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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη
Η υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, μέσω και
της διαμόρφωσης ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
την ανάπτυξη της περιφέρειας, την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό έχει
αναληφθεί σειρά μέτρων που στοχεύουν στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων, στην
άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών διαχείρισης και στην προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στις απαιτήσεις της ΕΕ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης και στην επίτευξη του στόχου της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Επιδίωξη είναι να
διασφαλιστεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, να προαχθεί η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που έχουν τεθεί.
Η ελληνική οικονομία επιτυγχάνει, συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
και στις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί και να
εντατικοποιηθεί προκειμένου να προσεγγίσουμε και να φθάσουμε τα προηγμένα κράτη της ΕΕ στο
ορατό μέλλον. Στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων μέσω του συγχρηματοδοτούμενου τμήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προγράμματα και έργα με εθνική, περιφερειακή και τοπική σημασία.
Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται σημαντική προσπάθεια για την περαιτέρω άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ήδη πέντε ελληνικές περιφέρειες, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική,
η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία, ξεπέρασαν τα προκαθορισμένα από την ΕΕ επίπεδα ανάπτυξης,
υπερέβησαν δηλαδή το 75% του μέσου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ των
25, που θεωρείται «κατώφλι» για την τυπική κατανομή των περιφερειών της ΕΕ σε περιφέρειες «Σύγκλισης», και στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 εισέρχονται σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης.
Σήμερα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας προσεγγίζει το 95% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 κρατών μελών σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και το 88% του μέσου
της ΕΕ των 15. Εκτιμάται ότι είναι εφικτό η χώρα μας να συνεχίσει αυτή την πορεία ώστε στο τέλος
της δεκαετίας να πλησιάσει το 100% του βιοτικού επιπέδου των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Πέρα από τη γενική εικόνα, όμως, ορισμένες περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα αυτές του στόχου
«Σύγκλισης», συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικές με την προσαρμογή τους στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις μίας ευρύτερης αγοράς μέσα
από μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, τη δημιουργία νέων θεσμών, την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την εκμετάλλευση και διάχυση των πλεονεκτημάτων της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Συνεπώς, ο στόχος που τίθεται είναι η πραγματική σύγκλιση όλων των περιφερειών της χώρας και η
ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας. Η κάθε περιφέρεια εντάσσεται πλέον με δυναμισμό στους
άξονες ανάπτυξης της χώρας, της ΕΕ, της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ο στόχος
για πραγματικά ανταγωνιστικές ελληνικές περιφέρειες στο διεθνές περιβάλλον, υποστηρίζεται σήμερα
με κάθε απόφαση που λαμβάνεται και αφορά στα επιχειρησιακά προγράμματα (τομεακά και περιφεΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
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ρειακά). Στο πλαίσιο, άλλωστε, του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η επιλογή
αυτή αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο με τη διάθεση του 82% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013
στην περιφέρεια.
Η πορεία υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
•

•
•

•
•

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ, με τη δημοσιοποίηση σχετικών
προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους (φορείς υλοποίησης), προκειμένου οι τελευταίοι να
υποβάλουν προτάσεις ένταξης έργων και δράσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ). Το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού αυτού έχει ενταχθεί στα ΕΠ και έχουν υπογραφεί συμβάσεις σημαντικού ύψους.
Ο διοικητικός μηχανισμός των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, που λειτουργεί στους φορείς ευθύνης των ΕΠ (υπουργεία και περιφέρειες), έχει υποδεχθεί για ένταξη στα ΕΠ πάνω από 30.000
προτάσεις έργων και δράσεων.
Στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ έχουν ενταχθεί 28.196 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 39,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 122% του συνολικού προϋπολογισμού της
δημόσιας δαπάνης του Γ’ ΚΠΣ. Δηλαδή, το σύνολο του Γ’ ΚΠΣ έχει πάρει έγκριση χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Έχουν υπογραφεί συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) για έργα και δράσεις προϋπολογισμού 32,2
δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 99% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
του Γ’ ΚΠΣ.
Με βάση τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν υποβληθεί στην ΕΕ, οι εισροές κοινοτικών πόρων ανέρχονται σε 14,9 δισ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί υπερβαίνουν το 66% της συνολικής κοινοτικής συμμετοχής που δικαιούται η Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο από το Γ’ ΚΠΣ (22,7 δισ. ευρώ).

Υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006)
Η υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα ως εξής:
Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

η λειτουργία 4.299 ολοήμερων σχολείων και 2.071 ολοήμερων νηπιαγωγείων,
η εκπαίδευση 93.519 μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,
η δημιουργία και ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών για 575.790 χρήστες,
η λειτουργία 44 νέων τμημάτων διεύρυνσης στην ανώτατη εκπαίδευση,
ο εξοπλισμός 10 σχολείων δεύτερης ευκαιρίας,
ο εξοπλισμός 7 ΚΔΑΥ,
κτιριακές παρεμβάσεις σε 419 εργαστήρια φυσικών επιστημών και σε 164 εργαστήρια πληροφορικής ενιαίων λυκείων,
συμπληρωματικός εξοπλισμός σε 36 κεντρικές βιβλιοθήκες ανώτατης εκπαίδευσης,
63 νέα σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
28 κτήρια στην ανώτατη εκπαίδευση.

Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
Από τα μέχρι σήμερα υλοποιηθέντα έργα έχουν ωφεληθεί 514.112 άτομα. Συγκεκριμένα:
• 112.321 άτομα από ενέργειες κατάρτισης-προκατάρτισης
• 144.277 άτομα από ενέργειες προώθησης στην απασχόληση
• 206.172 εργαζόμενοι από ενέργειες κατάρτισης
• 25.017 γυναίκες από θετικά μέτρα
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•
•

7.839 άτομα ευπαθών ομάδων από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
18.486 άτομα από συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

Επίσης, έχουν δημιουργηθεί 357 δομές κοινωνικής φροντίδας και 119 ΚΠΑ
Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα, όπως μεταξύ άλλων: ο
«Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» προϋπολογισμού 625 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων
του ΠΑΘΕ του ΚΠΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 425 εκατ. ευρώ, η «Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου» προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ του ΚΠΣ ΙΙ σε Μακεδονία και
Θράκη» προϋπολογισμού 553 εκατ. ευρώ, η κατασκευή τμημάτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στην Ήπειρο
προϋπολογισμού 458 εκατ. ευρώ, η «Λεωφόρος Κηφισού» προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, το «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» προϋπολογισμού 1.153 εκατ. ευρώ.
Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες
Σημαντικός αριθμός έργων του προγράμματος εμφανίζει μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης. Ειδικότερα:
•

•

•
•

•

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα από τον σταθμό
Πλακεντίας μέχρι και το Αεροδρόμιο των Σπάτων στο οποίο κινείται, εκτός του Προαστιακού, και
το Μετρό. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του τμήματος Σιδηροδρομικό Κέντρο
Αχαρνών (ΣΚΑ)-Τρεις Γέφυρες με προοπτική τη μερική ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του
2008.
Το έργο «Κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης σύγχρονου τροχιόδρομου στη μείζονα περιοχή της
Αθήνας» με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμού 270,04 εκατ. ευρώ έχει ήδη αποδοθεί στο
κοινό και αναμένεται η ολοκλήρωση της προμήθειας του τροχαίου υλικού και πιστοποιήσεις ώστε
να περατωθεί πλήρως.
επίσης, ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των έργων αναβάθμισης 22 σταθμών του ΗΣΑΠ
όπως και η ανάπλαση του σταθμού «Νερατζιώτισσα» και η επισκευή της γέφυρας των ΗΣΑΠ στο
Μαρούσι.
Στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 283 Τυπικών Αστικών
Λεωφορείων με κινητήρα DIESEL, και 121 με κινητήρα CNG (φυσικού έργου). επίσης, για την
αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων οχημάτων του ΗΛΠΑΠ συγχρηματοδοτήθηκε η προμήθεια
50 αρθρωτών και 90 διαξονικών τρόλεϊ. Τα οχήματα αυτά έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά στην
βελτίωση του μεταφορικού έργου που εκτελεί η ΕΘΕΛ και ο ΗΛΠΑΠ.
Τέλος, ολοκληρώθηκε η επέκταση του αεροσταθμού στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Καζαντζάκης» ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο «Επέκταση, βελτίωση & εκσυγχρονισμός
του Κρατικού Αερολιμένα Θεσ/νίκης "Μακεδονία"».

Ανταγωνιστικότητα
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα όπως η «Ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.
Επίσης, υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα που συμβάλλουν στην ίδρυση και εγκατάσταση του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), ενώ ολοκληρώνονται η οργάνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τα έργα προετοιμασίας για την απελευθέρωση της αγοράς
φυσικού αερίου.
Τέλος, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η κατασκευή του έργου του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας.
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Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
Μεταξύ των δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί και ήδη χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αναφέρονται:
•
•
•
•
•

14.601 επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με δημόσια δαπάνη 521,20 εκατ. ευρώ,
η εφάπαξ πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασης 21.804 νέων αγροτών, με δημόσια δαπάνη
335,60 εκατ. ευρώ,
η ενίσχυση 1.536 επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, με δημόσια δαπάνη 739,10 εκατ. ευρώ,
η κατασκευή 54 σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 447,60 εκατ.
ευρώ και
η χρηματοδότηση 1.582 μικρών επενδυτικών σχεδίων με συνολική δημόσια δαπάνη 175,20 εκατ.
ευρώ και 789 μικρών δημόσιων έργων με δημόσια δαπάνη 209,20 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

Αλιεία
Στον τομέα της αλιείας έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί και ήδη χρηματοδοτούνται:
•
•
•
•

η διάλυση 2.548 αλιευτικών σκαφών, η κατασκευή 306 νέων σκαφών και ο εκσυγχρονισμός 702
αλιευτικών σκαφών,
η ενίσχυση 256 σχεδίων υδατοκαλλιέργειας και 115 σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων,
η ένταξη 720 επαγγελματιών αλιέων στα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που χρηματοδοτούνται από
το πρόγραμμα και
δημόσιες υποδομές στον τομέα της αλιείας που αφορούν τη βελτίωση υποδομών και εξοπλισμό
65 αλιευτικών λιμανιών και καταφυγίων.

Περιβάλλον
Σημαντικά έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είναι μεταξύ άλλων τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Η αναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο Γ’ ΚΠΣ 115
εκατ. ευρώ.
Η προμήθεια εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πυροσβεστικές και διασωστικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ύψους 25 εκατ. ευρώ.
Η προμήθεια σύγχρονων πλοίων αμιγώς απορρυπαντικών ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.
Η ανάπλαση νέας παραλίας Θεσσαλονίκης (2 έργα) ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.
Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μεγαρέων ύψους 14,6 εκατ.
ευρώ.
Η αποκατάσταση και εξυγίανση περιοχής στο χώρο των μεταλλείων αμιάντου Β. Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.
Η λειτουργία δικτύων παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, των νερών
ακτών κολύμβησης και των υπόγειων νερών, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 συνολικού
προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ περίπου.
Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με προϋπολογισμό ύψους 7,5
εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η ολοκλήρωση και λειτουργία έργων που αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων ύψους περίπου 63 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
του προαναφερθέντος έργου των Μεγάρων) και αποκατάσταση χωματερών (ΧΑΔΑ) προγραμματισμένου ύψους προσκλήσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ, για την προσαρμογή της χώρας στην κοινοτική
νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την ολοκλήρωση των εγκα-
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ταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων β’ προτεραιότητας και το οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ.
Πολιτισμός
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου του Μουσείου Μπενάκη προϋπολογισμού 17,61 εκατ. ευρώ,
η έκθεση του Μουσείου Μυκηνών προϋπολογισμού 1,76 εκατ. ευρώ,
η μελέτη-κατασκευή νέου αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας και ΣΠΑΠ προϋπολογισμού 4,16 εκατ. ευρώ,
η ολοκλήρωση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσ/νίκη προϋπολογισμού 4,99 εκατ. ευρώ.
ο εκσυγχρονισμός-επισκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 26,81
εκατ. ευρώ,
η επανέκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προϋπολογισμού 8,57 εκατ. ευρώ.
η ανάπλαση διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Ακρόπολης (οδός Διον. Αρεοπαγίτου) προϋπολογισμού 6,07 εκατ. ευρώ,
η στερέωση- αναστύλωση μνημείων Λίνδου προϋπολογισμού 3,63 εκατ. ευρώ,
η αποκατάσταση-ανάδειξη των μεσαιωνικών οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου προϋπολογισμού
6,87 εκατ. ευρώ,
η συνολική ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης προϋπολογισμού 7,82 εκατ. ευρώ,
η αναστύλωση-ανάδειξη μνημείων Ασκληπιείου Επιδαύρου προϋπολογισμού 10,80 εκατ. ευρώ,
έργα συνολικής ανάδειξης των έξι αρχαιολογικών χώρων της ενοποίησης προϋπολογισμού 4,22
εκατ. ευρώ και
η αναβάθμιση και προσθήκη εξοπλισμού του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου
(ΕΛΙΑ) προϋπολογισμού 0,75 εκατ. ευρώ.

