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ΣΟ  ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΟΤ  ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 
 

 

1.  Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη 

ηα άιια έκβηα φληα, απνηειεί ππεξθείκελν πξφηαγκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ. 

 

2. Ζ αλάζρεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξέπεη λα ζπληζηά θξηηήξην θάζε αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ, απφ θνηλνχ κε άιια αξηζηεξά θφκκαηα θαη νηθνινγηθά θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε θαη 

δηεζλψο, δηεθδηθεί κηα θηιφδνμε, δίθαηε θαη δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ απφθξνπζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο κε ζηφρν ηε κείσζε θαηά 40% ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Μηα ζπκθσλία πνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ θαη λα απνηειέζεη απάληεζε ζηελ νηθνινγηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε. 

Οη αγνξέο ξχπσλ άλζξαθα θαη νη άιινη αγνξαίνη κεραληζκνί πνπ παξνπζηάδνληαη σο πξνζπάζεηεο λα 

δεκηνπξγεζνχλ ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο γηα ηνλ άλζξαθα πνπ εμνηθνλνκείηαη ή απνζεθεχεηαη, δελ είλαη 

κφλν αλαπνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αιιά εληζρχνπλ, επίζεο, ηηο άληζεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο αλάκεζα ζηηο πινπζηφηεξεο θαη ηηο θησρφηεξεο ρψξεο. ηφρνο πξέπεη λα είλαη ε θαζαξή 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θπξίσο κέζσ κέηξσλ πξνζαξκνγήο θαη κεηξηαζκνχ, 

θαη φρη κέζσ δεκηνπξγίαο λέσλ θεξδνζθνπηθψλ αγνξψλ. 

 

3. Οη δηεζλείο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αγνξάο, ιεειαηψληαο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ, θαηαζηξέθνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηβίσζεο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ίδην ηνλ 

πιαλήηε. Απφ ηελ πξνεγνχκελε επνρή ηεο αλαηκηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, 

νδεγνχκαζηε, κε ηα κλεκφληα, ηνπο εθαξκνζηηθνχο λφκνπο θαη ηηο πξαμηθνπεκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ Παπαλδξένπ θαη Παπαδήκνπ, ζε δξακαηηθή πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, εθπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηδησηηθνπνίεζε βαζηθψλ θνηλψλ αγαζψλ φπσο ην λεξφ θαη ε ελέξγεηα. 

 

4. Σν θπξίαξρν πξόηππν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ζε ζπλζήθεο αθξαίνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, αδπλαηεί λα θαιχςεη βαζηθέο αλάγθεο ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο θαη 

ρξεηάδεηαη λ’ αιιάμεη ξηδηθά.  

Οη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο θαη νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ππφζρνληαη επελδχζεηο θαη αλάπηπμε πάλσ 

ζηα εξείπηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο. Απέλαληη ζηελ αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηε ιεειαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, πνπ νδεγεί ηαπηφρξνλα ζε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή 

θαη ζε κηζζνχο πείλαο - θαηάξγεζε εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ν ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 

αληηπαξαζέηεη έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθό παξαγσγηθό, θνηλσληθό θαη νηθνινγηθό ζρέδην αλάπηπμεο. 

Σν ζρέδην απηφ ζηεξίδεηαη ζηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο πφξνπο θάζε πεξηνρήο, 

επηδηψθεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο, δηαθπιάζζεη ην 
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πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ηε δηαλνκή ηεο παξαγφκελεο αμίαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ ρσξνζεηνχκε αλεκνγελλήηξηεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζε θιίκαθα πνπ 

επηβάιινπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, αληίζεηα ζα εθπνλήζνπκε έλα λέν ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα 

ηηο ΑΠΔ θαη ζα ελεξγνπνηήζνπκε εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο - π.ρ. ηα λαππεγεία θαξακαγθά - γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

 

5. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αζθεζεί κηα πνιηηηθή δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε κε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ε θαηάξγεζε ή αλαζεώξεζε ησλ λόκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ από ηηο κλεκνληαθέο 

θπβεξλήζεηο.  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ππνζηεξίδεη ηελ θαηάξγεζε φινπ ηνπ πιέγκαηνο ησλ θαηαζηξνθηθψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ λφκσλ αιιά θαη απηψλ πνπ εθπνηνχλ ηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη γεληθφηεξα ηε δεκφζηα γε. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνπο λφκνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην κλεκφλην : 

 Καηάξγεζε ηνπ λ. 3986/2011 (εθαξκνζηηθφο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο) κε ηνλ νπνίν 

ηδξχεηαη «ηακείν αμηνπνίεζεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο», κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπνηείηαη φινο ν πινχηνο ηεο 

ρψξαο : ΓΔΚΟ, αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ, δηθαηψκαηα εμφξπμεο θ.α. Μαδί κε ηελ ηδησηηθή 

εθπνηείηαη θαη ε δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο (αηγηαιφο, δάζε, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζπήιαηα, 

πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο θ.α.), ε νπνία βάζεη ηνπ πληάγκαηνο είλαη αλαπαιινηξίσηε.  

