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Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
Για να πραγµατοποιηθεί θα πρέπει να συνδυαστεί η κοινωνική πρόοδος, που θα αναγνωρίζει και θα 
λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών, η αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση και η 
διατήρηση υψηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης. Στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης 
είναι µία καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες τόσο για αυτούς που ζουν και δουλεύουν 
σήµερα όσο και για τις επόµενες γενεές.     
Η ταύτιση της ανάπτυξης µόνο µε την οικονοµική µεγέθυνση δεν µπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες 
λύσεις. Οδήγησε σε οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες που είναι υπεύθυνες για εντάσεις που 
εκδηλώνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά και για ανισορροπίες που προκαλούν ιδιαίτερα 
διεθνή προβλήµατα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει ο 
«παραδοσιακός» τρόπος αλλά και των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης, σε διεθνές επίπεδο, είναι ότι το 
ένα τέταρτο του παγκόσµιου πληθυσµού διαβιώνει µε εισόδηµα λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα και 
το ένα πέµπτο του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 
Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Το ζητούµενο 
είναι να διατηρηθούν και να αυξηθούν χωρίς όµως να διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός και χωρίς να 
υποβαθµιστεί το περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι δύο αυτές συνιστώσες δεν ληφθούν υπόψη πολύ 
σύντοµα θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις και θα αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα επιβράδυνσης της 
οποιασδήποτε οικονοµικής µεγέθυνσης.  
Η διεθνής κοινότητα από το 1987 έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα στροφής στη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Σε µία βασανιστική, πολλές φορές, πορεία δεκαπέντε χρόνων η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και 
η αναγκαιότητα λήψης συγκεκριµένων αποφάσεων και υλοποίησης σχετικών πολιτικών, δράσεων και 
µέτρων, γίνεται ολοένα περισσότερο αποδεκτή. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα 
πολύ σηµαντικό πρωτοποριακό ρόλο. Σε όλα τα επίσηµα κείµενα της έχει ενσωµατώσει τις βασικές 
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Παράλληλα, ο στόχος της βιωσιµότητας αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα.    
Η εξειδίκευση των στόχων και των στρατηγικών της βιώσιµης ανάπτυξης δεν µπορεί να είναι ίδια για 
όλες τις χώρες. Οι κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες αλλά και το επίπεδο 
ανάπτυξης κάθε χώρας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δηµιουργία των εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο αποτελεί την Ελληνική συµβολή της 
σχετικής προσπάθειας που γίνεται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
Στην προσπάθεια αποτύπωσης της σηµερινής Ελληνικής πραγµατικότητας διαπιστώνεται ότι τόσο το 
κοινωνικό όσο και το φυσικό περιβάλλον δέχονται πιέσεις οι οποίες προέρχονται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και σχετίζονται µε τους ρυθµούς ανάπτυξης τους οικονοµικούς αλλά και του βιοτικού 
επιπέδου. Αυτό  σηµαίνει ότι για να προστατεύσουµε το περιβάλλον θα πρέπει να σταµατήσουµε 
οποιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα; Η στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης παρέχει την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης των τεχνολογικών και επιστηµονικών επιτευγµάτων µε τρόπο ώστε να 
δηµιουργηθούν εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν αύξηση της 
παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητα, κοινωνική συνοχή και συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων.  
Η Ελληνική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, εκτός από τον στόχο της οικονοµικής µεγέθυνσης 
εµπεριέχει τρεις βασικούς άξονες: Την περιβαλλοντική πολιτική, την πολιτική της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και την σύνθεση των επιµέρους τοµεακών πολιτικών σε ένα ενιαίο στρατηγικό σχεδιασµό.  
Για να µπορέσει η στρατηγική αυτή να είναι εφαρµόσιµη και ελέγξιµη θα πρέπει οι βασικοί άξονες να  
αναλυθούν σε επί µέρους στόχους που θα περιλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα.  
Σε αυτά τα πλαίσια η περιβαλλοντική πολιτική αναλύεται σε µέτρα και δράσεις που αφορούν: την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την µείωση των αερίων ρύπων, την ορθολογική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, των δασικών και των υδατικών πόρων, την αντιµετώπιση της ερηµοποίησης την 
προστασία της βιοποικιλότητας   
Η πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης συναρθρώνει το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 
µε τις άλλες πολιτικές στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Τέλος, στις επιµέρους τοµεακές πολιτικές αναδεικνύεται το στοιχείο της βιωσιµότητας και  εντάσσονται 
οργανικά στον στρατηγικό σχεδιασµό.  
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Η Ελληνική Στρατηγική προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί προϊόν συνεργασίας των υπηρεσιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΕΚΠΑΑ και ειδικών εµπειρογνωµόνων. Συνεισέφεραν θέσεις, κείµενα και 
συµπληρωµατικές πληροφορίες το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση ∆ιεθνών 
Οργανισµών και Πολιτικών), το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας), το Υπουργείο Γεωργίας (Γενική Γραµµατεία 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων, Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας), το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών), και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (∆ιεύθυνση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος). 
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Η Ελληνική Στρατηγική προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

 
  

1. Το διεθνές πλαίσιο 

Η Ελλάδα, καλύπτοντας ένα µικρό τµήµα του πλανήτη στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής 
Ηπείρου, αποτελεί µέλος της Παγκόσµιας Οικογένειας και συµµετέχει στις αγωνίες και 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψει τις απειλές από µια εντεινόµενη 
περιβαλλοντική κρίση διασφαλίζοντας ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και µια δικαιότερη 
κατανοµή των πόρων για το µέλλον.  
Η Ελλάδα, αποτελεί παράλληλα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το 2000 συµµετέχει και 
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση που συστάθηκε στους κόλπους της. Επιθυµεί κατά 
συνέπεια να συµπαραταχθεί µαζί µε τους υπόλοιπους εταίρους στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ουσιαστική προώθηση του οικουµενικού 
στόχου της Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
Εποµένως, πρώτο βήµα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
αποτελεί η αναγνώριση του διεθνούς πλαισίου και ο εντοπισµός των προκλήσεων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενεργό συµµετοχή µας σε αυτό. 

 

1.1. Η παγκόσµια πρόκληση 

Το 1987, η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ δηµοσιεύει τα 
πορίσµατα της στην Έκθεση µε τίτλο Το Κοινό µας Μέλλον, αποτυπώνοντας µε τον πιο σαφή και 
συνεκτικό τρόπο τις µέχρι τότε διάχυτες περιβαλλοντικές ανησυχίες και αναδεικνύοντας την 
αναποτελεσµατικότητα των λίγων και αποσπασµατικών προσεγγίσεων αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Παράλληλα, η Έκθεση αυτή, περισσότερο γνωστή και ως Έκθεση 
Brundtland, εισάγει τον όρο «Βιώσιµη Ανάπτυξη» ως µέτρο αξιολόγησης και στόχο πολιτικής για τις 
σηµερινές κοινωνίες, προβάλλοντας τις συνέπειες που θα έχουν οι κυρίαρχες σήµερα πρακτικές 
παραγωγής και κατανάλωσης στους µελλοντικούς κατοίκους του πλανήτη.  
Άµεσο αποτέλεσµα της Έκθεσης Brundtland αποτέλεσε η σύγκληση από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ της 
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο το 1992 
και οριοθέτησε ένα νέο επίπεδο προβληµατισµού και δράσης για την παγκόσµια κοινότητα. Από τα 
σηµαντικότερα επιτεύγµατα της ∆ιάσκεψης ήταν η υιοθέτηση της Agenda 21, ενός παγκόσµιου 
προγράµµατος δράσης για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, η διακήρυξη του Ρίο που συµπύκνωσε σε ένα σύνολο οικουµενικών αρχών τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις των χωρών, καθώς και η δροµολόγηση µιας σειράς διεθνών συµφωνιών και 
δεσµευτικών συµβάσεων για την αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης του φυσικού περιβάλλοντος.  
Το περιβάλλον, αναδεικνύεται πλέον ως προϋπόθεση για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, 
αλλά και η κρίσιµη παράµετρος για την ανάπτυξη, ενώ εντοπίζεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, κοινωνικής ευηµερίας και οικονοµικής αποδοτικότητας. Η τεκµηρίωση 
αυτών των σχέσεων αλληλεξάρτησης περνάει µέσα από την αναγνώριση των αιτίων και συνεπειών που 
χαρακτηρίζουν µια σειρά φαινοµένων περιβαλλοντικής υποβάθµισης και που συνιστούν ορατές απειλές 
για την ίδια την επιβίωση στον πλανήτη. Ειδικότερα διαπιστώνεται:  
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 Ο διαφαινόµενος κίνδυνος για µια κλιµατική µεταβολή που θα δηµιουργήσει αλυσιδωτές, εν πολλοίς 
απρόβλεπτες και σίγουρα καταστροφικές επιπτώσεις στην ισορροπία των οικοσυστηµάτων και στην 
επιβίωση µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων.  

 Η εξελισσόµενη διαδικασία ερηµοποίησης σε πολλές περιοχές της γης που απειλεί την ικανότητα 
του εδαφικού συστήµατος να υποστηρίζει τη φυτική παραγωγή και τις άλλες µορφές ζωής. 

 Οι όλο και πιο εµφανείς επιπτώσεις για τη δηµόσια υγεία που προκαλούνται από τα αυξανόµενα 
επίπεδα ρύπανσης της ατµόσφαιρας και των υδροφορέων, αλλά και από τα προωθούµενα νέα 
διατροφικά πρότυπα.  

 Η αυξανόµενη στενότητα πολλών εξαντλήσιµων φυσικών πόρων, η υπερεκµετάλλευση και 
υπονόµευση της αναπαραγωγικής ικανότητας πολλών ανανεώσιµων πόρων, και ιδιαίτερα η 
εντεινόµενη σπανιότητα των υδατικών πόρων. 

Στη δεκαετία που µεσολάβησε από τη ∆ιάσκεψη του Ρίο, η πρόοδος που σηµειώθηκε για την ουσιαστική 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών αυτών προβληµάτων ήταν µάλλον πενιχρή. Η περιβαλλοντική 
µέριµνα τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο παραµένει ακόµη περιορισµένη και 
αναποτελεσµατική: 
 Σε διεθνές επίπεδο, οι υφιστάµενοι θεσµοί και µηχανισµοί παγκόσµιας περιβαλλοντικής 

διακυβέρνησης δεν κατορθώνουν να οδηγήσουν στις απαραίτητες συναινέσεις και να διασφαλίσουν 
τον αναγκαίο συντονισµό δράσης. 

 Σε εθνικό επίπεδο, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόµη αναδείξει την περιβαλλοντική 
παράµετρο ως ισότιµη συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας ενώ δεν σηµειώνεται η αναγκαία 
ενεργοποίηση για την υπέρβαση των πολλαπλών αντιδράσεων και αδρανειών.  

Παρά τις σηµαντικές αυτές καθυστερήσεις, η δεκαετία που πέρασε δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για 
µια σταδιακή µεταβολή των όρων και κατευθύνσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μια πληθώρα 
διεθνών συµβάσεων (άνω των 300) για την αντιµετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων 
έχουν ήδη δροµολογηθεί. Σηµαντική πρόοδος σηµειώνεται στην ανάπτυξη µηχανισµών καταγραφής και 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα αυξάνεται, συνδέοντας την αντιµετώπισή τους µε ένα ριζικά διαφορετικό 
µοντέλο παγκόσµιων ισορροπιών και εθνικών προτεραιοτήτων.  
Η ίδια ή έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης έχει πια καθιερωθεί στο επιστηµονικό αλλά και στο καθηµερινό 
λεξιλόγιο, ενώ κατακτά µια περίοπτη θέση και στην πολιτική ατζέντα, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Το ζητούµενο σήµερα είναι η µετουσίωση της σε ένα λειτουργικό σύνολο στόχων και µέτρων 
πολιτικής.  
Η επερχόµενη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ 
συµπυκνώνει τις ελπίδες κυβερνήσεων και πολιτών για την ουσιαστική προώθηση των δοµών και 
πολιτικών που είναι αναγκαίες για την αποφασιστική ένταξη της παγκόσµιας κοινότητας στην τροχιά της 
Βιωσιµότητας.  
 
Η πρόκληση είναι παρούσα. Οι χώρες που θα συµµετάσχουν στη ∆ιάσκεψη, και ιδιαίτερα οι 
ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης έχουν µια µοναδική ευκαιρία να ανταποκριθούν σ’ αυτή και να 
συµφωνήσουν σε µια παγκόσµια σύµπραξη για έναν δικαιότερο κόσµο που δεν θα απειλεί το φυσικό 
περιβάλλον και δεν θα απειλείται από την παραβίαση των ορίων και αντοχών του. 
 

1.2. Η Ευρωπαϊκή απόκριση 

Στο ασαφές και πολύπλοκο πλαίσιο της παγκόσµιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί αναµφισβήτητα µια δύναµη προόδου στην κατεύθυνση της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Παρά 
τις σηµαντικές καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις που καταγράφηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας που 
µεσολάβησε από τη ∆ιάσκεψη του Ρίο, οι αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης έχουν αποτυπωθεί σε όλα τα 
επίσηµα κείµενα της ΕΕ, ενώ τελευταία αναπτύσσεται ένα συνεκτικό πλέγµα δράσεων και πολιτικών 
που επιχειρούν να δώσουν ουσιαστική υπόσταση στο όραµα της βιωσιµότητας. 
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Το 1997, η συνθήκη του Άµστερνταµ ανέδειξε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ως κεντρικό στοιχείο της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ οι επόµενες Συναντήσεις Κορυφής προχώρησαν στη σταδιακή ανάπτυξη και 
εξειδίκευση των τριών διαστάσεων που συνθέτουν την έννοια της βιωσιµότητας. Οι σηµαντικότεροι 
σταθµοί αυτής της πορείας, όπως αντανακλώνται στις αποφάσεις των Σ.Κ. είναι: 
 Στο Κάρντιφ, το 1998, αναγνωρίσθηκε ως προϋπόθεση της Ανάπτυξης η ενσωµάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές. 
 Στη Λισσαβόνα, το 1999, διατυπώθηκε ο στόχος ανάδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της πιο 

δυναµικής, ανταγωνιστικής και βιώσιµης οικονοµίας που θα στηρίζεται και θα αξιοποιεί την 
ανθρώπινη γνώση. 

 Στη Νίκαια, το 2000, υιοθετήθηκε η Κοινωνική Πολιτική Ατζέντα που προσδιόριζε µέτρα για τη 
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και για τον περιορισµό φαινοµένων 
κοινωνικού αποκλεισµού.  

 Στο Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001, οι κατευθύνσεις της Λισσαβόνας ολοκληρώνονται και 
διατυπώνεται πλέον η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την σαφή προσθήκη και 
εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διάστασης, ενώ επιβεβαιώνεται η ανάγκη συστηµατικής 
παρακολούθησης της προόδου των χωρών-µελών για την επίτευξη των στόχων της.  

 Τέλος, στο Λάακεν, το ∆εκέµβριο του 2001, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη µετάβασης από το στάδιο του 
σχεδιασµού στο στάδιο της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, ενώ κλήθηκαν οι χώρες µέλη 
να διατυπώσουν τη δική τους Εθνική Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης µέσα από µια διαδικασία 
ευρείας ανταλλαγής απόψεων και επίτευξης πολιτικών συναινέσεων. Παράλληλα, τονίστηκε η 
χρησιµότητα ολοκλήρωσης αυτών των Εθνικών Στρατηγικών πριν από την Παγκόσµια Συνδιάσκεψη 
Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ.. 