Υγεία-Πρόνοια
Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τα
παρακάτω σημαντικά έργα:
•
•
•
•
•
•
•

Τέσσερα κτιριακά έργα που αφορούν σε νέα Αστικά Κέντρα Υγείας στην Αττική (Αχαρνές, Καλύβια, Ν. Μάκρη, Μαρκόπουλο). Προωθείται η δημιουργία 5 ακόμη Αστικών Κέντρων Υγείας
(Ελευσίνα, Περιστέρι, Καλλικράτεια, Καμένα Βούρλα, Εύοσμος και Φράγκων Θεσσαλονίκης).
Δημιουργία Κέντρων Υγείας στα Άβδηρα Ξάνθης, στην Όλυμπο Καρπάθου, στην Αντιμάχεια της
Κω και στη Μαυροθάλασσα Σερρών.
Οκτώ κτιριακά έργα που αφορούν στη βελτίωση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Κέντρων Υγείας στην Ήπειρο και Αχαΐα (Καλάβρυτα).
Δέκα έργα προμήθειας και αναβάθμισης εξοπλισμού υφιστάμενων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που καλύπτουν ανάγκες των ΔΥΠΕ Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Κτιριακά έργα σε νοσηλευτικές μονάδες μεγάλων αστικών κέντρων (7 νοσοκομεία της Αττικής,
ένα της Πάτρας, και ένα του Ηρακλείου Κρήτης).
Έργα που αφορούν στην προμήθεια ιατρικού, ξενοδοχειακού και υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας
εξοπλισμού σε 15 νοσοκομεία της Αττικής και Πειραιά, 7 της Θεσσαλονίκης και 11 στην υπόλοιπη χώρα.
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία 192 δομών αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών (12 ξενώνες, 91 οικοτροφεία, και 89 προστατευμένα διαμερίσματα) και 31 δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας
στην κοινότητα (ένας ξενώνας βραχείας νοσηλείας, 4 ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, ένα παιδοψυχιατρικό τμήμα νοσοκομείου, 5 κινητές μονάδες, 11 κέντρα ημέρας, 3 κέντρα Alzheimer, 5
δομές για αυτιστικά άτομα και μία δομή για κατ’ οίκον φροντίδα).
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•

Ολοκληρώθηκε η άρση του ασυλικού χαρακτήρα στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της Πέτρας Ολύμπου στην Κατερίνη, στα Χανιά και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, ενώ αναμένεται επίσης η άρση του ασυλικού χαρακτήρα του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών μέχρι
τέλους του 2007.

Κοινωνία της Πληροφορίας
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:
•
•
•
•
•

«Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία
Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚ» με δημόσια δαπάνη 16,32 εκατ. ευρώ.
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» με δημόσια δαπάνη
89,66 εκατ. ευρώ.
«Αριάδνη: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες» με δημόσια δαπάνη 80,23 εκατ. ευρώ.
«Δικτυωθείτε» με συνολική δημόσια δαπάνη 58,09 εκατ. ευρώ.
«Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες» με δημόσια δαπάνη 1,01
εκατ. ευρώ.

Περιφερειακή Ανάπτυξη – Περιφερειακό Σκέλος του Γ’ ΚΠΣ
Η αναπτυξιακή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και στην αύξηση της απασχόλησης.
Οι ανωτέρω στόχοι υλοποιούνται μέσω :
•

•
•

Δεκατριών περιφερειακών προγραμμάτων, ένα για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, στα οποία έχει
κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2000-2006. Η συνολική διατιθέμενη δημόσια δαπάνη των 13 ΠΕΠ ανέρχεται σε 9,62 δισ. ευρώ ενώ προβλέπεται η κινητοποίηση και συνεισφορά πόρων από τον ιδιωτικό τομέα η οποία εκτιμάται σε 1,6 δισ. ευρώ.
Της συμπληρωματικότητας και συνέργειας με τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και της
διάθεσης σημαντικών πόρων για δράσεις σε όλους τους τομείς και σε όλες τις περιφέρειες.
Της επιπλέον ενίσχυσης της αναπτυξιακής προσπάθειας όλων των περιφερειών από το Ταμείο
Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε κάθε ΠΕΠ και είναι εξειδικευμένες για κάθε περιφέρεια. Η κατανομή των πόρων στις διάφορες προτεραιότητες και τομείς διαφοροποιείται από περιφέρεια σε περιφέρεια αντανακλώντας τις τοπικές προτεραιότητες και την υφιστάμενη οικονομική και
κοινωνική πραγματικότητα.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες υλοποιούνται μέσω δράσεων που αφορούν όλους τους τομείς, με τη
συγχρηματοδότηση και των τριών διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ) και
περιλαμβάνουν δράσεις:
•
•

•

βελτίωσης των υποδομών,
ενίσχυσης του παραγωγικού περιβάλλοντος (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση-υπηρεσίες, τουρισμός, έρευνα & τεχνολογία),
βελτίωσης της ποιότητας ζωής (περιβάλλον, πολιτισμός, υποδομές υγείας-πρόνοιας, υποδομές εκπαίδευσης),
αναβάθμισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
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Μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων και δράσεων όλων των τομέων σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας, έχουν υπογραφεί συμβάσεις που υπερκαλύπτουν το σύνολο των εγκεκριμένων δημόσιων δαπανών του περιφερειακού σκέλους (106%), ενώ από την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων έχει ήδη απορροφηθεί το 68% των διατιθέμενων πόρων.
Για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Γ’ ΚΠΣ που αφορούν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΥΠΟΙΟ προχώρησε
σταδιακά στο σχεδιασμό αλλεπάλληλων προκηρύξεων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων
στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και του τριτογενή τομέα.
Στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού έχουν ήδη προκηρυχθεί 3 κύκλοι ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συνολικά, οι δράσεις αυτές αφορούν στην έγκριση για ενίσχυση 9.000 περίπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποβλέπουν στη δημιουργία περισσότερων από 12.000 νέων θέσεων εργασίας και στοχεύουν στην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1,6 δισ. ευρώ.

Βασικές Προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013)
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2007, με την απόφαση CCI 2007GR16UNS001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί το πλαίσιο λήψης των αποφάσεων-στρατηγικών επιλογών που θα συμβάλουν στο να εξασφαλίσει η Ελλάδα μια ακόμη πιο σημαντική θέση στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μίας απαιτητικής προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων και καλύπτει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που αγγίζει τις
συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας, τις κατευθύνσεις της
ΕΕ, την οικονομική συγκυρία και τις αντικειμενικές δυνατότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής
υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε μια ευρύτατη
διαβούλευση, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση για τις στρατηγικές επιλογές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού οράματος για τη χώρα και στη υλοποίησή του.
Η διατύπωση της πρότασης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο
2007-2013 και ο συντονισμός των διαδικασιών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία,
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε διαβούλευση με την ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ενδυναμωμένης
(σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο) εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του γενικού κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων.
Οι σημαντικότατοι πόροι που εξασφαλίστηκαν για τη χώρα μας μπορούν να δώσουν μια ισχυρή και
μόνιμη ώθηση στην ανάπτυξη και παράλληλα µε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης να
μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία.
Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση της αναπτυξιακής
δυναμικής και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για
την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει
στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία και με ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία.
Η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού εστιάζεται:
•

στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και στη μεταξύ
τους διασύνδεση,
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•
•
•

στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων,,
στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας
και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας και
στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, με την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου
(μείωση της γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης, για τη μετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού
και εφαρμογής των απαραίτητων πολιτικών.

Με τη λογική αυτή προσδιορίστηκαν οι θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος και είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας,
κοινωνία της γνώσης και καινοτομία,
απασχόληση και κοινωνική συνοχή,
θεσμικό περιβάλλον,
ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπος επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη χώρα και για την επίτευξή της απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία κάθε περιφέρειας. Το μέλλον κάθε ελληνικής περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό.
Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαμόρφωση ευρύτερων και ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων, με την εφαρμογή προσαρμοσμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε μία
από αυτές.
Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται με τη χωρική της διάσταση. Επισημαίνονται τρεις
στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης, δηλαδή η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας
σχέσης πόλης-υπαίθρου, η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και τη γνώση, καθώς
και η αειφόρος ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Έτσι αναδείχθηκαν τρεις χωρικές προτεραιότητες:
•
•
•

η βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
η ανάπτυξη της υπαίθρου,
η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία

Η αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, κατά την προγραμματική περίοδο 20072013, σε εθνικό επίπεδο σχεδιάστηκαν οκτώ (8) τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ):
•
•
•
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«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»,
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»,
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,
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•
•
•
•
•

«Ψηφιακή Σύγκλιση»,
«Διοικητική μεταρρύθμιση» ,
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
«Τεχνική Υποστήριξη Eφαρμογής».

Επίσης σχεδιάστηκαν τα κατωτέρω πέντε (5) περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ):
•
•
•
•
•

Μακεδονίας-Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων,
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου,
Αττικής.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, μέσω της
βάσης SFC στις αρχές Οκτωβρίου και βρίσκονται στη φάση έκδοσης εγκριτικής απόφασης.

2.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνική πολιτική

Απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
Η κυβέρνηση εφαρμόζει από το Μάρτιο του 2004 μία συνεκτική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις. Η ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής ήταν και παραμένουν οι βασικοί στόχοι της πολιτικής που προωθείται από την αρχή με αποφασιστικότητα προς όφελος των πολιτών. Η πολιτική των
μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι οι βασικοί άξονες για την επίτευξη των
στόχων αυτών. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς και αυτό φαίνεται στην πολύ θετική πορεία της
οικονομίας. Η ασκούμενη πολιτική διασφαλίζει την ενίσχυση της ανάπτυξης για όλη τη χώρα και τη
διάχυση του οφέλους στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Απόρροια της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα της εφαρμογής ενός πολυεπίπεδου και
συνεκτικού προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποτελούν οι σημαντικές επιδόσεις στους
τομείς της απασχόλησης και της ανεργίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας από 11,3% το πρώτο
τρίμηνο του 2004 υποχώρησε στο 8,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2007. Κατά την περίοδο αυτή η απασχόληση αυξήθηκε κατά 270.800 άτομα και ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 145.800 άτομα.
Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η σταθερή μείωση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών, των
μακροχρόνια ανέργων καθώς και των νέων ανέργων.
Την ίδια περίοδο δρομολογήθηκε η διαδικασία της προετοιμασίας για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και των τάσεων εξέλιξης
του συστήματος. Παράλληλα, προχώρησε η αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος στον
τραπεζικό τομέα. Επίσης δόθηκε άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με
την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι πολύτεκνες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.
Από το Σεπτέμβριο του 2007 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης. Προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω δημιουργία
σταθερών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, καθώς και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Άξονας πολιτικής είναι το τρίπτυχο «εκπαίδευση-ανάπτυξη-απασχόληση», με απώτερο στόχο την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο έχει ήδη αυξηθεί από 58,7% το α΄ τρίμηνο του
2004 στο 61,5% το β΄ τρίμηνο του 2007, και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Βασικό εργαλείο
για την επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 2007-2013, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,1 δισ. ευρώ.
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Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης, δηλαδή η εξασφάλιση
σταθερής απασχόλησης για όλους, με την καταπολέμηση της ανεργίας κυρίως των νέων και των άνεργων γυναικών, όπως και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού καθώς και η γενικότερη διασφάλιση
ενός αξιοπρεπούς κοινωνικοοικονομικού επιπέδου διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση, υλοποιούνται ενεργητικά προγράμματα απασχόλησης σε όλη την ελληνική επικράτεια, στηρίζεται η νεανική επιχειρηματικότητα, υλοποιείται πρόγραμμα μερικής απασχόλησης στις
πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, ενισχύονται οι ενέργειες προώθησης της ισότητας των δύο φύλων στην απασχόληση. Επίσης, τίθεται σταδιακά από το 2008, σε εφαρμογή σχέδιο που θα προσφέρει
σε κάθε νέο έως 25 ετών που έχει εγκαταλείψει το σχολείο και είναι άνεργος, ευκαιρίες για απασχόληση, μαθητεία ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί μία σειρά από δράσεις, που αφορούν στην επέκταση και διεύρυνση των
προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης καθώς και στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων, με
εξειδικευμένο και στοχευμένο χαρακτήρα, ακόμα και σε γεωγραφικό επίπεδο, προγραμμάτων που
αφορούν σε μεμονωμένους νομούς της χώρας που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και αποβλέπουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών και
στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage).
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο ν. 3191/2003 για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής
Κατάρτισης με την Απασχόληση μέσω της έκδοσης των απαιτούμενων ΚΥΑ για τη σύσταση και λειτουργία της επιτελικής επιτροπής. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με το σύνολο των κοινωνικών
εταίρων στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων στο πεδίο της δια βίου
μάθησης, όπως η διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και η σύνδεσή τους με
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, η ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πιστοποίηση δεξιοτήτων.
Σημαντική παράμετρο της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων αποτελεί και η συνέχιση της διαδικασίας
για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος αφού προηγηθεί ένας ευρύς πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Το προηγούμενο διάστημα, όπως προαναφέρθηκε, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό
η καταγραφή της παρούσας κατάστασης και οι τάσεις εξέλιξης του συστήματος. Υπογραμμίζεται ότι
η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει κρίσιμη και η αναμόρφωσή του, με στόχο τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, έχει απόλυτη προτεραιότητα για την Ελλάδα. Από αυτήν εξαρτάται
σε σημαντικό βαθμό η μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, η κοινωνική συνοχή, η
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, ήδη υλοποιούνται ή σχεδιάζονται
αλλαγές στις διοικητικές και οργανωτικές δομές του, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των
ασφαλιστικών φορέων. Ειδικότερα προωθούνται:
• Η συγχώνευση ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ένταξής τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
ΕΤΕΑΜ αντίστοιχα.
• Η ολοκλήρωση του έργου για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και
Συνταξιούχων με την απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης στο σύνολο του
πληθυσμού.
• Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με
σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείρισης της περιουσίας τους.
• Η ίδρυση κέντρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη διασύνδεση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, την αποτελεσματικότερη εποπτεία τους, τον εξορθολογισμό
των δαπανών τους και τη λήψη έγκαιρων μέτρων καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.
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• Η υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων να παρουσιάζουν επιχειρησιακά σχέδια, ισολογισμούς και
αναλογιστικές μελέτες για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.