  Καηάξγεζε ησλ πάζεο θχζεο λενθηιειεχζεξσλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ ηνπ δεκνζίνπ νη νπνίεο εθπνηνχλ 

δεκφζηα πεξηνπζία (ΚΔΓ, ΔΣΑ Α.Δ. θ.α.) θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο επί ηεο αθίλεηεο θαη κε 

πεξηνπζίαο ηνπ. Σα αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε δεκφζηα θηήζε αιιά θαη άιιεο νηθνινγηθά επαίζζεηεο 

πεξηνρέο πεξηέξρνληαη ηδηνθηεζηαθά ζην ΤΠΔΚΑ 

  Καηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3986/2011 αιιά θαη ηνπ λ.3894/2010 (γλσζηνχ σο fast track) πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δεκφζηαο γεο θαζ’ ππέξβαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο, ρσξνηαμηθήο 

θαη αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

  Καηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3986/2011 κε ηηο νπνίεο παξαρσξνχληαη αηγηαινί θαη παξαιίεο γηα 

πξνζρψζεηο πξνο αλνηθνδφκεζε (ηχπνπ Νηνπκπάη). 

  Καηάξγεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πεξί ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ (λνκνζεζία πεξί ΔΣΑ Α.Δ., 

Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηνλ Σνπξηζκφ επί ππνπξγίαο νπθιηά).  

Με ηε λνκνζεζία απηή θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ θαη ηα ηειεπηαία ίρλε ηνπ ελαπνκείλαληνο 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο θαη λα κεηαθεξζεί ζηε ρψξα καο ην νηθνδνκηθφ 

πξφηππν ηεο Ηζπαλίαο (θνχζθα αθηλήησλ), ην νπνίν θαη έρεη θαηαξξεχζεη.  

 Καηάξγεζε ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο (λ.4062/2012) πεξί αμηνπνίεζεο ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ 

Διιεληθνχ. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο παξαδίδεηαη ζηελ άγξηα αλάπηπμε έθηαζε 6.204 ζηξ. πνπ 

πεξηιακβάλεη ην πξψελ αεξνδξφκην, φιε ηελ παξαιία Διιεληθνχ απφ ηνλ Άιηκν έσο ηε Γιπθάδα αιιά 

θαη ηνλ αηγηαιφ θαη ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν, θαζψο πξνβιέπνληαη λέεο εθηεηακέλεο πξνζρψζεηο. Ζ 

έθηαζε απηή παξαρσξείηαη ζε ειιεληθά ή μέλα ηδησηηθά ζπκθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ 

3.760.000 η.κ. θηεξίσλ, χςνπο 16 κ. , ζηελ παξαιία., κε ρξήζεηο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θηεξίσλ 

δηαζθέδαζεο, θαδίλσλ, δηνηθεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ θηεξίσλ, θαηνηθηψλ θ.ιπ. ε αληίζεζε κε απηή ηελ 

πνιηηηθή, ν ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ πςεινχ πξαζίλνπ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Καηάξγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (λ.4014/2011), πνπ παξαθάκπηνπλ ζηελ νπζία ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, κε αλάζεζε εθ ησλ πζηέξσλ ζε ηδηψηεο (αμηνιφγεζε ΜΠΔ, έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) θαη αλαζέηνπλ, επίζεο ζε ηδηψηεο ειεγθηέο, ηηο ηαθηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηζεσξήζεηο. 
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 Καηάξγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (λ. 4030/2011) κε ηηο νπνίεο  

α) παξαρσξείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν έιεγρνο ησλ αδεηψλ δφκεζεο  

β) παξαδίδεηαη ζε κεγάινπο ελεξγεηαθνχο παίθηεο, εγρψξηνπο θαη μέλνπο, γε πςειήο  

     παξαγσγηθφηεηαο, ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα, ιαηνκεία θ.α.  

γ) επεθηείλεηαη ε δπλαηφηεηα δφκεζεο θηεξίσλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο  

δ) επηηξέπεηαη ε δφκεζε αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πνζνζηφ 20% ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο.  

  Καηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.4042/2012 πνπ εμαηξνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο (θαηά ηε βνχιεζε ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ) έξγα αλάθηεζεο ή δηάζεζεο απνβιήησλ, άξα 

θαη εξγνζηάζηα θαχζεο απνξξηκκάησλ.  

