη Οπτικά Μειονεκτούντων Ατόμων μέσω 
Εφαρμογών ΤΠΕ στο ΚΕΑΤ, Διαδικτυακή Πύλη Ε.Ο.Φ. Το πρώτο αναμένεται να 
δημοπρατηθεί μέχρι 31/12/2003.

. Ως έργα-γέφυρες από το Β’ ΚΠΣ, έχει ολοκληρωθεί το έργο Προμήθεια 
Εξοπλισμού Πληροφορικής 14 Νοσοκομείων, ενώ βρίσκονται στο στάδιο 
υλοποίησης τα έργα του Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και Ελέγχου 
Μεταμοσχεύσεων και του Πληροφοριακού Συστήματος Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

• Πέραν των ανωτέρω βρίσκονται σε σχεδίασμά έργα Τηλεϊατρικής μέσω των 
Περιφερειών της Χώρας, δημιουργίας ιατρικού/ψυχιατρικού/προνοιακού 
φακέλου ασθενούς, η σύσταση e-Health Forum.

4. Δημιουργία νέων νοσοκομείων, εκεί όπου χρειάζονται: Ολοκληρώνεται η ανέγερση νέων 
νοσοκομείων στην Καβάλα, το Βόλο, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο και, στην 
Αθήνα, η ανέγερση του Ογκολογικού Κέντρου Αθηνών. Η λειτουργία τους αναμένεται 
να ξεκινήσει μέσα στο 2005.



• Πρόγραμμα Αναβάθμισης Υποδομών του ΕΣΥ 2000-2006 σε 20 νοσοκομεία
Αθήνας -  Θεσσαλονίκης: Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά σε πολλά Νοσοκομεία 
(Γ.Ν. «Ευαγγελισμός», Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Γ.Ν. «ΚΑΤ», Γ.Ν. «Ασκληπιείο 
Βούλας», Γ.Ν. «Κοργιαλένειο -  Μπενάκειο», Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», 
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» κ.α.) Το χρονοδιάγραμμα του 
προγράμματος τηρείται αυστηρά και δεν θα υπάρξει παρέκκλιση. Μέχρι σήμερα 
έχουν δαπανηθεί πάνω από 50 εκατ. € και έχει δοθεί σε χρήση σημαντικό φυσικό 
αντικείμενο.

• Πρόγραμμα Προμήθειας Νέου Ιατρικού Εξοπλισμού: Εξελίσσεται παράλληλα με 
το πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και χρηματοδοτείται από 
Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.

• Νέο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης: Παραδόθηκε το Νοέμβριο του 2002.
. Νοσοκομείο Χίου: Δημοπρατήθηκε η νέα επέκτασή του.
. Νέο Νοσοκομείο Σερρών: Παρεδόθη, μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί 

Νοσοκομείο Γρεβενών: Παρεδόθη, μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί.
• Νοσοκομείο της Θήβας: Παρεδόθη, μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί.
. Νοσοκομείο του Άργους: Ολοκληρώθηκε ήδη η μετεγκατάστασή του και άρχισε η 

δεύτερη φάση των έργων που θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο.
• Νοσοκομείο του Πύργου: Θα παραδοθεί αρχές του 2004, οπότε θα γίνει και η 

μετεγκατάσταση. [Καθυστέρηση]
. Νέα Νοσοκομεία Καβάλας, Ζακύνθου και Αγρίνιου: Ολοκληρώθηκαν οι 

διαγωνισμοί και υπεγράφησαν οι συμβάσεις.
. Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας: Ολοκληρώθηκε η μελέτη και στις 1/10/03 έγινε η 

προαναγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοπρατήθηκε.
• Νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης: Ολοκληρώθηκε η 

εγκατάσταση των Πανεπιστημιακών καθώς και των Κλινικών του ΕΣΥ.
. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Συμφωνήθηκε με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) η μετεγκατάσταση 15 Πανεπιστημιακών 
Κλινικών και ήδη υπογράφτηκε η σχετική διυπουργική απόφαση.[Καμία πρόοδος]

. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»: Έγινε η μετεγκατάσταση των βασικών 
κλινικών και εργαστηριακών τμημάτων και από τον Οκτώβριο του 2003 το 
Νοσοκομείο λειτουργεί. Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2003 νοσηλεύονται στο 
Νοσοκομείο 150 ασθενείς και μέχρι τον Ιανουάριο του 2004 οπότε προγραμματίζεται 
η έναρξη εφημερίας του Νοσοκομείου θα νοσηλεύονται 200 ασθενείς.

• Νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: το Νοέμβριο του 2002 
ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και η εγκατάσταση αναδόχου. Προχωρά με 
γρήγορους ρυθμούς η ολοκλήρωσή του και θα λειτουργήσει το 2005.

. Νέο ΓΝ Βόλου: Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ολοκλήρωσή του και θα 
λειτουργήσει το 2004._______________________________________________________

Ασφάλιση και Πρόνοια:



1. Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ__________________________________________________________
• Ο ΟΠΑΔ ανέλαβε πλήρη λειτουργία την 1/1/03 με 57 υπηρεσίες σε όλη τη

χώρα.
• Στόχος του οργανισμού για το Α’ τρίμηνο του 2003 ήταν να εξασφαλίσει την 

ομαλή ροή των δαπανών για νοσήλια, πράγμα που εν πολλοίς επιτεύχθηκε.
• Όλες οι υπηρεσίες διαχείρισης των δαπανών περίθαλψης έχουν μηχανοργανωθεί 

και έχει καταρτιστεί νέος σύγχρονος κανονισμός παροχών, που αναμένεται να 
εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση

[Καμία πρόοδος. Εκκρεμεί η έγκριση του νέου κανονισμού παροχών με ΚΥΑ].

2. Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (Ένταξη).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Λειτουργούν 25 Υπηρεσίες σε 

ισάριθμους Δήμους, έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης και 
πρόσληψης προσωπικού 75 ακόμη προγράμματα. Αναμένεται άμεσα νέα 
προκήρυξη του έργου για την έγκριση 70 περίπου νέων προτάσεων.[Καμία 
πρόοδος στις προσλήψεις ή στις προκηρύξεις για νέες προτάσεις]

• Αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
(Ν.3106/2003): Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υλοποίησης που αφορούν σε 
κανονιστικές πράξεις (έκδοση ΠΔ, κλπ) και στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. 
.[Καμία πρόοδος στην έκδοση κανονιστικών πράξεων και στην 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών]__________________________________________

3. Επέκταση και αναβάθμιση Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
• 1.000 νέες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ______________________________________________________
• Λειτουργούν 953 μονάδες, 75 βρίσκονται σε διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη του Προγράμματος. 
Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των μονάδων θα ξεπεράσει τις 1.100. 
[Καμία πρόοδος. Έχει απαλειφθεί η δέσμευση για τις 1.000 μονάδες, ενώ 
δεν προσδιορίζεται πότε οι μονάδες θα ανέλθουν σε 1.100]

• Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διέθεσε 620 πολυμορφικά αυτοκίνητα σε
ισάριθμους Δήμους.___________________________________________________

• Δημιουργία και λειτουργία 80 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων



Λειτουργούν 65 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και ολοκληρώνεται 
η διαδικασία ένταξης 20 προτάσεων. [Καμία πρόοδος. Δεν έχει καλυφθεί ο 
στόχος]_____________________________

• Δημιουργία και λειτουργία 30 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρίες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Λειτουργούν 40 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και 
ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης 5 προτάσεων. [Καμία πρόοδος. Πάντως 
έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος]____________________________________________

• Δημιουργία 200 νέων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Λειτουργούν 298 νέες μονάδες (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη 
του Προγράμματος. [Καμία πρόοδος. Πάντως έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος]

• 24 Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες
(ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σε  ισάριθμους νομούς.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Λειτουργούν 20 από τα 24 Κέντρα και για τα υπόλοιπα έγινε προκήρυξη για τη 
στελέχωσή τους. Παράλληλα ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης για την 
κατασκευή 17 νέων Κέντρων σε ισάριθμους Νομούς. [Καμία πρόοδος. Δεν έχει 
καλυφθεί ο στόχος]_____________________________________________________

• Δημιουργία 50 Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους Τσιγγάνους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
Δημιουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους Τσιγγάνους: 
Προκηρύχθηκαν οι δράσεις και 31 Δήμοι υπέβαλαν προτάσεις για τη 
δημιουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων, όπου υπάρχει οικιστική παρέμβαση. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη και αναμένεται η υποβολή και άλλων 
προτάσεων. [Καμία πρόοδος. Δεν έχει καλυφθεί ο στόχος]
Από το Μάιο του 2002 λειτουργούν δύο (2) Κινητές Μονάδες Κοινωνικής και 
Ιατρικής Παρέμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Προάσπιση, Προαγωγή 
Υγείας και Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων». Σε 38 οικισμούς που



μέχρι σήμερα επισκέφθηκαν οι Μονάδες έγιναν 9.800 εμβολιασμοί σε παιδιά και 
κλινικές εξετάσεις σε 3.500 ενήλικες. [Καμία πρόοδος.]

6. Ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
νέων ασθενειών και των κινδύνων στη δημόσια υγεία.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Βρίσκεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς το Σχέδιο Νόμου για την 

Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υγείας. [Καμία πρόοδος.]
• Έχει ενισχυθεί το Κ.Ε.Ε.Λ., το οποίο έχει εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο 

επιδημιολογικής επιτήρησης, συνέπεια του οποίου ήταν και η άμεση αντιμετώπιση 
του ιού SARS.

• Ως άμεση απάντηση στον κίνδυνο από τον ιό, δημιουργήθηκαν σε νοσοκομεία όλης 
της χώρας, σε ελάχιστο χρόνο, 36 θάλαμοι αρνητικής πίεσης, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για οποιοδήποτε λοιμώδες νόσημα, ενισχύοντας την υποδομή 
της χώρας μας για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων που προκύπτουν για τη 
Δημόσια Υγεία

7. Πολιτική για τα ναρκωτικά: Πρόληψη και κοινωνική επανένταξη.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες 2002 -  
2006: Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό στις 19/12/2001 
και ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αλλά και τους προγραμματισμούς των 
σχετικών με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων φορέων, σε μια προσπάθεια 
συντονισμού τους. Στις 25 Φεβρουάριου 2003 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της 
Διυπουργικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά υπό τον Πρωθυπουργό. Στις ανακοινώσεις 
μετά τη σύσκεψη, δόθηκε βάρος σε δυο κύριες κατευθύνσεις:
- Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των χρηστών από το ποινικό σύστημα
- Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και σύνδεσή τους με τη σχολική κοινότητα

Για το πρώτο θέμα κατατέθηκε το Σεπτέμβριο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 3189/ 2003 [«Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας 
ανηλίκων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 243, τ. Α 7 21-10-2003)] στον οποίο περιέχονται 
τροποποιητικές διατάξεις (Κεφ. Β', άρθρα 5 και 6) «με σκοπό την ευνοϊκότερη 
μεταχείριση όσων κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και την αποτροπή του 
στιγματισμού και του κοινωνικού τους αποκλεισμού.» Μεταξύ των άλλων μειώνεται το 
ανώτατο όριο της απειλούμενης ποινής φυλάκισης για χρήση ναρκωτικών από πέντε σε 
ένα έτος και προτείνεται η μη εγγραφή στο δελτίο ποινικού μητρώου καταδικαστικής 
απόφασης για την ίδια πράξη.



Για τα θέματα που αφορούν στην πρόληψη και τη σύνδεσή της με τη σχολική
κοινότητα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
• Μετά από σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και 

με τη συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ, αποφασίστηκε σχεδιασμός δράσεων προκειμένου να 
εμπλακεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 
πρόληψη της χρήσης παράνομων και νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο σχεδιασμός αυτός πραγματοποιείται με τη στενή συνεργασία των δύο Υπουργείων 
και φορέων εκπαίδευσης και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει άμεσα. Τελικός στόχος 
είναι η ευαισθητοποίηση πάνω από 20.000 εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης. 
Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τα Κέντρα Πρόληψης όλης της χώρας. 
[Καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης που προβλεπόταν για το σχολικό έτος 
2003-2004]

• Κατατέθηκε το πόρισμα Επιτροπής για τις προτάσεις που αφορούν στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Τα βασικά προβλήματα που 
εξετάστηκαν αφορούσαν στην έλλειψη ισχυρού θεσμικού πλαισίου για τα Κέντρα, τις 
παρεμβάσεις από τους τοπικούς φορείς στο επιστημονικό έργο καθώς και την 
εργασιακή ανασφάλεια των στελεχών που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρροή τους. 
[Καμία πρόοδος]

. Θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματική σύμβαση μεταξύ των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΚΕ και της ΕΕΤΑΑ, η 
οποία θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση των 
Κέντρων Πρόληψης. [Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος]

Σχετικά με τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ή/και από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο 2001.

ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)
. Κέντρα Πρόληψης: Από το 2002 λειτουργούν 8 νέα Κέντρα. Από τις αρχές του 

2003 λειτουργεί το Κέντρο Πρόληψης Νομού Αργολίδας και σύντομα ξεκινά τη 
λειτουργία του το Κέντρο Πρόληψης Νέας Σμύρνης. Συνεχίζονται οι επαφές και η 
ευαισθητοποίηση και άλλων τοπικών κοινωνιών για την ανάπτυξη νέων Κέντρων. 
Γίνονται ήδη επαφές για την ίδρυση άλλων οκτώ. Επίσης, μετά την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας, ΟΚΑΝΑ, 
ΚΕΔΚΕ και ΕΕΤΑΑ, θα οργανωθεί συνάντηση με τη συμμετοχή του Υπουργείου 
Εσωτερικών και του ΟΚΑΝΑ, με την τοπική αυτοδιοίκηση νομών ή/και περιοχών της 
Ελλάδας που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο των 
Κέντρων.[Καθυστέρηση]

. Προγράμματα Υποκατάστασης: Το 2002 επεκτάθηκε η Μονάδα Υποκατάστασης 
στον Πειραιά. Παραδόθηκε μια Μονάδα Υποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη (οδός 
Αναγεννήσεως), η οποία όμως δεν θα λειτουργήσει τελικά, λόγω των τοπικών 
αντιδράσεων, και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις. Ήδη από το 2002 λειτουργεί με 
δύο βάρδιες η Μονάδα Μακράς Διάρκειας στην Αθήνα. [Δεν αναφέρονται στοιχεία



προόδου για τη δεύτερη μονάδα υποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη (όρια Δήμου 
Σταυρούπολης). Επισημαίνεται ότι και η πρώτη στη Θεσσαλονίκη είναι σαν να 
μην έχει γίνει.]

• Εξωτερικά Ιατρεία Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων σε συνεργασία με τα 
Πε.Σ.Υ.Π.: Ξεκίνησαν μέσα στο 2003 εξωτερικά ιατρεία για την αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων στα νοσοκομεία Λαμίας, Αγρίνιου, Χαλκίδας και Λιβαδειάς και 
Λάρισας. Προγραμματίζονται ακόμη 13 νέες μονάδες.

• Εξωτερικά Ιατρεία Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Ι.Κ.Α.: 
Το ΙΚΑ θα συμμετάσχει στη δημιουργία Εξωτερικών Ιατρείων σε συνεργασία με τον 
ΟΚΑΝΑ, διαθέτοντας χώρους και προσωπικό. [Δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα]

• Μονάδες Υποκατάστασης σε συνεργασία με τα Πε.Σ.Υ.Π.: Αναμένεται σύντομα η 
έναρξη λειτουργίας των μονάδων στη Λάρισα και τα Χανιά και ολοκληρώνονται οι 
διαδικασίες για τη Ρόδο.[Καμία πρόοδος]

• Ξεκίνησε τη λειτουργία της η μονάδα στην οδό Σοφοκλέους με 170 περιστατικά 
(μπορεί να φτάσει τα 500). Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το «στέκι» της οδού 3ης 
Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ξεκινήσουν άλλα δύο ακόμη «στέκια» στην Αθήνα 
[Καθυστέρηση στην επέκταση των «στεκιών» ].

. Συνολικά πάνω από 800 νέα περιστατικά έχουν ενταχθεί στα θεραπευτικά 
προγράμματα υποκατάστασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την αρχή του έτους. 
Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται γύρω στα 2.000 άτομα. [Εχουν ενταχθεί λιγότερα 
νέα περιστατικά από αυτά που είχαν προβλεφθεί. Σημαίνει λιγότερες ανάγκες ή 
αδυναμία κάλυψης των αναγκών;].

. Προγράμματα Εφήβων: Έχει ήδη ξεκινήσει από το 2002 τη λειτουργία της μια 
Μονάδα Εφήβων στην Αθήνα και μέσα στο 2003 άρχισαν να λειτουργούν οι 
Μονάδες Εφήβων Λάρισας, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης. Προγραμματίζεται η 
λειτουργία μιας ακόμη μονάδας στην Αθήνα.

