
του Δεκεμβρίου και σε άλλα 5 Αστυνομικά Τμήματα στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας 
είναι από το 2004 να επεκταθεί και εφαρμοσθεί ο θεσμός σε ολόκληρη τη χώρα 
[Χαλαρή χρήση αριθμών κατά τον προηγούμενο απολογισμό. Οι αριθμοί 
αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.]

• «Κινητοί Αστυνομικοί Σταθμοί»: Προετοιμάζουμε την εφαρμογή πιλοτικού 
προγράμματος «Κινητών Αστυνομικών Σταθμών» στις περιοχές της Ακροπόλεως, 
Κυψέλης και Περιστεριού με σκοπό να επιλαμβάνονται σε όλα τα αστυνομικά 
συμβάντα και να εξυπηρετούν επιτόπου τους πολίτες

• Ιδρύθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν 67 Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 12 στην Αττική και 3 
στη Θεσσαλονίκη, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με σημαντικά 
αποτελέσματα. [Χαλαρή χρήση αριθμών κατά τον προηγούμενο απολογισμό. Οι 
αριθμοί αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.]

• Εφαρμόζεται πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης Αστυνομικών Υπηρεσιών με
ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι στελεχώνουν 
Αστυνομικές Υπηρεσίες.

. Θεσμοθετήσαμε τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΣΠΕ). Λειτουργούν 
83 ΣΠΕ σε αντίστοιχους Δήμους της Χώρας.

• Συστήσαμε τρεις Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από Καθηγητές Πανεπιστημίου, 
ειδικούς επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες για το συντονισμό της δράσης 
των Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας, το Σχεδίασμά της αντεγκληματικής 
πολιτικής (ΟΔΕ-ΣΑΠ), την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (ΟΚΕΑ).

• Ολοκληρώνουμε τη μελέτη για περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση των 
υπηρεσιών δίωξης οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επίσης και 
τη στελέχωσή τους με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό 
ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη σύσταση Τμημάτων Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προχωρά η υλοποίησή της.

• Ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης 
Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΟΔΟΕ).

• Ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Κρήτη Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης 
Εγκληματικότητας (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.) και Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
(ΥΠΑΣΕΚ) με 4 Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) για την αντιμετώπιση 
της ιδιάζουσας τοπικής εγκληματικότητας.

• Προχωρά η κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής 
Πολιτικής και Αστυνομικών Μελετών.

• Από 1η Νοεμβρίου 2003 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ειδικών Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βρισκόμαστε στη διαδικασία 
ίδρυσής τους.

• Ιδρύθηκαν 25 νέα τμήματα συνοριακής φύλαξης και τρία 3 Τμήματα Δίωξης 
Λαθρομετανάστευσης για την στελέχωσή των οποίων προσλήφθηκαν 1.439 νέοι 
συνοριακοί φύλακες. Ήδη λειτουργούν 58 τέτοια τμήματα με 5.600 Συνοριακούς 
Φύλακες.



Επίσης από τον Δεκέμβριο του 2002 άρχισε στην Αττική η λειτουργία 3 Τμημάτων 
Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στην Αττική. Για τη στελέχωση έχουν προσληφθεί 
550 Αστυνομικοί και Συνοριακοί Φύλακες.
Προωθήθηκε και υλοποιήθηκε, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας η ειδική 
Αστυνομική επιχείρηση «ΛΗΔΑ» για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
εμπορίας ανθρώπων με συμμετοχή χωρών της Ε.Ε, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
που συμμετέχουν στο SECI και της Ευρωπόλ, με σημαντικά αποτελέσματα.
Με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηχορύπανσης που προκαλείται 
από την μουσική των διαφόρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία και εκπαιδεύτηκε προσωπικό ώστε σήμερα η 
Αστυνομία να διενεργεί αμιγείς ηχομετρήσεις. Παράλληλα εφοδιάστηκαν οι 
υπηρεσίες με 156 κατάλληλα ηχόμετρα.
Αποφασίστηκε η ίδρυση 96 τοπικών, αυτοτελών Τμημάτων Ασφάλειας στην 
περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο του οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού για 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα ξεκινήσει άμεσα η 
λειτουργία 68 Τμημάτων Ασφάλειας, τα οποία θα στεγαστούν σε ισάριθμα 
Αστυνομικά Τμήματα. Τα υπόλοιπα 28 θα λειτουργήσουν μετά τη λήξη των 
Ολυμπιακών Αγώνων, από την 1η Νοεμβρίου 2004.
Με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων, δημιουργήθηκε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων «μητρώο όπλων», η οποία έχει τη δυνατότητα άμεσης 
παροχής πληροφοριών για όλα τα νομίμως διακινούμενα και αναζητούμενα όπλα. 
Επιδιώκουμε την περαιτέρω αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού με 
αξιοκρατική μεταχείρισή του, τη βελτίωση των οικονομικών και των συνθηκών 
εργασίας του.
Προωθούμε νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι παθόντες κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας αστυνομικοί από βίαιο συμβάν να έχουν τις παροχές και τα προνόμια του 
Ν 1897/1990 που αφορά τα θύματα τρομοκρατίας.
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), ολοκλήρωσε τον 
Στρατηγικό, Κατευθυντήριο και Τακτικό Σχεδίασμά και προχωρά με ταχύτατους 
ρυθμούς εντός των χρονοδιαγραμμάτων της στην υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε περιβάλλον απόλυτης 
ασφάλειας.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης 
σε ολόκληρη την επικράτεια με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων, αλλά και 
τοπικό σχεδίασμά, οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας δείχνουν μείωση και σε 
γενικές γραμμές κινούνται ήδη στο επίπεδο των αρχών της ΙΟετίας του 1990._____

Πυροσβεστικό Σώμα:
• Ενίσχυση με προσωπικό
• Ολοκλήρωση του εξοπλισμού με νέα σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας μέσα
• Αναβάθμιση της συνεργασίας του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αξιοποίηση 

ομάδων εθελοντών πυροσβεστών.



Αυξήσαμε τη δύναμη του μόνιμου προσωπικού του Σώματος κατά 2.500 θέσεις και 
προβλέπεται η κάλυψή τους. Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης και 
αξιολόγησης των εποχικών και μόνιμων πυροσβεστών με την επικείμενη έκδοση 
Π.Δ..
Προγραμματίστηκε η κάλυψη 2.500 θέσεων, με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η 
πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Εγκρίθηκε η 
πρόσληψη 300 μονίμων πυροσβεστών και προβλέπεται η διενέργεια του διαγωνισμού 
μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου [Δεν δίδονται στοιχεία προόδου] 
Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 5.500 εποχιακών πυροσβεστών στην αντιπυρική 

περίοδο 2003 με προοπτική επαναπρόσληψης μετά από αξιολόγηση των ιδίων κατά 
τις επόμενες πέντε αντιπυρικές περιόδους
Ιδρύσαμε και στελεχώσαμε με εξειδικευμένο - επιστημονικό προσωπικό το 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης και με επιστημονικό προσωπικό τη 
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία έχει παρουσιάσει 
σημαντικό έργο στην εξιχνίαση σχετικών εγκλημάτων.
Προσλάβαμε εκατόν εξήντα (160) ειδικούς επιστήμονες, για τη στελέχωση 
επιτελικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ιδρύσαμε και λειτουργούμε στη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου δεκατρία (13) 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα στην έδρα κάθε περιφέρειας για άμεση 
κινητοποίηση και συντονισμό των δυνάμεων.
Ιδρύσαμε δέκα έξι (16) αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
Ιδρύσαμε εκατόν τριάντα πέντε (135) νέες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
αποκεντρωμένες σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου.
Ιδρύσαμε και λειτουργούμε έξι (6) νέες Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), επιχειρησιακά χωροθετημένες σε ισάριθμες περιφέρειες 
της χώρας.
Ιδρύσαμε και λειτουργούμε τέσσερις (4) νέους υπερσύγχρονους Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς στις Βιομηχανικές περιοχές Ηρακλείου, Βόλου, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. 
Πραγματοποιήσαμε αναβάθμιση του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου 
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ιδρύσαμε αυτοτελή υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Σώματος και την εξοπλίσαμε 
με ελικόπτερα κατάλληλα για συντονισμό, διάσωση και αεροπυρόσβεση. 
Θεσμοθετήσαμε και ενεργοποιήσαμε τον εθελοντισμό στη Δασοπυρόσβεση και σε 
όλα τα επίπεδα της αποστολής του Σώματος.
Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης για την αντιπυρική 
περίοδο του 2003. Βελτιώνεται η υποδομή των υπηρεσιών παροχής προληπτικής 
πυρασφάλειας για ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Λάβαμε ειδική μέριμνα για τη βελτίωση των οικονομικών του προσωπικού του 
Σώματος για τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών, αξιοκρατικών κριτηρίων πρόσληψης 
και προαγωγών του προσωπικού.
Υλοποίηση των Ολυμπιακών έργων: Εντατικοποιούνται οι διαδικασίες υλοποίησης 
ενταγμένων ήδη έργων στο Γ ' Κ.Π.Σ και προωθείται η ένταξη νέων μεγάλων έργων



στο Ταμείο Συνοχής, INTERREG III, Ο.Α.Λ.Λ.Α, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και «ΑΝΤΑΕΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».

. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 264 Δοκίμων 
Πυροσβεστών που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του νομού Αττικής και τις Ειδικές 
Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών.

• Ολοκληρώνεται η αποτίμηση τη αντιπυρικής περιόδου για το 2003, η οποία είχε 
ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα σε σχέση με το 2002, με σκοπό την περαιτέρω 
βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη λήψη νέων μέτρων οργάνωσης για 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου.

• Προγραμματίζεται η λειτουργία νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Αττική για 
την αντιμετώπιση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων.