 Καηάξγεζε ησλ απνζπαζκαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4042/2012, αιιά θαη άιισλ λφκσλ πνπ 

απνδπλακψλνπλ ην πιαίζην δαζνπξνζηαζίαο.  

  Καηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4042/2012 πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμαίξεζε απφ ηελ εηζθνξά ζε γε, 

φζνλ αθνξά ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

6. Σα θηλήκαηα γηα ηελ νηθνινγία, ην θπζηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ έρνπλ ζέζεη, κε 

νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη ζεκαληηθνχο αγψλεο, φια ηα κεγάια ζέκαηα πνπ απνηεινχλ 

πξνγξακκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ. Σα κέιε ηνπ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ κεηέρνπλ ζ’ απηέο ηηο 

ππνδεηγκαηηθέο ζπιινγηθφηεηεο, πνπ εγθαηέζηεζαλ ηελ νηθνινγηθή πξνβιεκαηηθή ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, αλέηξεςαλ αξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη θαηέθηεζαλ νηθνινγηθέο ζέζεηο ζηε ζχγθξνπζε κε ηελ 

εμνπζία. 

Θα βαδίζνπκε ζηαζεξά καδί κε ηα θηλήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνινγία θαη ζα ζπλερίζνπκε 

λα δίλνπκε απφ θνηλνχ ηε κάρε απέλαληη ζηα θπξίαξρα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα, γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, ηελ αλαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνχ παξαγσγηθνχ - θαηαλαισηηθνχ 

πξνηχπνπ θαη ηελ ηζφξξνπε, ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε ππέξ ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο 

πιεηνςεθίαο.  

 

7. Αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηηο ζέζεηο καο ζε κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηα 

πξνγξακκαηηθά ζεκέιηα ηνπ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ. 

 

7.1  Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

Ζ ελέξγεηα είλαη θνηλό (δεκόζην) αγαζό 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε αύμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο - βηνκεραλία, γεσξγία, θηεξηαθφο ηνκέαο, κεηαθνξέο, 

ζπγθνηλσλίεο θ.ιπ., κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κεηαηξνπέο 

θαη ζπληεξήζεηο ζε πθηζηάκελα θηήξηα, βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ειηαθνί 

ζπιιέθηεο, δηαινγή ζηελ πεγή θ.ιπ.), ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ κέηξα :  

Πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ζε φια ηα δεκφζηα θηήξηα κε αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ, πνιηηηθή 

θηλήηξσλ γηα ηνπο ηδηψηεο, αληηθηλήηξσλ γηα ηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο, εμνηθνλφκεζε απφ ηνλ 

θσηηζκφ δξφκσλ θαη δεκφζησλ ρψξσλ, πξηκνδφηεζε ππθλψλ δηθηχσλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο - 

ηδηαίηεξα απηψλ ζηαζεξήο ηξνρηάο - πξνψζεζε κέζσλ εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ, άκεζε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο, επξχηαην πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

θπξίσο κέζσ ησλ ζρνιείσλ, ησλ ΑΔΗ, ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ΜΜΔ.  
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ δεζκεχεηαη λα εθπνλήζεη έλα καθξνρξόλην πξόγξακκα 

ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απφ νξπθηά θαχζηκα θαη ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο θαη γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, κε ζηφρν ηε ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ελεξγεηαθνύ κνληέινπ.  

Οη βαζηθνί άμνλεο πεξηιακβάλνπλ :  

1. ρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν, 

αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

2. Δμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο παξνρήο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ελέξγεηαο ζε 

φιν ηνλ πιεζπζκφ είλαη αδηαπξαγκάηεπηε δέζκεπζε ηνπ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ. Ζ επάξθεηα κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζε κείγκα πεγψλ ελέξγεηαο κε βάζε έλα καθξνρξφλην εζληθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα πξνθξίλεη ηηο 

ΑΠΔ ελψ ζα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηνπ ηελ αλάγθε παξνρήο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε ρακειέο ηηκέο, ψζηε ε πξφζβαζε ζην θνηλφ απηφ αγαζφ λα είλαη δεδνκέλε 

θαη αδηαηάξαθηε γηα φινπο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αλέξγνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο 

γηα νηθηαθνχο θαηαλαισηέο δελ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο αγνξέο αιιά απφ ηηο θνηλσληθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

3. Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δπλαηνηήησλ ησλ εγρψξησλ ηδξπκάησλ 

(παλεπηζηήκηα, πνιπηερλεία, δεκφζηνη νξγαληζκνί, εξεπλεηηθά θέληξα, ΓΔΚΟ) θαη εθπφλεζε ελφο 

καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ζεζκψλ ηνπηθήο 

θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, κε επαλαπαηξηζκφ λέσλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ειιεληθή επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θνηλφηεηα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχμεη έλα ζχγρξνλν πξφγξακκα παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη λα δψζεη έλα 

ππφδεηγκα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

4.  πκκαρίεο ζε δηεζλέο επίπεδν κε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ  

πξνθξίλνληαη ζε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζε επηκέξνπο άμνλεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο εληφο θαη 

εθηφο Δπξψπεο, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ παξαγσγηθνχ θιάδνπ. Δπηκέξνπο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, κε ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε ρακειψλ εκψλ γηα ηηο πξψηεο χιεο ζηε βάζε ακνηβαίαο ζπκθσλίαο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

5.  Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ ελέξγεηα θαιείηαη λα ζπλδπάζεη δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο αλάπηπμεο ΑΠΔ ζε 

εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. ε αξκνλία κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη 

ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ζηελ χπαηζξν, ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θίλεηξα γηα έλα εζληθφ πξφγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ απφ ηα 

αζηηθά θέληξα πξνο ηελ πεξηθέξεηα. ην πιαίζην απηφ νη ρξήζεηο γεο ζηελ χπαηζξν ζα ιακβάλνπλ ππ’ 

φςηλ ηελ αλάγθε παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ αλάινγα κε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηκέξνπο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο, αξρηθά ζην ηνπηθφ επίπεδν, θαη παξάιιεια ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο φισλ 

ησλ επηκέξνπο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζην εζληθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο. Παξάιιεια, 

απνζθνπψληαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνλ νηθνινγηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν καθξνρξφληνο 

ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηηο αλάγθεο αληαιιαγήο ελέξγεηαο 

κεγάιεο θιίκαθαο κε γεηηνληθέο ρψξεο θαζψο θαη κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ηνπ 

νπνίνπ απνηειεί βαζηθφ θαη ζεκαληηθφηαην θφκβν. 
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πλνιηθά πξνθξίλεηαη έλα  πξφηππν  ελεξγεηαθήο  απηάξθεηαο,  αζθάιεηαο θαη  απνθεληξσκέλεο 

δηαρείξηζεο : 

Θεζκνζεηνχληαη θαλφλεο ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ κε πξνηεξαηφηεηα ηνλ δνκεκέλν ρψξν (νηθηζκνί, 

ΒΗΠΔ, θηήξηα, αζηηθφ πεξηβάιινλ) θαη κε ζεβαζκφ ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηε 

δηαθχιαμε πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο ην λεξφ, ηα δάζε, ε βηνπνηθηιφηεηα, ε γφληκε γε θαη ην 

ηνπίν. 

Γηα ηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ ζα ιεθζνχλ κέηξα φπσο : 

 Δπηδφηεζε ηεο καδηθήο εγθαηάζηαζεο κηθξήο θιίκαθαο ΑΠΔ, απφ απηνπαξαγσγνχο (νηθηαθνί 

θαηαλαισηέο, γεσξγνί, θηελνηξφθνη, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο), ζπλεηαηξηζκνχο, ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη 

δήκνπο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : εθαξκνγέο γεσζεξκίαο ζηα 

θηήξηα, εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο πθηζηάκελσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, 

κηθξέο Α/Γ, ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε βηναεξίνπ απφ θαζαξή βηνκάδα. 

  Δπηδφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ βηναέξηνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 

ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ νξγαληθψλ νηθηαθψλ θαηαινίπσλ, ησλ ππνιεηκκάησλ θήπνπ θαη 

ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ κε αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ. 

  Αθχξσζε φισλ ησλ επεκβάζεσλ ζε δάζε. 

 Οξηζκφο αληηηίκνπ γηα ηελ θαηάιεςε δεκφζησλ εθηάζεσλ θαη εθκεηάιιεπζεο πφξσλ (λεξνχ, 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ, γεο) απφ πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

  ηαδηαθή κείσζε ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ αγνξάο ξεχκαηνο απφ ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ κε 

εηδηθή πξφβιεςε γηα ηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο. Έξεπλα θαη αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ΑΠΔ, 

ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπηθήο απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ειηαθά θαη 

αηνιηθά ζπζηήκαηα. 

 Αθχξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζelios πνπ απνηειεί κηα επηινγή κε πςειή νηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

επηζθάιεηα, κε δέζκεπζε σο θαη 200 ρηι. ζηξκ. γεο.  