. Προσλήψεις: Το 2002 εγκρίθηκαν 216 νέες θέσεις. Από αυτές 124 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Μέσα στο 2003 έγιναν 59 ακόμη προσλήψεις οι 
οποίες είχαν προκηρυχθεί παλαιότερα.

ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων: Από το 2002 λειτουργούν τα Θεραπευτικά 

Προγράμματα Εφήβων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, τα Θεραπευτικά 
Προγράμματα Ενηλίκων στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, η Συμβουλευτική 
Μονάδα Αμεσης Πρόσβασης Χρηστών στον Πειραιά και το Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Απεξάρτησης στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος με 
θεραπευτική κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού Κέντρο Κοινωνικής 
Επανένταξης με ξενώνα στην Αθήνα. Επίσης μετά την πιλοτική τους λειτουργία 
εντάχθηκαν στο εθνικό σχέδιο δράσης και λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη: Κέντρο 
Υποστήριξης Αποφυλακισμένων, Τηλεφωνική Γραμμή SOS, και Ειδικό Πρόγραμμα 
για Εξαρτημένες Μητέρες.

• Το 2003 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους:
> Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αλκοόλ στην Αθήνα,



> Μεταβατικό Πρόγραμμα Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Αθήνα,
> Πρόγραμμα Εφήβων στον Πειραιά.
> Πρόγραμμα Εφήβων στο Βόλο.
> Επεκτείνει τη λειτουργία του το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων που 

λειτουργεί στην Καβάλα από το 2002.
> Σε συνεργασία με τη Διοίκηση των φυλακών στα Διαβατά, το θεραπευτικό 

πρόγραμμα «Ιθάκη» έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη θεραπευτικής κοινότητας στο 
πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος στη Θεσσαλονίκη. [Δεν φαίνεται να 
γίνεται πιο συγκεκριμένος ο προγραμματισμός]

• Σχεδιασμός νέων προγραμμάτων: Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός πέντε νέων 
προγραμμάτων: Κέντρο πολλαπλής παρέμβασης εφήβων Αττικής, Μονάδα 
βραχύχρονης θεραπείας και οικογενειακής υποστήριξης στην Αθήνα, Μονάδα 
εφήβων στην Κρήτη, θεραπευτικό πρόγραμμα στη Δυτική Ελλάδα με έδρα τα 
Ιωάννινα και θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής εφήβων νέων ενηλίκων σε 
συνεργασία με το δήμο της Αθήνας. Ο Δήμος της Αθήνας, με την επιστημονική 
εποπτεία του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σχεδιάζει την ανάπτυξη θεραπευτικής κοινότητας σε χώρο 
εκτός κατοικημένης περιοχής.

• Παράλληλα υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης 
στελεχών πρόληψης και θεραπείας. Επίσης ολοκληρώθηκε η έρευνα για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών κοινοτήτων από την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας. [Δεν εμφανίζονται στοιχεία από την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών κοινοτήτων]

. Προσλήψεις: Από το 2002 έχουν εγκριθεί 240 νέες θέσεις. Μέχρι σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί 191 προσλήψεις. Πρόσφατα εγκρίθηκαν 40 νέες θέσεις.

• Πραγματοποιείται ενημέρωση -  ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών όπου 
προγραμματίζεται η ανάπτυξη μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και διερευνάται η καλύτερη 
δυνατή (γεωγραφικά) λύση για την ανάπτυξη περιφερειακών προγραμμάτων -τα 
οποία προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης- όπου ακόμα δεν έχει βρεθεί η πόλη 
που θα τα φιλοξενήσει.

18 ΑΝΩ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής)
. Ανάπτυξη Μονάδων: Έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση των κτηρίων τα οποία θα 

στεγάσουν το Συμβουλευτικό Σταθμό για Εξαρτημένες Μητέρες στο Κέντρο της 
Αθήνας αλλά και το Πρόγραμμα διαμονής για εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά 
τους στην Αθήνα. [Καμία πρόοδος]

• Προσλήψεις: Από το 2002 έχουν εγκριθεί 80 νέες θέσεις. [Καμία πρόοδος]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΩ» (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
• Ανάπτυξη Μονάδων: Εγκαινιάστηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας το σχολείο που 

λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2002, στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος 
«Αργώ».