Κορυφαία στιγµή στην παραπάνω αλυσίδα αποφάσεων του ανώτατου θεσµικού οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξε ασφαλώς η σύνοδος του Γκέτεµποργκ, στην οποία υιοθετήθηκε η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ενώ παράλληλα υπογραµµίσθηκε η παγκόσµια 
διάσταση αυτής της στρατηγικής και η αναγκαιότητα ουσιαστικής συµβολής της Ένωσης στη ∆ιάσκεψη 
του Γιοχάνεσµπουργκ.  
Στο εσωτερικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη καθόρισε –σε πρώτη φάση- 
τέσσερις τοµείς προτεραιότητας για τους οποίους προσδιόρισε συγκεκριµένους στόχους και µέτρα 
επίτευξης τους: 
 
1. Την ενδυνάµωση των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής. 
2. Την αναδιάρθρωση του συστήµατος µεταφορών στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας. 
3. Την προστασία της δηµόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυµονεί η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, καθώς και οι πρακτικές που εφαρµόζονται σήµερα σε όλο το κύκλωµα της 
διατροφικής αλυσίδας. 

4. Τη βελτίωση της οικο-αποδοτικότητας στη διαχείριση των φυσικών πόρων. 
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη θέλησή του για την ταχύρυθµη ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές της Ένωσης, ενώ υπογραµµίζει την ανάγκη 
«διόρθωσης» των τιµών της αγοράς, έτσι ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό κόστος που 
δηµιουργεί η παραγωγική διαδικασία στην κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή, αναδεικνύει τη 
χρησιµότητα των οικονοµικών εργαλείων στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και την ανάγκη 
για ενδυνάµωση της πληροφόρησης των πολιτών ως προς τις παραµέτρους κόστους και οφέλους των 
επιλογών τους. 
Σε εφαρµογή των αποφάσεων του Γκέτεµποργκ και του Λάακεν, η εαρινή Σύνοδος Κορυφής της 
Βαρκελώνης προχώρησε ήδη στην πρώτη επισκόπηση των επιδόσεων των χωρών-µελών σε σχέση µε 
τις τρεις διαστάσεις της Βιώσιµης Ανάπτυξης, ενώ καθιερώνεται η διαδικασία ελέγχου της προόδου 
εφαρµογής της Στρατηγικής της σε κάθε εαρινή Σύνοδο Κορυφής. 
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Τα Συµβούλια Βιοµηχανίας, και Αλιείας ήδη (2002) συντάσσουν τις στρατηγικές τους για την 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης ενώ τα Συµβούλια Γενικών Υποθέσεων και ΕCOFIN έχουν 
υιοθετήσει πρόσφατα αντίστοιχες στρατηγικές (Μάρτιος 2002). Επιπλέον ολοκληρώθηκε ήδη το 6ο 

Πρόγραµµα ∆ράσης που θεωρείται ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την πρόοδο της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης στην ΕΕ.  
Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι ο στόχος της Βιώσιµης Ανάπτυξης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. Παρά τις όποιες αντιδράσεις και αναµενόµενες 
καθυστερήσεις έχει πλέον διαµορφωθεί ένα πλαίσιο που προωθεί και επιβάλλει µια εκ βάθρων 
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής των κυβερνήσεων των χωρών µελών, αλλά και µια 
ουσιαστική αλλαγή στις κυρίαρχες συµπεριφορές παραγωγών και καταναλωτών. 
Η Ευρώπη απάντησε θετικά στην παγκόσµια πρόκληση. Στη βάση αυτής της απάντησης οι χώρες της 
Ε.Ε. καλούνται τώρα να προσδιορίσουν τη δική τους ιδιαίτερη συµβολή στον κοινό στόχο και να 
διατυπώσουν τις Εθνικές τους στρατηγικές για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.  
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2. Το εθνικό σηµείο εκκίνησης  

Με δεδοµένο το πλαίσιο που διαµορφώνεται από την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας και τις 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται να προσδιορισθεί η ιδιαίτερη συµβολή της 
Ελλάδας για την προώθηση της βιώσιµης Ανάπτυξης. Μια τέτοια τοποθέτηση δεν µπορεί παρά να 
στηριχθεί στην ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών στη χώρα, έτσι ώστε να γίνει εφικτός ο 
προσδιορισµός των ευθυνών της σε σχέση µε τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά και 
οι δυνατότητες αποτελεσµατικής τους αντιµετώπισης. Η ανάλυση αυτή επιχειρεί να εφαρµόσει στην 
πράξη τις αρχές της συνευθύνης και της δίκαιης κατανοµής βαρών, όπως ορίζεται και στο άρθρο 23 
της Σύµβασης Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Μεταβολή: “on the basis of equity and 
in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities”. 

Έτσι, το δεύτερο βήµα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
αποτελεί η σκιαγράφηση του γεωπολιτικού και οικονοµικού πλαισίου της Ελλάδας, καθώς και η 
επισήµανση των βασικών περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται σήµερα στη χώρα. Η ανάλυση 
στηρίζεται στη χρήση χαρακτηριστικών δεικτών που προσδιορίζουν και ερµηνεύουν την εξέλιξη των 
µεγεθών, ενώ όπου είναι αναγκαίο γίνεται µια συγκριτική θεώρηση µε τον µέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

2.1. Γεωγραφικά και δηµογραφικά στοιχεία 

Η Ελλάδα είναι ταυτόχρονα µια Ευρωπαϊκή, Μεσογειακή και Βαλκανική χώρα. Η θέση της στο 
Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης της προσδίδει µοναδικά γεωπολιτικά και φυσικά χαρακτηριστικά. 
Η έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 130.100 Km2 εκ των οποίων το 20% αντιστοιχεί στα 3.000 νησιά 
της. Το εξαιρετικά ποικίλο, τεµαχισµένο και τραχύ ανάγλυφο της χώρας, φιλοξενεί σηµαντικούς τύπους 
οικοσυστηµάτων και µια υψηλή βιοποικιλότητα. Σχεδόν το 70% της έκτασής της είναι λοφώδες ή ορεινό 
µε απότοµες κλίσεις και πολλές κορυφές, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τα 2.500 µέτρα. ∆ιαθέτει τη 
µεγαλύτερη ακτογραµµή στην Ευρώπη µε συνολικό µήκος που ξεπερνά τα 13.000 χιλιόµετρα, εκ των 
οποίων το 5% περίπου ανήκει σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές διεθνούς σηµασίας.  
Ο πληθυσµός της Ελλάδας πλησιάζει τα 11 εκατοµµύρια και η πυκνότητά του είναι από τις µικρότερες 
στην Ε.Ε. (84 κάτοικοι ανά χλµ2). Μεγάλες εκτάσεις, κυρίως ορεινές και νησιωτικές παραµένουν 
ακατοίκητες το χειµώνα, απόρροια των µαζικών µεταπολεµικών µετακινήσεων, οι οποίες ερήµωσαν το 
40% των αγροτικών κοινοτήτων. Ο πληθυσµός της Ελλάδας είναι συγκεντρωµένος σε ποσοστό 33% 
κατά µήκος της ακτογραµµής (σε απόσταση µικρότερη των 2 χλµ), κατά τη θερινή περίοδο σε µερικές 
από αυτές τις περιοχές ο πληθυσµός 10πλασιάζεται.  
Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού κατά τα τελευταία 15 χρόνια είναι γύρω στο 0,5% και 
φθίνει σταθερά προσεγγίζοντας τον µέσο όρο της ΕΕ. Ο ρυθµός γεννήσεων το 2000 ήταν µικρότερος 
κατά 40% σε σχέση µε το 1971, ενώ η ήδη µειωµένη γεννητικότητα (1,3 παιδιά ανά γυναίκα) αναµένεται 
να ελαττωθεί περισσότερο. Ως αποτέλεσµα όλων αυτών, ο πληθυσµός της Ελλάδας παρουσιάζεται 
γηρασµένος, εµφανίζοντας το 1999 ένα ποσοστό 16% -ίσο περίπου µε τον µέσο όρο της ΕΕ- άνω των 65 
ετών. Αυτή η τάση, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το προσδόκιµο ζωής πλησιάζει τα 80 χρόνια, 
δηµιουργούν ισχυρότατες πιέσεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και στο εθνικό σύστηµα 
υγείας. 
 
Πάνω από ένα εκατοµµύριο µεταναστών, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες, εισήλθαν τη δεκαετία 
του ‘90 στη χώρα, συνιστώντας σήµερα το 15% του εργατικού δυναµικού. Περί τους 370.000 
αλλοδαπούς εργαζοµένους νοµιµοποιήθηκαν το 1998 βάσει σχετικού προγράµµατος του Υπουργείου 
Εργασίας και ένας αντίστοιχος αριθµός νοµιµοποιήθηκε εντός του 2001. Ενώ η µετανάστευση αποτελεί, 
σε γενικές γραµµές ένα στοιχείο ανανέωσης για το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και συχνά 
αναζωογονεί την τοπικές οικονοµίες, παράλληλα θέτει µε το µέγεθός της νέες προκλήσεις στη δοµή του 
κράτους και στις δηµόσιες υποδοµές. 
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2.2. Οικονοµικό περιβάλλον 

Η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Η αλµατώδης οικονοµική ανάκαµψη της 
Ελλάδας των τελευταίων χρόνων, οδήγησε σε ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ σηµαντικά µεγαλύτερους από 
το µέσο όρο της ΕΕ και είχε ως επιστέγασµα την είσοδό της, το 2000, στην Οικονοµική Νοµισµατική 
Ένωση (ΟΝΕ).  
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∆ιάγραµµα 1. Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΟΟΣΑ, 2001 

 
Το 2001, το ΑΕΠ της Ελλάδας ανέρχεται περίπου σε 177 δισ. δολάρια σε τρέχουσες τιµές εκφρασµένες 
σε µονάδες ίσης αγοραστικής δύναµης ενώ αντίστοιχα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπερβαίνει τα 16.000 
δολάρια. Εν τούτοις, παρά την εντυπωσιακή οικονοµική της µεγέθυνση, η απόσταση που χωρίζει την 
Ελλάδα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους είναι ακόµη σηµαντική, καθώς το κατά κεφαλή 
εγχώριο εισόδηµα της αντιπροσωπεύει το 70% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που 
υποδηλώνει τον πρωτεύοντα ρόλο που θα εξακολουθήσει να έχει ο στόχος της οικονοµικής σύγκλισης 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
Η διάρθρωση της Ελληνικής οικονοµίας ακολουθεί το γενικό πρότυπο των χωρών της ΕΕ, εµφανίζοντας 
σηµαντική αύξηση της συµβολής του τοµέα των υπηρεσιών στο σύνολο της Ακαθάριστης Αξίας 
Παραγωγής (ΑΑΠ). Το 1999, ο τριτογενής τοµέας συµµετέχει µε 68,5% στην ΑΑΠ, ενώ σηµαντικό µερίδιο 
στο ποσοστό αυτό καταλαµβάνει ο τουριστικός τοµέας (6%), αντανακλώντας τη θέση της Ελλάδας 
µεταξύ των 20 κορυφαίων τουριστικών προορισµών σε παγκόσµια κλίµακα.  
 
Η µεγέθυνση του τριτογενούς τοµέα συνοδεύεται µε αντίστοιχη σµίκρυνση της συµβολής του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2 η τάση αυτή είναι κοινή σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ, νότιες και βόρειες. Εν τούτοις, η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στην εγχώρια οικονοµία, εµφανίζοντας το υψηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής στη συνολική ΑΑΠ µεταξύ όλων των άλλων χωρών της Ε.Ε. Αντίθετα, η συνεισφορά του 
τοµέα της µεταποίησης είναι µάλλον περιορισµένη (23,5%) σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά των 
Ευρωπαίων εταίρων, ενώ η βιοµηχανική παραγωγή εντοπίζεται σε συγκεκριµένους παραδοσιακούς 
κλάδους και κυριαρχείται από έναν µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθιστώντας τον τοµέα 
ευαίσθητο σε εξωτερικές πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισµό.  
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∆ιάγραµµα 2. Συµβολή πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 
Πρωτογενής τοµέας ∆ευτερογενής τοµέας
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Τα τελευταία χρόνια, η αυστηρή νοµισµατική πολιτική οδήγησε σε σηµαντική µείωση του δηµόσιου 
ελλείµµατος και του πληθωρισµού. Ο τελευταίος µειώθηκε σε λιγότερο από 2%, λίγους µήνες πριν η 
χώρα εισέλθει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση τον Ιούνιο του 2000, όταν στις αρχές του 1990 
κυµαινόταν κοντά στο 20%. Το δηµόσιο έλλειµµα έπεσε κάτω από το 3% του ΑΕΠ, ικανοποιώντας το 
κριτήριο που τέθηκε το 1998 από τη συνθήκη του Μάαστριχ, ενώ συνεχίζει να µειώνεται σταθερά. 
Εντούτοις το εξωτερικό χρέος της χώρας παραµένει υψηλό, παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις των 
τελευταίων ετών. Η πληρωµή των τοκοχρεολυσίων υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 8% του ΑΕΠ, 
περιορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τους διαθέσιµους δηµόσιους πόρους. Σύµφωνα µε το δεύτερο σχέδιο 
οικονοµικής σύγκλισης, θα χρειαστούν περί τα 10 χρόνια για να µειωθεί το εξωτερικό χρέος σε επίπεδα 
κάτω του 60% του ΑΕΠ, που αποτελεί τον στόχο του Μάαστριχ. 
Ο δηµόσιος τοµέας εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία παρά τα 
σηµαντικά βήµατα των τελευταίων ετών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα και της 
απελευθέρωσης των αγορών. Οι δηµόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν σηµαντικά την τελευταία δεκαετία, ενώ 
κατά τα δύο τρίτα τους συν-χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Κατά την τρέχουσα περίοδο και µέχρι το 
2006, η χώρα χρηµατοδοτείται από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ), γεγονός που αποτελεί 
µια πρώτης τάξης ευκαιρία να περιοριστούν οι πιθανότητες αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της 
χώρας µέσα από ουσιαστικές επενδύσεις για την διατήρηση και προστασία του. 
Παράλληλα η Ελλάδα προωθεί τα τελευταία χρόνια προγράµµατα Αναπτυξιακής Βοήθειας που 
χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το έτος 2000 η ελληνική συνολική δαπάνη 
Αναπτυξιακής Βοήθειας σε διάφορους τοµείς ανερχόταν στο 0,20% του ΑΕΠ. Επιπλέον, ψηφίστηκε 
πρόσφατα από την Βουλή το Ελληνικό Πρόγραµµα για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, ύψους 500 
εκατοµµυρίων ευρώ περίπου.  
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2.3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή  

Ο συνολικός ενεργός πληθυσµός της Ελλάδας ανερχόταν το 1999 στα 4,46 εκ. άτοµα σηµειώνοντας 
αύξηση 12,5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση αυτή είναι από τις υψηλότερες που 
καταγράφονται στις χώρες της ΕΕ και αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό και στο µεγάλο αριθµό µεταναστών 
που εισέρχονται στη χώρα.  
Αντανακλώντας και τη σχετική συµβολή των επιµέρους τοµέων στην οικονοµία, το 17% περίπου των 
εργαζοµένων απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα, ένα 23% στο δευτερογενή, ενώ το υπόλοιπο 60%, 
ποσοστό που συνεχώς αυξάνει, σχετίζεται µε τον τοµέα των υπηρεσιών. Όπως όµως φαίνεται και στο 
∆ιάγραµµα 3 η κατανοµή αυτή διαφέρει ακόµη αισθητά από το µέσο προφίλ της απασχόλησης στην ΕΕ, 
κυρίως σε ότι αφορά το ειδικό βάρος του πρωτογενούς τοµέα. Σηµειώνεται επιπλέον και η διαφορετική 
δοµή της απασχόλησης, καθώς το 30% περίπου των απασχολουµένων στην Ελλάδα εµπίπτει στην 
κατηγορία των ελευθέρων επαγγελµατιών, ποσοστό υπερδιπλάσιο του κοινοτικού µέσου όρου.  
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∆ιάγραµµα 3. Κατανοµή της απασχόλησης στους βασικούς τοµείς της οικονοµίας, 2000 
ΟΟΣΑ, 2001 