 Αλάπηπμε εγρψξηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ πνπ ζήκεξα είλαη ζρεδφλ εμ’ 

νινθιήξνπ εηζαγφκελα. 

ην πιαίζην ησλ ζέζεψλ καο γηα κηα βηψζηκε αγξνηηθή αλάπηπμε είκαζηε αληίζεηνη ζηα κεγάια 

πδξνειεθηξηθά έξγα θαη ζηελ εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ.  

Δίλαη πξνθαλέο απφ φια ηα πξνεγνχκελα φηη ν ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ είλαη ξηδηθά αληίζεηνο ζηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα θαη ζα εξγαζηεί δηεζλψο γηα λα ζηακαηήζεη ε ρξήζε ηεο.  

 

7.2  Δμνξύμεηο νξπθηώλ θαη κεηαιιεπκάησλ  

Ζ εμφξπμε νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκάησλ απνηέιεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ 

πεξηβαιινληηθήο ιεειαζίαο, νηθνλνκηθνχ καξαζκνχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη εθρψξεζεο δεκφζηνπ 

πινχηνπ ζε κεγαινεπηρεηξεκαηίεο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ε Οίηε (βσμίηεο) θαη ε Β.Α. 

Υαιθηδηθή (ρξπζφο), φπνπ ηζρπξά ηνπηθά θηλήκαηα αλέδεημαλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο απηψλ ησλ 

παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ θαη’ επθεκηζκφλ αλαπηπμηαθέο. Οη εμνξχμεηο πξνθαινχλ 

ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο, ιφγσ κεγέζνπο θαη ηερληθψλ, ζην πεξηβάιινλ (δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο, 

πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο, κφιπλζε εδάθνπο, αέξα, λεξψλ), είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη 

αληαγσληζηηθέο κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γεσξγία, ε αιηεία, ν ηνπξηζκφο θαη άιιεο πνπ ζπγθξνηνχλ 

έλα βηψζηκν, αλαπηπμηαθφ πξφηππν γηα ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

ειάρηζηεο θαη νη εμνξχμεηο αθήλνπλ, φπνπ γίλνληαη, θξαλίνπ ηφπνπο. 

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηηο ζέζεηο πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη ππνζηεξίμεη απέλαληη ζηα 

ηνπηθά θηλήκαηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθφηεξα, επεηδή ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 
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πνιιά θαη πνηθίια θνηηάζκαηα (θαη εκθαλίζεηο) νξπθηψλ, κεηαιιεπκάησλ θαη ελεξγεηαθψλ πεδίσλ, ν 

ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ζα ζέζεη έλα πιαίζην γηα ηνλ νξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηηξέπνληαη εμνξχμεηο θαη 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απηέο πξέπεη λα πιεξνχλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη θπζηθνί πφξνη θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ  

Όζνλ αθνξά ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, πνπ πξνβάιινληαη απφ δηάθνξνπο θχθινπο σο άκεζε ιχζε γηα 

ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, ζρεηηθέο επηινγέο κπνξεί λα ζπδεηεζνχλ κφλν εθ’ φζνλ εθπνλεζεί 

ζπλνιηθφ ζρέδην εξεπλψλ (ζεηζκηθέο έξεπλεο, γεσηξήζεηο, θ.ιπ.) θαη νη αλαγθαίεο κειέηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαηάιιεια. 

Ζ φπνηα αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ, πξνυπνζέηεη εθπφλεζε εζληθνχ ζρεδίνπ κε 

ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ : νηθνλνκηθψλ, γεσπνιηηηθψλ, ελεξγεηαθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο είλαη αληηθείκελν ηνπ δεκνζίνπ θαη δεκφζησλ 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, κε θνηλσληθφ έιεγρν θαη πιήξε δηαθάλεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

7.3  Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ  

Σν ζεκεξηλφ αδηέμνδν ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο ή 

αλππαξμίαο πνιηηηθψλ πξφιεςεο, κείσζεο ηνπ φγθνπ ηνπο θαη αλαθχθισζεο, ε νπνία θπκαίλεηαη ζε 

πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ζπλνιηθά ζηε ρψξα καο. Ζ αλαθχθισζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ε νπνία 

εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 85-90% ζε πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο, απνηειεί ηε κφλε 

ελδεδεηγκέλε ιχζε πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή, αζθαιήο απφ θηλδχλνπο αηπρεκάησλ, θνηλσληθά 

επσθειήο, ρακεινχ θφζηνπο θαη, ηαπηφρξνλα, ελδεηθηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ζε 

επνρή νηθνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ απνξξίπηεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηε 

ινγηθή κηαο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζέκαηνο. Δηδηθφηεξα απνξξίπηνπκε ηελ θαχζε, είηε κε ηε 

κνξθή ηεο απεπζείαο θαχζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, είηε κε ηε κνξθή ηεο θαχζεο δεπηεξνγελψλ 

θαπζίκσλ (RDF - SRF), κεηά απφ κεραληθή - βηνινγηθή επεμεξγαζία (π.ρ. βηνμήξαλζε).  