. Προσλήψεις: Από το 2002 έχουν εγκριθεί 20 νέες θέσεις. [Καμία πρόοδος]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ



• Ξεκίνησε τη λειτουργία του από το Σεπτέμβριο του 2002, στον Ελεώνα Θηβών, το 
πρώτο ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα αποκλειστικά για άτομα που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής 
τους.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• Δέσμη μέτρων για την κατάχρηση αλκοόλ και τον αλκοολισμό: Ολοκληρώνεται η 
προσπάθεια για την οργάνωση ενός συγκροτημένου πλαισίου για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που προκαλεί η κατάχρηση αλκοόλ. Προωθούνται:
> Συμφωνία μεταξύ παραγωγών, διαφημιστών και διαφημιζομένων με τα 

Υπουργεία Υγείας και Τύπου για ένα σχέδιο αρχών διακήρυξης και 
αυτοδέσμευσης σχετικά με τη διαφήμιση αλκοολούχων προϊόντων. [Δεν 
αναφέρονται στοιχεία προόδου]

> Νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη δομή των 
υπηρεσιών αντιμετώπισης του αλκοολισμού στο Ε.Σ.Υ. [Δεν αναφέρονται 
στοιχεία προόδου]

Επίσης, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, γίνεται 
προσπάθεια για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, διάθεση 
και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

• Υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας η απόφαση με την οποία 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ανταγωνιστικών, προς τα 
οπιούχα, ουσιών.

• Εκδόθηκε τον Ιούλιο 2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης και της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας για τη χορήγηση 
υποκατάστατων ουσιών σε άτομα που εκτίουν ποινή φυλάκισης ή κρατούνται 
από τις αστυνομικές και διωκτικές αρχές και είναι ενταγμένα σε προγράμματα 
υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ.

. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1603, τ. Β 730-10-2003)

• Από τον Ιούνιο του 2002 είναι σε ισχύ μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΚΑΝΑ και
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας________________________________________________

8. Επιτάχυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, για την αποασυλοποίηση των ψυχικά 
πασχόντων.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ 2000 -  2002___________________________________________________
Έως σήμερα έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:
• Έχουν ενεργοποιηθεί 198,9 εκατ. €, έχουν ενταχθεί 337 έργα ύψους 130,4 εκατ. € , 

οι δε δαπάνες ανέρχονται σε 12,6 εκατ. €.

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ:



• Από τις 71 Μονάδες των ΝΠΙΔ (Οικοτροφεία Χρόνιων Ασθενών) έχουν αναπτυχθεί 
οι 28 [Καθυστέρηση στην ανάπτυξη 13 επιπλέον ΝΠΙΔ που προγραμματίζονταν 
μέχρι το τέλος του 2003. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρόσληψη της 
πλειοψηφίας των 500 θέσεων προσωπικού του 2002 για ΝΠΔΔ και στην έναρξη 
λειτουργίας των αντίστοιχων δράσεώ τους, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί εντός 
του 2003].

• Έχουν αναπτυχθεί 2 κλιμάκια Κινητής Μονάδας στις Κυκλάδες, ένα Κέντρο 
Αυτισμού στην Αθήνα και ένας Ξενώνας για πάσχοντες από αυτισμό στη Λάρισα
και επίκειται η ανάπτυξη 20 ακόμη κοινοτικών υπηρεσιών.

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ:
• Το 2002 εγκρίθηκαν 643 θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση των Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας του Άξονα 2. Από αυτές:
> Προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 159 θέσεων 

προσωπικού εντός του 2003 (προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής), 
ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία Μονάδων Αποασυλοποίησης από το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Δρομοκαϊτειο Θεραπευτήριο. [Δεν 
δίνονται στοιχεία που να φέρουν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση ως εφικτή]

> Η διαδικασία σύστασης 143 θέσεων έχει ολοκληρωθεί (υπογραφή ΚΥΑ) και 
είναι σε εξέλιξη η ανάθεση στο ΑΣΕΠ της προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. 
[Καμία πρόοδος]

> Οι υπόλοιπες θέσεις προκηρύσσονται τμηματικά από το ΑΣΕΠ. [Δεν γίνεται 
καμία αναφορά σε 95 θέσεις προσωπικού που δεν είχαν προκηρυχθεί από το 
ΑΣΕΠ]

Η μη σύμπτωση χρονικά της διαδικασίας προκήρυξης των 484 θέσεων προσωπικού 
δημιουργεί καθυστερήσεις στη λειτουργία 5 Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 11 
Ψυχιατρικών Τμημάτων και 19 Μονάδων Αποασυλοποίησης.