• Εκπαιδεύτηκαν 50 Αξιωματικοί, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα Εκπαιδευτή 
στο τομέα των Διασώσεων, ενώ είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση εκπαιδευτών κατά 
τους κλάδους και δραστηριότητες στον επιχειρησιακό και διοικητικό τομέα και 
ειδικότερα στην Αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων, στην Πληροφορική και 
στην αντιμετώπιση ΡΠΒΧ ουσιών.

• Στο πλαίσιο της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του Πυροσβεστικού Σώματος 
παραλήφθηκαν 82 Πυροσβεστικά Οχήματα διαφόρων τύπων, 146 Οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού και βοηθητικά οχήματα διαφόρων τύπων.
Πραγματοποιήθηκαν προμήθειες πυροσβεστικού, διασωστικού, μηχανολογικού 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (διασωστικές σειρές, αντλητικά συγκροτήματα, 
πομποδέκτες κλπ.).

• Εντατικοποιούνται οι ρυθμοί υλοποίησης των Ολυμπιακών έργων-υποδομών και 
εξοπλισμού.

• Βελτιώνεται η υποδομή των υπηρεσιών παροχής προληπτικής πυρασφάλειας για 
ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με τα προγράμματα Κοινωνία της Πληροφορίας 
και Πολιτεία.

Ως αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία η αντιμετώπιση των συμβάντων
την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Εκτιμάται η ουσιαστική απόδοση των πρόσθετων
μέτρων που είχαν ληφθεί.

5. Ναρκωτικά: Νέα δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει
• αναδιάρθρωση υφιστάμενων υπηρεσιών δίωξης και ίδρυση νέων υπηρεσιών δίωξης 

σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα,
• προγράμματα αστυνόμευσης χώρων, προσιτών σε νέους,
• διεύρυνση συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς για παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία 

(παιδεία, αστυνόμευση, σωφρονιστικό, αποτοξίνωση, επανένταξη, κατάρτιση).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Καταρτίσαμε και συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του 5ετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος για την καταπολέμηση της μάστιγας των 
ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό:



> Ιδρύθηκαν και λειτουργούν 5 νέα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών (Βόλος, 
Πύργος, Καλαμάτα, Αγρίνιο). Στο εξάμηνο προστέθηκε στα 4 προηγούμενα και 
αυτό του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

> Συγκροτήσαμε, στελεχώσαμε και λειτουργούμε Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών. 
Λειτουργούν ήδη 233 ειδικές ομάδες δίωξης ναρκωτικών στις αστυνομικές 
υπηρεσίες όλης της χώρας

> Αγοράστηκαν 20 αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και 
εκκρεμεί η προμήθεια άλλων 15 για ενίσχυση ισάριθμων αστυνομικών υπηρεσιών 
με χρονικό ορίζοντα το 2004. Εκπαιδεύτηκαν οι 7 πρώτοι Αστυνομικοί συνοδοί 
σκύλων, ενώ αυτό το διάστημα εκπαιδεύονται οι υπόλοιποι 8 Αστυνομικοί συνοδοί

> Συνεχίζεται η ευρεία χρήση των ελικοπτέρων της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό 
παράνομων φυτειών ναρκωτικών,

> Διατέθηκαν πιστώσεις ύψους 825.673 € για υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
μεταφορικά μέσα των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών.

> Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας και συνεργαζόμαστε τοπικά, εθνικά 
και σε διεθνές επίπεδο.

> Ενισχύουμε τη δράση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) 
για την ενδυνάμωση και διεύρυνση της συνεργασίας υπάρχει συμμετοχή στο 
πρόγραμμα πιλοτικών σημείων επαφής στην περιφέρεια.

> Εφαρμόζουμε προγράμματα αστυνόμευσης χώρων προσιτών στους νέους καθώς 
και χώρων όπου λειτουργούν μονάδες απεξάρτησης ή θεραπείας για την 
αντιμετώπιση όλων των συμφυών αστυνομικών προβλημάτων

> Κατά τη διάρκεια της προεδρίας στην Ε.Ε., έγινε η προώθηση και υλοποίηση του 
Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά μεταξύ της Ε.Ε. και των Χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων και των Υποψήφιων Χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία).

> Προώθηση και υλοποίηση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ειδικής 
αστυνομικής επιχείρησης «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ» για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών, με συμμετοχή χωρών της Ε.Ε., της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που 
συμμετέχουν στο 8ΕΟΙ και της Ευρωπολ.

6. Προεδρία Ε.Ε.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Κατά την Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε., προωθήθηκαν ειδικότερα θέματα όπως:
• Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, (πιστή εφαρμογή του υφισταμένου σχεδίου 

δράσης της Ε.Ε. και επί τη βάσει προκαθορισμένων στρατηγικών και πολιτικών. 
Υποβολή και υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών).

. Η συνεργασία με τρίτες χώρες, Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς που ασχολούνται με 
την πρόληψη και τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος.

• Η ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση 
του φαινομένου της διακίνησης ανθρώπων και των ναρκωτικών, με διοργάνωση 
κοινών επιχειρήσεων (joint operations).



. Η συνεργασία της EUROPOL, με περιφερειακές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα με 
το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για τη Ν.Α. Ευρώπη 
(SECI) μέσω συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας.

• Η διασυνοριακή καταδίωξη, για την προώθηση της Αστυνομικής Συνεργασίας στα 
σύνορα και η βελτιωμένη ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
διωκτικών αρχών.

• Η συνεργασία για την ανάπτυξη Αστυνομικών Δυνάμεων υπό την αιγίδα της Ε.Ε. 
(από 1ης Ιανουάριου 2003), προς διαχείριση κρίσεων με μη στρατιωτικά μέσα και 
η εξέταση δυνατότητας χρησιμοποίησης των δυνάμεων αυτών για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή όπου αναπτύσσονται.

• Με βάση ειδικό σχεδιασμό λήφθηκαν αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, Συνόδου Υπουργών ή άλλων Ομάδων Υψηλού 
Επιπέδου, τα οποία στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία.

7. Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.) ολοκλήρωσε τον 

Στρατηγικό, Κατευθυντήριο και Τακτικό Σχεδίασμά και προχωρά με ταχύτατους 
ρυθμούς εντός των χρονοδιαγραμμάτων της στην υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε περιβάλλον απόλυτης 
ασφάλειας.

. Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου για την προμήθεια των συστημάτων 
041 Ολυμπιακής Ασφάλειας.

. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.).

• Συνεχίζεται η κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση του προσωπικού με τη 
συμβουλευτική συνδρομή της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας (Ο.Σ.Ο.).

• Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών 
υλικών και μέσων, απαραίτητων για υλοποίηση των επιχειρήσεων Ολυμπιακής 
Ασφάλειας.

• Συνεχίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού, σε θέματα ασφαλείας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004

8. Ε.Υ.Π.

• Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ε.Υ.Π.
. Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της με την ανάθεση δράσεων κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος.
. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού της.
• Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της.
. Αποτελεσματικότερος έλεγχος της λειτουργίας της.



. Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της Ε.Υ.Π. και επίκειται 
κατάθεσή του στη Βουλή.

• Έχει γίνει η προετοιμασία για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της 
Ε.Υ.Π. και απομένει η ψήφιση του νόμου για την ολοκλήρωση του έργου.

• Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους 
του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. V Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης 
(Ο.Λ.Θ.Α.Ε.).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Ο στόχος αυτός έχει πραγματοποιηθεί.

2. V Ολοκλήρωση της μετατροπής των Λιμενικών Ταμείων των δέκα (10) λιμένων εθνικής 
σημασίας σε Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.). Αφορά τα λιμάνια 
Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, 
Ραψήνας, Πάτρας και Ηρακλείου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 - 2002____________________________________________________
» Ο στόχος αυτός έχει πραγματοποιηθεί._______________________________________

3. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των υπολοίπων Λιμενικών Ταμείων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (συναρμοδιότητα με ΥΠΕΣΔΔΑ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Η μετατροπή Λιμενικών Ταμείων από ΝΠΔΔ σε Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

συνεχίζεται. Μέχρι σήμερα 32 Λιμενικά Ταμεία έχουν μετατραπεί σε Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία και απομένει η μετατροπή άλλων 39._________________________

4. V «Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πετρέλαιο και άλλες Επιβλαβείς Ουσίες»; Τίθεται σε ισχύ με Προεδρικό 
Διάταγμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
. Ο στόχος αυτός έχει πραγματοποιηθεί. Το «Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας 

Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης της Θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες» έχει τεθεί σε ισχύ με το Π.Δ. 11/02 (Λ' 6) από 21/07/2002_______

5. Κατασκευή Ολυμπιακού Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (ΟΚΕΛΣ) [Ο
αρχικός στόχος ήταν Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - 
Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Το ΟΚΕΛΣ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2003, πρόκειται δε να 
λειτουργήσει ως Κέντρο Επιχειρήσεων του ΛΣ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

6. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και 
Έκδοσης Εισιτηρίων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Το ΗΣΚΘΕΕΑ έχει εφαρμοσθεί πλήρως από όλες τις υπόχρεες εταιρείες. Η 

πιλοτική εφαρμογή «ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 2000» που είχε σαν στόχο την δοκιμαστική 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών ΗΣΚΘΕΕΑ έχει ολοκληρωθεί και εξήχθησαν 
συγκεκριμένα συμπεράσματα. Προωθείται νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της 
ισχύουσας νομοθεσίας και την υιοθέτηση «Κώδικα Συμπεριφοράς» των εταιρειών 
σχετικά με το ΗΣΚΘΕΕΑ.

7. Εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση στη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος με τη 
δημιουργία Κλάδου Επιχειρήσεων και τη συγκρότηση έξι (6) Περιφερειακών 
Διοικήσεων (Καβάλα, Βόλος, Κέρκυρα, Πάτρα, Τήνος, Ηράκλειο).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Οι 6 περιφερειακές Διοικήσεις έχουν ιδρυθεί, στελεχωθεί και λειτουργούν πλήρως. 
Για τον ίδιο σκοπό και για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, έχει ήδη προωθηθεί 
σχέδιο Π.Δ για τη σύσταση των τεσσάρων νέων Περιφερειακών Διοικήσεων του 
Λιμενικού Σώματος (Πειραιάς , Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Ρόδος).

8. Απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας: Έναρξη την Γ1 Νοεμβρίου 2002.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με το Ν. 2932/01 «Περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» 
επήλθε απελευθέρωση της ακτοπλοΐας από 01.11.2002. Σήμερα πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με κοινωνικούς φορείς (Ενωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και Ένωση 
Πλοιοκτητών Πλοίων -  Πορθμείων) και την Ευρ. Επιτροπή προκειμένου υπάρξουν 
λειτουργικές βελτιώσεις του Ν. 2932/01 καθώς και περαιτέρω εναρμόνισή του με τον 
Κανονισμό 3577/92.___________________________________________________________

9. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π.Α.Ε.).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε.______________________________________________________



10. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, ναυτική απασχόληση και κοινωνική 
προστασία:
• Μείωση της φορολογίας των πλοίων και των ναυτικών από την 1η Ιανουάριου 2002
• Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

(ΑΕΝ)
• Μείωση της στρατιωτικής θητείας για αποφοίτους των ΑΕΝ.

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
1. Φορολόγηση πλοίων

Η φορολογία των πλοίων μειώθηκε την 1.1.2002 προκειμένου αυτή να καταστεί 
περισσότερο ανταγωνιστική έναντι των αντίστοιχων που ισχύουν σε άλλα Κράτη -  
Μέλη της Ευρ. Ένωσης. Με σκοπό την προσέλκυση νέων και νεότευκτων πλοίων στο 
ελληνικό νηολόγιο προωθείται η περαιτέρω μείωση της φορολογίας των πλοίων αυτής 
της κατηγορίας.

2. Φορολόγηση ναυτικών
Μειώθηκαν με Νόμο οι συντελεστές φορολόγησης αμοιβών Αξιωματικών και 
κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού από 9% σε 6% και από 6% σε 3% 
αντίστοιχα.

3. Επιδότηση και του δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Προς ολοκλήρωση του συστήματος της δωρεάν εκπαίδευσης των σπουδαστών ΑΕΝ, 
προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επιδότηση του δεύτερου εκπαιδευτικού 
ταξιδιού των παραπάνω σπουδαστών.

4. Συνάρτηση ασφαλιστικών εισφορών σε φορτηγά πλοία άνω των 500 κόρων με 
τον αριθμό των υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών.
Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών προωθείται η 
μείωση των καταβαλλόμενων από τους πλοιοκτήτες ασφαλιστικών εισφορών προς το 
ΝΑΤ σε συνάρτηση με τον αριθμό των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν στα υπό 
πλοιοκτησία τους με Ελληνική σημαία φορτηγά πλοία άνω των 500 κόρων.

5. Νέο θεσμικό πλαίσιο για εγγραφή πλοίων σε ειδικό μητρώο ύστερα από ναύλωση 
Bareboat.
Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και αναμένεται μέχρι τέλος του 2003 
να προωθηθεί νέο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα να 
υψώσουν την ελληνική σημαία πλοία τρίτων χωρών που ναυλώνονται από έλληνες ή 
κοινοτικούς υπηκόους. [Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος]

6. Ένταξη των Εταιρειών των Μεσογειακών Φορτηγών πλοίων στην παράλληλη 
αγορά του χρηματιστηρίου ΧΑΑ.



Με στόχο την ανανέωση του στόλου των Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους προωθείται η δυνατότητα ένταξης των 
εταιρειών του κλάδου στο ΧΑΑ με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ήδη εφαρμόζεται 
για τα ποντοπόρα φορτηγά πλοία.

7. Μείωση στρατιωτικής θητείας
Μειώθηκε η θητεία για το Πολεμικό Ναυτικό από 17 σε 12 μήνες για τους 
απόφοιτους των Ακαδημιών Α.Ε.Ν. Μετά τις νέες μειώσεις από το ΥΕΘΑ και με 
σκοπό την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ζητήθηκε περαιτέρω αναλογική 
μείωση της θητείας σε 6 μήνες για τους παραπάνω αποφοίτους.

8. Αύξηση επιδομάτων ανεργίας
Αυξήθηκαν τα επιδόματα έγγαμων ανέργων ναυτικών κατά 34% και των άγαμων 
κατά 42%, ενώ μειώθηκε από 5 σε 3 έτη η θαλάσσια υπηρεσία για την καταβολή 
τους.

9. Απασχόληση συνταξιούχων ναυτικών
Παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης ναυτικού επαγγέλματος από συνταξιούχους 
ναυτικούς Ν.Α.Τ. λόγω γήρατος. Η σχετική διάταξη ψηφίσθηκε στη Βουλή.

10. Συντάξεις ναυτικών
Αύξηση ανώτατων συντάξεων ναυτικών που υπολείπονται του 70% του βασικού 
μισθού ενέργειας κλιμακωτά από 1/1/2003 στο 62,5%, 1/1/2004 στο 65% ,1/1/2005 
στο 67,5 % και 1/1/2006 στο 70%. Αύξηση της επικουρικής σύνταξης από 1% σε 
1,5% με ανώτατο πλαφόν το 30%. Η σχετική διάταξη ψηφίσθηκε στη Βουλή. Οι 
συντάξεις ναυτικών καταβάλλονται κανονικά από το ΝΑΤ

11. Εντατικοποίηση του προγράμματος προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα 
- Οργανισμός Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών (ΟΑΕΝ) -  Αναμόρφωση και 
εκσυγχρονισμός Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας(ΓΕΝΕ).

Θα διαμορφωθεί νομοθετικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 
του ΓΕΝΕ με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής προστασίας σε ναυτικούς επί 
ζητημάτων ναυτικής εργασίας, ανεργίας και εγκατάλειψής τους. [Αυτή η πρόβλεψη 
-  ενημέρωση αντικατέστησε προγούμενες, σύμφωνα με τις οποίες, «Ο νέος 
Οργανισμός Απασχόλησης Εμπορικού Ναυτικού (ΟΑΕΝ), ο οποίος θα απορροφήσει 
τρία νομικά πρόσωπα (α) ΕΛΟΕΝ (β) Εστία Ναυτικών και (γ) ΓΕΝΕ πρόκειται να 
κατατεθεί στη Βουλή.»]

12. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών .
Κυρώθηκε με Νόμο η 180 Διεθνής Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων. Με αντίστοιχα Π.Δ. 
ρυθμίστηκαν θέματα εφαρμογής των απαιτήσεών της και διαμορφώθηκε ειδικό 
πλαίσιο όσον αφορά τα πληρώματα επιβατηγών ταχυπλόων πλοίων.



13. Δημιουργία φορέα κοινωνικής αντίληψης ναυτικών
[Σε προηγούμενο απολογισμό υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, που είχε ενημερωθεί ως
εξής: «Με απόφαση YEN συγκροτήθηκε Επιτροπή με έργο την υποβολή προτάσεων για 
τη διαμόρφωση πλαισίου σύστασης λειτουργίας Ειδικού Ταμείου Προστασίας από την 
Ανεργία για τους ναυτικούς. Έχουν ζητηθεί απόψεις κοινοτικών εταίρων φορέων 
αναφορικά με τους πόρους, τους σκοπούς, τη διοίκηση και του νέου φορέα.» Σε αυτόν 
τον απολογισμό έχει παραληφθεί]____________________________________________

11. Δορυφορικό σύστημα για άσκηση ελέγχου στη δραστηριότητα των αλιευτικών 
σκαφών: Ολοκλήρωση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων σε μηχανότρατες συνεχίζεται και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το α ' τετράμηνο 2004.

12. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος:
• Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας οκτώ (8) Περιφερειακών Σταθμών για την 

Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) στη θάλασσα (Πρέβεζα, 
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σάμος, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Λαύριο, Σαντορίνη)

• Ολοκλήρωση θεσμικών παρεμβάσεων
• Προμήθεια τεσσάρων (4) σύγχρονων σκαφών για απορρύπανση
• Δημιουργία κεντρικής αποθήκης για υλικά απορρύπανσης, που παράλληλα θα 

αποτελέσει εκπαιδευτικό κέντρο για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Έχει προωθηθεί η διαδικασία για την σύσταση και λειτουργία εννέα νέων 

Περιφερειακών Σταθμών για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Ρύπανσης 
(ΠΣΚΡ) στην θάλασσα (Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σάμος, 
Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Λαύριο, Σαντορίνη).

• Με διαγωνισμό που διενεργείται από το Υπ. Ανάπτυξης, προωθείται η διαδικασία 
προμήθειας εννέα (9) σύγχρονων σκαφών απορρύπανσης. [Καθυστέρηση]

• Έχει αρχίσει η δημιουργία αποθήκης για υλικά απορρύπανσης στη νέα 
Επισκευαστική Βάση του ΑΣ στην Ελευσίνα το οποίο παράλληλα θα αποτελέσει 
εκπαιδευτικό κέντρο για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

. Εκδόθηκε η αρ. 2411.1/07/27.06.2003 (Β' 850) Υπουργική Απόφαση «Οδηγίες / 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε 
κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της 
Οδηγίας 2002/59 -  Ορισμός περιοχών καταφυγής»

[Ο απολογισμός είναι ακριβής σε αντίθεση από απολογισμούς του παρελθόντος.
Ενδεχομένως εδώ να οφείλονται και καθυστερήσεις που φαίνεται εκ των υστέρων
να υπάρχουν]



13. Νομοσχέδιο για τις καταδύσεις και τον καταδυτικό τουρισμό:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
• Βρίσκεται στη φάση τελικής επεξεργασίας το σχετικό νομοσχέδιο προκειμένου 

ακολούθως προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.