Το ποσοστό ανεργίας παρά την κάµψη που σηµειώνει τα τελευταία 3 χρόνια παραµένει ακόµη 
υψηλότερο του 10%, µε σηµαντικό τµήµα του ποσοστού αυτού να αφορά µακροχρόνια άνεργους. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η ανεργία εντοπίζεται κυρίως στο γυναικείο πληθυσµό, ενώ το ποσοστό ανεργίας 
στους άνδρες είναι αισθητά χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ. 
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∆ιάγραµµα 4. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Εurostat, 2001 
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 ∆ιάγραµµα 5. Η ανεργία κατά φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΟΟΣΑ, 2001 
Όπως φαίνεται και από τα ∆ιαγράµµατα 5 και 6 οι γυναίκες αποτελούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
άλλες χώρες της ΕΕ, το πιο ευάλωτο τµήµα του ενεργού πληθυσµού, εµφανίζοντας υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας αλλά και µερικής απασχόλησης. Σηµειώνεται όµως, ότι το ποσοστό µερικής απασχόλησης 
στην Ελλάδα, είναι γενικά χαµηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ, ανεξαρτήτως φύλου. 
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∆ιάγραµµα 6. Μερική απασχόληση κατά φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΟΟΣΑ, 2001 

Εν τούτοις, το ποσοστό απασχόλησης του γυναικείου πληθυσµού (ηλικίας µεταξύ 15 και 64 ετών) 
παρουσίασε την τελευταία δεκαετία αξιόλογη άνοδο φθάνοντας στο 50% το 1999, απέχοντας όµως 
ακόµη κατά 10 περίπου ποσοστιαίες µονάδες από τον µέσο όρο της ΕΕ (∆ιάγραµµα 7). 
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∆ιάγραµµα 7. Ποσοστό απασχόλησης γυναικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΟΟΣΑ, 2001 
Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής εξαρτάται σηµαντικά από τη µείωση των ανισοτήτων στην 
κατανοµή του εισοδήµατος. Στο ∆ιάγραµµα 8 παρατηρείται µια πτωτική τάση του ποσοστού του 
πληθυσµού µε εισόδηµα κάτω του 60% του εθνικού µέσου όρου, τάση που αναµένεται να ενισχυθεί τα 
επόµενα χρόνια. 
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∆ιάγραµµα 8. Ποσοστό πληθυσµού µε εισόδηµα χαµηλότερο του 60% του εθνικού/ κοινοτικού διάµεσου 
 ΟΟΣΑ, 2001 

2.4. Περιβαλλοντικές πιέσεις  

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεµα. Το σχετικά µη-υποβαθµισµένο φυσικό 
περιβάλλον που διακρίνεται για την υψηλή βιοποικιλότητα σε συνδυασµό µε µεγάλη ποικιλία βιοτόπων,, 
η ποιότητα των νερών κολύµβησης και των ακτών της χώρας, η ποιότητα της ατµόσφαιρας βρίσκονται 
σε γενικές γραµµές σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρά τα 
επιµέρους προβλήµατα. Η συστηµατική αποκατάσταση µνηµείων και η ανακαίνιση έργων 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία δικτύων πεζοδρόµων στις µεγάλες πόλεις 
της χώρας, αναζωογόνησαν ορισµένα ιστορικά κέντρα. Ταυτόχρονα, το δίκτυο NATURA 2000, ένα 
µεγάλης κλίµακας Ευρωπαϊκό πρόγραµµα που αφορά στη διατήρηση και διαχείριση της φυσικής 
κληρονοµιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Όµως, σε άλλους τοµείς και ειδικότερα σε αυτούς όπου η οικονοµική πολιτική δεν ενσωµάτωσε την 
περιβαλλοντική διάσταση, παρουσιάστηκε µικρότερη πρόοδος. Παράλληλα, οι δραµατικές κοινωνικο-
οικονοµικές αλλαγές των τελευταίων ετών αρχίζουν να κάνουν αισθητές τις επιπτώσεις τους στην 
ποιότητα του περιβάλλοντος Τα συνεχώς αυξανόµενα καταναλωτικά επίπεδα σε συνδυασµό µε την 
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικές πιέσεις στους 
φυσικούς πόρους και σε πολλές περιπτώσεις να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστηµάτων και τη 
δηµόσια υγεία.  
Για τους στόχους της παρούσας έκθεσης, η ανάλυση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα 
θα πρέπει να σταθεί στις σηµαντικότερες πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον και στις τάσεις 
της µελλοντικής τους εξέλιξης. Ειδικότερα εξετάζονται οι πιέσεις που σχετίζονται µε τη χρήση φυσικών 
πόρων (χρήσεις γης, νερού και ενέργειας), καθώς και οι πιέσεις που συνδέονται άµεσα µε την έκλυση 
αερίων του θερµοκηπίου, συµβατικών ατµοσφαιρικών ρύπων και στερεών αποβλήτων. 
 
 
 
 
 
 
2.4.1. Χρήσεις γης και ποιότητα εδαφών 
Οι χρήσεις γης στην Ελλάδα καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τα πρότυπα οικιστικής ανάπτυξης της 
µεταπολεµικής περιόδου και τα οποία βασίσθηκαν στη συνεχή επέκταση της δοµηµένης επιφάνειας στις 
παρυφές των µεγάλων αστικών κέντρων. Το 37% του πληθυσµού κατοικεί στα δύο µεγάλα αστικά 
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κέντρα (την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), τα οποία εµφανίζουν πληθυσµιακή πυκνότητα πολύ µεγαλύτερη 
του εθνικού µέσου όρου (920 και 280 κάτοικοι/χµ2, αντίστοιχα), ενώ συνολικά ένα ποσοστό 60% 
κατοικεί σε πόλεις µεγαλύτερες των 10 χιλ. κατοίκων. Στις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια 
σηµαντική επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης της αστικοποίησης, λόγω των συστηµατικών 
προσπαθειών για ανάπτυξη της περιφέρειας.  
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∆ιάγραµµα 9. Αστική συγκέντρωση πληθυσµού  
    ΕΣΥΕ, (εκτιµήσεις για 2001) 
 
Από την άλλη µεριά, η γεωργική γη, όντας εξ αρχής περιορισµένη λόγω του ορεινού ανάγλυφου της 
χώρας, εµφανίζει έναν έντονο χωρικό δυϊσµό: την εγκατάλειψη των αποµακρυσµένων ορεινών 
εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση των καλλιεργειών στις παραγωγικότερες πεδινές 
εκτάσεις, όπου η αγροτική δραστηριότητα αντιµάχεται τις τάσεις αστικοποίησης της περιφέρειας. Εν 
τούτοις, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 10, η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα στηρίζεται σε πολύ 
µικρότερη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, συγκριτικά µε τον κοινοτικό µέσο όρο. 
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∆ιάγραµµα 10. Χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων ανά µονάδα καλλιεργήσιµης 
έκτασης στην Ελλάδα και την ΕΕ, 1999 

  ΟΟΣΑ, 2001 
 
Σε ό,τι αφορά τους δασικούς πόρους, ο ρυθµός εκµετάλλευσης τους προς το ρυθµό αναπαραγωγής τους 
είναι ικανοποιητικός και ίσος µε 0,6, τιµή αντίστοιχη του µέσου όρου της ΕΕ. Όµως, τα δασικά 
συστήµατα απειλούνται περισσότερο από τις πυρκαγιές και σε ορισµένες περιπτώσεις από την αστική 
επέκταση. Στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, 40.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων καταστρέφονται κατά 
µέσο όρο σε ετήσια βάση. 
Λόγω αυτών των πιέσεων, σηµαντικά τµήµατα της ενδοχώρας, αλλά και η Κρήτη καθώς και πολλά νησιά 
του Αιγαίου, διατρέχουν σηµαντικό κίνδυνο ερηµοποίησης που ενδέχεται να ενταθεί µε την επικράτηση 
των κλιµατικών αλλαγών. 
 
2.4.2. Χρήσεις και ποιότητα υδατικών πόρων 
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Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα εµφανίζει κυρίως πρόβληµα ποσότητας παρά ποιότητας. Αν και 
στην Ελλάδα υπάρχει επάρκεια υδατικού δυναµικού, η χωρικά και χρονικά ανοµοιόµορφη κατανοµή 
αποθεµάτων και βροχοπτώσεων, σε συνδυασµό µε την µη ορθολογική χρήση του νερού δηµιουργούν 
συχνά προβλήµατα ανεπάρκειας αυτού του πολύτιµου πόρου σε ορισµένες περιοχές της χώρας. Επίσης 
σε κάποιες περιοχές (κυρίως αγροτικές) εµφανίζονται προβλήµατα ρύπανσης (π.χ. από νιτρικά) και 
υποβάθµισης του υδροφορέα  (π.χ  από υπεράντληση και υφαλµύρωση). Οι συνολικές απολήψεις 
ανέρχονται σύµφωνα µε στοιχεία του 1997 στα 8,7 δισ. κ.µ., και συσχετιζόµενες µε τα διαθέσιµα 
αποθέµατα δίνουν µια ένταση χρήσης υδατικών πόρων ίση µε 12%, αντίστοιχη του µέσου όρου των 
χωρών του ΟΟΣΑ. 
Η γεωργία είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής νερού (άνω του 80%), και οι απαιτήσεις για άρδευση έχουν 
διπλασιαστεί την περασµένη εικοσαετία. Οι ανάγκες ύδρευσης συµµετέχουν µε ένα ποσοστό 10% στο 
σύνολο των απολήψεων, εµφανίζοντας µια ελαφρά µείωση του µεριδίου τους στη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας, ως συνέπεια έργων υποδοµής, αναµόρφωσης της τιµολογιακής πολιτικής και 
συστηµατικής εκστρατείας ενηµέρωσης των καταναλωτών.  
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∆ιάγραµµα 11. Τοµεακή συµµετοχή στην κατανάλωση νερού, 1997  
    ΟΟΣΑ, 2001 
 
 
Σηµαντική πρόοδος έχει παρατηρηθεί στη διαχείριση των λυµάτων. Το 50% περίπου του πληθυσµού 
είναι συνδεδεµένα µε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, µεταξύ των οποίων όλες οι πόλεις µε πληθυσµό 
µεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων. Στο ∆ιάγραµµα 12 παρουσιάζεται η κατανοµή των µονάδων ανάλογα 
µε την τεχνολογία επεξεργασίας σε πληθυσµιακή βάση.  
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 ∆ιάγραµµα 12. Πληθυσµιακή κατανοµή µε βάση το βαθµό επεξεργασίας λυµάτων, 2001  
  ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική αποτίµηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
χαρακτηρίζεται ως θετική, αν και προκύπτει η ανάγκη µιας πιο συστηµατικής παρακολούθησης των 
βασικών παραµέτρων ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες σε νιτρικά. 
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Οι ελληνικές ακτές θεωρούνται δίκαια από τις περισσότερο καθαρές στην Ευρώπη, ενώ 354 ακτές της 
χώρας απέκτησαν το ευρωπαϊκό σήµα της Γαλάζιας Σηµαίας το 2002. Από τη συστηµατική και ευρείας 
κάλυψης δειγµατοληψία που διενεργεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε προκύπτει ότι το 98% των δειγµάτων είναι απόλυτα 
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της σχετικής οδηγίας της ΕΕ, ενώ τα φαινόµενα ρύπανσης κοντά σε 
µεγάλα αστικά κέντρα υποχωρούν µε την ολοκλήρωση και επέκταση των µονάδων επεξεργασίας 
λυµάτων.  
 
2.4.3. Παραγωγή και χρήση ενεργειακών πόρων 
Οι µεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της ατµόσφαιρας, προέρχονται από 
την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Η κατά κεφαλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα 
είναι κατά 30% χαµηλότερη από τον µέσο όρο της ΕΕ, αντανακλώντας ένα χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο 
αλλά επίσης και ένα µοντέλο κατανάλωσης πιο συµβατό προς το περιβάλλον.  
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∆ιάγραµµα 13. Κατά κεφαλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Εuropean Environment Agency, 2001 

Όµως, καθώς η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αναµένεται να ωθεί προς µεγαλύτερες 
ενεργειακές καταναλώσεις, είναι επιβεβληµένη η µείωση της ενεργειακής έντασης του συστήµατος, η 
οποία σήµερα είναι η υψηλότερη µεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 14 
δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία αποσύνδεση µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και ενεργειακής 
κατανάλωσης, καθώς τα δύο µεγέθη αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στη διάρθρωση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, αλλά και στην ανεπαρκή προώθηση 
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. 
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∆ιάγραµµα 14. Σχετική εξέλιξη πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης και ΑΕΠ στην Ελλάδα  
Υπουργείο Ανάπτυξης 
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Ειδικότερα σε ότι αφορά τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήµατος, οι 
σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή της ενεργειακής έντασης είναι η µεγάλη συµµετοχή 
ηλεκτρισµού στο ενεργειακό ισοζύγιο που συνεπάγεται υψηλά ποσοστά απωλειών, καθώς και η 
ταχύτατη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης σε µη παραγωγικούς τοµείς. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 
15, η ενεργειακή κατανάλωση στην ηλεκτροπαραγωγή, στον κτιριακό τοµέα και στις µεταφορές 
αυξάνεται µε ρυθµούς πολύ µεγαλύτερους της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Η ραγδαία διείσδυση 
κλιµατιστικών συσκευών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας συνετέλεσε καθοριστικά στην 
αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής καθώς και της ενεργειακής ζήτησης στον κτιριακό τοµέα.  

∆ιάγραµµα 15. Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της ενεργειακής ζήτησης ανά τοµέα (1990-1999)  
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Η αυξανόµενη ζήτηση ενέργειας καλύπτεται σε ποσοστό 94% από συµβατικά καύσιµα. Η 
ηλεκτροπαραγωγή στηρίζεται σε ποσοστό 70% περίπου στην εκµετάλλευση των εγχώριων αποθεµάτων 
λιγνίτη. Με την εξάπλωση της χρήσης του φυσικού αερίου, το οποίο εισήλθε στο ελληνικό ενεργειακό 
σύστηµα µόλις το 1998, αναµένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά το ενεργειακό µίγµα και να αυξηθεί η 
συνολική αποδοτικότητα του ενεργειακού τοµέα.  
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∆ιάγραµµα 16. Συµµετοχή ενεργειακών µορφών στην πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση  
Υπουργείο Ανάπτυξης 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας αν και στο σύνολο της ενεργειακής ζήτησης συµµετέχουν µε ποσοστό 
περίπου 6%, ίσο µε το µέσο όρο της ΕΕ, εµφανίζουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Τα πλούσια 
«αποθέµατα» ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη χώρα µας αλλά και η έντονη δραστηριοποίηση 
επενδυτών και κατασκευαστών δηµιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ουσιαστική 
αύξηση της συµµετοχής τους στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Ήδη, στον τοµέα των ηλιακών 
συλλεκτών η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ τόσο ως προς το βαθµό διείσδυσης (πάνω από 
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25% των νοικοκυριών διαθέτουν ηλιακό σύστηµα θέρµανσης νερού) όσο και ως προς την παραγωγική 
και εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς καλύπτει το 30% των αναγκών της Ευρωπαϊκής αγοράς. 
 