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο επηβάιιεη ηελ παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ, είλαη 

αληίζεηε ζηελ αλαθχθισζε, επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη έρεη πςειφ 

νηθνλνκηθφ θφζηνο (ππνινγίδεηαη πεληαπιάζην ηνπ ζεκεξηλνχ) γηα ηνπο πνιίηεο. 

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ππνζηεξίδεη Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ θαη ζρεδηαζκό όιεο ηεο δηαδηθαζίαο από ηα αηξεηά πεξηθεξεηαθά όξγαλα, γηα ηηο 

ππνδνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, θαη από ηνπο δήκνπο γηα ηηο αληίζηνηρεο 

δεκνηηθέο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο. 

ην πιαίζην απηφ είλαη αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ε αλαθνπή ηεο 

δεκνπξάηεζεο κε ΓΗΣ έξγσλ – φπσο νη 4 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζηελ Αηηηθή – πνπ δελ είλαη ζπκβαηά 

κε ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο αλαθχθισζεο. 

Ζ απηνδηνίθεζε ζα εληζρπζεί, κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο, ρακεινχ θφζηνπο θαη κεγάιεο απφδνζεο 

ππνδνκέο, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο αλαθύθισζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ θηλεκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ έκπξαθηα ηηο 

παξαπάλσ αξρέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αληίζηνηρε αγσγή ηνπ πνιίηε.  

 

7.4   Υσξνηαμηθόο θαη πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο 

        Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο 

Ζ παξαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο δελ λνείηαη αλεμάξηεηα απφ ηε 

γεσγξαθία ησλ ηφπσλ ζηνπο νπνίνπο εγγξάθεηαη, θαη αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ 

ζε πνιιαπιά επίπεδα.  
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Ζ γεληθεπκέλε απνξξχζκηζε ή ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην 

κεγάιν θεθάιαην, απνηέιεζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο, παξαβηάδνληαο ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Απνηππψζεθε ζε 

λφκνπο, πνπ ήδε αλαθέξακε, θαη ζε άιινπο κε εηδηθφηεξν πεξηερφκελν.  

Σν Γεληθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην επί ππνπξγίαο νπθιηά εθθξάδεη θαη ζεζκνζεηεί ηηο δνκηθέο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο, ηνλ 

ππεξζπγθεληξσηηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηελ αληζνκέξεηα ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ. 

Δληζρχεη ηελ πνιηηηθή ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ – κεγάισλ έξγσλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ρηιηάδσλ θιηλψλ, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ζα θαηαξγήζεη ην λόκν ηνπ Γεληθνύ Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ θαη ηνπο λόκνπο πνπ 

αθνξνύλ ζηα Δηδηθά Υσξνηαμηθά γηα ηνλ Σνπξηζκό, ηηο ΑΠΔ θαη ηε Βηνκεραλία. Θα εληζρχζεη ηηο 

θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ, ψζηε λα ζέζνπλ ζε 

εθαξκνγή, λα αλαζεσξήζνπλ ή λα πξνρσξήζνπλ ζε εθπόλεζε λέσλ ζρεδίσλ ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ 

ζηα δηάθνξα επίπεδα, ζην πιαίζην δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε κε παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή 

αλαζπγθξφηεζε.  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ζα θαηαξγήζεη ηνλ Νέν Οηθνδνκηθό Καλνληζκό, ν νπνίνο πξνσζεί επηινγέο 

«εθθαζαξίζεσλ» ηνπ ππάξρνληνο νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο, δειαδή ζπαηάιε πφξσλ, αληί εθηεηακέλσλ 

αλαπιάζεσλ κε ελεξγνπνίεζε αλελεξγψλ ηζηνξηθψλ θαη ζχγρξνλσλ θηεξίσλ, πνπ αλαβαζκίδνπλ 

πεξηβαιινληηθά θαη απφ πιεπξάο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ηνλ αζηηθφ ρψξν. Ζ αλέγεξζε θηεξίσλ – 

νπξαλνμπζηψλ ζπληζηά αιιαγή παξαδείγκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πνιπιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ θαη ηε ρσξηθή ζπλνρή ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Δληζρχεη ηηο κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο θαη ηα νιηγνπσιηαθά ζρήκαηα ζε βάξνο ελφο πιήζνπο επαγγεικάησλ, απηναπαζρνινχκελσλ 

θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκήο θαη ησλ έξγσλ θαη καζηίδνληαη 

ζήκεξα απφ ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε. Ο Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο είλαη ηαπηφρξνλα 

επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηαμηθφο, θαζψο πξηκνδνηεί κε ζπληειεζηή δφκεζεο δπζαλάινγα 

πεξηζζφηεξν ηηο κεγάιεο ηδηνθηεζίεο, θσηνγξαθίδνληαο ηηο εηαηξείεο real – estate. 