• Λειτουργούν 33 Μονάδες Αποασυλοποίησης για χρόνιους ασθενείς, με το υπάρχον 
προσωπικό των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

• Το 2003 εγκρίθηκαν 125 θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία 11 Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας. Είναι σε εξέλιξη η ανάθεση στο ΑΣΕΠ της προκήρυξης των αντίστοιχων 
θέσεων. [Καμία πρόοδος]

• Είναι απαραίτητη η έγκριση 700 επιπλέον θέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχαργώς και η απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων 
του άξονα 2.

Ανάπτυξη Υποδομών:
• Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της ανάπτυξης υποδομών από τα ΝΠΔΔ, έχει 

ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΟΜ η εκπόνηση 18 μελετών (κατασκευή-διαρρύθμιση 15 
Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Εενικά Νοσοκομεία και 3 Κέντρων Παρέμβασης στην 
κρίση για ναρκωτικά).

• Η επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας από ΝΠΙΔ (κτιριακές διαρρυθμίσεις 
οικοτροφείων) έχει διευθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση (Ιούλιος 2003).



Μονάδα Υποστήριξης Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β
• Έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Υποστήριξης των δράσεων του Άξονα 2.

• [Δεν γίνεται καμία αναφορά στην ένταξη των δράσεων του Άξονα 2 στο ΠΔΕ, η
καθυστέρηση της προένταξης - ένταξης μερίδας των οποίων, φερόταν να 
δυσχεραίνει την ομαλή ροή της χρηματοδότησης]._______________



10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Β’ ΚΠΣ: Συμπληρώθηκε η υλοποίηση του Β’ Κ.Π.Σ. 
χρονολογική κατανομή πληρωμών (2000-2004)

Γ’ Κ.Π.Σ.: ποσοστά υλοποίησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δεν παρέχονται στοιχεία για

Στις 30/11/2003 παρουσιαζόταν η εξής εικόνα:

Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου (ΕΠΑΑ-ΑΥ)
• προκήρυξη 92% (+13% από 31/12/2002)
. εντάξεις 88% (+27%  από 31/12/2002)
• νομικές δεσμεύσεις44% (+15% από 31/12/2002)
• πληρωμές 21% (+ 7% από 31/12/2002)

Αλιεία (ΕΠΑΛ)
• προκήρυξη 96% (+23%  από 31/12/2002)
. εντάξεις 69% (+28% από 31/12/2002)
• νομικές δεσμεύσεις45% (+19% από 31/12/2002)
• πληρωμές 19% (+15% από 31/12/2002)
[Οι πληρωμές της Αλιείας εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό από τον προηγούμενο 
απολογισμό (25,6%). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο σύμβουλο, 
κάποια ποσά για τις 31/12/02 έχουν τροποποιηθεί εκ των υστέρων]

Leader +
• προκήρυξη 89% ( 0% από 31/3/2003)
. εντάξεις 88% (+ 18% από 31/3/2003)
• νομικές δεσμεύσεις26% (+19% από 31/3/2003)
• πληρωμές 6% (+ 4% από 31/3/2003)
[Οι μεταβολές του Leader+ αναφέρονται στο διάστημα 31/3/03 έως 30/11/03, διότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 31/12/02).]

Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)
• πληρωμές 41% (+13% από 31/12/2002)

3. Ενισχύσεις FEOGA-Εγγυήσεις



Α. Ενισγύσεις ΕΕΟΠΑ-Εγγυήσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (16/10 έως 15/10 του επομένου)
Εκταμιεύσεις κοινοτικών πόρων προς δικαιούχους :
. 2000: 2,7 δισ. €
. 2001: 2,6 δισ. €
. 2002 : 2,7 δισ. €
. 2003 : 2,9 δισ. €
[Σημείωση αρμόδιου συμβούλου: Η συνολική αύξηση των ενισχύσεων Εεομα- 
Εγγυήσεις μεταξύ 2003 και 2002 οφείλεται σε αυξήσεις στο βαμβάκι (καλύτερη 
διαχείριση από ελληνικής πλευράς) και στο αιγοπρόβειο κρέας (αλλαγή κοινοτικού 
καθεστώτος προς το ευνοϊκότερο). Αντίθετα, είχαμε μικρότερες μειώσεις στα 
οπωροκηπευτικά και στα συνοδευτικά μέτρα.]