2.4.4. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα εµφανίζουν σταθερά ανοδική τάση την τελευταία 
δεκαετία, παρακολουθώντας το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. Μεταξύ των 6 αερίων του θερµοκηπίου, 
σηµαντικότερα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το µεθάνιο (CH4), µε συνεισφορά 80% και 8% 
αντίστοιχα. 
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∆ιάγραµµα 17. Σχετική εξέλιξη των σηµαντικότερων αερίων του θερµοκηπίου και του ΑΕΠ στην Ελλάδα  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Η παραγωγή και χρήση ενέργειας είναι η σηµαντικότερη πηγή αερίων του θερµοκηπίου και ιδιαίτερα του 
CO2, ενώ η διάθεση των απορριµµάτων και ο αγροτικός τοµέας έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για 
την παραγωγή CH4. Τέλος, το µερίδιο ευθύνης της βιοµηχανίας εντοπίζεται στις εκποµπές CO2, από την 
παραγωγή τσιµέντου καθώς και στις εκποµπές φθοριούχων ενώσεων. 
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∆ιάγραµµα 18. Πηγές προέλευσης των 6 αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα, 2000  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
Ειδικότερα, από την ανάλυση της συνεισφοράς των τοµέων ενεργειακής ζήτησης στις εκποµπές CO2 
προκύπτει το υψηλό µερίδιο ευθύνης της ηλεκτροπαραγωγής και δευτερευόντως των µεταφορών. 
 ∆ιάγραµµα 19. Συνεισφορά τοµέων ενεργειακής ζήτησης στις εκποµπές CO2 στην Ελλάδα, 2000  
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Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
 
Ανοιγµένες µε βάση τον πληθυσµό, οι εκποµπές CO2 είναι ίσες περίπου µε τον µέσο όρο της ΕΕ. Όπως 
όµως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 20 ο λόγος εκποµπών ανά µονάδα πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης 
είναι κατά 40% υψηλότερος του κοινοτικού µέσου όρου, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρνητική, σε 
σχέση µε τις αέριες εκποµπές, σύσταση του ελληνικού ενεργειακού µίγµατος. Η σύγκριση γίνεται 
δυσµενέστερη αν γίνει µε βάση την ένταση εκποµπών CO2, καθώς η Ελλάδα λόγω και της υψηλής 
ενεργειακής έντασης εµφανίζει διπλάσια τιµή από τον κοινοτικό µέσο όρο. 
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∆ιάγραµµα 20. Λόγος χαρακτηριστικών δεικτών CO2 της Ελλάδας προς τους αντίστοιχους της ΕΕ  
  ΟΟΣΑ, 2001 
 
2.4.5. Εκποµπές αέριων ρύπων 
Σε εθνικό επίπεδο, οι εκποµπές των βασικών αέριων ρύπων παρακολουθούν σε µεγάλο βαθµό το ρυθµό 
αύξησης του ΑΕΠ. Στην περίπτωση, όµως των οξειδίων του αζώτου (NOx) και διοξειδίου του θείου 
(SO2), παρατηρείται µετά το 1998 µια σηµαντική τάση αποσύνδεσης.  
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∆ιάγραµµα 21. Σχετική εξέλιξη των σηµαντικότερων αερίων ρύπων και του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
Με δεδοµένο ότι αυτοί οι δύο ρύποι προέρχονται σε ποσοστό 98% από τον ενεργειακό τοµέα, η θετική 
αυτή εξέλιξη αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων, στη µερική τους 
υποκατάσταση από το φυσικό αέριο (ιδιαίτερα σε ότι αφορά το SO2), καθώς και στη λήψη πρόσθετων 
µέτρων ρυθµιστικού και ελεγκτικού χαρακτήρα. Στα ∆ιαγράµµατα 22 και 23 φαίνεται η σχετική 
συνεισφορά των τοµέων ενεργειακής ζήτησης στο σύνολο των εκποµπών SO2 και NOx, αντίστοιχα. 
Προκύπτει ότι στην περίπτωση του SO2 το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης έχει ο τοµέας της 
ηλεκτροπαραγωγής, ενώ για τα NOx οι µεταφορές. 
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 ∆ιάγραµµα 22. Συνεισφορά τοµέων ενεργειακής ζήτησης στις εκποµπές SO2 στην Ελλάδα, 2000  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
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∆ιάγραµµα 23. Συνεισφορά τοµέων ενεργειακής ζήτησης στις εκποµπές NOx στην Ελλάδα, 2000  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Όµως, παρά τις πρόσφατες µικρές βελτιώσεις πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του SO2, όπου καταγράφεται µια σχεδόν διπλάσια τιµή από τον κοινοτικό 
µέσο όρο εκποµπών κατά κεφαλή, προκειµένου η ατµοσφαιρική ρύπανση να περιορισθεί 
αποτελεσµατικά και να επιτευχθούν οι στόχοι που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις.  
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∆ιάγραµµα 24. Κατά κεφαλή εκποµπές ΝΟx και SO2 στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1999  
ΟΟΣΑ, 2001 
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Πολύ θετικότερες τάσεις καταγράφονται στην περίπτωση του αστικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα της 
Αθήνας, όπου λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης πληθυσµού και επιχειρήσεων, οι πιέσεις που ασκούνται 
από την έκλυση αερίων ρύπων είναι πολύ µεγαλύτερες. Στο ∆ιάγραµµα 25 φαίνεται ότι η ποιότητα του 
αέρα στην Αθήνα βελτιώθηκε σηµαντικά, και αυτό παρά την δραµατική αύξηση των ΙΧ στην ίδια χρονική 
περίοδο, µε συνέπεια οι συγκεντρώσεις ρύπων όπως το µονοξείδιο του άνθρακα, ο µόλυβδος και το 
διοξείδιο του θείου να βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα όρια ποιοτικού ελέγχου της ΕΕ. Η πρόοδος 
αυτή οφείλεται σε σειρά παρεµβάσεων στον τοµέα των µεταφορών, όπως η ανανέωση του στόλου των 
Ι.Χ. µε το µέτρο της απόσυρσης, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα µέσα µαζικής µεταφοράς και η 
λειτουργία του µετρό, αλλά και στην προώθηση ρυθµίσεων στον κτιριακό και βιοµηχανικό τοµέα. Εν 
τούτοις οι καταναλωτικές πιέσεις λόγω βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου δηµιουργούν πρόσθετες 
πιέσεις και αντισταθµίζουν σε µεγάλο βαθµό τα οφέλη.  
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∆ιάγραµµα 25. Ποσοστά µείωσης των συγκεντρώσεων ρύπων στην ατµόσφαιρα της Αθήνας, 1988-97  
  ΟΟΣΑ, 2001 
 
2.4.6. Στερεά απόβλητα 
Η οικονοµική ανάπτυξη, η εντεινόµενη αστικοποίηση, η αύξηση του µαζικού τουρισµού και η αλλαγή 
καταναλωτικών προτύπων οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε σηµαντική αύξηση της ποσότητας των 
παραγόµενων στερεών αποβλήτων. Αν και η αύξηση αυτή ακολουθούσε στενά το ρυθµό µεγέθυνσης του 
ΑΕΠ, µετά το 1994 καταγράφεται µια ουσιαστική τάση αποσύνδεσης, παραµένει όµως η στενή σύνδεση 
µε την πληθυσµιακή αύξηση. 
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∆ιάγραµµα 26. Σχετική εξέλιξη της παραγωγής στερεών αποβλήτων, ΑΕΠ και πληθυσµού 
Εκτιµήσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Αυτή η διπλή τάση υποδηλώνει ότι τα πρόσθετα εισοδήµατα διοχετεύονται περισσότερο σε µη 
καταναλωτικά αγαθά άρα δεν µεταφράζονται σε αυξηµένα απορρίµµατα, παράλληλα όµως δεν έχει 
σηµειωθεί µια ουσιαστική µεταβολή των βασικών καταναλωτικών προτύπων.  
Η ετήσια παραγωγή στερεών αποβλήτων από τον οικιακό και εµπορικό τοµέα ανέρχεται περίπου σε 4 
εκ. τόνους µε την κατά κεφαλή παραγωγή να βρίσκεται αρκετά χαµηλότερα από τον µέσο όρο της ΕΕ 
(400 kg έναντι 480 kg ετησίως). Το 85% αυτής της ποσότητας συλλέγεται και διατίθεται συστηµατικά, αν 
και µόνο το 55% αποτίθεται σε οργανωµένους χώρους υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) και ένα ποσοστό 
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ελαφρά χαµηλότερο του 10% ανακτάται σε εγκαταστάσεις µηχανικού διαχωρισµού. Το ποσοστό 
ανεξέλεγκτης απόρριψης ή ελλιπούς εφαρµογής της υγειονοµικής ταφής παραµένει υψηλό, 
δηµιουργώντας προβλήµατα ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ενώ η αυτανάφλεξη 
των απορριµµάτων στους χώρους αυτούς ευθύνεται για την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε τοξικά 
αέρια και σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% και για την πρόκληση πυρκαγιών. 
Η σύνθεση των οικιακών απορριµµάτων διαφοροποιείται αισθητά από τον µέσο όρο της ΕΕ. Το πολύ 
υψηλό ποσοστό ζυµώσιµων υλικών αποτελεί ένδειξη ότι οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων 
ακολουθούν πρότυπα περισσότερο υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα όµως 
δυσχεραίνει την επίτευξη υψηλού ποσοστού ανάκτησης και την εφαρµογή της καύσης ως µεθόδου 
διάθεσης των απορριµµάτων, λόγω του µεγάλου ποσοστού υγρασίας που συνοδεύει την παρουσία των 
ζυµώσιµων υλικών.  
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∆ιάγραµµα 27. Ποσοστιαία σύνθεση οικιακών απορριµµάτων στην Ελλάδα, 1997 
  ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 
Από την άλλη πλευρά, σηµαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαχείριση των επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων και της ιλύος. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η συνολική τους παραγωγή εµφάνισε 
µείωση της τάξης του 30%, ενώ το 76% αποτίθεται σε ασφαλείς ελεγχόµενους χώρους, το 23% 
ανακυκλώνεται και το 1% υφίσταται επεξεργασία µε σταθεροποίηση. Το 85% της ετήσιας παραγωγής 
βιοµηχανικών αποβλήτων προέρχεται από µεγάλες µονάδες των κλάδων της βασικής µεταλλουργίας, της 
χηµικής βιοµηχανίας (ιδιαίτερα των λιπασµάτων) και της διύλισης πετρελαίου, ενώ µικρές ποσότητες 
επικίνδυνων αποβλήτων προέρχονται από ένα µεγαλύτερο αριθµό µικρών σχετικά βιοµηχανικών 
µονάδων.  
 
Τα τελευταία χρόνια µια σειρά έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχουν ενταχθεί σε διάφορα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα (ΕΠΠΕΡ, ΠΕΠ, ΕΤΕΡΠΣ, Ταµείο Συνοχής) και έχουν ολοκληρωθεί ή 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται: 23 Χώροι Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), 2 Κέντρα Ανακύκλωσης Υλικών, 9 Σταθµοί Μεταφόρτωσης στερεών Αποβλήτων 
(ΣΜΑ) και ένα Εργοστάσιο Composting. Σηµειώνεται εδώ η δυσκολία πολλών τοπικών κοινωνιών να 
αποδεχθούν την εγκατάσταση τέτοιων µονάδων στην περιοχή τους. Παράλληλα, έχουν παύσει να 
λειτουργούν πολλές ανεξέλεγκτες χωµατερές, ενώ γίνονται έργα αποκατάστασης των χώρων. 
 
2.4.7. Φύση και βιοποικιλότητα 
Η βιολογική ποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ως 
αποτέλεσµα της γεωγραφικής θέσης, της γεωλογικής ιστορίας και της ποικιλότητας του ελληνικού 
τοπίου. Επιπροσθέτως, οι ήπιες ανθρώπινες επεµβάσεις είχαν ιδιαίτερης σηµασίας συµβολή στην 
ικανοποιητική διατήρηση των στοιχείων της βιολογικής ποικιλότητας δια µέσου των αιώνων. Σήµερα 
εκτιµάται ότι η πανίδα της χώρας αριθµεί από 30 έως 50 χιλιάδες είδη, ενώ η χλωρίδα της ξεπερνά τα 
6.300 είδη και υποείδη ανώτερων φυτών. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση µεταξύ των 15 κρατών µελών 
της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ποικιλότητα των ανώτερων φυτών, µε πρώτη την Ισπανία. Η χώρα διακρίνεται 
επίσης για τον υψηλό ενδηµισµό των ειδών. 
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Η ποικιλότητα σε επίπεδο ενδιαιτηµάτων και οικοσυστηµάτων είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική στην 
Ελλάδα καθώς το πλήθος των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων δηµιουργεί θαλάσσια, παράκτια, και 
χερσαία ενδιαιτήµατα τα οποία καλύπτουν τις διαβαθµίσεις από τα κεντρο-ευρωπαϊκά, στα µεσογειακά 
και υποτροπικά οικοσυστήµατα. Στην Ελλάδα βρέθηκαν 105 από τους 244 τύπους οικοτόπων της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 23 από τους οποίους είναι προτεραιότητας. Ορισµένα από τα ενδιαιτήµατα έχουν 
µοναδική παρουσία στην Ελλάδα ή είναι ιδιαίτερα σπάνια.  
Παρά τον µεγάλο βιολογικό πλούτο της, η Ελλάδα παρουσιάζει ορισµένα κενά γνώσης αναφορικά µε 
τους βιολογικούς κύκλους, τις οικολογικές απαιτήσεις και τα πληθυσµιακά δεδοµένα των ειδών φυτών 
και ζώων που φιλοξενεί. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο των αρµοδίων αρχών για την 
προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και τις προσπάθειές της χώρας να 
ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της στον τοµέα αυτό. Το 4% των ειδών της 
χλωρίδας και το 22% των ειδών της πανίδας της χώρας θεωρούνται απειλούµενα σήµερα.  
Σε σχέση µε την επίδραση των διαφόρων κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρούνται τα 
ακόλουθα: 

Η γεωργία προκαλεί τον µεγαλύτερο αριθµό επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα. Η πλειονότητα των επιπτώσεων από τη γεωργία αφορά ρύπανση υδάτων, αλλαγές 
χρήσεων γης και αλλοίωση της δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων. 

 

 

 

 

 

 

Η αλιεία προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις κυρίως όταν ασκείται σε περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί 
µείωση των ιχθυαποθεµάτων προερχόµενη από διάφορες µορφές ρύπανσης. Οι ιχθυοκαλλιέργειες 
προκαλούν συνήθως τις σπουδαιότερες επιπτώσεις, δεν παρουσιάζουν όµως αυξητική τάση. 
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες εµφανίζονται µεν σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων, 
συνδυάζονται όµως µε εκτεταµένες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (διάβρωση, εναποθέσεις 
τεραστίων ποσοτήτων υλικών, όχληση ειδών, διάσπαση οικοσυστηµάτων, δραστική αλλοίωση του 
τοπίου). 
Οι επιπτώσεις της µεταποίησης συνίστανται κατά κύριο λόγο στη ρύπανση των υδατικών πόρων 
και της ατµόσφαιρας, µε δυσµενείς και στις δύο περιπτώσεις συνέπειες στη βιοποικιλότητα.  
Ο κλάδος των κατασκευών εµφανίζει ορισµένες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Γι’ 
αυτό τα προγραµµατιζόµενα έργα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ανάγκη για αξιόπιστη 
εκτίµηση και πλήρη αντιµετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.  
Ο τοµέας του τουρισµού παρουσιάζει µια εν δυνάµει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα. Η προώθηση του τουρισµού ως επενδυτικού µέσου για την ανάπτυξη οικονοµικά 
ασθενών περιοχών, ενέχει κινδύνους αλλαγής χρήσεων γης και υποβάθµισης φυσικών 
οικοσυστηµάτων. Ιδιαίτερα απειλούνται οι παράκτιες ζώνες από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
µαζικού θερινού τουρισµού. Πρόσφατα επίσης, µεγάλη ανάπτυξη γνωρίζουν οι δραστηριότητες 
ορεινού τουρισµού (χιονοδροµικά κέντρα). 
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3. Άξονες Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Οι άξονες µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα διαρθρωθεί ένα συνεκτικό Πρόγραµµα ∆ράσης, αντίστοιχο των προκλήσεων που τίθενται 
σε παγκόσµιο επίπεδο, συµβατό µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και 
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες της χώρας. 
Το τρίτο βήµα εποµένως για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
αποτελεί η αποσαφήνιση γενικών κατευθυντήριων αρχών, καθώς και ο καθορισµός προτεραιοτήτων 
στη βάση των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και των σηµαντικότερων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στην προηγούµενη ενότητα.. 
 