Κοινωνική προστασία
Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής είναι πρωταρχικός στόχος της εφαρμοζόμενης πολιτικής από
το 2004 και μετά. Συνολικά την τριετία 2005-2007 ο μέσος όρος των δαπανών για την κοινωνική
προστασία, όπως προκύπτει από τον κοινωνικό προϋπολογισμό που παρέχει σειρά στοιχείων μέχρι
και το 2007, αυξήθηκε κατά 3.453 εκατ. ευρώ ετησίως έναντι 2.326 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο
1994-2004. Έτσι την τριετία αυτή οι δαπάνες αυτές αυξάνουν κατά 1.127 εκατ. ευρώ ετησίως ταχύτερα από την προηγούμενη περίοδο με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των
ασθενέστερων ομάδων.
Με τις αυξημένες δαπάνες για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνονται και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2008 δίνεται περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου
σχεδίου για ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δικαίου. Βασικό και
καινοτόμο στοιχείο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας είναι η ίδρυση του Εθνικού
Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και η καθιέρωση της εθνικής σύνταξης. Σκοπός του ταμείου είναι η
χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων που θα παρέχουν στοχευμένες παρεμβάσεις -σε αντίθεση με τις γενικευμένες παροχές αμφίβολης αποτελεσματικότητας στις οποίες δινόταν έμφαση
μέχρι πρόσφατα - για την οικονομική στήριξη όσων βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας, βάσει
συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
Το 2008 το βασικό επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 404 ευρώ και αντιστοιχεί στο 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (από 50% το 2007). Παράλληλα, με την ίδρυση και ενεργοποίηση του
Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν. 3552/2007) για τη χρηματοδότηση μέτρων ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, προερχομένων από φθίνοντες οικονομικούς κλάδους σε
περιοχές έντονης υποαπασχόλησης, παρέχεται ένα ενιαίο πλαίσιο κάλυψης της συγκεκριμένης κατηγορίας ανέργων, αντί των έως τώρα αποσπασματικών σχετικών παρεμβάσεων.
Με τον προϋπολογισμό του 2008 ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όσον αφορά την
εισοδηματική στήριξη των συνταξιούχων, με την αύξηση της κατώτερης βασικής σύνταξης του
ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ. Έτσι, θα δοθεί αύξηση 52,25 ευρώ το μήνα στις συντάξεις του ΟΓΑ και 35 ευρώ στο επίδομα του ΕΚΑΣ από 1/1/2008 φθάνοντας τα 330 και 230 ευρώ αντιστοίχως. Για την κάλυψη των ανωτέρω αυξήσεων έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό αυξημένες επιχορηγήσεις κατά
16,5%. επίσης, θα συνεχιστεί η καταβολή των αναδρομικών του ΛΑΦΚΑ, που ξεκίνησε την 1/7/2006
και ολοκληρώνεται εντός του 2008 με την καταβολή δύο εξαμηνιαίων δόσεων
Επίσης το 2008, στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών
με τις πολύτεκνες, χορηγείται το πολυτεκνικό επίδομα και στις τρίτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, προωθούνται νέες πολιτικές στήριξης υπερχρεωμένων και μονογονεϊκών οικογενειών, φροντίδας των αστέγων και κοινωνικής ένταξης των τσιγγάνων.
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Για την ενίσχυση του εισοδήματος μεγάλων κατηγοριών συνταξιούχων του Δημοσίου συνεχίζεται η
υλοποίηση ρυθμίσεων από τις οποίες προκύπτουν σημαντικές αυξήσεις των συντάξεων πέραν της εισοδηματικής πολιτικής. Ειδικότερα:
• Στους πολιτικούς συνταξιούχους καταβάλλεται από 1/7/2008 η δεύτερη δόση (35,30 ευρώ) του επιδόματος των 140,89 ευρώ.
• Στους στρατιωτικούς συνταξιούχους χορηγείται την 1/9/2008 η τέταρτη και τελευταία δόση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
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• Αναπροσαρμόζονται οι στρατιωτικές συντάξεις με βάση τις μισθολογικές προαγωγές των ν.
2838/2000 και 3016/2002.
Περαιτέρω προωθούνται ρυθμίσεις με τις οποίες:
• Αυξάνονται σημαντικά οι συντάξεις του ένστολου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας,
• αυξάνονται οι συντάξεις των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και αμάχου πληθυσμού στο 90% της
σύνταξης των αντίστοιχων πολεμικών συνταξιούχων,
• ενσωματώνεται στο συντάξιμο μισθό των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων προϊστάμενων οργανικών μονάδων το επίδομα θέσης,
• μεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο το 25% της σύνταξης του αποθανόντος, όταν και οι δύο συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο,
• εναρμονίζεται η συνταξιοδοτική νομοθεσία προς τις αποφάσεις του μισθοδικείου για τις αποδοχές
των δικαστικών λειτουργών,
• αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδότησης των λογοτεχνών-καλλιτεχνών και προσαρμόζεται στα ισχύοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

3.

Φορολογική πολιτική

Με την πρώτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία ολοκληρώνεται εφέτος, επήλθε σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων από τη χρήση έτους 2005 έως τη χρήση
έτους 2007.
Ειδικότερα, ο συντελεστής φορολογίας των ανωνύμων εταιριών, των ΕΠΕ, των συνεταιρισμών και
των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, μειώθηκε σταδιακά από 35% σε 25%. Ο
συντελεστής φορολογίας των προσωπικών εταιριών και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν
επιχείρηση ή επάγγελμα μειώθηκε σταδιακά από 25% σε 20%.
Με τη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης που άρχισε εφέτος και στόχο έχει την απλοποίηση και ορθολογικοποίηση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και τη μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης, μειώνονται σταδιακά έως το 2009 οι φορολογικοί συντελεστές για τα νοικοκυριά.
Ειδικότερα προβλέπονται:
•
•
•
•
•
•

αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 1/1/2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 σε 12.000 ευρώ και για τους μη μισθωτούς από 9.500 ευρώ σε 10.500 ευρώ,
διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού
εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ίσχυε) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού
σε ποσοστό 29% για το έτος 2007, σε 27% για το έτος 2008 και σε 25% για το έτος 2009,
σταδιακή μείωση του συντελεστή 40% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 ευρώ μέχρι
75.000 ευρώ, σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα,
διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ,
απαλλαγή του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας από το φόρο εισοδήματος,
κατάργηση των τελών χαρτοσήμου στο εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών.

Βασική επιδίωξη της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης αποτελεί η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Για την καταπολέμηση του φαινομένου της
φοροδιαφυγής που βλάπτει το κοινωνικό σύνολο, την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και των φορολογικών οργάνων και την αποκατάσταση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων σχετικός
νόμος, ο οποίος προβλέπει:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων,
κίνητρα για την εθελοντική συμμόρφωση των φορολογουμένων,
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους επιτηδευματίες, όσον αφορά τις τρεις πρώτες διαχειριστικές
περιόδους από την έναρξη της δραστηριότητάς τους,
κίνητρα για τους φορολογούμενους για τη συνεργασία στην αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής
συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις,
γενναίες εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα των πολιτών για τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει από 1ης Αυγούστου 2007 για μία σειρά από δαπάνες τους. Ειδικότερα, εκπίπτει το
40% των συνολικών ετήσιων δαπανών του φορολογούμενου, της συζύγου και των παιδιών του.
Το ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί τις 8.000 ευρώ,
μονάδα φορολογικής πολιτικής με στελέχη αυξημένων προσόντων, θεσμικά κατοχυρωμένη, για
την επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση της φορολογικής πολιτικής,
την επιλογή των υπαλλήλων για τη στελέχωση ελεγκτικών υπηρεσιών μετά από αξιολόγηση. Η
θητεία τους θα είναι έως δύο τετραετίες, με ενδιάμεση αξιολόγηση στο τέλος της πρώτης τετραετίας,
ειδικό μηχανισμό στην κεντρική υπηρεσία για την παρακολούθηση των χρεών στις Δ.Ο.Υ. και
των εσόδων και χρεών στα τελωνεία, τον υπολογισμό σχετικών δεικτών κ.λπ.,
την αποστολή απευθείας στους φορολογούμενους, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων των στοιχείων που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ),
την έκδοση φυλλαδίου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι και οι
ελεγκτές κατά τον έλεγχο, το ύψος των προβλεπόμενων ποινών κ.α.

Περαιτέρω, η φορολογική μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό
της φορολογίας των ακινήτων. Με το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή θα προβλέπονται:
•

•
•

Κατάργηση του φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών στα ακίνητα. Με τη ρύθμιση αυτή καταργούνται οι ισχύουσες φορολογικές κλίμακες της Α’ και Β’ κατηγορίας που προέβλεπαν φορολόγηση από 5% μέχρι 30% επί της αξίας των ακινήτων και θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή
1% επί της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου ή γονικής παροχής, μετά την
αφαίρεση των αφορολόγητων ποσών που ίσχυαν.
Απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από φόρους.
Εισαγωγή της ενιαίας φορολογίας ακινήτων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη θάλασσα (πετρελαιοειδών-καπνικών-οινοπνευματωδών-ναρκωτικών-όπλων κ.λπ.) υπεγράφη ήδη η σύμβαση κατασκευής δύο αντιλαθρεμπορικών σκαφών για τον εξοπλισμό της τελωνειακής υπηρεσίας.
Προετοιμάζεται νέος διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε επιπλέον σκαφών για τις παραπάνω ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος σύστασης κλάδου τελωνειακών
υπαλλήλων πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου για τη στελέχωση των σκαφών.
Μετά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στόχων για τα τελωνεία τα δύο προηγούμενα χρόνια, θα τεθούν από το 2008 στα πενήντα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας θεσμοθετημένοι στόχοι που
θα αφορούν όχι μόνο την αύξηση των εσόδων αλλά και την αύξηση των εκτάκτων και τακτικών ελέγχων στα ευαίσθητα προϊόντα, ήτοι πετρελαιοειδή-καπνικά-οινοπνευματώδη-ναρκωτικά-όπλαεκρηκτικά και παραποιημένα είδη.
Προωθούνται προεδρικά διατάγματα για το νέο κανονισμό καθηκόντων των τελωνειακών υπαλλήλων
με νέες αρμοδιότητες προσαρμοσμένες στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον των τελωνείων και το νέο
οργανισμό της κεντρικής υπηρεσίας και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, για την ορθολογικότερη λειτουργία της τελωνειακής υπηρεσίας.
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Προωθείται και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008, μέσω των προγραμμάτων INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ-Π.ΓΔ.Μ., ο εξοπλισμός των τελωνείων Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Κρυσταλλοπηγής, Νίκης, Ευζώνων, Δοϊράνης και Ειδομένης με οκτώ (8) αυτοκινούμενα συστήματα X-RAY για τον έλεγχο των αποσκευών και δεμάτων, οκτώ (8) κλειστά κυκλώματα αυτόματης καταγραφής εισερχόμενων-εξερχόμενων αυτοκινήτων, είκοσι τέσσερα (24) αυτοκίνητα μεταφοράς σκύλων-ανιχνευτών και ομάδων δίωξης, καθώς και με άλλα υλικά δίωξης λαθρεμπορίου.
Προωθείται για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ, ο
εξοπλισμός των τελωνείων Μερτζάνης, Κακαβιάς, Μαυροματίου και Κέρκυρας, καθώς και η ενεργοποίηση του προγράμματος INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ, το οποίο έχει αδρανοποιηθεί.
Προετοιμάζεται η επέκταση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΓΓΠΣ και της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και ΕΦΚ για την υποβολή τελωνειακών παραστατικών στα τελωνεία μέσω διαδικτύου
(ICISNET).

4.