Β. Καταλογισμοί (από κακή εφαρμογή της ΚΑΠ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (16/10 έως 15/10 του επομένου)
2001: 20 εκατ. €
2002: 88 εκατ. €
2003: 115 εκατ. €

[Σημείωση αρμόδιου συμβούλου: Οι καταλογισμοί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εις βάρος μας αποτελούν ένα από τα πιο αδύνατα σημεία του Υπουργείου 
Γεωργίας. Συνδέεται με την ατελή εφαρμογή των Μητρώων και του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Υπάρχουν φόβοι ότι οι 
καταλογισμοί θα διογκωθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον.]_______________________

4. Καταβολή ενισχύσεων ΠΣΕΑ- αποζημιώσεων ΕΛΓΑ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Συντόμευση χρόνου εξόφλησης: Από το 2002 εφαρμόζονται σημαντικές

βελτιώσεις. Για ζημιές ΕΛΓΑ από 1 4 - 1 8  μήνες σε 3 -  6 μήνες, για ενίσχυση 
ΠΣΕΑ από 2-3 χρόνια σε 9 μήνες -  1 χρόνο

• Υψηλότερο ποσοστό αποζημιώσεων
• Ασφάλεια έναντι περισσοτέρων κινδύνων

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
• 2000 : 87,5 εκατ. € (29,8 δισεκ. δρχ)
• 2001 : 71,6 εκατ. € (24,4 δισεκ. δρχ)
• 2002 : 162,8 εκατ. €
• 3/2003 : 200,8 εκατ. €

Ενισχύσεις ΠΣΕΑ



• 2000 : 35,5 εκατ. € (12,1 δισεκ. δρχ)
• 2001 : 47,2 εκατ. € (16,1 δισεκ. δρχ)
• 2002 : 46,6 εκατ. €
• 8/2003 : 148,8 εκατ. €

• Από 1/1/03 έχουν εκταμιευτεί για ενισχύσεις ΠΣΕΑ και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 400
εκατ. € έναντι 209 εκατ. € κατά το 2002.

• [Σημείωση αρμόδιου συμβούλου: Τα ποσά ΕΛΓΑ - ΠΣΕΑ που εκταμιεύτηκαν μέσα 
στο 2003 αποτελούν το μέγιστο όλων των εποχών]

5. Κατάρτιση μητρώων (ελαιοκομικό, αμπελουργικό, βοοειδών, αιγοπροβάτων) - ΟΣΔΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ολοκλήρωση των μητρώων εξελίσσεται χωρίς όμως να περατωθεί, όπως θα 
έπρεπε.
Η πορεία του ΟΣΔΕ δε φαίνεται να είναι ικανοποιητική. Δυστυχώς οι καταλογισμοί 
στους οποίους οδηγεί η κατάσταση αυτή γίνονται γνωστοί μόλις μετά από 2 ή 3 
χρόνια από τη στιγμή που θα γίνουν οι κοινοτικοί έλεγχοι.________________________

6. Νομοπαρασκευαστικό έργο ΥΠ.ΓΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
• Ψηφίστηκαν από τη Βουλή 3 νομοσχέδια αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 

Δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.___________________________________________

7. Οργανισμός ΥΠ.ΓΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ____________________________________________________
» Η αναδιάρθρωση του Κανονισμού του Υπουργείου Γεωργίας καθυστερεί.

8. Κοινωνία της Πληροφορίας: ποσοστά υλοποίησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ____________________________________________________________
. Το πρόγραμμα έχει καθυστερήσει χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Υπουργείου Γεωργίας. Κατά το β’ εξάμηνο 2003 έχουν προκηρυχθεί αρκετοί 
σχετικοί διαγωνισμοί και σε λίγους μήνες αναμένεται η εγκατάσταση των αναδοχών.