 

7.5 Γάζε  

Οη αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ΠΑΟΚ θαη ΝΓ γηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

άξζξνπ 24 θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο απνζηαζεξνπνηνχλ θαη θάλνπλ 

δπζκελέζηεξν ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ.  

Μεγάιεο απεηιέο γηα ηα δάζε απνηεινχλ νη ππξθαγηέο θαη ε εξεκνπνίεζε (10-15%), πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο θαη ε παξάλνκε πινηφκεζε. Σν δάζνο είλαη θνηλφ (δεκφζην) αγαζφ, κε 

χςηζηε νηθνινγηθή αμία, θνξέαο αλάζρεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα αλαπηπμηαθφο 

πφξνο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζα ζε πιαίζηα δηαρείξηζεο ζπκβαηά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

(νηθνηνπξηζκφο, πινηνκία, θ.ιπ.).  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ζα πξνρσξήζεη ζε νξηζκφ ηνπ δάζνπο θαη ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ ζα 

εγγπψληαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Βαζηθφο θνξέαο δαζηθήο πνιηηηθήο είλαη ε Γαζηθή Τπεξεζία - ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθνπλ ε αλάπηπμε, ε δηαρείξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ. ήκεξα, ε 

Γαζηθή Τπεξεζία είλαη απαμησκέλε. Γηα λα επηηειέζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ζην κέιινλ πξέπεη λα 

εληζρπζεί κε πξνζσπηθφ, πιηθά κέζα θαη ηερλνινγία, ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηα δάζε απφ εκπξεζκνχο 

θαη θαηαπαηήζεηο. Γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία 

δαζηθήο ππεξεζίαο, ππξνζβεζηηθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ δεζκεχεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ςήθηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ πνπ ιηκλάδνπλ θαη λα 

ηνπο νινθιεξψζεη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαζψο θαη δαζνινγίνπ, κε θνξέα ηε δαζηθή ππεξεζία. 

 

7.6  Έξγα θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο  

Πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην θνηλσληθφ θξάηνο κηθξήο θπξίσο θιίκαθαο (βξεθνλεπηαθνί 

ζηαζκνί, απνθαηαζηάζεηο κλεκείσλ, θ.ιπ.), γηα αζηηθέο αλαπιάζεηο πνπ αλαβαζκίδνπλ πνηνηηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, γηα έξγα ζπλαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ (π.ρ. κνπζεία, κεγάια 

αξραηνινγηθά πάξθα) αιιά θαη γηα κεγάια έξγα, φπσο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, δειαδή γηα έξγα κε 

άκεζν θνηλσληθφ φθεινο θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  

Φνξείο ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα είλαη νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο θαη ην δεκφζην θαη λα πινπνηνχληαη κε 

απηεπηζηαζία ή απφ κηθξέο/κεζαίεο ηερληθέο επηρεηξήζεηο. 

Σα έξγα απηά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ επξσπατθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο (ΔΠΑ). Γηα παξάδεηγκα ζην ΔΠΑ πνπ αθνξά κφλν ζε έξγα ηεο Αηηηθήο, νη πφξνη 

είλαη 2.868.000 € θαη κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη πνιχ, θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 4 δηο. 

Όκσο, ε εκπινθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, κέζσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή/θαη δαλείσλ ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, έρεη κέρξη ζήκεξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ, θαζψο νη 

ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη κφλν γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη δελ ηίζεηαη θαλέλα θνηλσληθφ θξηηήξην (π.ρ. 

ζέζεηο εξγαζίαο) ζηε ζηήξημε κηαο επέλδπζεο.  

Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα ελεξγνπνηήζεη φια ηα θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή έξγσλ αλαγθαίσλ θνηλσληθά πνπ εληζρχνπλ ηελ 

απαζρφιεζε.  

 

7.7  Σν λεξό σο θνηλό (δεκόζην) αγαζό 

Ζ παξαδνρή φηη ην λεξφ δελ είλαη εκπφξεπκα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην 

πιαίζην ηεο «πξάζηλεο νηθνλνκίαο» αιιά έλα θνηλφ αγαζφ, πνπ αλήθεη ζπιινγηθά ζηνλ ειιεληθφ ιαφ 

θαη ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, πξέπεη λα θαηνρπξσζεί ζπληαγκαηηθά, ζηε βάζε ηνπ ςεθίζκαηνο 

64/292 ηνπ ΟΖΔ. 