14. Ολοκλήρωση του προγράμματος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 
Ναυτικής Εκπαίδευσης -  Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα

14. Ολοκλήρωση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον Έλεγχο Κυκλοφορίας 
των Πλοίων (νΤΜΙβ): Αφορά θέματα έρευνας-διάσωσης, αστυνόμευσης, ρύπανσης, 
κλπ., εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια..

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Βρίσκεται σε εξέλιξη [Δεν δίδονται στοιχεία προόδου]____________________________

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
• Ψηφίσθηκε και εφαρμόζεται ο Νόμος για τη Ναυτική Εκπαίδευση
• Προωθούνται τα μέτρα της επιδότησης του β' εκπαιδευτικού ταξιδιού

σπουδαστών Α.Ε.Ν. καθώς και της εναλλακτικής δυνατότητας πραγματοποίησης 
εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών αυτών και σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη 
σημαία, όταν δεν επαρκούν τα διαθέσιμα ελληνικά πλοία.

• Προώθηση εκσυγχρονισμού υποδομών Ναυτικής Εκπαίδευσης-Κτιριακού 
Προγράμματος ΑΕΝ.

• Αξιολόγηση -  Πιστοποίηση -  Ένταξη της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην 
τριτοβάθμια εκπαιδευτική κλίμακα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ναυτικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας.______________________________________________________

15. Ενίσχυση, εκσυγχρονισμός, και λειτουργική αναβάθμιση του λιμενικού σώματος:
• Αύξηση οργανικής δύναμης σχεδόν στο διπλάσιο της σημερινής
• Ολοκλήρωση του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος (ΑΣ) και αύξηση των 

επιχειρησιακών του μέσων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
. Στο πλαίσιο της σταδιακής αύξησης της οργανικής δύναμης του ΑΣ, περατώθηκαν οι 

διαγωνισμοί και κατατάχθηκαν 38 νέοι Αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών και 400 
Λιμενοφύλακες.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΑΣ.______________________



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
. Στα πλαίσια συμμετοχής του YEN στο Κοινοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα 

«IMPAST», αναμένεται η ολοκλήρωση το Δεκέμβριο 2004 της ενσωμάτωσης 
ενεργητικών και παθητικών τεχνολογιών, με χρήση δορυφόρων, για τον έλεγχο της 
αλιευτικής δραστηριότητας.

17. Ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων- εφαρμογή Κώδικα ISPS

18. Φύλαξη θαλασσίων συνόρων και λαθρομετανάστευση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Με απόφαση της Ευρ. Επιτροπής, ανατέθηκε στο YEN η δημιουργία του ενός εκ των 

δύο ευρωπαϊκών Κέντρων Θαλασσίων Συνόρων για τον έλεγχο της 
λαθρομετανάστευσης.

19. Εθνικό Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν. 3182/03 που ρυθμίζει τα θέματα ναυτιλιακών εταιρειών 

πλοίων αναψυχής.

• Με το Ν. 3053/03, θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής. Με 
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν καθορίσθηκε η συγκρότηση και η λειτουργία 
του Συμβουλίου, το οποίο συγκλήθηκε για πρώτη φορά την 02.12.2003.

• Έναρξη συστηματικού κοινωνικού διαλόγου για τη συνδιαμόρφωση του 
προγράμματος «Ελληνική Ναυτιλία 2004-2008» που θα αποτελέσει τη βάση της 
ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής.

Διάφορα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ________________________________________________
• Έχει προωθηθεί Προεδρικό Διάταγμα για την σύσταση ειδικής Διεύθυνσης του YEN 

για την υλοποίηση του Κώδικα ISPS.
• Βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας Υπουργική Απόφαση που αφορά την 

εξουσιοδότηση, για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης, αναγνωρισμένων 
Οργανισμών Ασφάλειας που θα παρέχουν υπηρεσίες έγκρισης σχεδίων ασφάλειας 
πλοίων, ελέγχου και εγκατάστασης πλοίων, καθώς και αξιολόγησης της ασφάλειας 
των λιμανιών.



• Στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας υιοθετήθηκε με απόφαση των Υπουργών 
Θαλασσίων Μεταφορών η πρωτοβουλία του YEN για τον καθορισμό των αξόνων σε 
Ε.Ε προς ανάδειξη της έννοιας «ποιοτική ναυτιλία» και την προσέλκυση νέων στο 
ναυτικό επάγγελμα.

• Εκδόθηκαν οι απαιτούμενες διατάξεις για την ανέλκυση ναυαγίων, για τη βύθιση 
πλοίων και ναυαγίων για δημιουργία πυρήνων υποθαλάσσιας ζωής ή την 
εκπαίδευση και ξενάγηση αυτοδυτών και για την υποθαλάσσια περιήγηση με 
υποβρύχιο σκάφος.

• Διαμορφώνεται το τελικό σχέδιο Υ.Α. για τις άδειες διακυβέρνησης ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής.

• Καταρτίζονται σχέδια για την παραλαβή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων από
τους Ο.Λ και τα Λ.Τ και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) για έγκριση. Επίσης υποβάλλονται για έγκριση από 
τη ΓΓΛΛΠ τα τιμολόγια που αφορούν την παραλαβή των αποβλήτων και 
καταλοίπων.

• Καταρτίζεται Χάρτα Δικαιωμάτων του Επιβάτη στα πλαίσια ανάλογων ενεργειών 
που εφαρμόζονται στον αεροπορικό τομέα



16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & MME

[Δεν γίνεται ενημέρωση από το Υπουργείο Τύπου]

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΣ):
• Αναβάθμιση
• Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, και υλικοτεχνική υποδομή. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Αναβάθμιση: Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του οργάνου σε απόλυτο βαθμό με

τον ν. 2863/2000 και τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 101 A του 
αναθεωρημένου Συντάγματος. Μετά την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής 
του Δεκεμβρίου του 2001 έγινε ο διορισμός των νέων μελών από τη διάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής και το νέο Συμβούλιο ανέλαβε καθήκοντα στις 3.6.2002.

• Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή: Έγιναν 
προσλήψεις και αναμένονται νέες μετά από έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία. 
Αποκτήθηκε νέος μηχανογραφικός εξοπλισμός

• Το ΕΣΡ, επίσης, έχει αναθέσει στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μετά από
σχετική απόφαση του Υπουργείου Τύπου και MME, την υλοποίηση του έργου 
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Σ.Ρ και Μητρώο Εταιρειών Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης» κόστους 880.000 €._____________________________________

2. Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής 
εμβέλειας: Ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί:
• Νομός Αττικής: Ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία και 

χορηγήθηκαν 15 πρόσθετες άδειες λειτουργίας (σύνολο νομίμως λειτουργούντων για 
το νομό 35 Ραδιοφωνικοί Σταθμοί).

• Νομός Θεσσαλονίκης: Ολοκληρώθηκε από το ΕΣΡ και το Υπουργείο Τύπου και 
MME η διαδικασία επιλογής των πρώτων 27 διαγωνιζομένων των οποίων οι τεχνικοί 
φάκελοι των Ρ/Σ , μας γνωστοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ότι είναι τεχνικά επαρκείς. Μετά από σχετική προσφυγή των κατοίκων όμορων δήμων 
το ΣτΕ έχει εκδώσει απόφαση με την οποία ακυρώθηκε το κέντρο εκπομπής Χορτιάτη 
με αποτέλεσμα να είχε ανασταλεί η διαδικασία έκδοσης αδειών μέχρι το ΥΜΕ να 
επιλέξει το νέο κέντρο εκπομπής. Συνεπώς το Υπουργείο παραμένει σε αναμονή των 
σχετικών, προς συμμόρφωση στην ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ ενεργειών του 
ΥΜΕ.



• Λοιποί Νομοί: Καταρτίστηκε, από το Υπουργείο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το 
οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Ρ/Σ για να τους χορηγηθεί 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το σχέδιο έχει σταλεί στο ΕΣΡ για τις δικές του 
παρατηρήσεις. Στην προκήρυξη των θέσεων ανά νομό θα προβεί το ΕΣΡ.

Τηλεοπτικοί Σταθμοί:
• Μετά την απόρριψη από το ΕΣΡ, λόγω έλλειψης των νομίμων προϋποθέσεων, του 

συνόλου των αιτήσεων για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, και την κατοχύρωση της 
ανεξαρτησίας του οργάνου σε απόλυτο βαθμό με τον ν. 2863/2000 και τις διατάξεις 
των άρθρων 15 παρ. 2 και 101/Α του αναθεωρημένου Συντάγματος καταρτίστηκε, 
από το Υπουργείο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο καθορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Τ/Σ για τους χορηγηθεί άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας. Το σχέδιο έχει σταλεί στο ΕΣΡ για τις δικές του 
παρατηρήσεις. Στην προκήρυξη των θέσεων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας θα προβεί το ΕΣΡ.

. Ανέσταλησαν οι άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
μέσω δορυφόρου των εταιρειών Alpha Digital και Interactive. Παραμένει πλέον 
μόνο μία εταιρεία παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω 
δορυφόρου, η Multichoice.

• Επί του παρόντος, το Υπουργείο καταρτίζει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το 
οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς που θα 
παρέχουν συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω επίγεισων πομπών. Το
σχέδιο, με την ολοκλήρωσή του, θα αποσταλεί στο ΕΣΡ για παρατηρήσεις και το 
οποίο είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των αδειών.

3. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Ενίσχυση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με προσωπικό 
και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για τη συμμετοχή της στη μετάδοση του σήματος των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
. Ενίσχυση με Προσωπικό: Η προκήρυξη για την πρόσληψη 234 ατόμων, κυρίως 

τεχνικών, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΔΔΑ 
και το ΑΣΕΠ.

• Υλικοτεχνική Υποδομή: Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ-ΑΕ το 
Τριετές Επενδυτικό Πρόγραμμα, ύψους 36.975.000 €, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να 
υλοποιείται, με άμεση προτεραιότητα τη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο του 2003 και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

4. Αναβάθμιση του δορυφορικού τηλεοπτικού προγράμματος προς τους αποδήμους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Διείσδυση στα δίκτυα: Η Δορυφορική ΕΡΤ (ERT SAT) εκπέμπει σε συνδρομητική 
βάση και σε ψηφιακή μορφή. Επίκειται συμφωνία για καλωδιακή λήψη με Σουηδία, 
Ρουμανία, Ισραήλ, Βρετανία.

• Εια την τεχνική επάρκεια του Δορυφορικού Τηλεοπτικού Προγράμματος έχει 
ολοκληρωθεί και ελεγχθεί η καλή λειτουργία των δύο Θαλάμων Ελέγχου Ροής 
Προγράμματος (Control Rooms), με στόχο τη χρονική διαφοροποίηση της μετάδοσης 
προγράμματος.

• Πρόγραμμα : Το 96% του προγράμματος συντίθεται από εκπομπές των δικτύων 
Ν.Ε.Τ, ΕΤ-1, ΕΤ-3, δελτίο ΡΙΚ. Το 4% αφορά σε τρεις εβδομαδιαίες και πέντε 
μηνιαίες εκπομπές ειδικού ενδιαφέροντος. Προωθείται μετάδοση πεντάλεπτου 
δελτίου ειδήσεων στην Αγγλική, εβδομαδιαίου μαγκαζίνο στην Αγγλική (μέσω 
χορηγίας), υποτιτλισμού των σειρών στην Αγγλική.

5. Δημιουργία εθνικού ιστορικού αρχείου για τη διάσωση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
αρχειακού υλικού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Υλικό Υπουργείου Τύπου και MME.
• Το Υπουργείο Τύπου διαθέτει ένα πλούσιο κινηματογραφικό υλικό διάρκειας 900 

περίπου ωρών, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1905 μέχρι το 1996 και 
αναφέρεται στα σπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα της περιόδου αυτής. Για τη 
διάσωσή του αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του το Υπουργείο σκοπεύει να το 
ψηφιοποιήσει μέσω του ΕΠΚτΠ..

• Ήδη υπάρχει και λειτουργεί πιλοτικά στο site του Υπουργείου ( www.minpress.gr ) 
ένα τμήμα του υλικού αυτού διάρκειας μιας (1) ώρας. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Υπουργείου έχει επίσης προταθεί η Δημιουργία Κέντρου Ψηφιοποίησης και 
Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Υλικού που θα συγκεντρώσει το υπάρχον υλικό των 
Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων.

Υλικό ΕΡΤ.
• Η ΕΡΤ ως προς τα δικά της αρχεία έχει υποβάλει σχετική πρόταση στη Διαχειριστική 

Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για να συμπεριληφθεί στη χρηματοδότηση του Γ  
ΚΠΣ.

• Συνεχίζεται το έργο αποκατάστασης, διατήρησης και διαφύλαξης του οπτικο-
ακουστικού υλικού των Ειδήσεων και της Ταινιοθήκης του Προγράμματος.__________

http://www.minpress.gr


17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 -  2004

1. Προβολή του Διεθνούς -  Ευρωπαϊκού ρόλου της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Στο δίπτυχο αυτό συμπυκνώθηκε ο στόχος της ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως ενός 
«κόμβου» οικονομικής διπλωματίας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκουμε με τις εξής ενέργειες -  πρωτοβουλίες:

. Διεκδίκηση Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το 
σύστημα διεκδίκησης. Τα όργανα που έχουν συσταθεί, η Διυπουργική Επιτροπή και η 
Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης μαζί με την Εκτελεστική Γραμματεία, 
παρακολουθούν και ενισχύουν τη δυναμική της διεκδίκησης. Η Εκτελεστική 
Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά και είναι σημαντικό ότι μέχρι τώρα έχει λάβει όλες 
τις αποφάσεις της με πλήρη ομοφωνία, ενδεικτικό του κλίματος συναίνεσης που έχει 
κατακτηθεί γύρω από αυτόν τον στόχο. Στις τελευταίες συνεδριάσεις της, μετά τη 
διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών, επέλεξε το διοικητικό προσωπικό, τον 
Σύμβουλο για τις τεχνικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, το Νομικό 
Γ ραφείο το οποίο θα προετοιμάσει το νομοσχέδιο για τον φορέα διοργάνωσης και τον 
Σύμβουλο Επικοινωνίας. Στις αρχές του 2004 θα είναι έτοιμο το νομοθετικό πλαίσιο 
(δύο νομοσχέδια) [Μικρή καθυστέρηση] για τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
(πολεοδομικές, χωροταξικές, χρήσεις γης), για τη ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, 
διοίκησης φορέων διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008 και 
διαχείρισης υποδομών, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο των έργων υποδομής που 
θα υποστηρίξουν τη διοργάνωση της EXPO 2008 και που, με ειδικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις, θα κατοχυρώσουν και την προοπτική ανάπτυξης της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής, στα δυτικά της, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της 
διεκδίκησης.
Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για τη διεκδίκηση της EXPO 2008, 
διοργανώθηκε από το ΥΜΑ-Θ, στη Θεσσαλονίκη, στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2003, 
διήμερο διεθνές συμπόσιο με θέμα: «Μητέρα Γη» Γνώση της Γης, Γεωργία, 
Διατροφή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΒΙΕ (Προεδρείο, Επίτροποι), Ελλήνων 
και ξένων επιστημόνων, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και του 
επιχειρηματικού κόσμου. Το Συμπόσιο, κατά ομολογία όλων των συνέδρων, αλλά και 
των υπευθύνων του ΒΙΕ που το παρακολούθησαν, είχε ιδιαίτερη επιτυχία.
Ήδη, ετοιμάζεται με πολλή επιμέλεια υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του 
ΥΜΑ-Θ, και με την συνδρομή του Συμβούλου Επικοινωνίας, η παρουσίαση της 
Ελληνικής υποψηφιότητας κατά την προσεχή Γενική Συνέλευση του Γραφείου 
Παγκοσμίων Εκθέσεων (ΒΙΕ) στο Παρίσι (10 και 11 Δεκεμβρίου). [Ενημέρωση;] 
Παράλληλα, συμπληρώνεται, εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται ο «φάκελος 
υποψηφιότητας», σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΒΙΕ, του οποίου ο Γραμματέας κ.



Λοσερτάλες επισκέφθηκε γι’ αυτόν το λόγο τη Θεσσαλονίκη στις 25-27 Νοεμβρίου 
και είχε εκτεταμένη συνεργασία με τον ΥΜΑ-Θ και τα στελέχη της ομάδας των 
ειδικών επιστημόνων που προετοιμάζουν τον Φάκελο, μέχρι την τελική κατάθεσή του, 
στις 23 Ιανουάριου 2004, στην έδρα του ΒΙΕ (Παρίσι).
Θα ακολουθήσουν, μία Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2004 και άλλη μία, τον 
Δεκέμβριο 2004, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η μυστική ψηφοφορία ανάμεσα 
στους 91 εκπροσώπους των κρατών-μελών του ΒΙΕ για την ανάδειξη της 
διοργανώτριας πόλης της EXPO του 2008 μεταξύ των 3 υποψηφίων πόλεων 
(Θεσσαλονίκη, Σαραγόσα, Τεργέστη).

. Σύνοδος Κορυφής 2003: Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης είχε διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο υποστήριξης των παράλληλων εκδηλώσεων που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής 2003. Η Σύνοδος Κορυφής οργανώθηκε επιτυχώς, 
ο απολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας είναι θετικός και, πέρα από τα θέματα της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής που προωθήθηκαν σημαντικά, η άσκηση της Προεδρίας 
αύξησε το διεθνές κύρος της χώρας, αλλά συγχρόνως ανέδειξε την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή της. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε φιλικά και 
φιλόξενα τους επισκέπτες της, θεωρώντας σημαντικά τα κινήματα των πολιτών. Τα 
επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 21/6, ήσαν περιορισμένα, 
για τις ζημίες που υπέστησαν κάποια καταστήματα επελήφθη άμεσα και 
αποτελεσματικά η Κυβέρνηση δια του ΥΜΑ-Θ και είναι σημαντικό πως, για πρώτη 
ίσως φορά σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών πόλεων όπου έγιναν 
Σύνοδοι, στη Θεσσαλονίκη η συντριπτική πλειοψηφία των ποικίλων εκδηλώσεων των 
πολιτών (διαδηλώσεις κλπ.) έγινε με υποδειγματική ομαλότητα, ειρηνικά και 
πολιτισμένα, χωρίς να διαταραχθεί η ζωή της πόλης

• Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 -  Η Θεσσαλονίκη Ολυμπιακή Πόλη: Στη Θεσσαλονίκη 
θα τελεστούν οι προκριματικοί αγώνες ποδοσφαίρου του ενός από τους τέσσερις 
ομίλους και, μάλιστα, ο πρώτος αγώνας θα είναι ο εναρκτήριος για όλο το ολυμπιακό 
πρόγραμμα. Από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», συνολικού ύψους 220 δισ. δρχ. για 
όλη τη χώρα, διατίθενται για το Ν. Θεσσαλονίκης περίπου 60 δισ. δρχ. Από αυτά , τα 
22 δισ. δρχ. διατίθενται για έργα υποδομής της πόλης (οδικές παρεμβάσεις, 
αναπλάσεις, χώροι στάθμευσης κλπ.), τα 17,5 δισ. δρχ. για αθλητικές υποδομές σε 
Δήμους και προ-ολυμπιακά προπονητήρια και 20,5 δισ. δρχ. για την αναβάθμιση των 
τεσσάρων μεγάλων σταδίων: Καυτανζογλείου, ΠΑΟΚ, Άρη, Απόλλωνα Καλαμαριάς. 
Ήδη, σε όλα τα προγραμματισμένα έργα οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με 
τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωσή τους και με 
αισθητή την ταχεία πρόοδό τους.
Η Θεσσαλονίκη ήδη έχει τις προδιαγραφές μιας εν δυνάμει ευρωπαϊκής 
μεγαλούπολης, η οποία συγκεντρώνει μια κρίσιμη δέσμη σημαντικών 
οργανισμών της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και διπλωματίας.