Τομείς προτεραιότητας

Διοικητική μεταρρύθμιση
Η δημιουργία μιας ευέλικτης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και φιλικής προς όλους τους πολίτες δημόσιας διοίκησης είναι βασικός στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις,
που αναφέρονται παρακάτω, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων που έχουν
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς
και τη βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη.
Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκαινιάσει το θεσμό της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την on line διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τα ΚΕΠ και
την κατάργηση δικαιολογητικών ή την αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση, απαλλάσσοντας με
τον τρόπο αυτό τον πολίτη από πολλαπλές μετακινήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συσταθεί και λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ). Έργο της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση της
εφαρμογής και η αξιολόγηση προγραμμάτων απλούστευσης πολύπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών που δημιουργούν σημαντικό οικονομικό, διοικητικό και κοινωνικό βάρος σε πολίτες
και επιχειρήσεις.
Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της επιτροπής το 2007 ήταν πολύ ικανοποιητικά, ιδιαίτερα στις
διαδικασίες έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Η προσπάθεια απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών θα συνεχισθεί με εντατικότερο ρυθμό και το 2008.
Επίσης, το επόμενο έτος θα προωθηθεί ρύθμιση για τη μείωση των συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων και θα επιδιωχθεί περαιτέρω απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με
την ένταξη νέων πιστοποιητικών στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, την κατάργηση δικαιολογητικών ή
την αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση.
Τέλος, με σχετική εγκύκλιο δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για τη μείωση σε τρεις, κατ’ ανώτατο όριο των υπογραφών των διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, με τον περιορισμό των υπογραφών και,
κατά συνέπεια και των οργάνων που συμπράττουν σε μια ενέργεια, επιτυγχάνεται η επίσπευση του
διοικητικού έργου, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης,
η ορθολογικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, η διευκόλυνση των
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ιεραρχικά προϊστάμενων οργάνων στην άσκηση των επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων τους με τη
μείωση των λειτουργικών τους αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση της ατομικής ευθύνης των στελεχών.
Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται ουσιαστικά και νομοτεχνικά η ποιότητα της διοικητικής πράξης, συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότερη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και στην ταχύτερη
και με ποιοτικούς όρους εξυπηρέτηση του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου.
Βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη
Συνεχίζεται η λειτουργία των ειδικών επιτροπών ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, οι οποίες εξετάζουν τις υποθέσεις προσφυγής των πολιτών για αποζημίωση, σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης της υπόθεσής τους εντός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η αναβάθμιση, ενίσχυση και επέκταση της λειτουργίας των ΚΕΠ
όπου, από τις αρχές του 2007, εφαρμόζονται δύο καινοτόμοι τρόποι υποβολής αιτήσεων των πολιτών
για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Ο ένας αφορά στην υποβολή τηλεφωνικών αιτήσεων μέσω συγκεκριμένου τηλεφωνικού κέντρου (1564) το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο και ο δεύτερος στην υποβολή αιτήσεων μέσω του δικτυακού τόπου των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr). Η ιστοσελίδα των ΚΕΠ
στο διαδίκτυο είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Σε αυτή παρουσιάζονται οι διοικητικές διαδικασίες καθώς και οι αιτήσεις και τα έντυπά τους. Για το έτος 2008, προγραμματίζεται περαιτέρω επέκταση των ΚΕΠ και ένταξη νέων διαδικασιών σε αυτά.
Πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με αναπηρία
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τα άτομα με
αναπηρία εκδόθηκε ο «Οδηγός του πολίτη με αναπηρία» που αποτελεί σημαντική προσπάθεια συλλογής και συστηματικής καταγραφής των υπηρεσιών, διευκολύνσεων και άλλων ευεργετημάτων που
παρέχονται προς τους πολίτες με αναπηρία και τις οικογένειές τους, με σκοπό την πλήρη, ορθή και
έγκυρη ενημέρωση τους. Το έτος 2008, θα προωθηθούν ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Ποιότητα και αποδοτικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3230/04 για τη στοχοθεσία στη
δημόσια διοίκηση και τη μέτρηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας της μέσω των κατάλληλων
δεικτών καθώς και η διάδοση της χρήσης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως εργαλείου
για την εκτίμηση της αποτελεσματικής δράσης των δημοσίων φορέων. Επίσης, καθιερώνεται η Διοργάνωση Βραβείου Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, με στόχο την παροχή κινήτρου στις δημόσιες
υπηρεσίες για παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις και ενισχύεται η συμμετοχή
τους σε όργανα, ομάδες κ.λπ. της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών, που έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή καινοτομιών στη δημόσια διοίκηση.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία»
Οι νέες πολιτικές για τη διοικητική μεταρρύθμιση (κυρίως σε υπουργεία και περιφέρειες), υποστηρίχθηκαν από τα έργα του ΕΠ «Πολιτεία» με τα οποία αναπτύχθηκαν μελέτες και εφαρμογές για την
εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων (77 έργα), την οργάνωση και διοίκηση των δημοσίων
υπηρεσιών (65 έργα), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (64 έργα), την ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού (9 έργα), τη διαφάνεια και τις αξίες χρηστής διακυβέρνησης (21 έργα), τη διαχείριση φυσικών καταστροφών (19 έργα) και την τεχνική βοήθεια (15 έργα).
Ειδικότερα, έγιναν έργα που αφορούν την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και κυβερνητικών πυλών,
τη χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, την ανάπτυξη των υπηρεσιών μιας στάσης, την υποστήριξη της
λειτουργίας των ΚΕΠ και τη μετεξέλιξή τους σε κέντρα ολοκληρωμένων διοικητικών υπηρεσιών, την
προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, την εφαρμοΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
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γή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για εφαρμογές (σύστημα εφαρμογής για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, ψηφιοποίηση αρχείων κ.λπ.), την ενίσχυση των υπηρεσιών με σταθμούς εργασίας και λογισμικό, την ενίσχυση των
περιφερειών με σταθμούς εργασίας για την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των περιφερειών, καθώς και έργα βοηθητικά των έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
του «Σύζευξις».
Οι πολιτικές για τη διοικητική μεταρρύθμιση θα συνεχισθούν και το έτος 2008 με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης, τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και έργα-μελέτες που θα κριθούν απαραίτητα για την υποστήριξη του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Περιλαμβάνει τις μελλοντικές δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών με
στόχο τη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών και αναφέρεται στα πεδία της μεταναστευτικής πολιτικής, της πολιτικής προστασίας, της υγείας, της δικαιοσύνης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, μεταξύ των κεντρικών παρεμβάσεων του ΕΠ συγκαταλέγεται ο εξορθολογισμός του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης με κεντρικές παρεμβάσεις που
αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με την εφαρμογή του τυποποιημένου μοντέλου κόστους, τις κωδικοποιήσεις κρίσιμων τομέων της νομοθεσίας, την αναβάθμιση των ελέγχων, την ποιοτική διασφάλιση προϊόντων και υπηρεσιών, τη θέσπιση και εφαρμογή δεικτών αποδοτικότητας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διεθνείς σχέσεις
Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται αναπτυξιακές δράσεις και διακρατικές συμφωνίες και προγράμματα
με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, νέων συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κ.λπ. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνεργασίες με πολλές χώρες όπως οι παρευξείνιες χώρες, η Ρουμανία, η Τουρκία, ο Λίβανος, η Κίνα, η Βοσνία, κ.λπ., γεγονός που προσδίδει στη χώρα μας σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση των εθνικών διοικήσεων και συμβάλλει στις συντελούμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Ανάπτυξη-ενέργεια-επιχειρηματικότητα-ανταγωνισμός-καινοτομία
Η αύξηση των επενδύσεων στη γνώση και την καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της
στρατηγικής της Λισσαβόνας και έχει τεθεί ως εθνικός στόχος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, δεδομένου ότι η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία εντάσσονται
στη γενικότερη εθνική προσπάθεια για την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιδόσεων της εθνικής οικονομίας συνολικά.
Κατά το έτος 2007 υλοποιήθηκαν πολιτικές με σκοπό:
•
•
•
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την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα εμπορίου,
την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων,
την υποστήριξη προσφοράς και ζήτησης επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας,
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•
•

την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την εισαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας με την ένταξή της στα μεγάλα διεθνή ενεργειακά δίκτυα.

Στον τομέα της ενέργειας, κατά το τρέχον έτος, προωθήθηκαν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις
για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου αλλά και για τις ΑΠΕ. Επίσης,
υλοποιήθηκαν δεκάδες μεγάλα ενεργειακά έργα που βελτιώνουν τις υποδομές της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Προωθήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας,
όπως η ενημέρωση των καταναλωτών για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και η υποκατάσταση του πετρελαίου από το φυσικό αέριο για τη θέρμανση των κτιρίων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη Βουλή ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2008-2020 και ιδρύθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, αρμόδιο για τη
χάραξη μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής για τη χώρα.
Στο επόμενο έτος, θα ακολουθήσουν προγράμματα και δράσεις για τη συνέχιση της πολιτικής των ενεργειακών διασυνδέσεων με τα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να καταστεί η χώρα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας και να ενισχυθεί και διευρυνθεί ο γεωστρατηγικός της ρόλος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υλοποιηθούν οι διακρατικές συμφωνίες
που υπογράφηκαν την τελευταία διετία για την κατασκευή μεγάλων διεθνών ενεργειακών αγωγών,
και συγκεκριμένα του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου και του νέου σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου Ρωσίας-Ελλάδας-Ιταλίας. Επίσης, θα ενισχυθεί και εκσυγχρονιστεί το σύστημα
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την παράλληλη διασύνδεση των νησιών, συμβάλλοντας στην αύξηση της ικανότητας εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ.
Στο προγραμματικό έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας
και η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται περαιτέρω πολιτικές και μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και των συστημάτων παραγωγής ενέργειας, καθώς και προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών πόρων κατάλληλα για την περίπτωση της Ελλάδας. Η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής του φυσικού
αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ) και η ανάπτυξη δικτύων διανομής σε νέες περιοχές συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.
Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας προωθείται μέσα από την ενίσχυση της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και
του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) καθώς και με
τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργήθηκε, κατά το 2007, νέο θεσμικό πλαίσιο
που αφορά τις κρατικές προμήθειες και περιλαμβάνει την αναθεώρηση του Κανονισμού Προμηθειών
του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007), με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις
του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν τις συμβάσεις έργων τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007). Στον
τομέα του εσωτερικού εμπορίου έγινε προσπάθεια ρύθμισης θεμάτων για την ομαλή λειτουργία των
αγορών και την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του
θεσμικού πλαισίου περί ανωνύμων εταιριών (ν.3604/2007) και της ιδιωτικής ασφάλισης (ν.
3557/2007), εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ψηφιοποίησης των αρχείων των ΑΕ, ρύθμιση καταπολέμησης της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας και καθιερώθηκε η τριμηνιαία έκδοση Δελτίου
Τιμών Φαρμάκων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα αυτό. Παράλληλα, προωθείται
σχέδιο νόμου για τις κυρώσεις του αγορανομικού κώδικα αλλά και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων.
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Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου με στόχο τη συστηματική ανάλυση του εμπορίου και των εμπορικών επιχειρήσεων. Επίσης, μέσα στο επόμενο έτος θα παραδοθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, έργο πληροφορικής με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και επικοινωνίας με το
Δημόσιο. Παράλληλα, προωθούνται τα προγράμματα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» πραγματοποιούνται έργα όπως το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών που αφορά τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών καθώς και την παρακολούθηση των συμβάσεων, η δημιουργία μηχανισμών
πιστοποίησης και διαχείρισης εμπορικών σημάτων καθώς και το Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο έχει
ως αντικείμενο την ανάπτυξη πανελλήνιου δικτύου συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύγκρισης
τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι πολιτικές αναφορικά με την έρευνα και την τεχνολογία για τα έτη 2007-2008 αφορούν δράσεις και
προγράμματα σχετικά με:
•
•
•
•
•
•
•
•

την υποστήριξη της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων,
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων,
την προσέλκυση ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου στο χώρο της έρευνας και
της τεχνολογίας,
την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ερευνητικών υποδομών και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της
ελληνικής οικονομίας,
την ευαισθητοποίηση του κοινού σε νέες τεχνολογίες,
την προώθηση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στην ελληνική περιφέρεια,
την επέκταση των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ερευνητικούς οργανισμούς και
την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εποπτευόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

Η περίοδος 2007-2008 είναι η πλέον πρόσφορη για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεδομένου
ότι συνδυάζει χρονικά τη σταδιακή ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» καθώς και 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης του νέου
στρατηγικού σχεδίου για την Έρευνα και Τεχνολογία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρετούνται πολιτικές παρέμβασης του άξονα «Ανάπτυξη και Απασχόληση
στην Ψηφιακή Οικονομία» καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών με την υποστήριξη του
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Επίσης, υποστηρίζεται η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στη χώρα και η παροχή κινήτρων για χρήση τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές. Τέλος, θα επιδιωχθεί η στήριξη πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (κινητές βιβλιοθήκες), αλλά και η διαπεριφερειακή συνεργασία σε έρευνα και τεχνολογία, όπως προωθείται μέσω της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG.

Δημόσια έργα
Το 2007 σφραγίζεται από τη μεγαλύτερη εδώ και πολλές δεκαετίες ώθηση στα εκτελούμενα από το
ΥΠΕΧΩΔΕ δημόσια έργα και έργα με συμβάσεις παραχώρησης.
Έχοντας μεταρρυθμίσει και εφαρμόσει από το 2005, με απόλυτη επιτυχία, το νέο διαφανές και ανταγωνιστικό σύστημα για τα δημόσια έργα, το 2007 είναι το έτος του μεγαλύτερου προγράμματος έργων
υποδομής που γνώρισε η χώρα, συνολικού ύψους 17,7 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερα από τα έργα
που έγιναν τις δύο προηγούμενες δεκαετίες. Από αυτά, τα 9,1 δισ. ευρώ είναι δημόσια έργα, που δη-
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μοπρατήθηκαν και ήδη κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα και τα 8,6 δισ. ευρώ αφορούν στα έξι
μεγάλα έργα με συμβάσεις παραχώρησης.
Ειδικότερα, το 2007 συμβασιοποιήθηκαν και κυρώθηκαν στη Βουλή, με τη θετική ψήφο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεγάλα οδικά έργα με συμβάσεις παραχώρησης συνολικού μήκους 1.417
χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 8,6 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:
•
•
•
•
•

η Ιόνια Οδός,
ο οδικός άξονας Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη,
ο οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65),
ο κεντρικός οδικός άξονας Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας,
το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα, ο άξονας Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. Και
μόνο αυτό το μεγάλο έργο έχει προϋπολογισμό περίπου ίσο με τον προϋπολογισμό που είχαν η
Αττική Οδός και η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου μαζί.