3.1.  Γενική τοποθέτηση 

H Ελλάδα παρακολουθεί εντατικά και συµβάλλει στις διεθνείς και κοινοτικές περιβαλλοντικές εξελίξεις. 
Συµµετέχει σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και υποβάλλει ετησίως εθνικές εκθέσεις στην Επιτροπή 
Βιώσιµης Ανάπτυξης (CSD) του ΟΗΕ σχετικά µε την εφαρµογή της Agenda 21. Επιπλέον ενστερνιζόµενη 
το στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο όσο και σε 
περιφερειακό (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα) και διεθνές επίπεδο, προσβλέποντας σε µια δίκαιη και 
βιώσιµη κοινωνία πολιτών, διασφαλίζοντας την ποιότητα του ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος και στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας για την επιτυχία της 
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για το Περιβάλλον του Γιοχάνεσµπουργκ. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο Σύνταγµα του 2001 (άρθρο 24, παρ. 1) "Η προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. 
Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα 
στο πλαίσιο της αρχής της βιωσιµότητας …". 
Σήµερα, έχοντας σε µεγάλο βαθµό κατακτήσει το στόχο της οικονοµικής σύγκλισης, η Ελλάδα είναι 
έτοιµη να υιοθετήσει µια Εθνική Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης που αποσκοπεί στην ισόρροπη 
εξυπηρέτηση όλων εκείνων των παραµέτρων που καθορίζουν την κοινωνική ευηµερία σε αρµονία µε το 
φυσικό περιβάλλον: 

 Την οικονοµική παράµετρο, µε έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

 Την κοινωνική παράµετρο, µε έµφαση στην καταπολέµηση της ανεργίας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

 Την περιβαλλοντική παράµετρο, µε έµφαση στην προστασία των φυσικών αποθεµάτων της 
χώρας και στη µείωση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 
Αντίθετα προς την παραδοσιακή προσέγγιση που βλέπει την προστασία του περιβάλλοντος να 
αντιτίθεται στη µεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά συνέπεια να απειλεί την 
κοινωνική ευηµερία, σήµερα πληθαίνουν οι θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και τα πραγµατικά 
παραδείγµατα από την αγορά που ενισχύουν την αντίληψη µιας στρατηγικής θετικού αθροίσµατος (win-
win strategy). ∆ηλαδή, η επιβολή περιβαλλοντικών περιορισµών οφείλει να είναι αµοιβαία επωφελής, 
τόσο για το κοινωνικό σύνολο που θα απολαµβάνει καθαρότερο περιβάλλον, όσο και για τους 
παραγωγούς της ρύπανσης που στην προσπάθεια συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς 
προωθούν δράσεις που οδηγούν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση του συνόλου των πόρων τους. 
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι µε τον κατάλληλο σχεδιασµό η απασχόληση όχι µόνο δεν απειλείται, αλλά 
αντίθετα οδηγούµαστε στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τοµέα των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών, καθώς και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών.  
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Αποτελεί πλέον σταθερή πεποίθηση της Ελληνικής κυβέρνησης ότι η Βιώσιµη Ανάπτυξη συνιστά τη 
µεγάλη πρόκληση για το νέο αιώνα, παρέχοντας µια µοναδική ευκαιρία για την υπέρβαση των 
αδυναµιών του παρελθόντος και για τη διασφάλιση κοινωνικής ευηµερίας και υψηλής ποιότητας ζωής 
στους σηµερινούς Έλληνες πολίτες αλλά και στις επερχόµενες γενιές.  
Ήδη, οι πολιτικές και τα προγράµµατα δράσης που καταρτίζονται και µε την ευκαιρία της αξιοποίησης 
των κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ κινούνται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Η Εθνική Στρατηγική για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη αποσκοπεί να συντονίσει και να ολοκληρώσει αυτές τις πολιτικές εντάσσοντας της 
σε ένα µακροπρόθεσµο και αποτελεσµατικό σχεδιασµό 
 

3.2. Βασικές αρχές και κανόνες περιβαλλοντικής πολιτικής 

Με δεδοµένη την ισότιµη θέση της περιβαλλοντικής συνιστώσας της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δίπλα στην 
οικονοµική και κοινωνική συνιστώσα, οι αρχές µιας Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θα πρέπει 
να συµπεριλάβουν και να αναδείξουν τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι αρχές αυτές 
είναι: 
 Αρχή της πρόληψης: Η περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η ενίοτε 

αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τις ακριβείς συνέπειες των επιπτώσεών τους στο µέλλον, δεν 
δικαιολογεί την αδράνεια και πολύ περισσότερο την απουσία δράσης για την πρόληψη τους. 
Αντίθετα, επιβάλλεται η έγκαιρη και αποτελεσµατική τους αντιµετώπιση, ιδιαίτερα αν οι ενδεχόµενες 
επιπτώσεις είναι µη-αντιστρεπτές και απειλούν τη δηµόσια υγεία και την ισορροπία των 
οικοσυστηµάτων. Πάνω την αρχή της πρόληψης (precautionary principle) οικοδοµήθηκαν άλλωστε 
και οι πολιτικές αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας σε 
παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Η αδυναµία των µηχανισµών της αγοράς να εσωτερικεύσουν το 
κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει ως συνέπεια το κόστος αυτό να διαχέεται στην 
κοινωνία επιβαρύνοντας τα θύµατα και όχι τους υπεύθυνους για την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. Στο βαθµό που δεν γίνεται εφικτή η αποτίµηση και εσωτερίκευση του εξωτερικού 
περιβαλλοντικού κόστους, οι τιµές δεν στέλνουν το σωστό σήµα στην αγορά, ενθαρρύνοντας έτσι 
συµπεριφορές εχθρικές για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 4ο Περιβαλλοντικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης έχει υπογραµµίσει τη σηµασία εφαρµογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
ενώ τόσο η Συνθήκη του Άµστερνταµ, όσο και η Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης που υιοθέτησε στο 
Γκέτεµποργκ τονίζουν την ανάγκη για «εξασφάλιση της ορθότητας των τιµών της αγοράς», η οποία 
θα πρέπει αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγµατικό κόστος από τις διάφορες δραστηριότητες και να 
παρέχει ισχυρότερα κίνητρα στους καταναλωτές και τους παραγωγούς σε κάθε τους απόφαση 
σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες. 

 
 Αρχή της ισότητας και συνευθύνης: Η κατανοµή βαρών για την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη της τόσο το µερίδιο ευθύνης όσο και τις 
δυνατότητες κάθε πλευράς να συµµετάσχει στην επίλυσή τους. Η αρχή αυτή, που σε διεθνές 
επίπεδο έχει βρει εφαρµογή –παρά τις επιµέρους αδυναµίες στον τρόπο ερµηνείας της ισότητας- 
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής είναι αναγκαίο να εξειδικευθεί και σε εθνικό επίπεδο 
έτσι ώστε να διασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, και παράλληλα να αποτραπεί η 
δηµιουργία δευτερογενών προβληµάτων (κλείσιµο ή µετανάστευση επιχειρήσεων, ανεργία κλπ) µε 
σηµαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευηµερία. 

Στο πλαίσιο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, οι αρχές αυτές έχουν εξειδικευθεί και συµπληρωθεί 
από ένα σύνολο κανόνων που συνοπτικά έχουν ως εξής: 
 Αποσύνδεση της οικονοµικής µεγέθυνσης από την περιβαλλοντική υποβάθµιση: Η βασική 

πρόκληση που θέτει η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι η ανατροπή της παραδοσιακής 
θεώρησης που βλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονοµική µεγέθυνση ως δύο 
σαφώς αντιτιθέµενους στόχους. Η αναγκαία συµβατότητα επιβάλλει τον περιορισµό των εγγενών 
ανεπιθύµητων παρενεργειών της παραγωγικής διαδικασίας και κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Υπ' αυτήν την έννοια, η υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας 
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και των εφαρµογών της οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η οικονοµική 
ανάπτυξη οφείλει να πραγµατώνεται χωρίς αντίστοιχη άνοδο του επιπέδου της ανάλωσης φυσικών 
πόρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 Τοµεακή ενσωµάτωση: Η νέα αυτή αρχή απορρέει από τον ίδιο τον ορισµό της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, ως συνισταµένης τριών διαστάσεων χωρίς σαφή όρια και στεγανά, ενώ αποτελεί και τον 
τρόπο επίτευξης της επιθυµητής αποσύνδεσης µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης. Μεταφραζόµενη σε επίπεδο πολιτικής, η τοµεακή ενσωµάτωση βλέπει την 
περιβαλλοντική πολιτική να διαχέεται και να επηρεάζει τους στόχους και τις προτεραιότητες των 
τοµεακών πολιτικών και όχι ως ένα ξεχωριστό και εν πολλοίς αντιτιθέµενο πεδίο άσκησης πολιτικής.  

 Προτεραιότητα στην αποφυγή και όχι στη διαχείριση των περιβαλλοντικών πιέσεων: 
Συνδυαζόµενη και µε την αρχή της πρόληψης, η ανάγκη αποφυγής της ρύπανσης δεν ελαχιστοποιεί 
µόνο τους κινδύνους από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, αλλά και το κόστος που συνεπάγεται 
η εκ των υστέρων αντιµετώπισή της (end-of-pipe solutions). Με γνωστότερο παράδειγµα τη 
διαχείριση της ζήτησης στην ενέργεια, όπου η φτηνότερη κιλοβατώρα είναι εκείνη που δεν 
χρειάζεται να παραχθεί, η αρχή της αποφυγής είναι γενικότερα εφαρµόσιµη σε ένα µεγάλο εύρος 
παραγωγικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων και µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην 
εξοικονόµηση φυσικών και οικονοµικών πόρων.  

 Επίλυση προβληµάτων στην πηγή ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν: έχοντας 
εφαρµογή ιδιαίτερα στην επεξεργασία και τη διάθεση αποβλήτων, αλλά και σε πολλούς άλλους 
τοµείς -όπως η διαχείριση υδατικών πόρων- η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η απόσταση τείνει 
να περιπλέκει τα προβλήµατα, ενώ οι τοπικές λύσεις έχουν αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και, 
συγκριτικά, µικρότερο κόστος. Οι σηµαντικές εθνικές επενδύσεις που έχουν γίνει στον α' και β' 
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνουν ότι αυτή η αρχή της εγγύτητας είναι ευρύτερα αποδεκτή 
πολιτικά, παρότι δεν έχει αξιοποιηθεί -στο βαθµό που θα µπορούσε- στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων. 

 Αναγνώριση και διαχείριση στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας: η βιώσιµη διαχείριση 
προϋποθέτει την αναγνώριση των ορίων εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστηµάτων. Η προσέγγιση αυτή αφορά τόσο τους εξαντλήσιµους πόρους (π.χ. ορυκτά 
καύσιµα) όσο και τους ανανεώσιµους (π.χ. ιχθυαποθέµατα) και η εφαρµογή της γίνεται διαφορετικά 
σε κάθε περίπτωση. Η ίδια η διαδικασία αναγνώρισης της φέρουσας ικανότητας, των ανοχών που 
υπεισέρχονται κλπ, συνεπάγεται σηµαντική προεργασία, είναι όµως απαραίτητη για τον 
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. 
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3.3.  Άξονες εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική αλληλεγγύη.  

 Η στρατηγική σηµασία της κοινωνικής αλληλεγγύης 
Η ενίσχυση των θεσµών του κοινωνικού κράτους και η προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα της 
µεταβιοµηχανικής κοινωνίας και της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας αποτελεί τη µεγάλη πρόκληση για 
την Ευρώπη στη δεκαετία που διανύουµε. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος καλείται να 
διαδραµατίσει όλο και µεγαλύτερο ρόλο στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής της συνεκτικότητας της 
κοινωνίας και στην ποιότητα ζωής. 
Οι παραδοσιακές µορφές αρωγής, κυρίως µέσω της οικογένειας, τείνουν ολοένα και περισσότερο να 
υποχωρούν. Κατά συνέπεια επιβάλλεται η αποφασιστικότερη κρατική οργάνωση και παροχή κοινωνικής 
προστασίας. Ενώ σε παρελθούσες δεκαετίες η κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα µπορούσε να θεωρείται 
αυτονόητη, τώρα πλέον πρέπει να αποτελεί αυτοτελή στόχο πολιτικής, και µάλιστα στρατηγικής 
σηµασίας. 
Γενική στρατηγική προσέγγιση 
Η οικονοµική µεγέθυνση δεν είναι από µόνη της ικανή να περιορίσει τις ανισότητες και τη φτώχεια και 
να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Είναι όµως αναγκαία, καθώς επιτρέπει την 
αύξηση του κοινωνικού πλεονάσµατος και ταυτοχρόνως οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης που, µε τη 
σειρά της, αποτελεί τον κύριο παράγοντα της κοινωνικής ενσωµάτωσης και συµµετοχής.  
Η στρατηγική προσέγγιση, συνεπώς, διακρίνεται σε τρεις µεγάλες ενότητες.  
Γενικές πολιτικές, που έχουν ισχυρότατη επίδραση στα κοινωνικά µεγέθη και τις κοινωνικές σχέσεις.  
Ειδικές πολιτικές, µε επιµέρους στόχους και εργαλεία.  
∆ιοικητικές παρεµβάσεις για να διευρύνεται το πεδίο των επιλογών. 
Στην πρώτη κατηγορία (γενικές πολιτικές) υπάγονται οι εξής πολιτικές: 
Μακροοικονοµική πολιτική που µέσω της σταθερότητας εξασφαλίζει την αγοραστική δύναµη των 
εισοδηµάτων και επιτρέπει τη µεταφορά πόρων από την παραγωγή. 
∆ηµοσιονοµική πολιτική, µε κίνητρα, απαλλαγές και επιδόµατα. 
Πολιτικές απασχόλησης – ανεργίας, που καταπολεµούν µια εξαιρετικά ισχυρή πηγή ανισότητας, 
φτώχειας, και αποκλεισµού. 
Πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης που παρέχει τα εφόδια για ισχυρότερη συµµετοχή στην πρόοδο και 
εξασφαλίζει την διαχρονική ισότητα των ευκαιριών. 
Περιφερειακή πολιτική, κυριότερο εργαλείο των οποίων είναι ο προσανατολισµός 80% περίπου των 
πόρων του Γ’ ΚΠΣ στην περιφέρεια και την ύπαιθρο. 
Πολιτική εισοδηµάτων και συντάξεων, που κινείται σταθερά στην εξασφάλιση πραγµατικών αυξήσεων 
στους δικαιούχους. 
Οι ειδικές πολιτικές και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα πιο αδύναµα τµήµατα της κοινωνίας µας, 
περιλαµβάνουν εξειδικευµένες παρεµβάσεις. Η ειδική στόχευση παρέχει τη δυνατότητα αντιµετώπισης 
τόσο των αποτελεσµάτων του αποκλεισµού, όσο και των γενεσιουργών αιτιών του.  
Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός έχουν πολλές παραµέτρους. Αφορούν σε υστερήσεις ως προς 
την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, τη στέγαση, την παιδεία, την υγεία, την πληροφόρηση, την 
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, την ψυχαγωγία και τον πολιτισµό.  
Οι ειδικότεροι στόχοι της πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι: 
• η ένταξη στην αγορά εργασίας, η βελτίωση του εισοδήµατος από την εργασία ή την 

επιχειρηµατικότητα.  
• Η σε κάθε περίπτωση διασφάλιση της ισότιµης και ουσιαστικής πρόσβασης στα κρίσιµα κοινωνικά 

αγαθά και δικαιώµατα (υγεία, παιδεία, στέγαση, πληροφόρηση κλπ.) µε ειδικές τοµεακές πολιτικές. 
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• η αποτροπή κινδύνων εµπέδωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
µακροπρόθεσµα.  