Ζ ηδηνθηεζία, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη ησλ ππνδνκψλ πξέπεη λα είλαη 

δεκφζηα, κε θεξδνζθνπηθή θαη ζπκκεηνρηθή, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη άιισλ 

ζπιινγηθνηήησλ, πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο. Ο ΤΡΗΕΑ ζα αθπξψζεη ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ Μλεκνλίνπ 2 γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ αξρή ηεο «πιήξνπο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο» γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

χδξεπζεο πξέπεη λα μεπεξαζηεί, επηζηξέθνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ πξφζβαζε ζην λεξφ ζηελ θνηλσλία 

σο ζχλνιν. Ζ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ επέλδπζε ζε εηδηθά έξγα ππνδνκψλ πξέπεη λα πεξάζεη ζηε 

κέξηκλα ηεο γεληθήο θνξνινγίαο θαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ θνηλσλία. 

Ηδηαίηεξα θξίζηκε είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ ππφγεησλ απνζεκάησλ απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο, νη 

νπνίεο κάιηζηα έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κεγάιεο απμήζεηο ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε λα θαηνρπξψζνπλ δηθαηψκαηα άληιεζεο πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Υξεηάδεηαη απζηεξή 

επαλεμέηαζε φισλ ησλ αδεηψλ θαη κέηξα λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηηο 

επφκελεο γεληέο.  

Απαηηνχληαη βηψζηκεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ε νηθνινγία ησλ πδάηηλσλ θχθισλ 

θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζηα πνηάκηα θαη ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο, κε ζηφρν λα 

ζεσξεζεί σο «πηζαλά πφζηκν». Ο ζηφρνο απηφο απνθιείεη ηα θαξασληθά έξγα (θξάγκαηα, εθηξνπέο 

πνηακψλ θ.ιπ.), πνπ δηαθφπηνπλ ηνπο πδάηηλνπο θχθινπο θαη θαηαζηξέθνπλ αλεπαλφξζσηα ηελ 
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νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ο ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ αληηηίζεηαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ/θξαγκάησλ ζηα πνηάκηα ηεο ρψξαο, ηα νπνία εμάιινπ δελ ζεσξεί Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, αιιά θαη ζηελ εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ.  

Τπνζηεξίδνπκε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κε ιηγφηεξν πδξνβφξεο πξαθηηθέο θαη κε 

ρξεκαηνδφηεζε έμππλσλ ηερληθψλ ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ θαη ρξήζεο ηνπ λεξνχ, πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο δπλαηφηεηεο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο.  

 

7.8  Γηα ην ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηεο έκβηαο θύζεο  θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Ζ θαηαλφεζή καο γηα ηα δψα θαη ε γλψζε πνπ έρνπκε απνθηήζεη γηα ηελ αηζζαληηθφηεηα θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ έκβησλ φλησλ, κε ηα νπνία κνηξαδφκαζηε ηνλ πιαλήηε, 

έρνπλ νδεγήζεη ζε κία απμαλφκελε εζηθή θαη πνιηηηθή επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ. Ο ζεβαζκφο (respect), σο λνκηθή έλλνηα, απνξξέεη απφ ηελ 

εζηθή θηινζνθία. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδεη φηη φια ηα δψα 

είλαη «όντα ποσ αισθάνονται ό,τι τοσς περιβάλλει και επομένως είναι σε θέση να αισθάνονται 

εσταρίστηση και πόνο». Απαηηεί ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηνπο. 

’ έλα κεηαβαιιφκελν θφζκν ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, κε αλαπηπζζφκελεο εζηθέο επαηζζεζίεο, 

είλαη απηνλφεην φηη ε αξηζηεξή νηθνινγηθή πνιηηηθή απνηππψλεη ηηο λέεο αληηιήςεηο. 

Πξνο αλαγλψξηζε φισλ απηψλ ν ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ πξνσζεί κηα πνιηηηθή πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα 

πξνζηαηεχεη ηα δψα, ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ πξννδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αεηθνξηθήο θαη βηψζηκεο πξνζέγγηζεο.  Γεζκεχεηαη λα ζεζκνζεηήζεη  ζηε λέα Βνπιή ηηο πξνηάζεηο πνπ 

είρε εηζεγεζεί, ήδε ζηελ πξνεγνχκελε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ, δεζπνδφκελσλ θαη 

παξαγσγηθψλ δψσλ.  

  

 

 

 