Οι σύγχρονοι αυτοί αυτοκινητόδρομοι αλλάζουν ριζικά την Ελλάδα. Όλες οι περιφέρειες της χώρας,
χωρίς διακρίσεις, αποκτούν καινούργιες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Όλες οι απομονωμένες περιοχές μπαίνουν σε μια νέα εποχή, την εποχή της ισότιμης πρόσβασης σε σύγχρονες υποδομές και σε
πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου.
Με τα δημόσια έργα και έργα με συμβάσεις παραχώρησης που εκτελούνται και προγραμματίζονται
τριπλασιάζονται οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, αναβαθμίζεται ριζικά το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο της
χώρας, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Αλλάζει η εικόνα της χώρας και δημιουργούνται υποδομές για
ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής παντού και ιδίως στην ελληνική περιφέρεια. Επιπλέον, η χώρα
μας γίνεται πόλος συγκέντρωσης μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 6 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, προετοιμάσθηκε η επόμενη σειρά νέων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Ολοκληρώθηκε ήδη από το 2005 ο στρατηγικός σχεδιασμός και καταρτίζονται οι αναγκαίες μελέτες
για δημόσια έργα ύψους 8 δισ. ευρώ. Το 80% των έργων αυτών θα είναι στην περιφέρεια.

Περιβάλλον
Το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ στον τομέα του περιβάλλοντος υπήρξε πλούσιο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 3,5 ετών και προγραμματίζεται η εντατικοποίησή του το 2008, έχοντας σαν βασικούς άξονες τους εξής:
•

•
•

•

•

Ολοκλήρωση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο και τα ειδικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές, τον τουρισμό, τη βιομηχανία. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησής τους.
Αντιμετώπιση των χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ταχεία εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία για σημαντικά θέματα, όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση αποβλήτων, ο θόρυβος κλπ. Από το Μάρτιο
του 2004 έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία 30 κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον,
τακτοποιώντας όλες τις σχετικές εκκρεμότητες.
Ουσιαστική ενίσχυση στις προστατευόμενες περιοχές (εθνικοί δρυμοί, εθνικά χερσαία, θαλάσσια
και υγροτοπικά πάρκα). Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει σχεδιαστεί η διάθεση
225 εκατ. ευρώ για την ουσιαστική ενίσχυση των φορέων διαχείρισης. Εκτός αυτών, προγραμματίζεται η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, και μέτρα για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.
Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την
επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κυότο.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ουσιαστική προώθηση της ανακύκλωσης. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας δέκα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Το ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ξεπερνά πλέον το 24%, έναντι του 6% το 2004.
Εκπόνηση εθνικού σχεδίου και εφαρμογή του νέου αναμορφωμένου νομοθετικού πλαισίου για τα
επικίνδυνα απόβλητα.
Οριστικοποίηση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων και ολοκλήρωση διαχειριστικών σχεδίων ανά υδατικό διαμέρισμα.
Ολοκλήρωση προγράμματος κλεισίματος και αποκατάστασης των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ). Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν διατεθεί 92 εκατ.
ευρώ.
Εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων.
Συνέχιση του μεγάλου έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Ξεκίνησε ήδη η νέα γενιά κτηματογραφήσεων που αφορά 107 δήμους, δημοτικά διαμερίσματα και κοινότητες της χώρας, μεταξύ
των οποίων όλες τις πρωτεύουσες των νομών και το 2010 οι κτηματογραφήσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί θα καλύπτουν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.
Κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον
κόσμο σε αστική περιοχή.
Προώθηση σημαντικών προγραμμάτων αναπλάσεων σε ολόκληρη την Αττική.
Αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας και προώθηση των ρυθμιστικών σχεδίων στην
Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και το Βόλο.
Επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης κοινοτικών πόρων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ. Από το 14% που ήταν το Μάρτιο του 2004, σήμερα ξεπερνά το 60%.
Επίσης, καταρτίσθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τον τομέα περιβάλλοντος και
αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 20072013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που εγκρίθηκε από την ΕΕ είναι 4,35 δις
ευρώ.
Συνέχιση και το 2008 της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN που αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών σε κρίση, για την προώθηση της αειφόρου αστικής
ανάπτυξης. Συνεχίζεται η εφαρμογή των Επιχειρησιακών προγραμμάτων ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα ειδικά μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος των πυρόπληκτων περιοχών περιγράφονται παρακάτω στο σχετικό τμήμα του παρόντος κεφαλαίου.

Υγεία
Αποστολή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, εξετάζοντας παράλληλα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου.
Ειδική φροντίδα δίνεται στον καθορισμό και τον έλεγχο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης
των αγαθών υγείας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Τα επιμέρους μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2007 είναι:
•
•
•
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Ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ με 200 νέα ασθενοφόρα και 20 κινητές μονάδες και μονάδες
διακομιδής νεογνών, προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Πλήρης εμβολιαστική κάλυψη των απόρων, ανασφάλιστων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε μεταμοσχευμένους
καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.
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•
•
•

Συνέχιση των προγραμμάτων ψυχικής υγείας.
Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αιμοδοσίας κατά τον έλεγχο του αίματος με τη
μοριακή τεχνική.
Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων ψυχιατρικών νοσοκομείων και των κέντρων ψυχικής υγείας.
Εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία. Το 80% των νοσοκομείων μέσα στο
2007 έχει ήδη εξοπλιστεί με το λογισμικό εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος.

Αντίστοιχα, για το έτος 2008, θα υλοποιηθούν τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συνέχιση του προγράμματος εξοπλισμού των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ.
Σύνταξη νέου εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και ένταξη σε αυτό νέων εμβολίων κατά του
μηνιγγιδόκοκου C, του πνευμονιόκοκκου, της ανεμοβλογιάς και του ιού του ανθρωπίνου θηλώματος (HPV) για την προστασία κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Πλήρης λειτουργία 24 κέντρων κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και
εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο απασχολούμενο δυναμικό της χώρας.
Προγράμματα προάσπισης και προαγωγής της υγείας, καθώς και της ψυχοκοινωνικής στήριξης
των Ελλήνων τσιγγάνων, των αλλοδαπών και των προσφύγων.
Δημιουργία και λειτουργία κοινωνικού ξενώνα αστέγων.
Μέτρα για το κάπνισμα, με την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού σε ανήλικους και τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για τις βλαβερές συνέπειές του.
Ολοκλήρωση εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία.
Η συνέχιση των προγραμμάτων ψυχικής υγείας.

Παράλληλα με τα παραπάνω συνεχίζεται το πρόγραμμα στελέχωσης των νοσηλευτικών μονάδων και
των ιδρυμάτων πρόνοιας με την πρόσληψη σημαντικού αριθμού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
εξειδικευμένου προσωπικού, με ικανοποιητικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών και τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας.

Παιδεία
Η παιδεία που είναι η αποδοτικότερη επένδυση για μια υγιή κοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα
για τη χώρα μας. Η εκπαίδευση, από την προσχολική μέχρι την τριτοβάθμια και τη διά βίου εκπαίδευση, καλείται να ανταποκριθεί χωρίς καθυστερήσεις στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και στο
έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας επιβάλλουν τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με ιδιαίτερα
εντατικούς ρυθμούς.
Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών κατά την περίοδο 2004-2007 είναι εμφανή,
αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα. Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η εξασφάλιση σύγχρονων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών που
να ανταποκρίνονται πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
συνοψίζονται ως ακολούθως:
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
•

νέο θεσμικό πλαίσιο με μακροχρόνιο προγραμματισμό και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες
εκπαιδευτικές απαιτήσεις,
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•
•
•
•
•
•

καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των πανεπιστημίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών πανεπιστημίων στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι,
λειτουργία διεθνούς πανεπιστημίου στην Ελλάδα,
ενεργός συμμετοχή των ΑΕΙ σε προγράμματα διά βίου μάθησης,
νέο θεσμικό πλαίσιο αναβάθμισης των ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών,
λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου,
δημιουργία νέων τμημάτων εναρμονισμένων με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

•
•
•
•
•
•
•
•
•

αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες στους νέους,
ίδρυση ευρωπαϊκού σχολείου στην Κρήτη,
αξιολόγηση και επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ένταξη νέων τεχνολογιών στα σχολεία,
εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα νήπια και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου,
υιοθέτηση καινοτόμων παρεμβάσεων με στόχο την ομαλή μετάβαση των νηπίων από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση,
διασφάλιση καλύτερου παιδαγωγικού περιβάλλοντος στο σχολείο, μειώνοντας τον ανώτατο αριθμό μαθητών ανά τμήμα,
προσανατολισμός στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση,
καθιέρωση αυτονομίας του λυκείου, με την αποδέσμευσή του από το σύστημα εισαγωγής στα
ΑΕΙ.

Με τις μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζονται για το έτος 2008 επιδιώκεται:
•

•

•

•
•

•
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Η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση, με στόχο την ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης και την αγορά εργασίας. Δημιουργούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις διά βίου εκπαίδευσης, ώστε κάθε πολίτης, σε κάθε φάση της ζωής του, να αποκτά σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Προβλέπονται ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της μειονοτικής εκπαίδευσης, με
στόχο τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, παλιννοστούντες ομογενείς).
Στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής βρίσκεται ο σεβασμός προς τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τη δημιουργία ειδικών κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλη την περιφέρεια, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και εστίαση της εκπαίδευσης σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές, συνέδρια καθώς και μετεκπαιδεύσεις εκπαιδευτών.
Η ψηφιακή σύγκλιση, με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης και των επικοινωνιών. Στόχος είναι η άμεση και γρήγορη πρόσβαση εκπαιδευτών και μαθητών στο διαδίκτυο
και στην άμεση πληροφόρηση. Πρωταρχικής σημασίας είναι ο εξοπλισμός των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενθαρρύνοντας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση).
Η ενίσχυση της γλωσσομάθειας με πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης
γλώσσας και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η διάχυση του ελληνικού πολιτισμού με έμφαση σε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς, σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Παράλληλα, ενισχύονται οι έδρες νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, στοχεύοντας στην προώθηση ρεύματος φιλελληνισμού. Ενθάρρυνση της ολυμπιακής παιδείας και εφαρμογή ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης με αντικείμενο την επικαιροποίηση των ολυμπιακών
ιδεωδών.
Η ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για καλύτερη διασύνδεσή τους με
την αγορά εργασίας.
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Η συνεχής εκπαίδευση και διαρκής ενημέρωση των εκπαιδευτών στις σύγχρονες ανάγκες της παιδείας.
Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εξάλειψη φαινομένων που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί και στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολείων με
στόχο:
•
•
•
•
•
•

την εξάλειψη της διπλοβάρδιας και επέκταση εφαρμογής του θεσμού των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα,
τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων με σύγχρονες προδιαγραφές,
την αναβάθμιση των υπαρχουσών κτιριακών υποδομών με προτεραιότητα στα σχολεία και εργαστήρια ειδικής αγωγής,
τη μείωση των μισθωμένων κτιρίων,
την απομάκρυνση του αμιάντου από όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας και
τον προσεισμικό έλεγχο με έμφαση στα σχολεία που έχουν ανεγερθεί πριν το 1970.

Τουριστική ανάπτυξη
Βασικός στόχος της τουριστικής πολιτικής που χαράζεται για τα επόμενα έτη, αποτελεί η αναβάθμιση
της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί βασική προτεραιότητα: η δημιουργία μιας καλά οργανωμένης διαδικτύωσης, που
θα αποφέρει περισσότερους και νέου είδους πελάτες στον ελληνικό τουρισμό, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προσέλκυση εταιριών χαμηλού κόστους (LCCs), η εφαρμογή του
marketing και του branding και η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών που προβάλλουν και χαρακτηρίζουν τη χώρα μας.
Σημαντικό βήμα στη δραστηριότητα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελεί σειρά νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του τουρισμού
στην Ελλάδα.
Εντός του 2007, εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών δημιουργίας αυτοκινητοδρομίων και λειτουργίας των Κέντρων Προπονητικού & Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ), και για την κατάταξη των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα αστέρων.
Ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα αναφορικά με τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου βρίσκονται οι εξής πρωτοβουλίες:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ο καθορισμός των προδιαγραφών ίδρυσης θεματικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004, δεδομένου ότι έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό υποψήφιων επενδυτών,
η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας των τουριστικών τρένων,
ο καθορισμός κριτηρίων κατάταξης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων,
ο προσδιορισμός των προδιαγραφών των κτιριακών εγκαταστάσεων των ορειβατικών καταφυγίων,
η τροποποίηση του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων-πελατών,
η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών γραφείων,
η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τον θρησκευτικό-προσκυνηματικό τουρισμό,
η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),
ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Τουρισμού Υγείας,
ο σχεδιασμός νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου.
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Βασικός στόχος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με κινητήριους μοχλούς την ηλεκτρονική τεχνολογία και
την εκπαίδευση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αμεσότητα στις συναλλαγές και η ταχεία πληροφόρηση
όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά και να βελτιωθεί η μελλοντική βάση του ανθρώπινου δυναμικού. Μελετώνται το πλαίσιο περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς των Εταιριών Χαμηλού Κόστους
(LCCs), η επιπλέον επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προβολή πόλεων ως ενδιάμεσων τουριστικών προορισμών (city breaks) και η τόνωση του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και άλλα ζητήματα συναρμοδιοτήτων. Σε συνδυασμό με τα πορίσματα του στρατηγικού συμβούλου, θα καταλήξουμε στη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών του τουριστικού προϊόντος.
Ειδικότερα, για τη βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης προωθούνται:
•
•
•
•
•

η ίδρυση και λειτουργία ΤΕΕ β΄ κύκλου σπουδών,
η διαμόρφωση νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών,
η ίδρυση και λειτουργία νέων ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ) του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) σε διάφορες περιοχές της χώρας,
η μετατροπή των ΤΕΕ του ΟΤΕΚ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και
η διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΤΕ) του ΟΤΕΚ, ταυτόχρονα με την προσθήκη ενός επιπλέον εξαμήνου.