• Η επικέντρωση σε ευάλωτες οµάδες-στόχους,  
• Η προστασία της τρίτης ηλικίας. Σε όλες τις έρευνες παραµένει ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας 

φτώχειας.  
• ∆υσλειτουργίες της αγοράς εργασίας. ∆υσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ενδέχεται να οδηγούν 

σε αποκλεισµό από την αγορά εργασία, αλλά και σε φαινόµενα φτώχειας εργαζοµένων ατόµων, των 
οποίων (για διάφορους λόγους) η πρόσβαση σε πόρους δεν είναι ικανοποιητική. Σε αυτήν την 
κατηγορία εντάσσεται η ανεργία, ιδίως ατόµων νεαρής ηλικίας και γυναικών. Ολοένα και µεγαλύτερο 
ρόλο θα παίζουν φαινόµενα σχετιζόµενα µε τη λειτουργία της νέας οικονοµίας (νέος 
αναλφαβητισµός).  

• Γεωγραφική διάσταση. Στις µειονεκτούσες και αποµονωµένες περιοχές ο γεωγραφικός 
αποκλεισµός από βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες, δυνατόν να οδηγήσει σε φαύλους κύκλους 
στέρησης και αποκλεισµού.  

• Περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Η ύπαρξη επαρκούς ετοιµότητας 
αντίδρασης και κοινωνικής αποκατάστασης σε µείζονες φυσικές καταστροφές, όπως σεισµοί, 
πληµµύρες κλπ. είναι καθοριστικής σηµασίας για την αποφυγή νέων φαινοµένων κοινωνικού 
αποκλεισµού.  

• Αποκλεισµός σχετιζόµενος µε τη φυσική κατάσταση. Η υγεία αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 
κοινωνικής συνοχής: η κακή υγεία είναι ένας παράγοντας αποκλεισµού. Από την άλλη µεριά, η 
φτώχεια σχετίζεται στατιστικά τόσο µε προβλήµατα υγείας, όπως και µε προβλήµατα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες φροντίδας.  

• Ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Τέτοιες οµάδες είναι οι 
τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, οι µετανάστες και οι πρόσφυγες.  

• Οικογένειες µε παιδιά. Η οµάδα αυτή είναι κρίσιµη για τη µελλοντική πορεία της ενσωµάτωσης και 
την αποτροπή φαύλων κύκλων εδραίωσης της φτώχειας. Ο ρόλος της παιδείας, της εξασφάλισης 
πραγµατικά ίσων ευκαιριών, αλλά και της εισοδηµατικής στήριξης είναι κρίσιµος. 

• Αποτροπή του αναλφαβητισµού, παλαιού και νέου. Η αλλαγή τεχνολογικού προτύπου δηµιουργεί 
τον κίνδυνο νέων αποκλεισµών που θα οφείλονται στην αδυναµία συµµετοχής στην ψηφιακή 
κοινωνία – τον ψηφιακό αναλφαβητισµό και νέες µορφές αποκλεισµού. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει 
να αντιµετωπισθούν και τα ευρύτερα προβλήµατα που προέρχονται από την απαξίωση δεξιοτήτων, 
αλλά και ο λειτουργικός αναλφαβητισµός. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταναστών που δεν 
γνωρίζουν επαρκώς να γράφουν ελληνικά καθιστά το θέµα αυτό ιδιαίτερα επίκαιρο. 
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3.4. Βιώσιµη Ανάπτυξη και τοµεακές προτεραιότητες 

Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης απορρέουν από την ανάλυση της ελληνικής 
ιδιαιτερότητας υπό το πρίσµα των προτεραιοτήτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική.  
Αποδίδοντας την οφειλόµενη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική διάσταση της Βιώσιµης Ανάπτυξης οι 
κεντρικοί στόχοι γύρω από τους οποίους θα πρέπει να διαρθρώνεται η Εθνική µας Στρατηγική είναι: 
1. Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής: Ο στόχος αυτό απορρέει από την εφαρµογή των αρχών 

της πρόληψης και της συνευθύνης. Στο βαθµό που το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί 
µια από τις σοβαρότερες απειλές για την επιβίωση στον πλανήτη, η συµµετοχή της Ελλάδας στην 
παγκόσµια προσπάθεια είναι επιβεβληµένη, πολύ περισσότερο που το µερίδιο ευθύνης της ανά 
κάτοικο –αν και προς το παρόν χαµηλό- τείνει να εξισωθεί µε εκείνο των άλλων ανεπτυγµένων 
χωρών.  

2. Μείωση αέριων ρύπων: Ο στόχος αυτός συνδέεται µε την ανάγκη προστασίας της δηµόσιας 
υγείας, δεδοµένου ότι έχει πλέον πλήρως τεκµηριωθεί η σαφής συσχέτιση των αυξηµένων 
συγκεντρώσεων των ατµοσφαιρικών ρύπων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Παράλληλα, η µείωση 
των ρύπων θα συµβάλλει την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων αλλά και των µνηµείων της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τις δυσµενείς επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

3. Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων: Ο στόχος αυτός επιβάλλεται από την 
αρχή της αποφυγής όπως αυτή συµπληρώνεται µε το τρίπτυχο Αποφυγή- Επαναχρησιµοποίηση-
Ανάκτηση. Η µείωση και σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τα νοικοκυριά και την 
παραγωγική διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές εξοικονοµήσεις πρώτων υλών και 
ενεργειακών πόρων, σε περιορισµό του κόστους τελικής διάθεσης, ενώ θα ελαχιστοποιήσει τους 
κινδύνους υποβάθµισης του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.  

4. Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων: Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται κυρίως στην 
ποσοτική διάσταση της διαχείρισης αποσκοπώντας στην προστασία των διαθέσιµων αποθεµάτων 
και στη διασφάλιση µιας γεωγραφικά και διαχρονικά ισότιµης πρόσβασης σε αυτά όλων των 
πολιτών της χώρας. Παράλληλα, η έγκαιρη αποτροπή των κινδύνων ποιοτικής υποβάθµισης των 
υδατικών συστηµάτων, επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων, έχει ιδιαίτερη σηµασία, τόσο για 
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, όσο και για τη διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος 
που διαθέτει η χώρα ως προς την προσέλευση τουριστών.  

5. Πρόληψη της ερηµοποίησης: Η πρόληψη και η καταπολέµηση της εδαφικής διάβρωσης και της 
ερηµοποίησης, αναφέρονται συνήθως στον περιορισµό της υπερεκµετάλλευσης των εδαφικών και 
υδατικών πόρων, καθώς και της χλωρίδας, καθώς και στην εφαρµογή συστηµάτων αειφόρου 
διαχείρισης των φυσικών αυτών πόρων. Με την έννοια αυτή ο στόχος της πρόληψης της 
ερηµοποίησης συνδέεται στενά αν και όχι αποκλειστικά µε την ορθολογική διαχείριση των υδατικών 
πόρων και τις χρήσεις γης. Ο αναπροσανατολισµός της γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασοπονικής 
δραστηριότητας προβάλλει ως βασική προϋπόθεση για την µείωση των πιέσεων στους εδαφικούς 
πόρους. 

 
6. Προστασία βιοποικιλότητας και οικοσυστηµάτων: Ξεπερνώντας την χρησιµοθηρική προσέγγιση 

άλλων εποχών, η αυταξία της βιοποικιλότητας και του τοπίου έχουν αναγνωριστεί σε διεθνές 
επίπεδο, µέσα από διακηρύξεις αρχών και πληθώρα δεσµευτικών συµφωνιών. Παράλληλα, η 
ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας προκύπτει και από την αρχή της πρόληψης, λόγω της 
περιπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων των οικοσυστηµάτων µε τους πόρους που είναι απαραίτητοι 
για την ανθρώπινη επιβίωση. Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει εκτιµηθεί η µέγιστη οικονοµική αξία 
των «δωρεάν» υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήµατα στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, παρέχοντας και ποσοτικά εργαλεία αιτιολόγησης.  

 
Σχηµατικά η αλληλοδιαπλοκή περιβαλλοντικών στόχων και τοµεακών προτεραιοτήτων παρουσιάζεται 
στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Στόχοι Τοµείς παρέµβασης 
Κλιµατική αλλαγή  Ενεργειακός τοµέας 

 Μεταφορές 
 Βιοµηχανία 

Αέριοι ρύποι  Ενεργειακός τοµέας 
 Μεταφορές 
 Βιοµηχανία 
 Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός 

Στερεά απόβλητα  Νοικοκυριά 
 Βιοµηχανία 
 Τουρισµός 

Υδατικοί πόροι  Γεωργία 
 Βιοµηχανία 
 Νοικοκυριά 

Ερηµοποίηση  Γεωργία – Κτηνοτροφία 
 Χωροταξικός σχεδιασµός 

Βιοποικιλότητα  Γεωργία – Κτηνοτροφία 
 Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός 

 
Στη βάση αυτών των σχέσεων αλληλεξάρτησης, η Στρατηγική µας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
ολοκληρώνεται συνθέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τα µέτρα µείωσης των 
περιβαλλοντικών πιέσεων σε τοµεακές πολιτικές ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας.  
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4. Άξονες δράσεις και µέτρα για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων 

Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι σε µεγάλο βαθµό κοινά, στο πλαίσιο ιδιαίτερα των ανεπτυγµένων 
χωρών. Έτσι, προβάλλει αυτονόητα η ανάγκη αξιοποίησης της διεθνούς εµπειρίας. Παρ' όλα αυτά, 
τόσο οι κινητήριες δυνάµεις που ευθύνονται για τις περιβαλλοντικές πιέσεις, όσο και η ένταση των 
επιπτώσεων και τα περιθώρια αντίδρασης µπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση. Εν ολίγοις, 
παρότι έχει καταγραφεί πλήθος µέτρων και πολιτικών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων, ο συνολικός δρόµος προς τη Βιωσιµότητα δεν είναι προκατασκευασµένος. Άλλωστε, η 
υφιστάµενη γνώση αντιπροσωπεύει περισσότερο την αναγνώριση των µη βιώσιµων κατευθύνσεων, 
παρά εκείνων που οδηγούν µε βεβαιότητα στη βιωσιµότητα.. 
Το τέταρτο βήµα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι ο 
καθορισµός των περιβαλλοντικών στόχων και ο εντοπισµός των δράσεων που αναµένεται να έχουν 
τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για την επίτευξη τους.  
 

4.1. Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

Η Ελλάδα, χώρα προνοµιακά προικισµένη όσον αφορά το φυσικό της περιβάλλον θεωρεί την 
επαπειλούµενη αλλαγή του κλίµατος σοβαρότατο κίνδυνο, καθώς ήδη υφίσταται πιέσεις ερηµοποίησης, 
λειψυδρίας και θερµοκρασιακής ανόδου. Πολύ περισσότερο, που η αντιµετώπιση της κλιµατικής 
µεταβολής αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και η 
ΕΕ ηγείται της προσπάθειας για τη δέσµευση της διεθνούς κοινότητας σε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα 
λήψης µέτρων µε συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους.  

Ο στόχος της Εθνικής µας Στρατηγικής για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής 
συµπίπτει µε το στόχο που απορρέει από την εφαρµογή του Πρωτοκόλου του Κυότο και έχει ως 
χρονική περίοδο αναφοράς το διάστηµα 2008-2012. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενιαίας 
πολιτικής της ΕΕ και της κατανοµής των ευθυνών µεταξύ των χωρών µελών που συµφωνήθηκε το 
1998, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να µην αυξήσει τις εκποµπές των 6 αερίων του θερµοκηπίου 
πάνω από 25% (µέσος όρος πενταετίας 2008-2012) µε βάση τις εκποµπές του 1990. Με 
δεδοµένο, τον πλανητικό χαρακτήρα της απειλής της κλιµατικής µεταβολής, ο εθνικός στόχος για 
την περίοδο µετά το 2012, θα καθορισθεί και πάλι µε βάση τις διεθνείς συµφωνίες και τις 
αντίστοιχες δεσµεύσεις της ΕΕ. 

 

Ήδη, σύµφωνα και µε το πρώτο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Μεταβολή που καταρτίσθηκε από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 1994, έχει προωθηθεί σειρά µέτρων τα οποία οδήγησαν σε σηµαντική ανάσχεση του 
ρυθµού αύξησης των εκποµπών και σε µικρή µόνο υπέρβαση του στόχου που είχε τεθεί για το 2000. 
Είναι όµως φανερό, ότι η επίτευξη του στόχου του Κυότο θα απαιτήσει πρόσθετες προσπάθειες. 
Με γνώµονα την απαίτηση αυτή, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει συζητήσει και εγκρίνει τους βασικούς 
άξονες ενός νέου Εθνικού Προγράµµατος για τη Μείωση των Εκποµπών Φαινοµένου Θερµοκηπίου, ενώ 
αναµένεται µέχρι τον Ιούνιο 2002 η κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο από τη Βουλή. Το νέο Εθνικό 
Πρόγραµµα καταρτίστηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το οποίο είναι και ο εθνικός συντονιστής του 
προγράµµατος για τις κλιµατικές αλλαγές. Όµως, η επιτυχής εφαρµογή αυτού του Προγράµµατος –
πολλές από τις δράσεις του οποίου ήδη υλοποιούνται- απαιτεί τη συντονισµένη δράση πολλών 
Υπουργείων, αλλά κυρίως την από κοινού δέσµευση σε στόχους και χρονοδιαγράµµατα.  
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∆ιάγραµµα 29. Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και στόχος του Κυότο για την Ελλάδα  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
Η Εθνική Στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής αποτυπώνεται εποµένως στο 
Εθνικό Πρόγραµµα για τη Μείωση των Εκποµπών Φαινοµένου Θερµοκηπίου. Το Πρόγραµµα αυτό 
στηρίζεται στην ανάλυση της συνεισφοράς των επί µέρους τοµέων στις εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου, ενώ λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς και τις προοπτικές που αναδεικνύουν οι εθνικές 
ιδιαιτερότητες, κυρίως σε ότι αφορά τη διάρθρωση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος, που κατέχει 
και το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για τις εκποµπές.  

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιµατική Μεταβολή είναι: 
 Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: Ο άξονας αυτός έχει ιδιαίτερο ειδικό 
βάρος και αποσκοπεί στον περιορισµό των εκποµπών CO2 για τις οποίες ο ενεργειακός τοµέας φέρει την 
κύρια ευθύνη. Η επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, 
όσο και στους τοµείς τελικής ζήτησης, αποτελούν τις δύο κεντρικές κατηγορίες δράσεων. Η προώθηση της 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού /θερµότητας αποτελεί µια άλλη κατηγορία δράσεων, ενώ περιλαµβάνονται και 
πρόσθετα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και τη σειρά φόρτισης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.  

 Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας: Ο άξονας αυτός επικεντρώνεται επίσης στις εκποµπές 
CO2 και διαρθρώνεται σε κατηγορίες δράσεων για κάθε τοµέα τελικής ζήτησης. Περιλαµβάνει την προώθηση 
τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας, νέων αποδοτικών συσκευών και εξοπλισµού, συντήρηση εξοπλισµού, 
καθώς και πρόσθετα µη τεχνικά-µέτρα για τη µείωση της τελικής ενεργειακής ζήτησης µε έµφαση στον τοµέα 
των µεταφορών.  

 Μέτρα περιορισµού άλλων αερίων του θερµοκηπίου: Ο άξονας αυτός επικεντρώνεται κυρίως στη 
βιοµηχανία και τη γεωργία και αποσκοπεί στη δραστική µείωση των αερίων του φθορίου, καθώς και τη 
συγκράτηση ή και µείωση των εκποµπών του µεθανίου και του υποξειδίου του αζώτου. 

