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♦ Σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, μ,ε 
αντικείμενο τις δραστηριότητες για την πορεία προετοιμασίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

♦ Στη σύσκεψη μετείχαν τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία 
έχει συσταθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού για την εποπτεία της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων (ο υπουργός Πολιτισμού 
Ευάγγελος Βενιζέλος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας Χρήστος 
Πάχτας, ΠΕΧΩΔΕ Χρήστος Βερελής και Αθλητισμού Ανδρέας 
Φούρας), καθώς και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. 
“ΑΘΗΝΑ 2004” Στρατής Στρατήγης και Κώστας Μπακούρης.

♦ Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το μέχρι τώρα επιτελεσθέν έργο, 
που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και αφορά:

♦ Την κατάρτιση του νομοθετικού πλαισίου
♦ Τη σύσταση και την οργάνωση της Α.Ε. “ΑΘΗΝΑ 2004”
♦ Τη συγκρότηση και τις πρωτοβουλίες της Εθνικής Επιτροπής 

Ολυμπιακών Αγώνων
♦ Τις χωροθετήσεις ειδικών έργων
♦ Τις επαφές και συνεννοήσεις με τη ΔΟΕ

♦ Ειδικότερα ως προς τη χωροθέτηση των έργων, ο Πρωθυπουργός 
ενημερώθηκε για τη συγκρότηση και εντατική λειτουργία έξι ομάδων 
εργασίας (μία ανά ειδικό έργο) με τη συμμετοχή νομικών, 
πολεοδόμων, αρχαιολόγων, δασικών κλπ, προκειμένου να 
διερευνηθεί η περιοχή, που προσδιορίζεται για κάθε έργο στο φάκελο 
υποψηφιότητας, από πλευράς:

♦ Ιδιοκτησιακού καθεστώτος
♦ Αρχαιολογικής νομοθεσίας
♦ Δασικής νομοθεσίας
♦ Πολεοδομικής νομοθεσίας
♦ Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

♦ Στο κεφάλαιο που αφορά τη χωροθέτηση των έργων για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, οριστικοποιήθηκε, κατά τη σύσκεψη, η επιλογή 
των περιοχών:

♦ Των Θρακομακεδόνων για τη δημιουργία του Ολυμπιακού Χωριού



♦ Του Αγίου Κοσμά για τη δημιουργία του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου

• Επίσης, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε όπως η πρώτη πανηγυρική 
συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (υπό 
διευρυμένη σύνθεση και η οποία συμβολίζει την κινητοποίηση όλων 
των δυνάμεων του τόπου) πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία 
στις 21 Ιουνίου.

• Διαπιστώθηκε ότι η πορεία προετοιμασίας ενός εγχειρήματος, 
πράγματι, εθνικής εμβέλειας, όπως η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων, είναι απολύτως σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα της 
υπογραφείσης συμβάσεως με τη ΔΟΕ.

• Τέλος, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τόσο της 
Διυπουργικής Επιτροπής, όσον και της Α.Ε. “ΑΘΗΝΑ 2004”, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα τις αρχές, τον επαγγελματισμό και τη 
συστηματικότητα επί των οποίων στηρίζεται το έργο που έχει 
υλοποιηθεί μέχρι τώρα και το οποίο εγγυάται:

♦ Την απόλυτη διαφάνεια και
♦ Την οικονομία δυνάμεων, χρόνου και χρήματος.
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