Επίσης, από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα με προσανατολισμό την κατάρτιση/επιμόρφωση που είναι
ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), σημαντικό μέρος κατευθύνεται σε δράσεις όπως :
•
•
•
•
•

πιλοτικές εφαρμογές νέων τμημάτων ΙΕΚ,
προγράμματα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζόμενων και εποχιακά άνεργων στον τομέα του
τουρισμού σε πέντε φάσεις από το 2003 μέχρι το 2007,
πιλοτικές εφαρμογές νέων προγραμμάτων για ξεναγούς,
νέα προγράμματα-τμήματα ΙΕΚ για ειδικότητες όπως: ειδικοί υπάλληλοι για κέντρα θαλασσοθεραπείας spa και λουτροθεραπείας spa, συνοδοί βουνού κλπ.,
εκμάθηση ορολογίας σπάνιων γλωσσών σε διπλωματούχους ξεναγούς ή ακόμα και προγράμματα
επιμόρφωσης ιδιοκτητών ή/ και εργαζομένων σε ταξί.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας προς αναπτυσσόμενες χώρες (D.A.C / development assistance committee) υλοποιήθηκαν τρία προγράμματα παροχής τεχνικής βοήθειας στη
Γεωργία, Αρμενία και Αίγυπτο, για την ίδρυση τουριστικών σχολών στη Τιφλίδα, το Ερεβάν και το
Κάιρο αντίστοιχα, με την εκπόνηση σχετικού σχεδίου δράσης (Action Plan) για την ανάπτυξη της
τουριστικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία σχολής τουριστικών επαγγελμάτων στις ανωτέρω χώρες,
όπως και την παροχή βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού.
Σε ό,τι αφορά ζητήματα προγραμματισμού τουριστικής εκπαίδευσης για το άμεσο μέλλον, υψηλής
προτεραιότητας είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος & Διαδραστικής
Πύλης ΟΤΕΚ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουριστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Αγροτική ανάπτυξη
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στο πλαίσιο επίτευξης των πρωταρχικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη των κρατών-μελών και την ευημερία
των πολιτών, υλοποιεί μια σειρά από πολιτικές, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ελληνικής υπαίθρου, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας και της στήριξης των εισοδημάτων των Ελλήνων αγροτών.
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Τα εκτελούμενα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα αποτελούν βασικό εργαλείο βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και διάθεσής τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται βάσει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και
των πολιτικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία
διετία σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών κατά 33,1%.
Κατά την άσκηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, τίθεται σε προτεραιότητα η διαρκής εκπαίδευση των αγροτών, η ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας, η στήριξη ειδικά των νέων αγροτών, καθώς και
η προώθηση σχεδίου για την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών γενικότερα.
Έμφαση δίνεται στα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής, με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Ενθαρρύνεται η βιολογική και ποιοτική γεωργία, με καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης,
με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προστασία της υγείας των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, τόσο κατά
τις εισαγωγές, όσο και κατά τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, έχουν ενταθεί οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και με τα διαπιστευμένα εργαστήρια, ώστε
να αποτραπούν οι νοθείες και να προστατευθεί ο καταναλωτής.
Ενισχύεται η μεταποίηση και τυποποίηση των ελληνικών προϊόντων με σκοπό την προώθηση και
προβολή τους στις ξένες αγορές. Ανασυγκροτείται η ύπαιθρος και παρέχονται κίνητρα στήριξης του
αγροτουρισμού. Πραγματοποιούνται δαπάνες αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και αναδασώσεων.
Καταβάλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα:
• οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, για την απώλεια ηρτημένης παραγωγής, για ζημιές σε φυτικό και ζωικό
κεφάλαιο καθώς και για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο,
• οι εξισωτικές αποζημιώσεις και
• οι αποζημιώσεις σε αγρότες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (ΠΣΕΑ).
Επισπεύδεται επίσης η καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων στη γεωργία από τον
οργανισμό πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), με παράλληλες προσπάθειες απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών.
Ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων βελτιώθηκε σημαντικά. Ήδη ο κανόνας «ν+2» έχει ικανοποιηθεί για το 2004, 2005 και 2006 και στα τέσσερα ευρωπαϊκά προγράμματα του υπουργείου, ενώ και στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+ όπου εθεωρείτο βέβαιη η απώλεια πόρων, η πορεία αναστράφηκε και τελικά απορροφήθηκε το σύνολο των κονδυλίων. Σημειώνεται ότι η χώρα μας
πέτυχε να αυξήσει κατά ποσοστό 5,83% την κοινοτική συμμετοχή στο «Έγγραφο Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)».
Κατοχυρώθηκε το ύψος των κοινοτικών ενισχύσεων για την ελληνική γεωργία ως το 2013, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για τη θέσπιση νέας μακροχρόνιας στρατηγικής για την ευρωπαϊκή
γεωργία με προοπτική πολύ πέραν του 2013.
Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ καταρτίστηκαν δεκατρείς μελέτες (μία σε κάθε περιφέρεια) με την εκτίμηση των επιπτώσεών της ανά νομό, των δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, βελτίωσης
της ζωικής παραγωγής και διευκόλυνσης της διάθεσης των τοπικών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα
με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Η διαδικασία προέβλεπε διαβούλευση με τοπικούς φορείς
κάθε μιας περιφέρειας, πριν οριστικοποιηθούν τα πορίσματα κάθε μελέτης, τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
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Μεταφορές
Βασική αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών αποτελεί η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για
την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς
ανταγωνισμού και ασφάλειας. Το μέλλον βρίσκεται στις μεταφορές και εκεί ακριβώς η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε σχέση με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών. Για το λόγο αυτό, βασικός
στόχος είναι η ενίσχυση των υποδομών, ώστε να αναδειχθεί η στρατηγική θέση της χώρας και να καταστεί το κυρίαρχο διαμετακομιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν εντός του 2007 είχαν ως αποτέλεσμα:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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την ολοκλήρωση των αεροδρομίων Πάχης Μεγάρων και Καλύμνου και των αεροσταθμών Ρόδου,
Ζακύνθου και Αράξου,
την υλοποίηση παρεμβάσεων σε 30 συνολικά αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα, συνολικής δαπάνης
250 εκατ. ευρώ,
την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναβάθμιση της ΥΠΑ και την αναγνώρισή της
από τους διεθνείς οργανισμούς (IASA, ICAO, ECAC, Eurocontrol) μέσω της δυναμικής καθημερινής της παρουσίας,
την παράδοση της επέκτασης του Προαστιακού Αττικής προς Κιάτο,
την αύξηση της επιβατικής κίνησης του Προαστιακού Αττικής από 4.500 επιβάτες/ημέρα το 2004
σε 25.000 επιβάτες/ημέρα σήμερα,
τη λειτουργία των δύο πρώτων γραμμών Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη-Λιτόχωρο
και προς Σέρρες, με νέα διπλή γραμμή,
το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Νέου Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αθήνας με έμφαση στη
συνδυασμένη λειτουργία των μετακινήσεων με λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς:
- ένταξη του Προαστιακού και του Τραμ στο Σύστημα Αστικών Μετακινήσεων, σε συντονισμό
με όλα τα μέσα,
- διεύρυνση και αναδιάρθρωση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών,
- θέσπιση νέων λεωφορειακών γραμμών, τροφοδοτικών στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου,
- προώθηση νυχτερινών γραμμών και γραμμών εξπρές,
- απομάκρυνση αφετηριών λεωφορειακών γραμμών από επιβαρημένα σημεία του κέντρου της
Αθήνας και του Πειραιά,
- επέκταση λεωφορειολωρίδων κατά 13 χλμ.
την ολοκλήρωση ειδικών ερευνών και την εφαρμογή εκτεταμένου προγράμματος συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής,
την εξομάλυνση της τιμολογιακής πολιτικής, με τη δημιουργία Εβδομαδιαίας Κάρτας, Ημερήσιου
Εισιτηρίου και Ενιαίου Εισιτηρίου διάρκειας 90΄ που ισχύουν πλέον και για τα 6 μέσα του δικτύου αστικών συγκοινωνιών της Αττικής,
την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου πληροφοριών ΟΑΣΑ (185) και της υπηρεσίας αναζήτησης βέλτιστης διαδρομής στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ,
την αύξηση του μεριδίου των αστικών συγκοινωνιών στις αστικές μετακινήσεις από 38% το 2003
σε περισσότερο από 41% σήμερα,
την αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με γνώμονα την πρόληψη και τη δημιουργία
ορθής αντίληψης για την οδική ασφάλεια. Ο νέος ΚΟΚ έχει ιδιαίτερα αποτρεπτικό χαρακτήρα
στις παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή,
την κωδικοποίηση για πρώτη φορά του ΚΟΚ με όλες τις τροποποιήσεις από το 1999 και εξής και
διανομή σε 150.000 αντίτυπα στους αρμόδιους φορείς. Έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης με διανομή έντυπου υλικού στους πολίτες και τα σχολεία,
την αναμόρφωση του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System) και εκσυγχρονισμός λειτουργίας του με την ηλεκτρονική διασύνδεση Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
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•
•
•

την επέκταση του θεσμού των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής με την κατασκευή 12 πάρκων, αυξάνοντας το σύνολο σε 89 σε όλη την Ελλάδα. Υπό κατασκευή βρίσκονται άλλα 33 πάρκα, ενώ
μελετάται η κατασκευή 8 νέων πάρκων,
την έναρξη λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα του μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και
τη δρομολόγηση της πιλοτικής εισαγωγής μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

Με τις νέες πολιτικές που θα αναπτυχθούν το έτος 2008 επιδιώκεται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ολοκλήρωση των έργων σε 12 αεροδρόμια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ,
προγραμματισμός νέων έργων σε 16 αεροδρόμια ύψους 900 εκατ. ευρώ,
εφοδιασμός των αεροδρομίων με εξοπλισμό αεροναυτιλίας ύψους 140 εκατ. ευρώ και με εξοπλισμό ασφαλείας ύψους 140 εκατ. ευρώ,
κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου μέσω ΣΔΙΤ για την οποία έχει ήδη προετοιμαστεί το νομοθετικό πλαίσιο,
εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στους εποπτευόμενους φορείς του ΟΑΣΑ,
καθιέρωση του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (έξυπνο εισιτήριο),
παραλαβή 520 λεωφορείων τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της ΕΘΕΛ,
έναρξη έργων ανακατασκευής της γραμμής του ΗΣΑΠ και υπογειοποίησής της από το Φάληρο ως
τον Πειραιά,
εκπόνηση μελέτης επέκτασης του ΗΣΑΠ από την Κηφισιά στον Άγιο Στέφανο,
ηλεκτροκίνηση του ΠΑΘΕΠ στα τμήματα Αθήνα-Λιανοκλάδι και Δομοκός-Θεσσαλονίκη,
επέκταση του Προαστιακού προς Ξυλόκαστρο (2009) και Χαλκίδα (τέλος 2008),
μελέτη επέκτασης του Προαστιακού από το Κορωπί στο Λαύριο και
εκπόνηση προμελέτης για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τη Χαλκιδική.

Επικοινωνίες
Στον τομέα των επικοινωνιών, προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η στήριξη των νέων
τεχνολογιών. Στόχο αποτελεί η κάλυψη του «ψηφιακού χάσματος», ώστε να επέλθει η πλήρης ευρυζωνική σύγκλιση με τις προηγμένες χώρες.
Κατά το 2007, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών:
•
•
•

ολοκληρώθηκε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
κυρώθηκε η Συμφωνία Έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και
προκηρύχθηκε το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013».

Από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ολοκληρώθηκε:
•
•

•
•
•
•

η ανάλυση τηλεπικοινωνιακών αγορών, σύμφωνα με το ν. 3431/06,
η Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για:
- την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο,
- την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και
- την παροχή χονδρικών υπηρεσιών διασύνδεσης (Reference Interconnection Offer-RIO)
ο κανονισμός Εκχώρισης Αριθμοδοτικών Πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης,
ο υπολογισμός των τιμών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (ADSL) του ΟΤΕ κατά retail minus,
ο κοστολογικός έλεγχος του ΟΤΕ και η έκδοση νέων τιμολογίων λιανικής και χονδρικής και
η μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
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Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ προωθείται η ενίσχυση:
•
•

της διαδεδομένης χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες υπηρεσίες, τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά καθώς και
η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, ώστε να αναχαιτισθεί η διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος μέσω των έργων:
• «ΔΟΡΥ» προϋπολογισμού 9,3 εκατ. ευρώ,
• «ευρυζωνικής πρόσβασης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 201 εκατ. ευρώ,
• «χρηματοδότησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspot)» συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ ,
• «χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών» συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ,
• «ανάπτυξης ευρυζωνικότητας στην Ιερή Μονή Σίμωνος Πέτρας και στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και 249.812 ευρώ αντιστοίχως και
• «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών» προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ» παρέχονται φθηνότερες ευρυζωνικές συνδέσεις σε
φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί
29.756 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 17.698 έχουν ήδη ενεργοποιηθεί από τους συμμετέχοντες παρόχους.
Ολοκληρώθηκε το σχέδιο μετάβασης από την αναλογική στη ψηφιακή τηλεόραση και είναι σε εξέλιξη
οι μελέτες για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό τηλεοπτικών δικτύων αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και η σχεδίαση αντίστοιχων χαρτών αναλογικών και ψηφιακών συχνοτήτων.
Διασφαλίζεται η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία με:
•
•
•

την παροχή υψηλής ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες, ιδιώτες και επιχειρήσεις,
την αναβολή της πλήρους απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την Ελλάδα μέχρι
31/12/2012,
την κάλυψη του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν επίσης στο πλαίσιο του ΚΠΣ τα κατωτέρω έργα:
•
•

εκσυγχρονισμός του φορέα παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών/ανάπτυξη σύγχρονων
υποδομών, παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών.