 Θεσµικά µέτρα: Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στην εναρµόνιση της χώρας µε τις κοινές πολιτικές και τα µέτρα 
που επεξεργάζεται η ΕΕ, και παράλληλα προβλέπει τη λειτουργία ενός µηχανισµού ελέγχου της πορείας και 
της απόδοσης των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής για τις Κλιµατικές 
Αλλαγές. 
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Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των επιλεγµένων µέτρων µε βάση την οικονοµική 
αποδοτικότητα όπως αυτή προκύπτει από την σχέση κόστους / δυναµικού µείωσης, µε την συνεκτίµηση 
της επιβάρυνσης λόγω εξωτερικού κόστους αλλά και του εµµέσου οφέλους στη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, καθώς επίσης και τους ενδεχόµενους τεχνολογικούς περιορισµούς.  
Σηµειώνεται όµως, ότι πολλά από τα µέτρα του Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Μεταβολή 
έχουν ήδη ενσωµατωθεί στις αντίστοιχες τοµεακές πολιτικές (π.χ. ενεργειακού τοµέα, µεταφορών), και 
προωθούνται µέσω της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. Ειδικότερα, για 
τον κτιριακό τοµέα έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε εξειδικευµένο Πρόγραµµα ∆ράσης που 
περιλαµβάνει σειρά µέτρων τεχνικού (προώθηση ηλιακών τεχνολογιών και βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, 
συντήρηση καυστήρων κλπ) και θεσµικού χαρακτήρα (νέος κανονισµός θερµοµόνωσης, θεσµοθέτηση 
ενεργειακής ταυτότητας κτιρίων κλπ) πολλά από τα οποία έχουν ήδη δροµολογηθεί ή βρίσκονται σε 
στάδιο υλοποίησης. 
Σηµαντική πρόκληση εν προκειµένω συνιστά η υποχρέωση της χώρας να εγκαταστήσει το δικό της 
σύστηµα εµπορεύσιµων αδειών εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου και αντιστοίχου σχεδίου δράσης για 
την «καθαρή ανάπτυξη» σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο. 
Η µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα, προβάλλει 
και ως συστατικό στοιχείο του οικονοµικού και βιοµηχανικού εκσυγχρονισµού στον τοµέα της ενέργειας. 
Η εξοικονόµηση ενέργειας, η υποκατάσταση καυσίµων (π.χ. φυσικό αέριο), η βελτίωση των αποδόσεων 
των θερµοδυναµικών µηχανών, η ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αποτελούν εργαλεία για τη βελτίωση του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα των 
αστικών περιοχών) αλλά και ευκαιρίες για την τεχνολογική καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Εν κατακλείδι, η πολιτική για το θερµοκήπιο προσφέρει ταυτόχρονα 
στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ αντιµετωπίζει και πολλές διαστάσεις της 
κλασσικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  

 

4.2. Μείωση αέριων ρύπων 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στον περιορισµό των αέριων 
ρύπων, καθώς η αύξηση των συγκεντρώσεων τους είναι υπεύθυνη για τα φαινόµενα όξινης εναπόθεσης 
και ευτροφισµού που απειλούν την ισορροπία των οικοσυστηµάτων, ενώ έχει διαπιστωθεί η άµεση 
συσχέτιση τους µε την ανθρώπινη υγεία. Παρά τη µερική αποσύνδεση από την οικονοµική µεγέθυνση 
που έχει καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εκποµπών ΝΟx και SO2, 
πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές ακόµη προσπάθειες προκειµένου να διασφαλισθεί µια µόνιµη 
πτωτική τους πορεία και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ΕΕ. 
 
Ειδικότερα, η ΕΕ υιοθέτησε το 2001 µια ολοκληρωµένη (multi-pollutant – multi-effect) στρατηγική για την 
ουσιαστική καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία προβλέπει δραστική µείωση των 
αέριων εκποµπών µέχρι το 2010, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Τα όρια αυτά είναι ελαφρά 
αυστηρότερα από εκείνα που προέβλεπε το Πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών του Γκέτεµποργκ του 
1999 για την αντιµετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης, και εξειδικεύονται σε εθνικούς στόχους για τα 
κράτη-µέλη της ΕΕ στην Οδηγία 2001/81/EC “National Emissions Ceilings Directive” (NECD) (∆ιάγραµµα 
30). 
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 ∆ιάγραµµα 30. Στόχοι της Οδηγίας NECD για τη µείωση αερίων ρύπων µέχρι το 2010 σε σχέση µε το 1990  
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αντανακλώντας και τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως προς το επίπεδο ανάπτυξης και τη διάρθρωση του 
ενεργειακού της συστήµατος, η συµµόρφωση προς αυτά προϋποθέτει την προώθηση ενός συνεκτικού 
Προγράµµατος ∆ράσης µε εξειδικευµένα µέτρα ανά τοµέα. Μεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί στις εκποµπές 
των µη µεθανιούχων πτητικών ενώσεων (ΝΜVOCs), για τις οποίες όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 31, 
οι σηµερινές τάσεις δείχνουν τη µεγαλύτερη απόκλιση από το στόχο που τίθεται για το 2010.  
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∆ιάγραµµα 31. Ποσοστά µείωσης αέριων εκποµπών την περίοδο 1990-2000 και στόχοι NECD  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Παράλληλα η ΕΕ έχει προωθήσει την Οδηγία 1999/30/EC θεσπίζοντας ανώτατες τιµές συγκεντρώσεων 
για τους ρύπους που απειλούν τη δηµόσια υγεία, όπως το SO2, τα NOx, τα αιωρούµενα σωµατίδια 
(ΡΜ10) και το όζον και ο µόλυβδος. 
 

Οι στόχοι της Εθνικής µας Στρατηγικής για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης συµπίπτουν µε τους στόχους που απορρέουν από την εφαρµογή του οδηγίας NECD 
για τη χρονική περίοδο µέχρι το 2010, ενώ µακροπρόθεσµα θα αναπροσαρµόζεται στο πλαίσιο 
της κοινής στρατηγικής και των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της ΕΕ. Παράλληλα, η 
Ελλάδα έχοντας ήδη περιορίσει δραστικά τις συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στο αστικό 
περιβάλλον, δεσµεύεται να προχωρήσει σε περαιτέρω µειώσεις έτσι ώστε να µην παρατηρείται 
υπέρβαση των κατωφλίων που τίθενται σε σχετικές κοινοτικές οδηγίες.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά µερίδια ευθύνης των τοµέων στην παραγωγή των αερίων ρύπων, η 
αιχµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης θα στραφεί κατά 
προτεραιότητα στον ενεργειακό τοµέα και στις µεταφορές. Οι σχετικές δράσεις ταυτίζονται σε µεγάλο 
βαθµό µε εκείνες που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Μεταβολή, καθώς 
υπάρχει µεγάλος βαθµός συνέργιας των µέτρων µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου και των 
συµβατικών ατµοσφαιρικών ρύπων. Παράλληλα, έµφαση θα δοθεί και στη λήψη µέτρων πρόληψης και 
αντιρρύπανσης στη βιοµηχανία, η οποία αν και συνολικά συµβάλλει µε χαµηλότερο ποσοστό στο 
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σύνολο των εκποµπών, εµφανίζει πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις και µεγαλύτερες δυνατότητες 
περιορισµού και ελέγχου. Τέλος, εξειδικευµένα µέτρα θα εφαρµοσθούν σε ειδικές κατηγορίες 
δραστηριοτήτων που είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνες για ορισµένους ρύπους (π.χ. βαφεία, 
καθαριστήρια).  
 

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ατµοσφαιρική Ρύπανση είναι: 
 Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει τις δράσεις 
που περιέχονται και στο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Μεταβολή και αποσκοπεί κυρίως στον 
περιορισµό των εκποµπών SO2 και δευτερευόντως ΝΟx και αιωρουµένων σωµατιδίων για τις οποίες ο 
ενεργειακός τοµέας φέρει την κύρια ευθύνη. Οι δύο βασικές κατευθύνσεις γύρω από τις οποίες 
περιστρέφονται τα µέτρα αφορούν τη διείσδυση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, τόσο στην 
ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στους τοµείς τελικής ζήτησης.  

 Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα: Ο άξονας αυτός επικεντρώνεται 
κυρίως στις εκποµπές ΝΟx και αιωρουµένων σωµατιδίων και περιλαµβάνει τις δράσεις που περιέχονται στο 
Πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον κτιριακό τοµέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2000». Όπως έχει ήδη αναφερθεί µε το 
Πρόγραµµα αυτό επιδιώκεται ταυτόχρονα η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, η αντιµετώπιση της 
Κλιµατικής Μεταβολής αλλά και η βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον. 

 Μέτρα για τον τοµέα των µεταφορών: Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ταυτότητα µέτρων µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα για την Κλιµατική Μεταβολή, όπως τα µέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, η ανανέωση του 
στόλου οχηµάτων, η προώθηση αεριοκίνησης, η βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων και η ενίσχυση των 
µαζικών µέσων µεταφοράς. Οι ειδικότεροι στόχοι στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισµός των εκποµπών 
NOx και CO, καθώς και η περαιτέρω µείωση αιωρουµένων σωµατιδίων και µολύβδου. 

 Μέτρα για τη βιοµηχανία: Εκτός από τις δράσεις που αφορούν τη χρήση ενέργειας (υποκατάσταση 
πετρελαίου µε φυσικό αέριο, εξοικονόµηση ενέργειας, προώθηση συµπαραγωγής) ο άξονας αυτός 
περιλαµβάνει µέτρα για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η εφαρµογή Βέλτιστων 
∆ιαθέσιµων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.  

 Θεσµικά και οργανωτικά µέτρα: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει δράσεις για την πλήρη εναρµόνιση της 
χώρας µε τις κοινές πολιτικές και τα µέτρα που επεξεργάζεται η ΕΕ, τη θεσµοθέτηση µέτρων για την 
ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, την επέκταση του δικτύου σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών 
συγκεντρώσεων, και την αναβάθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών.  

Τα µέτρα αυτά θα µεταβάλουν ριζικά τις σηµερινές τάσεις, επιτυγχάνοντας ουσιαστική αποσύνδεση της 
βελτίωσης της ποιότητας των ενεργειακών και άλλων συναφών υπηρεσιών, από την µεγέθυνση των 
αρνητικών παρενεργειών στην ατµόσφαιρα. 

 

4.3. Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων αποτελεί στις σύγχρονες κοινωνίες ένα –σε µεγάλο βαθµό 
αναπόφευκτο- επακόλουθο της παραγωγικής διαδικασίας και της κατανάλωσης. Η µείωση της 
παραγόµενης ποσότητας απορριµµάτων αποτελεί κατά συνέπεια το σταθερό µακροπρόθεσµο στόχο 
προς τον οποίο θα πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες της πολιτείας, µέσα από τη σταδιακή 
αναδιάρθρωση των πρακτικών και συµπεριφορών παραγωγών και καταναλωτών. Βραχυπρόθεσµα 
όµως, και παράλληλα προς το στόχο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων έτσι ώστε να εξοικονοµηθούν φυσικοί πόροι και να 
αποφευχθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις της διάθεσης τους στο φυσικό περιβάλλον.  
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Στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, η ΕΕ θέτει ως στόχο τη µείωση της συνολικής ποσότητας 
των απορριµµάτων προς διάθεση κατά 20% µέχρι το 2010 και κατά 50% µέχρι το 2050, σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 2000. Παράλληλα υπογραµµίζεται η ανάγκη: 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των στερεών αποβλήτων να επανεισάγεται στο οικονοµικό κύκλωµα, µέσω 
της επανάχρησης και της ανακύκλωσης. 

 

 

 

 

Η ποιότητα των αποβλήτων που οδεύουν προς διάθεση να µην περικλείει κινδύνους για το 
περιβάλλον. 
Τα απορρίµµατα να επεξεργάζονται ή να διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις κατά τη µεταφορά τους. 

Παράλληλα, µε την Οδηγία 1994/62/ΕC η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή και διαχείριση των 
υλικών συσκευασίας µε στόχο τη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, ενώ στην Οδηγία 1999/31/EC 
τίθενται αυστηρές προδιαγραφές για τις µεγάλες µονάδες Υγειονοµικής Ταφής.  
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα έχει προωθήσει µέτρα για την επέκταση και οργάνωση των σχετικών 
υποδοµών, ενώ προβλέπει την ανάληψη του σχεδιασµού και της διαχείρισης των αποβλήτων από τις 
αρχές των Περιφερειών, κάτι που αναµφισβήτητα διευκολύνει την ολοκληρωµένη προσέγγιση του 
προβλήµατος. Τέλος, έχει πρόσφατα προχωρήσει στη διαµόρφωση ενός Εθνικού Σχεδιασµού 
Ολοκληρωµένης και Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε βάση τις αρχές της πρόληψης, 
της αξιοποίησης και της ασφαλούς διαχείρισης και σύµφωνα µε τιις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής. Στο σχεδιασµό αυτό καταγράφονται οι αρχές, καθορίζονται οι προτεραιότητες µε βάση και τις 
αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή κατάσταση και αποτυπώνονται οι στόχοι -ποιοτικοί και σε 
ορισµένες περιπτώσεις ποσοτικοί. Ειδικότερα: 

Οι στόχοι της Εθνικής µας Στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όπως 
συµπυκνώνονται στον Εθνικό Σχεδιασµό Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης αποσκοπούν κυρίως στην 
ασφαλή τους διάθεση και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης. Παράλληλα, προωθούνται 
δράσεις περισσότερο µακροπρόθεσµου χαρακτήρα για τη µείωση της συνολικής παραγόµενης 
ποσότητας των στερεών αποβλήτων.  

 
 

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Στερεά Απόβλητα είναι: 
 Ασφαλής διάθεση: Ο άξονας αυτός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα και 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του ποσοστού των στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες 
χωµατερές. Οι σχετικές δράσεις αφορούν την κατασκευή και λειτουργία νέων οργανωµένων χώρων 
υγειονοµικής ταφής, τη µετεξέλιξη υπαρχόντων χώρων έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς 
διάθεσης, καθώς και την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης.  

 Αξιοποίηση οικιακών απορριµµάτων: Στον άξονα αυτό περιλαµβάνονται δράσεις για την ανάκτηση και 
επαναφορά των οικιακών και απορριµµάτων στο οικονοµικό κύκλωµα, µέσω της επέκτασης των συστηµάτων 
συλλογής στην πηγή σε όλους τους µεγάλους δήµους της χώρας αλλά και την επεξεργασία και αξιοποίηση 
των αποβλήτων στην πηγή -ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν. 

 ∆ιαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: Αν και έχει ήδη σηµειωθεί σηµαντική 
πρόοδος στον τοµέα αυτό, προβλέπονται περαιτέρω δράσεις προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες κάθε 
κατηγορίας αποβλήτων. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην οργάνωση µηχανισµών συστηµατικής καταγραφής 
των αποβλήτων, καθώς και µηχανισµών ενηµέρωσης και γενικότερης υποστήριξης των παραγωγών. 

 Μείωση της ποσότητας στερεών αποβλήτων: Ο στόχος της µείωσης των παραγόµενων στερεών 
αποβλήτων µεταφράζεται κατ’ αρχήν στη συγκράτηση της κατά κεφαλή ποσότητας στα σηµερινά -χαµηλότερα 
των άλλων χωρών της ΕΕ- επίπεδα, ενώ παραµένει ως απώτερος στόχος της στρατηγικής η περαιτέρω 
µείωση τους  
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 Θεσµικά µέτρα: Εκτός από τις δράσεις εναρµόνισης της χώρας µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο άξονας 
αυτός περιλαµβάνει µέτρα για τη λειτουργία βιώσιµων φορέων διαχείρισης µε εφαρµογή της αρχής «Ο 
ρυπαίνων πληρώνει» µέσα από τη θεσµοθέτηση σύγχρονων κανόνων τιµολόγησης του όλου κύκλου της 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.. 