• Διεθνές Πανεπιστήμιο Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη: Η Κυβέρνηση, 
συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχωρεί στην ίδρυση του Διεθνούς Ελληνικού 
Πανεπιστημίου με έδρα της Διοικούσας Επιτροπής την Θεσσαλονίκη. Η σχετική 
ρύθμιση έχει ήδη περιληφθεί στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η ίδρυση



του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη αποτελεί το πρώτο συστηματικό 
άνοιγμα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτός συνόρων, που απευθύνεται 
στους νέους των χωρών της ευρείας γεωγραφικής γειτονιάς μας (Βαλκανικών χωρών, 
Παρευξεινείων χωρών, Αραβικών χωρών και χωρών της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου), αλλά και στους νέους που προέρχονται από την ομογένεια της Δυτικής 
Ευρώπης και της Αμερικής. Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, του οποίου η 
Θεσσαλονίκη θα αποτελεί την έδρα, θα βρίσκεται σε στενή ακαδημαϊκή και 
λειτουργική σύνδεση με τα Πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το νεοσύστατο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού 
νομοσχεδίου, θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, στην 
οποία θα μετέχουν και οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας. 
Στόχος μας είναι να αρχίσει η λειτουργία των πρώτων Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών από τον Σεπτέμβριο 2004.

. Θέματα Ν.Α Ευρώπης -  βΕΟ : Το ΥΜΑ-Θ υποστηρίζει την εναλλακτική έδρα του 
Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη και επιχειρείται περαιτέρω αναβάθμιση 
και αξιοποίηση του ρόλου της. Ο ΥΜΑ -  Θ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση και με 
τον Ειδικό Συντονιστή του Συμφώνου Σταθερότητας Έρχαρντ Μπούσεκ για την 
ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη. Η συγχώνευση των 
Επιχειρηματιών Συμβούλων του 8ΕΘΙ και του Συμφώνου Σταθερότητας θα βοηθήσει 
στον καλύτερο συντονισμό των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από την 
ανασυγκρότηση των Βαλκανίων

• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση: Από το 2000 το ΥΜΑ-Θ 
υποστήριξε τη λειτουργία της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ανασυγκρότησης διαχειρίζεται 1,6 δισ. €. Προωθείται η διεύρυνση της 
συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων.

. Γραφείο Επιχειρηματικής Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας: Στον ένα 
χρόνο της λειτουργίας του, κατόρθωσε να αυξήσει το ποσοστό των Ελλήνων 
επιχειρηματιών που υποβάλλουν προτάσεις στα προγράμματα της Παγκόσμιας 
Τράπεζας.

• Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΘΕϋΕΕΟΡ): Το ΥΜΑ-Θ υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό που έχει
συμβουλευτικό ρόλο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού (ΕΚΕΠΠ):
Βρίσκεται πλέον σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης και προγραμματίζει τη δράση του με 
στόχο να αναδειχθεί σε «κόμβο» ενός δικτύου ενημέρωσης σε ολόκληρη τη 
βαλκανική και την ευρύτερη διασυνοριακή περιφέρεια.

Με μοχλό το Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης και σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Υγείας, προωθούνται οι ιδέες για τη δημιουργία
«Δικτύου Στεγών Φιλοξενίας» και θεσμού «Βαλκάνιου Συνηγόρου».



• Διεθνές Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης: Το ΥΜΑ-Θ υποστηρίζει το Διεθνές Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης που σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκσυγχρονισμού της 
Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με θεσμούς και εμπειρογνώμονες που 
συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη ή έχουν μια ανεξάρτητη εμπειρία.

• Η δημιουργία «Δικτύου Στεγών Φιλοξενίας»: Πρόκειται για ένα δίκτυο «Στεγών 
Φιλοξενίας» στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, για την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, με Διεθνές Κέντρο στη Θεσσαλονίκη για τον συντονισμό των δράσεων, 
των πολιτικών και των λαμβανόμενών μέτρων. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να 
υποστηριχθεί από το Σύμφωνο Σταθερότητας και είναι ενδεχόμενο να αποδώσει στην 
πόλη το παραπάνω Κέντρο Συντονισμού
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ, θα λειτουργήσει στη 

Θεσσαλονίκη «Εθνική Στέγη» για την υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων 
εμπορίας. Η «στέγη» αυτή θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τα Υπουργεία Μακεδονίας -  
Θράκης και Εξωτερικών, θα είναι δε αποτέλεσμα προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα 
στο ΕΚΑΚΒ, Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις._____________

2. Έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των 
Βαλκανίων:
• Παρακολούθηση της εφαρμογής
• Έλεγχος της συμβατότητας και συνέργειας του Ελληνικού Σχεδίου με άλλα ευρωπαϊκά 

και διεθνή σχέδια ανασυγκρότησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Το πενταετές σχέδιο, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο η χώρα μας ενισχύει 

έξι «επωφελούμενες» - λήπτριες χώρες (Σερβία- Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Αλβανία, Βοσνία -  Ερζεγοβίνη), μετά την ολοκλήρωση της κυρωτικής 
διαδικασίας και την ψήφιση των Διμερών Συμβάσεων από την ολομέλεια της Βουλής, 
με τρικομματική συναίνεση, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

. Κατά προτεραιότητα, λόγω της ιδιαίτερης πρακτικής και συμβολικής σημασίας τους, 
εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΟΑΒ του έργου ανακατασκευής του 
Κυβερνητικού Μεγάρου των «Κοινών Θεσμών» στο Σεράγεβο, καθώς και η 
επιχορήγηση με 2.975.000 ευρώ της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη -  Solidarity» που έχει 
δημιουργήσει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την υλοποίηση προγράμματος 
ανοικοδόμησης Ιερών Ναών στο Κοσσυφοπέδιο.

• Επιπλέον:
>  Από το Ταμείο Μικρών Έργων (ΤΜΕ), είχαν υποβληθεί από τις Διπλωματικές 

μας Αρχές στις λήπτριες χώρες και έχουν εγκριθεί 22 μικρά έργα, κυρίως 
τεχνικά, «αισθητής» χρησιμότητας για τις τοπικές κοινωνίες.

>  Στο τμήμα των Ιδιωτικών Επενδύσεων, έχουν εγκριθεί 18 παραγωγικές 
επενδύσεις, με τις οποίες καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό των προβλεπόμενων 
για κάθε λήπτρια χώρα επιχορηγήσεων, συνεχίζεται δε από την αρμόδια



Κεντρική Γνωμοδοτική ΕΠιτροπή η εξέταση και άλλων που, εν τω μεταξύ, έχουν 
υποβληθεί.

>  Στον Δημόσιο Τομέα, 13 μεγάλα έργα, εξαιρετικής αναπτυξιακής σημασίας για 
τις λήπτριες χώρες και την ευρύτερη περιοχή, εντάσσονται στο ΕΣΟΑΒ και 
συνεχίζεται η αξιολόγηση και άλλων.

. Σημαντική, επίσης, εξέλιξη για το ΕΣΟΑΒ και τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στην 
υλοποίηση του Σχεδίου, είναι η ίδρυση «Εραφείου ΕΣΟΑΒ» στο ΥΜΑ-Θ και η 
στελέχωση με Οικονομικό Εμπορικό Ακόλουθο, που ήδη έχει εγκατασταθεί με έδρα 
το ΥΜΑ-Θ, ώστε η ενημέρωση και ο συντονισμός των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, να γίνονται 
ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα._________________________________________



18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 
απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών (Πρόγραμμα «ΣΧΕΔΙΑ»): Ολοκλήρωση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑ (Σχολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου) 
αποτέλεσε μια προσπάθεια εισαγωγής της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία 
απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου. Συνολικά 
εγκαταστάθηκαν 82 ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε 45 δημοτικά σχολεία που 
λειτουργούν σε 32 μικρά νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων. Στα πλαίσια του 
προγράμματος τα σχολεία που συνδέθηκαν με το Ιηΐετηεΐ δημιούργησαν ένα 
δικτυακό ιστό ο οποίος επέτρεψε την επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και με άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
τηλεκπαίδευση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2. Μεταφορές -  Θαλάσσια ενδοεπικοινωνία στο Αιγαίο:
1 .Περαιτέρω αύξηση γραμμών και αδειών σκοπιμοτήτων
2. Έναρξη ναυπήγησης 8-10 πλοίων ειδικών προδιαγραφών για κάλυψη αναγκών των

μικρών κυρίως νησιών
3. Καθημερινή σύνδεση -  ενδοεπικοινωνία των νησιών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές -  Αύξηση γραμμών.
Για τη στήριξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική χώρα, 
όσο και μεταξύ τους, το Υπουργείο Αιγαίου επιδοτεί άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές με τη 
μίσθωση Επιβατηγών Οχηματαγωγών πλοίων -  μέσω Δημόσιων μειοδοτικών 
διαγωνισμών.
• Την περίοδο Ιανουάριου 2000 -  Οκτωβρίου 2002 με το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

(άδειες σκοπιμότητας, κύριες και ταχυδρομικές άγονες γραμμές) οι ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις εξυπηρετήθηκαν χωρίς προβλήματα. Το Υπουργείο Αιγαίου διέθεσε 
πιστώσεις:
>  το έτος 2000 για την επιδότηση 37 άγονων γραμμών, 7.375.202 €,
>  το έτος 2001 για την επιδότηση 41 άγονων γραμμών, 8.745.415 €
> το έτος 2002 για την επιδότηση 45 άγονων γραμμών, 12.000.000 €.