Για το έτος 2008 θα συνεχισθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των επικοινωνιών με:
•
•
•
•
•
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τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό τη σύγκλισή τους
με την υψηλή τεχνολογία,
την ένταξη έργων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007-2013),
την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου μετάβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς οπτικών ινών, για την
ενίσχυση της ευρυζωνικότητας,
την προετοιμασία μετάβασης στη ψηφιακή ευρυεκπομπή μέχρι το 2012 με την έκδοση χαρτών
αναλογικών και ψηφιακών συχνοτήτων,
τη σχεδίαση χαρτών για το Περιοχικό και Ψηφιακό Ραδιόφωνο και τη μελέτη αξιοποίησης ψηφιακού φάσματος,
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•

•
•
-

τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ), ιδιαίτερα ως προς τον καθορισμό της ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την αδειοδότηση και εποπτεία σταθμών ραδιοτηλεοπτικού σήματος και την εποπτεία του ανταγωνισμού σε ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες,
την πραγματοποίηση κοστολογικών ελέγχων στον ΟΤΕ κλπ.,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΤΑ με:
- την υλοποίηση του νέου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου περιόδου 2008-2013,
τη λειτουργική αναδιοργάνωση των παραγωγικών μονάδων και του δικτύου ταχυδρομικών καταστημάτων και
την ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης αυτοματοποιημένων υποδομών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την 4η Προγραμματική Περίοδο.

Ναυτιλία
Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την παγκόσμια διάκριση της χώρας στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων πλοίων στο
εθνικό νηολόγιο, στην ανάπτυξη της ναυτασφαλιστικής αγοράς, στην ενίσχυση της απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών, στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στην στήριξη του
τουρισμού και της απασχόλησης στην περιφέρεια, και στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον
τομέα φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων.
Αναλυτικότερα, οι πολιτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα αναπτυχθούν το έτος 2008 περιλαμβάνουν:
•

•

•
•

•

•
•

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών με σκοπό την αναβάθμιση του ενσύρματου δικτύου επικοινωνιών, την ανάπτυξη του εθνικού πληροφορικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας, την
υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στοιχείων ελληνικής ναυτιλίας, καθώς
και την ποιοτική αναβάθμιση του πλαισίου εξυπηρέτησης των πολιτών και των υπηρεσιών του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
τη βελτίωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της μετεκπαίδευσης των στελεχών του εμπορικού ναυτικού και του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος με
σκοπό την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο,
την ενίσχυση των ελέγχων των λιμενικών αρχών μέσω της στελέχωσης και του εξοπλισμού τους
με σύγχρονα μέσα για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της λαθρομετανάστευσης και των ναρκωτικών,
την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας σε κοινά επιχειρησιακά σχέδια με κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες για την ανταλλαγή ναυτιλιακών πληροφοριών, την πρόληψη ναυτικών ατυχημάτων, την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη φύλαξη εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια,
την ανάπτυξη της ναυτιλιακής υποδομής στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση
του ρόλου των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές μεταφορικό σύστημα με
τον ορθολογικό σχεδιασμό του λιμενικού συστήματος, την εκτέλεση έργων υποδομών, την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες, τον εκσυγχρονισμό του
ακτοπλοϊκού στόλου και την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ για επενδύσεις στους ελληνικούς λιμένες,
την ενίσχυση του εθνικού νηολογίου και την αύξηση των θέσεων εργασίας για Έλληνες ναυτικούς.
την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος με τον εξοπλισμό των λιμενικών αρχών με σύγχρονα μέσα επιτήρησής του και καταπολέμησης της ρύπανσης και
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•

5.

τη διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και της διασύνδεσης μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και
της ενδοχώρας, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και της επιδότησης των άγονων γραμμών.

Πολιτική ελέγχου δαπανών

Έλεγχος δημοσίων δαπανών
Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών από τα αρμόδια όργανα του ΓΛΚ στοχεύει στην αποτροπή πραγματοποίησης μη σύννομων δαπανών. Συγκεκριμένα το ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, των ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ), καθώς και των Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που απορρίφθηκαν από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ως μη σύννομες κατά τα έτη 2004-2006, ανέρχεται σε 75,9 εκατ.,
59,4 και 67,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω ποσά, μπορεί μεν να αποτελούν μικρό ποσοστό στο σύνολο των ελεγχόμενων δαπανών
από τις ΥΔΕ, η δράση όμως των υπηρεσιών αυτών κρίνεται θετική καθότι λειτουργεί αποτρεπτικά για
την πραγματοποίηση μη σύννομων δαπανών.
Βασική υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΓΛΚ αποτελεί η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων, με απώτερο
στόχο την εξάλειψή τους και την αποφυγή της εμφάνισης των ιδίων ή παρεμφερών προβλημάτων στο
μέλλον.
Ο έλεγχος των δαπανών του Δημοσίου σήμερα συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας.
Όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου, το πλήθος των δημόσιων δαπανών, το εύρος και
η ποικιλομορφία αυτών, η ανάγκη για παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος, σε συνδυασμό με την πολιτική περιστολής των δαπανών, υποχρεώνουν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να υιοθετήσει νέες πιο αποτελεσματικές μορφές ελέγχου και να
προβεί στην αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Οι απαιτήσεις αυτές θα καλυφθούν από τη νεοσυσταθείσα Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αποστολή της είναι η άσκηση ελέγχου στη διαχείριση του προϋπολογισμού των ελεγχόμενων φορέων, η εισήγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Ήδη, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την πρόσληψη διακοσίων δέκα (210) δημοσιονομικών ελεγκτών και λοιπών υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες της ΓΔΔΕ για την πραγματοποίηση
των ελέγχων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των δημόσιων φορέων, στη σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που δαπανούν και στην καταπολέμηση της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας.
Έλεγχοι δαπανών μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΓΛΚ για τον έλεγχο των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών
προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συνεχίσθηκαν οι έλεγχοι των δαπανών αυτών, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.
2470/97 και επέφεραν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και
για τους προϋπολογισμούς των ελεγχθέντων φορέων.
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Το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τους ελέγχους κατά το έτος 2006 ανέρχεται συνολικά
στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ περίπου. Πέραν της οικονομικής ωφέλειας που δημιουργείται από την
αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι η διακοπή
των μη σύννομων πληρωμών, η οποία αποφέρει μείωση της δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού
σε ετήσια βάση.
Περαιτέρω συνεχίζεται η ένταξη στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και λοιπών φορέων.
Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του
Ταμείου Συνοχής.
Ο έλεγχος των προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Κατά το έτος 2006 οι ελεγκτικοί στόχοι της ΕΛΕΛ καλύφθηκαν
πλήρως με την υλοποίηση του προγράμματος ελέγχων, που συμφωνήθηκε κατά την ετήσια συνάντηση
συντονισμού των ελέγχων Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 140
προγραμματισμένοι έλεγχοι σε επιχειρησιακά προγράμματα και έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Βασικός στόχος της ΕΔΕΛ είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου των έργων του Γ’ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και η πιστοποίηση της αξιοπιστίας
και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η ΕΔΕΛ ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική, που συνοψίζεται
σε τρεις κύριους άξονες:
•
•
•

Καθορισμός ετήσιων προτεραιοτήτων και στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των
προηγούμενων ελέγχων ή ιδιαιτεροτήτων που τυχόν έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του Γ’
ΚΠΣ.
Δειγματοληπτικός έλεγχος των πράξεων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% για τα διαρθρωτικά ταμεία
και 15% για το Ταμείο Συνοχής.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων
(follow up).

Σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2007 πρόκειται να διενεργηθούν συνολικά 121
έλεγχοι, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) αφορούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους δαπανών έργων του
Ταμείου Συνοχής, και οι λοιποί εκατόν έξι (106) επικεντρώνονται στις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταμείων.
Σημαντικό κριτήριο επιλογής των επιμέρους στόχων κατά ΕΠ για τον προγραμματισμό των ελέγχων
του 2007, αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2007 υπάρχουν πλέον για την ΕΔΕΛ υποχρεώσεις και για την
4 η Προγραμματική Περίοδο, παράλληλα με τις ελεγκτικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γ’
ΚΠΣ.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΕΔΕΛ, ως Αρχής Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ και του ΕΠ Αλιείας της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας
για: την εξέταση και καταγραφή των υποχρεώσεων της ΕΔΕΛ που απορρέουν από τους νέους κανονισμούς της ΕΕ, την εκπόνηση της στρατηγικής των ελέγχων για όλη την προγραμματική περίοδο, την
εκπόνηση μεθοδολογίας αξιολόγησης της θέσπισης των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς
και τη σύνταξη του εθνικού νομοθετικού πλαισίου της Αρχής Ελέγχου, εναρμονισμένου με το αντίστοιχο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τη νέα περίοδο.
Ο σχεδιασμός για το 2008 προβλέπει τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ελέγχων, με σκοπό η
ΕΔΕΛ να ανταποκρίνεται όλο και πιο ικανοποιητικά στο θεσμικό ρόλο της , που είναι η χρηστή δια-
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χείριση των κοινοτικών πόρων και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σημειώνεται,
ότι το 2008 είναι και ο τελευταίος χρόνος ελέγχων για το Γ’ ΚΠΣ, πλην των περιπτώσεων παράτασης
ορισμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

6.

Πληροφοριακά συστήματα-εκπαίδευση

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πληροφορικής του Δημοσίου και έχει ως αποστολή τη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των
πληροφοριακών συστημάτων, που στηρίζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διανύει μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης.
Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και ορατά:
• Αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές και υλοποιεί ένα σύνολο από μεγάλα έργα πληροφορικής, αξιοποιώντας τους πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.
• Παρέχει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις οποίες εμπλουτίζει
διαρκώς, αξιοποιώντας έτσι τα δεδομένα που διαθέτει, τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις δυνατότητες του διαδικτύου.
• Προετοιμάζεται για την υπαγωγή νέων έργων στην 4η Προγραμματική Περίοδο. Κατά την επόμενη
πενταετία, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης τόσο της παραγωγικής λειτουργίας, όσο και του αναπτυξιακού έργου της ΓΓΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται δράσεις και έργα για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013.
Ο βασικός στόχος της είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, ανεξάρτητα από χρονικούς ή γεωγραφικούς
περιορισμούς, 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, η ΓΓΠΣ έχει ξεκινήσει την αναμόρφωση των βασικών λειτουργιών της. Ήτοι:
• Παραγωγική λειτουργία και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΟΠΣ ΝΕΟTAXIS).
• Παραγωγική λειτουργία και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣ ICIS).
• Υποστήριξη και συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας και Συντάξεων.
• Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, μέσω
του TAXISnet, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
• Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων VIES.
• Διεκπεραίωση και ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν φορολογικές δηλώσεις
εισοδήματος φυσικών και μη φυσικών προσώπων (προεκτύπωση, επεξεργασία, υποστήριξη, αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων κλπ.).
• Εκτύπωση και αποστολή των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας οχημάτων.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 8.500 νέων υπολογιστών και 1.800 νέων εκτυπωτών στις ΔΟΥ, τα τελωνεία και τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και συνεχίζεται περαιτέρω με 10.000 νέους προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές και 2.800 εκτυπωτές.
Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε το κεντρικό σύστημα του TAXIS στη ΓΓΠΣ με την εγκατάσταση ισχυρών servers 100πλάσιας ισχύος, ενώ έχει δρομολογηθεί η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Οι-
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κονομίας και Οικονομικών μέσω ενός νέου DATA CENTRE. Σε συνδυασμό με την αλλαγή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για 700 φορείς (ΔΟΥ, τελωνεία, κεντρικές υπηρεσίες), μέσω της ένταξης στο εθνικό δίκτυο “Σύζευξις”, δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό πληροφοριακό σύστημα φορολογίας.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η άμεση αναβάθμιση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων τελωνείων (ICIS και ICISnet) και η άμεση ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων μισθοδοσίας και συντάξεων που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα πληροφορικής θα οδηγήσουν σε καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών και σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και παρέχει η ΓΓΠΣ προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον εξυπηρέτησης για να διεκπεραιώσουν οι πολίτες την πλειονότητα των συναλλαγών τους
με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, γρήγορα και εύκολα, χωρίς να είναι αναγκαία η μετάβασή τους στην Εφορία. Το TAXISnet, η πύλη του Υπουργείου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά πεδία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα μας. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων δημιούργησε το νέο TAXISnet προσδίνοντας μια άλλη διάσταση στην εξυπηρέτηση του
πολίτη:
• οι διαδικασίες απλοποιούνται,
• η αξιοπιστία των συναλλαγών αυξάνεται,
• η ενημέρωση γίνεται πιο έγκυρη και πιο ουσιαστική.
Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη υλοποιηθεί νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με πιο σημαντικές τις παρακάτω:
• Νέα υπηρεσία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με δυνατότητα άμεσης
εκκαθάρισης της δήλωσης και έκδοσης εκκαθαριστικού σημειώματος.
• Νέα υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
(Ε7) και των βεβαιώσεων αποδοχών. Η υπηρεσία αυτή ικανοποιεί μακροχρόνιες απαιτήσεις πολλών
φορέων και επιχειρήσεων.
• Νέα υπηρεσία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Συνολικά, το 2006 πραγματοποιήθηκαν περίπου 4 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές, που ουσιαστικά
υποκατέστησαν ισάριθμες επισκέψεις πολιτών στις εφορίες. Αυτό σημαίνει ότι αν κάθε φορολογούμενος χρειάζεται κατά μέσο όρο δύο παραγωγικές ώρες για να μετακινηθεί από και προς την εφορία και
να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του, τότε οι πολίτες αλλά και η ελληνική οικονομία ωφελήθηκαν κατά
8 εκατ. παραγωγικές ώρες μέσω των ψηφιακών συναλλαγών. Ανάλογο κέρδος προκύπτει και για το
προσωπικό του Υπουργείου. Εκτιμώντας ότι απαιτούνται το λιγότερο 5 λεπτά ανά συναλλαγή, εξοικονομήθηκαν 330.000 παραγωγικές ώρες, που αντιστοιχούν στην εργασία τουλάχιστον 200 υπαλλήλων για ένα χρόνο. Το όφελος συνεπώς για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης είναι εξίσου σημαντικό.
Οι μεσοπρόθεσμες προσπάθειες της ΓΓΠΣ συγκλίνουν ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση
μέσω Internet άνω του 90% των συναλλαγών που σήμερα γίνονται στις ΔΟΥ. Ταυτόχρονα παρέχονται
υπηρεσίες μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, όπως μέσω fax (υπηρεσία TAXISphone) και
κινητής τηλεφωνίας (Μ-TAXIS). Η υπηρεσία TAXISphone παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης αιτημάτων των πολιτών μέσω fax, όπως χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, εκκαθαριστικών
σημειωμάτων, εντύπων κλπ. Με την νέα πρωτοποριακή για το δημόσιο τομέα υπηρεσία M-TAXIS ο
πολίτης εξασφαλίζει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Για το 2007 η υπηρεσία αυτή έχει ήδη 210.000 συνδρομητές.
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Ταυτόχρονα, μέσα από τον πλήρως ενημερωμένο δικτυακό της τόπο (www.gsis.gr) προσφέρει πέρα
από την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και πολύπλευρη, ταξινομημένη πληροφόρηση σε
θέματα του Υπουργείου, προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.
Νέα έργα
Η αναπτυξιακή πορεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζεται με την υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", αλλά και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Η ΓΓΠΣ υλοποιεί καινοτόμες δράσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματική στήριξη των τεχνολογικών αναγκών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπως το ELENXIS-το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Γενικού Χημείου Κράτους, το ΟΠΣ των κεντρικών υπηρεσιών, τα Πληροφοριακά Συστήματα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων, το ICISnet-για την παροχή τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κ.α.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής
Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί η αποτελεσματική άσκηση
της δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο την ορθολογική κατανομή των κρατικών πόρων και τη χρηστή διαχείρισή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υποδομών πληροφορικής για τη
βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής. Ειδικότερα, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, έχουν ξεκινήσει ήδη οι
εργασίες υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής
(ΟΠΣΔΠ), το οποίο θα υποστηρίξει τους τομείς προϋπολογισμού και θησαυροφυλακίου, δημοσιονομικού ελέγχου, λογιστικής, παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες, καθώς και της εσωτερικής οργάνωσης και επικοινωνίας των υπηρεσιών.
Το ΟΠΣΔΠ αναμένεται να καλύψει τις στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), αναπτύσσοντας ή αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και συνδέοντάς τα μεταξύ τους, καθώς και με αυτά άλλων φορέων.
Σημειώνεται ότι, επιπλέον θα υποστηρίξει την κατάρτιση, εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
του προϋπολογισμού προγραμμάτων, την εφαρμογή σύγχρονου συστήματος λογιστικής και την αναδιοργάνωση του συστήματος ελέγχου των δημοσίων δαπανών.
Το ΟΠΣΔΠ θα επικοινωνεί και θα υποστηρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε φάση παραγωγικής λειτουργίας. Τα δύο αυτά
συστήματα, αναμένεται να καλύψουν από κοινού και με ενιαίο τρόπο τις συνολικές ανάγκες του Θησαυροφυλακίου του ΓΛΚ.
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΔΠ θα συμβάλλει:
• στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στα πρότυπα λειτουργίας σύγχρονων δομών δημόσιας διοίκησης,
• στο βέλτιστο προγραμματισμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση των μεγεθών για την εφαρμογή αποτελεσματικής δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής,
• στην αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των εθνικών πόρων,
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• στην απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,
• στην άμεση καταγραφή των συναλλαγών και την ομαλή ροή και επικοινωνία με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του ΓΛΚ,
• στην ολοκλήρωση των διεπαφών με άλλα ήδη αναπτυγμένα συστήματα, όπως: TAXIS, ICIS, Μισθοί και Συντάξεις, συστήματα πρώην ΥΠΕΘΟ, πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και τη λειτουργική διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
• στην εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του, και την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς του,
• στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων στο ΓΛΚ.

Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)
Από την έναρξη λειτουργίας της το 1996 μέχρι σήμερα, η Σχολή Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου. Ανταποκρινόμενη στο βασικό επιχειρησιακό στόχο της συνεχούς ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων και των ατομικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, η ΣΕΥΥΟ προσπαθεί διαρκώς να αυξάνει τον όγκο του εκπαιδευτικού
έργου (αριθμό προγραμμάτων, αριθμό εκπαιδευομένων, αριθμό ανθρωποωρών κατάρτισης). Με τον
τρόπο αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα και διευρύνει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου και διαφοροποιούμενου περιβάλλοντος διά βίου εκπαίδευσης.
Κατά το έτος 2007 υλοποιούνται 372 προγράμματα κατάρτισης, αριθμός που είναι μεγαλύτερος όλων
των προηγούμενων ετών λειτουργίας της σχολής.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων για το 2007 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 6.000 περίπου και οι συνολικές ανθρωποώρες στις 200.000.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατά το τρέχον έτος περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα κατάρτισης σε φορολογικά, τελωνειακά και δημοσιονομικά θέματα, καθώς και ειδικότερα θέματα είσπραξης
δημοσίων εσόδων και δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα πληροφορικής και κατάρτισης χρηστών Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ).
Για το 2008, στρατηγικός στόχος της ΣΕΥΥΟ παραμένει η μεγέθυνση, η διαφοροποίηση και η ποιοτική βελτίωση του έργου και της μεθοδολογίας της. Βασική προτεραιότητα αναμένεται να είναι η κατάρτιση των χρηστών στα νέα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διοργάνωση 1.000 και πλέον εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση ενός πληθυσμού-στόχου που θα υπερβαίνει τους 12.000 υπαλλήλους.

7.

Αναμόρφωση συστήματος κατάρτισης προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός προγραμμάτων
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη και πλέον διαφανή διαχείριση των δημόσιων πόρων, προχώρησε στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημοσιονομικής διαχείρισης,
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται αφενός η αλλαγή του τρόπου κατάρτισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της υιοθέτησης μορφής προϋπολογισμού
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προγραμμάτων, και αφετέρου η εφαρμογή νέου λογιστικού συστήματος, που θα υποστηρίζει τον κρατικό προϋπολογισμό, για την ορθή απεικόνιση των δημοσίων οικονομικών.
Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τη μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται με
αρκετή λεπτομέρεια στην ειδική έκδοση «Προϋπολογισμός Προγραμμάτων 2008», που συνοδεύει τον
κρατικό Προϋπολογισμό 2008.

8.

Αποκατάσταση πυρόπληκτων

Μετά τις πρωτόγνωρες και καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 η κυβέρνηση έλαβε αποφασιστικά μέτρα για την ανακούφιση και την οικονομική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές.
Άμεσα μέτρα
• Οικονομική ενίσχυση ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε κάθε οικογένεια μονίμου κατοίκου του
οποίου καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά η οικία ή η λοιπή περιουσία, για την κάλυψη των πρώτων
αναγκών, προσαυξανόμενου του ποσού αυτού κατά χίλια (1.000) ευρώ για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες και για κάθε άτομο με αναπηρία.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά νοικοκυριό, για αντικατάσταση οικοσκευής και άμεσα έξοδα επισκευής κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ σε πρόσωπα που εξαιτίας της πυρκαγιάς
υπέστησαν μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη που οδηγεί σε αναπηρία 67% και άνω.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον ή στην σύζυγο ή, εάν δεν υπάρχει,
στον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος.
• Άμεση χορήγηση μίας επιπλέον σύνταξης, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σε όλους τους συνταξιούχους που διέμεναν στις πυρόπληκτες περιοχές, όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας
ασφάλισης, του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
• Χορήγηση πλήρους σύνταξης σε ένα μέλος της οικογένειας των θυμάτων, θανόντων από τις πυρκαγιές, κατ’ αναλογία των διατάξεων χορήγησης σύνταξης στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.
• Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων,
των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων, ως κίνητρο παροχής
οικονομικής στήριξης στις πληγείσες περιοχές.
• Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και
άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και παρακρατούμενων φόρων, για
τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών.
• Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών όλων των επιχειρήσεων που έχουν
την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους πληγέντες νομούς.
• Αναστολή για έξι (6) μήνες της καταβολής των τρεχουσών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.
• Αποστολή κλιμακίων ιατρών του ΙΚΑ, καθώς και ιατροφαρμακευτικού υλικού στις νομαρχιακές
μονάδες υγείας των νομών που επλήγησαν, για την ενίσχυση του έργου τους.
• Παροχή δυνατότητας ρύθμισης και εξόφλησης όλων των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, όλων των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΓΑ, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης
από την πρώτη του επόμενου μήνα, εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
• Καταβολή με απλοποιημένες διαδικασίες (μόνο με υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης) προπληρωμής έναντι δικαιουμένων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ σ’ όλους τους αγρότες των πυρόπληκτων
περιοχών για απώλεια φετινής εσοδείας, απώλειας εισοδήματος επόμενων ετών και καταβολή εξόδων ανασύστασης.
• Διανομή ζωοτροφών και μελισσοτροφών για διατροφή εναπομείναντος μετά τις πυρκαγιές ζωικού
και μελισσοκομικού κεφαλαίου.
• Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
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• Δωρεάν διάθεση αντιγριπικών εμβολίων στους εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και στους άπορους, ανασφάλιστους και τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού.
• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ, ύψους τριών (3) βασικών μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους που διαμένουν στις πυρόπληκτες περιοχές.
• Εκπόνηση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν σε πυρόπληκτες περιοχές για
την απασχόληση ανέργων στην προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
• Δωρεάν φιλοξενία των άστεγων δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
• Δωρεάν χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων και λοιπών σχολικών ειδών από τον ΟΕΕ, στα παιδιά
των οικογενειών που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές.
Μεσομακροπρόθεσμα μέτρα
Σύνταξη μελετών, για κάθε ένα από τους πληγέντες νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας, ολοκληρωμένων προγραμμάτων
ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου των πυρόπληκτων περιοχών, που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των υποδομών και την επαναφορά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην παραγωγική διαδικασία και του δασικού περιβάλλοντος στην πρότερα κατάσταση.
Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν:
Έργα Υποδομών
• Κατασκευή αυτόνομου δικτύου πυρόσβεσης εντός των οικισμών (πυροσβεστικοί κρουνοί).
• Αγροτική οδοποιία.
• Αντιδιαβρωτική προστασία.
• Έργα διευθέτησης χειμάρρων.
• Αντιπλημμυρικά - Αποστραγγιστικά έργα.
• Βελτίωση (αποκατάσταση) - ανακατασκευή δικτύων εσωτερικής οδοποιίας.
• Βελτίωση - αποκατάσταση καταστραφέντων δικτύων άρδευσης.
• Κατασκευή ομβροδεξαμενών.
• Έργα συμπληρωματικής υποδομής.
Δασικά Έργα
• Έργα αποκατάστασης δασοκομικού δυναμικού.
• Προληπτικά μέτρα προστασίας δασών.
• Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών δικτύων πυρόσβεσης.
• Έργα ορεινής υδρονομίας.
• Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
• Εμπλουτισμός και φροντίδα της πανίδας και χλωρίδας.
• Διαρκής παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασών και της πανίδας
• Έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα δάση.
Ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής).
• Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).
• Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων.
• Αποκατάσταση ανταγωνιστικότητας πυρόπληκτων επιχειρήσεων.
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Αποκατάσταση περιβάλλοντος
Επίσης, περίπου 307.000 στρέμματα κυρίως δασικών και γεωργικών εκτάσεων των πυρόπληκτων περιοχών εντάσσονται στο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου προστατευόμενων
περιοχών NATURA 2000.
Για την αποκατάσταση των περιοχών (ειδών-οικοτόπων-οικοσυστημάτων) προωθούνται οι εξής ενέργειες:
• Καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογραφική απεικόνιση της χλωρίδας και της βλάστησης από ειδικούς βοτανικούς επιστήμονες σε συνεργασία με επιστήμονες ειδικούς στη δορυφορική τηλεπισκόπηση και σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελληνική
Βοτανική Εταιρεία έχει υποβάλλει σχετική πρόταση.
• Καταγραφή, αξιολόγηση της πανίδας και των οικοτόπων της σε καμένες και μη περιοχές από ειδικούς επιστήμονες που θα αξιοποιήσουν τα προαναφερόμενα στοιχεία για τη βλάστηση. Η Ελληνική
Ζωολογική Εταιρεία και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον και
πρόταση για το θέμα αυτό.
• Μελέτη-εκτίμηση των απαραίτητων δράσεων/έργων για τη διαχείριση των εδαφικών και υδατικών
πόρων με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
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