• Από την 1/11/2002 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές Ν. 2932/2001 (περί απελευθέρωσης της αγοράς και άρση 
του cabotage στις Εσωτερικές Θαλάσσιες Μεταφορές) -  σύμφωνα με το οποίο



καταργήθηκαν οι άδειες σκοπιμότητας, και καθιερώθηκε η έννοια του γενικού 
δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για την τακτική δρομολόγηση, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων πλοιοκτητών και η δυνατότητα επιβολής από τον 
Υπουργό (YEN ή Αιγαίου) στους πλοιοκτήτες των τακτικών γραμμών υποχρεώσεων 
δημόσιας υπηρεσίας.

. Την δρομολογιακή περίοδο 1/11/2002-31/10/2003 απορροφήθηκαν 25.180.000 €, για 
την επιδότηση 50 γραμμών (εκτελέστηκαν 6.000 δρομολόγια).

• Την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο 1/11/2003 - 31/10/2004 συνεχίζεται σε σταθερή 
βάση η εξυπηρέτηση της ενδοεπικοινωνίας των νησιών του Αιγαίου με την εκτέλεση 
7.600 δρομολόγιων συνολικά σε 50 επιδοτούμενες γραμμές. Για την περίοδο αυτή 
οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες ανέρχονται σε περίπου 25.200.000 € εκ των οποίων τα 
17.200.000 € περίπου θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο 
ποσό από τον επίναυλο 3% στις τιμές των εισιτηρίων.

• Για τη ριζική και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος των «άγονων γραμμών», 
εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε μελέτη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) για τις 
άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, σύμφωνα με την οποία προτάθηκε η εξυπηρέτηση των 
άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης με 
αυτοχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο του PFI (Private 
Finance Initiative) σε αντικατάσταση του υφισταμένου συστήματος των ετησίων 
επαναλαμβανόμενων διαγωνισμών μονοετών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας. Το Υπουργείο Αιγαίου συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και ενεκρίθη η μελέτη η οποία προσδιορίζει 
τη διαμόρφωση του συγκοινωνιακού τμήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
διεθνούς προκήρυξης με τη μέθοδο του PFI, τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών και του αριθμού των απαιτούμενων πλοίων, την επέκταση των 
προβλέψεων σχετικά με την επιβατική κίνηση και τα άλλα χαρακτηριστικά της 
προσφερόμενης υπηρεσίας σε όλες τις άγονες γραμμές του Αιγαίου.
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα αποτελέσουν μέρος της προκήρυξης του διαγωνισμού και 
στη συνέχεια της σύμβασης παραχώρησης στο φορέα που θα επιλεγεί για να 
αποκτήσει τα πλοία και να εκτελεί την υπηρεσία προς τις άγονες γραμμές.

• Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μετά από προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού προέβη στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, για την 
προετοιμασία των όρων της προκήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού.

• Αποφασίσθηκε επίσης από τους Υπουργούς Αιγαίου, Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Οικονομίας & Οικονομικών, πιλοτικά η ανάθεση μετά από δημόσιο διεθνή 
μειοδοτικό διαγωνισμό της ναυπήγησης ή προμήθειας ενός (1) σύγχρονου 
επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου (ολικού μήκος ΙΙΟ,ΟΟμ περίπου, υπηρεσιακής 
ταχύτητας 22 κόμβων, χωρητικότητας 800 -  1.000 επιβατών και 400 κλινών) από τον 
ιδιωτικό τομέα ή συλλογικό φορέα π.χ. τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων των 
Νομών του Αιγαίου, με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης PFI (Private Finance 
Initiative) το οποίο μετά από τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης (10-12 ετών) θα



δρομολογηθεί στις εξής τρεις (3) άγονες δρομολογιακές γραμμές του Ανατολικού 
Αιγαίου:

1. ΣΑΜΟΣ -  ΧΙΟΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ -  ΛΗΜΝΟΣ -  ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή δύο (2) 
δρομολόγια την εβδομάδα.

2. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -  ΛΗΜΝΟΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ -  ΧΙΟΣ -  ΣΑΜΟΣ -  ΚΩΣ -  ΡΟΔΟΣ και 
επιστροφή ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.

3. ΣΑΜΟΣ -  ΧΙΟΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ -  ΒΟΛΟΣ και επιστροφή ένα (1) δρομολόγιο την 
εβδομάδα.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το Φεβρουάριο του 2004.

3. Αντιμετώπιση Λειψυδρίας:
1. Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων για εφαρμογή μελετών
2. Αύξηση πόρων για εγκατάσταση εργοστασίων αφαλάτωσης, σταδιακά, στα μεγάλα 

νησιά
3. Αξιοποίηση των φραγμάτων και δεξαμενών με κατασκευή δικτύων και 

ταχυδιυλιστη ρίων
4. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού
5. Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων υποδομών και αξιοποίησή τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Το Υπουργείο Αιγαίου χρηματοδοτεί τη μεταφορά νερού σε νησιά στα οποία 

παρουσιάζεται έλλειψη νερού. Τα νησιά που συνήθως αναφέρονται ως άνυδρα και 
υδροδοτούνται με πλωτά μέσα ανήκουν στις Νομαρχίες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 
και είναι:

>  στο Νομό Κυκλάδων: Αμοργός, Κουφονήσι, Κίμωλος, Ηράκλειά, Σχοινούσα, 
Φολέγανδρος, Τήνος, Σίκινος, Θηρασία, Δονούσα και Μήλος.

> στο Νομό Δωδεκάνησου: Αγαθονήσι, Αειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, 
Σύμη, Χάλκη, Παληόνησος & Ψέριμος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διατηρεί το Υπουργείο Αιγαίου, το κόστος της
μεταφοράς νερού αυξάνεται κάθε χρόνο, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των
μεταφερόμενων ποσοτήτων και στην αύξηση των τιμών μεταφοράς.

• Την περίοδο 2000 -  2002 το Υπουργείο Αιγαίου διέθεσε 12.006.554 € για τη 
μεταφορά 2.284.389 γπ3 στα παραπάνω άνυδρα νησιά.

• Το διάστημα Ιανουάριος -  Σεπτέμβριος 2003 οι αντίστοιχες πιστώσεις ανήλθαν στο 
ποσό των 4.581.000 €

• Προκειμένου να υπάρξει ορθολογική επίλυση του ζητήματος της υδροδότησης των 
νησιών, το Υπουργείο Αιγαίου σκοπεύει μέχρι το τέλος του 2003 να αναθέσει την 
εκπόνηση Ειδικής Μελέτης προκειμένου:

>  να εξεταστούν οι συνθήκες μεταφοράς νερού στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου,
> να γίνει πρόγνωση για το μέγεθος των υδατικών ελλειμμάτων στο μέλλον και να 

προταθεί η βέλτιστη λύση για την αντιμετώπισή τους,



> να διαμορφωθεί ένα δυναμικό σύστημα παρακολούθησης τόσο των αποθεμάτων 
και της ζήτησης κάθε νησιού όσο και της λήψης των αποφάσεων που αφορούν 
στη μεταφορά νερού.

4. Υπηρεσίες Υγείας: Εξοπλισμός 29 πολυδύναμων ιατρείων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Παραδώσαμε 31 ασθενοφόρα στα νησιά
• Θεσπίστηκαν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, κίνητρα για την κάλυψη των 

θέσεων ιατρικού προσωπικού στα 29 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.),
• Επιχορηγήσαμε με 312.457 € τη Ν.Α. Δωδεκανήσου για την κάλυψη δαπανών 

λειτουργίας του πλωτού πολυϊατρείου,
• Επιχορηγήσαμε με το ποσό των 307.580 € τα 29 Πολυδύναμα Περιφερειακά

Ιατρεία για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, των δαπανών ιατρικών αποστολών, 
του κόστους διαμονής των ιατρών και της προμήθειας οργάνων εξοπλισμού,

. Μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί 16 οργανικές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού σε μικρά νησιά, ςνώ παρακολουθούμε τη διαδικασία προκηρύξεων των 
οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

• Μέχρι τώρα υπάρχουν επτά (7) Π.Π.Ι. με τηλεϊατρική διασύνδεση με το Σισμανόγλειο 
στην Αστυπάλαια, τη Μεγίστη, τη Χάλκη, την Κάσο, τη Σύμη, τις Οινούσες και τους 
Φούρνους Ικαρίας,

• Παρακολουθούμε προγράμματα περιοδικών επισκέψεων ιατρικών κλιμακίων σε μικρά 
νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων.

Στον τομέα της πρόνοιας
. Διαθέσαμε σύγχρονα ειδικά μέσα (ειδικά λεωφορεία, ταξί, κ.α) σε συλλόγους ατόμων 

με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και ενισχύσαμε οικονομικά φορείς κοινωνικής προστασίας και 
πρόνοιας του Αιγαίου όπως ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Κέντρα αποκατάστασης, μέριμνας, 
οργανισμούς κοινωνικής παρέμβασης, με το ποσό των 1.348.360 €.

5. Προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος:
1. Συγκρότηση υπηρεσιών ελέγχου
2. Ολοκλήρωση της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για την προστασία όλων των 

παραδοσιακών οικισμών και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
3. Θεσμοθέτηση ειδικών όρων δόμησης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ______________________________________________________________
Θεσμικό πλαίσιο Προστασίας του Δομημένου και Φυσικού Περιβάλλοντος
Από τις αρχές του 2000 έως σήμερα:
• Συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις για το χαρακτηρισμό 179 

νησιών, νησίδων καθώς και περιοχών του Αρχιπελάγους ως τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους με όρους και περιορισμούς δόμησης.



. Εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα που θέτουν όρους για την εκτός σχεδίου δόμηση, 
σε 27 νησιά μικρού και μεσαίου μεγέθους (Κίμωλος, Δονούσα, Άνω Κουφονησι, 
Ηράκλειά, Σχοινουσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, 
Μεγίστη, Κασος, Τελενδος, Ψεριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονησι, Αρκοι, Αγ. 
Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θυμαινα, Σέριφος, Κύθνος), καθώς και σε 
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

• Εκδόθηκαν εξειδικευμένα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία 70 νησιωτικοί 
οικισμοί χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί και θεσπίζονται ειδικοί όροι και 
περιορισμοί για την προστασία τους.

• Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις του Υπουργού 
Αιγαίου, για τον χαρακτηρισμό μεγάλου αριθμού κτηρίων ως διατηρητέων.

• Συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας και έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τη 
προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος σε οικισμούς, συστάδες 
οικιστικών συνόλων, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α. (επισυνάπτεται σχετικός 
πίνακας)

• Διοργανώθηκε σειρά ημερίδων στα νησιά με θέμα «Αιγαίο : Αρχιτεκτονική και 
Περιβάλλον -  Προστασία και Προοπτική»

• Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 20 Νοεμβρίου 2003 το πρώτο 
νομοσχέδιο του ΥΠΑΙ, το οποίο αφορά την αποκατάσταση, προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του, δηλαδή στους κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς και 
στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με το νέο νόμο δρομολογείται η 
διαδικασία «απόσυρσης κτιρίων» μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και το 
μέτρο που διακρίνει την αρχιτεκτονική και το τοπίο των νησιών του Αιγαίου. Οι 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική κατεδάφιση ή και την ανάπλαση 
κτιρίων ή τμημάτων ή στοιχείων τους, με την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες.

Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπ. Αιγαίου
• Μετά τη θεσμοθέτηση του νέου Οργανισμού του (Π. Δ/γμα 110/2001), το Υπουργείο 

Αιγαίου ξεκίνησε τη δικτύωση του στα νησιά με νέες αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
προκειμένου να εξασφαλίσει:
>  την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας
>  τον έλεγχο της δόμησης στις ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου, καθώς και
>  την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

• Από 1/1/2003 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν οι 11 από τις 13 υπηρεσίες 
Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, στα νησιά 
Ρόδο, Χίο, Σάμο, Λέσβο, Σύρο, Λήμνο, Νάξο, Μήλο, Κάλυμνο, Θήρα και Κω, αφού 
ολοκληρώθηκε η στελέχωσή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, και η 
ενημέρωση τους με ειδικά σεμινάρια κατάρτισης. Υπολείπονται οι αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες σε Κάρπαθο και Ικαρία, ενώ με τροποποίηση του Οργανισμού του (Π.Δ.
110/2001), το Υπουργείο Αιγαίου προχώρησε στη σύσταση δύο επιπλέον υπηρεσιών 
Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς σε Άνδρο και 
Τήνο.



• Από το Μάρτιο 2001 συγκροτήθηκαν και λειτουργούν τα Συμβούλια Περιβάλλοντος 
(ΣΧΟΠ) ανά Νομό και Επαρχείο για την άσκηση αρχιτεκτονικού ελέγχου στην 
οικοδομική δραστηριότητα στο Αιγαίο, τα οποία συγκροτούνται από εκπρόσωπους 
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Υπουργείου Αιγαίου, του ΤΕΕ και τοπικών φορέων. 
Το επόμενο διάστημα με την πλήρη λειτουργία των νέων αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
του Υπουργείου, προβλέπεται η σταδιακή παύση της λειτουργίας των ΣΧΟΠ

9. Ελικοδρόμια: Σε όσα κατοικημένα νησιά δεν υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει σύγχρονο 
ελικοδρόμιο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Μέχρι σήμερα έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 25 ελικοδρόμια, έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή και αναμένεται η έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας σε 3 ακόμα ελικοδρόμια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή άλλων 
5. Συγκροτήθηκε επίσης κοινή επιτροπή των Υπουργείων Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και Αιγαίου για την επιθεώρηση των ελικοδρομίων και την αξιολόγηση 
της κατάστασής τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το Αρχιπέλαγος θα 
αποκτήσει ένα δίκτυο 33 ελικοδρομίων διεθνών προδιαγραφών με δυνατότητα 
24ωρης λειτουργίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. [Καθυστέρηση]

10. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (Πρόγραμμα ΑΣΠΙΣ): Εφοδιασμός όλων των 
νησιών με τα απαιτούμενα μέσα και υλικά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς το πρόγραμμα εξοπλισμού των νησιών με 

οχήματα (πυροσβεστικά, jeep) και λοιπά βοηθητικά μέσα (δίκυκλα, γεννήτριες, κλπ) 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

• Διατέθηκαν επιπρόσθετα σε Δήμους και πυροσβεστικές υπηρεσίες (97) ενενήντα 
επτά πυροσβεστικά οχήματα ενός τόνου, 13 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 3 
λεωφορεία των 15 θέσεων, 12 δίκυκλα, 9 jeep καθώς και σωστικά μέσα & μέσα 
έγκαιρης προειδοποίησης.

• Παραχωρήθηκαν επίσης υλικά διάσωσης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε 
όλους τους εθελοντικούς συλλόγους του Αιγαίου.

• Ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τον ΕΡΤ ΑΕ η εγκατάσταση 15 τηλεοπτικών 
αναμεταδοτών για την κάλυψη των αναγκών μεμονωμένων περιοχών και προχώρησε 
η προμήθεια επιπλέον δέκα επτά (17) τηλεοπτικών αναμεταδοτών, όπου σταδιακά θα 
τοποθετηθούν για την αναμετάδοση εθνικών τηλεοπτικών προγραμμάτων σε 
μεμονωμένες περιοχές που δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη Παράλληλα χρηματοδότησε 
την κατασκευή του τηλεοπτικού στούντιο της ΕΤ3 στη Σάμο και την ΕΡΤ-ΑΕ με 
εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,006) για βελτίωση ραδιοφωνικού δικτύου στο χώρο του 
Αιγαίου. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση (7) επτά αναμεταδοτών VHF σε Μυτιλήνη,



Χίο, Σάμο, Σύρο, Κω, Ρόδο και Ικαρία οι οποίοι αποτελούν πλέον το Παναιγαιακό 
δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας εκτάκτων αναγκών.

• Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης ενηλίκων του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος 
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» στο Νομό Λέσβου,

• Χρηματοδοτήθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του χώρου ευθύνης του 
Υπουργείου Αιγαίου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το 
Ινστιτούτο Μελέτης & Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) για τη 
μελέτη και παρακολούθηση του ηφαιστείου, το Ινστιτούτο Στερεού Φλοιού της Γης, 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την έρευνα της σεισμικότητας 
της ευρύτερης περιοχής της Χίου.

11. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Αιγαίου την περίοδο 2000-2002 από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των 78.124.621 € και 
αφορούσαν έργα, μελέτες, έρευνες και άλλες δράσεις κυρίως στις υποδομές των 
νησιών (περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια, σχολική στέγη, υγεία, κ.λ.π.) και στις 
αναπλάσεις ιστορικών κέντρων, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτηρίων, υποδομές 
πολιτισμού, κ.λ,π.
Οι χρηματοδοτήσεις της περιόδου Ιανουάριος -  Νοέμβριος 2003 από εθνικούς 
πόρους ανέρχονται στο ποσό των 8.443.259 €.

Α. Αναβάθμιση -  προβολή και μουσειολογική αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών 
κτηρίων:
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της μουσειολογικής αξιοποίησης των παλαιών 
βιομηχανικών κτιρίων των Δήμων Αγ. Παρασκευής και Πλωμαρίου (Νεοχώρι) 
Λέσβου. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες και μέχρι το τέλος 
του 2003 θα ολοκληρωθεί η συγγραφή των τευχών δημοπράτησης στα εξής έργα:
> θεματικό μουσείο ελιάς στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με φορέα υλοποίησης 

και διαχείρισης το Πολιτιστικό Ίδρυμα της τέως Τράπεζας ΕΤΒΑ νυν μέλος του 
Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.),

> θεματικό μουσείο της πρώιμης βιομηχανικής περιόδου στο πρώην κοινοτικό 
ελαιοτριβείο Νεοχωρίου του Δήμου Πλωμαρίου.

Παράλληλα το Υπουργείο Αιγαίου πραγματοποίησε σύναψη 5ετους προγραμματικής 
σύμβασης με το Δήμο Ερμούπολης που αφορά την χρηματοδότηση του εργαστηρίου 
συντήρησης και αποκατάστασης του βιομηχανικού μουσείου Ερμούπολης, και 
προχωρά
> στη δημιουργία ναυτικού μουσείου στο Πλωμάρι Λέσβου. Έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η αγορά του κατάλληλου κτιρίου και πρόκειται στη συνέχεια να 
χρηματοδοτηθούν οι απαιτούμενες μελέτες.