 

 
Οι παραπάνω κατευθύνσεις θα συνοδεύονται και από την υλοποίηση δράσεων επιµόρφωσης των 
στελεχών κυρίως της αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς επίσης ενηµέρωσης 
των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και γενικότερα των πολιτών. Ειδικότερα, υπογραµµίζεται η ανάγκη 
αντιµετώπισης µέσω της ενηµέρωσης των εµποδίων που δηµιουργεί η άρνηση τοπικών κοινωνιών να 
αποδεχθούν την κατασκευή και λειτουργία µονάδων διαχείρισης των αποβλήτων που οι ίδιες παράγουν.  

4.4. ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

Η σηµερινή κατάσταση ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα κρίνεται σε γενικές 
γραµµές ως ικανοποιητική, καθώς:  

Η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων –κολυµβητικών ακτών, ποταµών και λιµνών- καλύπτει σε 
µεγάλο ποσοστό τα όρια που τίθενται σε σχετικές κοινοτικές οδηγίες. 

 

 

 

Μεγάλη πρόοδος έχει σηµειωθεί στην επεξεργασία των αστικών λυµάτων και µε βάση τα έργα που 
έχουν ήδη δροµολογηθεί εκτιµάται ότι το 90% του πληθυσµού θα εξυπηρετείται από ανάλογες 
εγκαταστάσεις. 

 
Ο δείκτης συνολικής κατανάλωσης ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα µαρτυρά µια σε εθνική 
επίπεδο βιώσιµη χρήση, παρά τις σηµαντικές αποκλίσεις που σηµειώνονται σε ορισµένες περιοχές 
της χώρας.  

Επιπρόσθετα, προωθούνται δράσεις για την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων στην 
περίπτωση διασυνοριακών υδατικών πόρων, καθώς ένα 30% των επιφανειακών υδάτων πηγάζουν ή 
απλά διατρέχουν γειτονικές χώρες (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία και Τουρκία), ενώ ειδικά τα 
µεγαλύτερα ποτάµια της χώρας πηγάζουν εκτός της επικράτειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντικό 
κίνητρο για διεθνείς συνεργασίες και περιφερειακά προγράµµατα διαχείρισης των κοινών φυσικών 
πόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λίµνες ∆οϊράνη και Πρέσπες. Οι τελευταίες έγιναν πρόσφατα 
αντικείµενο µιας τριµερούς διακρατικής συµφωνίας για κοινή διαχείριση, στο πλαίσιο της δηµιουργίας 
ενός Βαλκανικού Φυσικού Πάρκου, προσπάθεια πρωτοποριακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Η προτεραιότητα στην ικανοποίηση της ζήτησης, δεν συντελεί στην συνετή χρήση του νερού, ιδιαίτερα 
στο γεωργικό τοµέα. Επί µέρους προβλήµατα που ήδη έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται και η 
αναµενόµενη αύξηση των πιέσεων λόγω της εντατικής χρήσης του νερού, των µη ορθολογικών 
αρδευτικών και καλλιεργητικών πρακτικών, του ακόµη υψηλού ποσοστού απωλειών, σε συνδυασµό µε 
τις ετήσιες διακυµάνσεις των βροχοπτώσεων και την ανοµοιόµορφη γεωγραφική κατανοµή των 
αποθεµάτων επιβάλλουν την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης που θα 
διασφαλίσει σε µακροπρόθεσµη βάση τη βιώσιµη χρήση του νερού.  
Η χάραξη ενός τέτοιου σχεδιασµού συνδυάζεται µε τη διαδικασία εναρµόνισης της χώρας µε την 
Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/EC η οποία ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα διαχείρισης των 
υδατικών πόρων. Η Οδηγία αυτή τοποθετεί τα ζητήµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων µε ένα 
συστηµατικό τρόπο θέτοντας στόχους για ένα χρονικό ορίζοντα 15 ετών, προβλέποντας όµως 
ταυτόχρονα ένα σαφές χρονοδιάγραµµα ενδιάµεσων σταδίων. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα 
συναρµόδια Υπουργεία έχει ήδη προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές δράσεις για την ταχεία και 
επιτυχή εφαρµογή αυτής της Οδηγίας και το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι στο τελικό στάδιο της 
επεξεργασίας. 
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 Ο στόχος της Εθνικής µας Στρατηγικής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 
αποτυπώνεται σε ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τους υδατικούς πόρους και αφορά στη βιώσιµη 
χρήση των διαθέσιµων υδατικών αποθεµάτων, στην αποτελεσµατική προστασία των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων και στην επίτευξη υψηλής ποιότητας όλων των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων µέχρι το 2015. 

 
 
 

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τους Υδατικούς Πόρους είναι: 
 Ολοκληρωµένη προσέγγιση της διαχείρισης υδάτων που θα συµπεριλαµβάνει τόσο την ποσοτική, όσο και 
την ποιοτική διάσταση και θα βασίζεται στη σύνταξη ενιαίων διαχειριστικών σχεδίων σε κλίµακα 
υδρογραφικών λεκανών απορροής -και σε διακρατικό επίπεδο-, λαµβάνοντας υπόψη και την 
αλληλεπίδραση µεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 

 Αποκέντρωση: Συγκρότηση διαχειριστικών φορέων και µετάθεση διοικητικών αρµοδιοτήτων σε περιφερειακό 
επίπεδο. Οι φορείς αυτοί θα προχωρήσουν επίσης στην εκπόνηση αποκεντρωµένων σχεδίων διαχείρισης 
κρίσεων (πληµµύρες, ξηρασία). 

 Αναβάθµιση και επέκταση υποδοµών: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει µέτρα που αποσκοπούν α) στην 
τροφοδοσία της ζήτησης και τη µείωση των απωλειών, β) στην επέκταση και αναβάθµιση των µονάδων 
επεξεργασίας λυµάτων µε προώθηση της ανακύκλωσης, και γ) στην οργάνωση µηχανισµών και δικτύων 
συνεχούς παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων στην κλίµακα λεκανών 
απορροής και δηµιουργία εθνικής τράπεζας υδατικών πληροφοριών. 

 Κοινωνικο-οικονοµική θεώρηση στη διαχείριση υδατικών πόρων: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει µέτρα 
για την ενδυνάµωση της κοινωνικής συµµετοχής στη διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς και για την 
επανεξέταση της τιµολογιακής πολιτικής ανά τοµέα χρήσης µε στόχο τη σταδιακή ενσωµάτωση του 
κοινωνικού κόστους για τις υπηρεσίες νερού 

 Προστασία από επικίνδυνες ουσίες: Επιβολή ανώτατων ορίων στις εκποµπές, παράλληλα µε την επίτευξη 
ποσοτικών στόχων ως προς την περιεκτικότητα τους στους υδάτινους αποδέκτες και τη συστηµατική 
παρακολούθηση των συγκεντρώσεων. 

 

 
Για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επίκειται η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα 
διαχείρισης των υδάτων, ο οποίος θα αναλάβει -µεταξύ άλλων- τις διαδικασίες αδειοδότησης, 
λαµβάνοντας υπ' όψιν τους διαθέσιµους πόρους. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα 
που απορρέουν από την υφιστάµενη κατανοµή αρµοδιοτήτων σε διαφορετικά υπουργεία, που 
δυσχεραίνει την ορθολογική διαχείριση και προστασία τους. 
 
 

4.5. Αντιµετώπιση της ερηµοποίησης  

Η ερηµοποίηση απειλεί σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα ευρύτατα γεωγραφικά συστήµατα στα οποία το 
έδαφος έχει φθάσει σε τελικό στάδιο υποβάθµισης και αδυνατεί να παρέχει τον απαραίτητο ζωτικό 
χώρο, νερό και θρεπτικά συστατικά. Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη διαδικασία της ερηµοποίησης 
έχουν θέσει σε εγρήγορση την παγκόσµια κοινότητα, όπως προκύπτει από τη Σύµβαση των Ην. Εθνών 
για την αντιµετώπιση της ερηµοποίησης.  
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Κύρια αιτία της ερηµοποίησης, στην περιοχή της Β. Μεσογείου γενικά, είναι η υπερεκµετάλλευση των 
εδαφικών και υδατικών πόρων και ειδικότερα η επέκταση των αρδεύσεων, το µεγάλο ποσοστό 
επιφανειακής απορροής προς τη θάλασσα -που οφείλεται στην καταστροφή της βλάστησης στις λεκάνες 
απορροής- η υπερβόσκηση, καθώς και οι δασικές πυρκαγιές. Ήδη υπολογίζεται ότι το 30% περίπου της 
έκτασης της χώρας παρουσιάζει έντονη διάβρωση. Σε ορισµένες από τις πλέον άνυδρες περιοχές, το 
φαινόµενο έχει φθάσει σε µη αντιστρεπτά επίπεδα ερηµοποίησης.  
 
Στην Ελλάδα, αντιδιαβρωτικά µέτρα και έργα ορεινής υδρονοµιας ξεκίνησαν κατά την τρίτη δεκαετία του 
20ου αιώνα, ενώ οι αφαλατώσεις εδαφών και τα αρδευτικά έργα εντατικοποιήθηκαν µετά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει µεθοδεύσει τα βήµατά της για την 
αντιµετώπιση της ερηµοποίησης, κυρώνοντας τη σχετική Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών, 
συγκροτώντας αρµόδια Εθνική Επιτροπή, και καταρτίζοντας και εγκρίνοντας µε Κοινή Υπουργική 
Απόφαση το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης που προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών στις 
απειλούµενες περιοχές (πρόληψη για το 60%, αντιµετώπιση για το 35% της έκτασης). Το Σχέδιο 
προβλέπει γενικά µέτρα και ειδικές δράσεις στους τοµείς: Γεωργίας, ∆ασών, Κτηνοτροφίας, Άγριας 
Πανίδας και Υδατικών Πόρων.  

 Οι στόχοι της Εθνικής µας Στρατηγικής για την αντιµετώπιση της ερηµοποίησης όπως 
συµπυκνώνονται στον Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης αφορούν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
τάσεων για ερηµοποίηση στο 35% της επικράτειας που απειλείται άµεσα από τις συνέπειες της 
ερηµοποίησης, και στην πρόληψη της διαδικασίας ερηµοποίησης στο 60% της χώρας. 

 
Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ερηµοποίηση είναι: 

 Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις, καθώς και την έγκαιρη 
αποκατάσταση της καταστρεφόµενης από τις πυρκαγιές δασικής βλάστησης.  

 Προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται 
στον τοµέα της γεωργίας µε πρόνοια για την εφαρµογή αρδευόµενης γεωργίας µόνο σε περιπτώσεις 
εξασφαλισµένης βιώσιµης επάρκειας υδατικών πόρων, µε παράλληλο εκσυγχρονισµό των αρδευτικών 
συστηµάτων και λαµβανοµένων υπόψη και των αναγκών της πρόληψης της αλάτωσης των εδαφών.  

 Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκµετάλλευση λαµβάνοντας υπόψη 
τα όρια της βιοϊκανότητας τους και µε πρόνοια για άσκηση της γεωργίας µόνο σε εδάφη µε µικρές κλίσεις. 
Επίσης, προστασία αγροτόπων και δασικών εκτάσεων από πιέσεις για οικοδοµική, βιοµηχανική και 
τουριστική χρήση, καθώς και αναθεώρηση του συστήµατος γεωργικών και κτηνοτροφικών 
επιδοτήσεων οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

 Ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης, και οργάνωση µηχανισµών 
παρακολούθησης µε την επιλογή κατάλληλων δεικτών. 

 

Κατά την εφαρµογή του Σχεδίου προβλέπεται η ένταξη των εξειδικευµένων µέτρων και δράσεων σε 
ολοκληρωµένα προγράµµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης για κάθε απειλούµενη περιοχή µε τη δηµιουργία 
τοπικών φορέων εφαρµογής του σχεδίου, τη σύνταξη τοπικών µελετών και την εφαρµογή των 
προβλεποµένων από αυτές µέτρων.  
Το Υπουργείο Γεωργίας έθεσε αµέσως σε εφαρµογή το Σχέδιο µε την κατασκευή µικρών 
οµβροδεξαµενών στις απειλούµενες περιοχές και µε τον έλεγχο και περιορισµό της σπατάλης αρδευτικού 
ύδατος και της υπεράντλησης των υδροφορέων. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Υπουργείο Ανάπτυξης µε σειρά 
νοµοθετικών και θεσµικών µέτρων που αναφέρονται στο περιβάλλον, τη χρήση γαιών και τη διαχείριση 
των υδατικών πόρων συνέβαλαν στην διαµόρφωση του απαραίτητου πλαισίου. Το σύνολο των 
προβλεπόµενων κονδυλίων για την καταπολέµηση του φαινοµένου ανέρχεται στα 450.000.000 Ευρώ 
στους τοµείς της διαχείρισης ύδατος και της διαχείρισης και προστασίας δασών. 
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4.6. Προστασία βιοποικιλότητας και φυσικών οικοσυστηµάτων 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή βιολογική ποικιλότητα σε είδη και οικοσυστήµατα, ενώ διακρίνεται 
για τον υψηλό ενδηµισµό των ειδών. Σήµερα, το 4% των ειδών της χλωρίδας και το 22% των ειδών της 
πανίδας θεωρούνται απειλούµενα.  
 
Ένα από τα πρώτα και «κλασικά» εργαλεία διατήρησης της βιοποικιλότητας που εφαρµόστηκε είναι η 
κήρυξη περιοχών ως προστατευόµενων. Το 2,5% της ελληνικής επικράτειας καλύπτεται από 
προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, ενώ οι περιοχές που έχουν δηλωθεί προς 
ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000 ανέρχονται σε 270, 
αντιπροσωπεύοντας συνολικό ποσοστό περίπου 16,6% επί της χερσαίας έκτασης της χώρας. 
Επιπροσθέτως, κατά το 2001 η χώρα απέστειλε κατάλογο επιπλέον 60 Ζωνών Ειδικής Προστασίας. 
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του νοµοθετικού - κανονιστικού πλαισίου κατά την τελευταία δεκαετία, 
σηµειώνεται η κύρωση διεθνών συµβάσεων, η ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών , η κατάρτιση Εθνικού 
Καταλόγου προτεινόµενων περιοχών στο δίκτυο Natura 2000, η έκδοση του Ν. 2742/99 «για τον 
χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη» και η σύσταση του φορέα διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Τέλος, πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί στις προστατευόµενες και υπό 
προστασία περιοχές καθώς και για τα προστατευόµενα είδη. Η διαδικασία προστασίας των περιοχών 
του Εθνικού Καταλόγου αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιµετώπισε η χώρα µας στον 
τοµέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για σχεδιασµό και 
εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής. 
Το κυριότερο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέσπιση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής 
είναι η ίδια η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιολογική ποικιλότητα. Από τη σύµβαση απορρέει 
η υποχρέωση κάθε κράτους – µέλους να συντάξει, να υιοθετήσει και να εφαρµόσει Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιολογική Ποικιλότητα.  

Ο στόχος της Εθνικής µας Στρατηγικής για την προστασία της βιοποικιλότητας απορρέει 
από την Σύµβαση των Ην. Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα και αφορά την αντιστροφή των 
τρεχουσών τάσεων απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποτελεσµατική προστασία και 
αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων.  

 

Με βάση το στόχο αυτό το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχώρησε ήδη από το 1999 στην εκπόνηση της Στρατηγικής για 
τους Υγροτοπικούς Πόρους και του Εθνικού Σχεδιασµού για το Φυσικό Περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον 
Εθνικό Σχεδιασµό οι προστατευόµενες περιοχές προτείνεται να διακριθούν σε: (α) Περιοχές του Εθνικού 
∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών και (β) Περιοχές περιφερειακής και τοπικής σηµασίας. Το Εθνικό 
∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου 
Εθνικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και ∆ιοίκησης, στο πλαίσιο το οποίου έχει προταθεί η ίδρυση 25 
Φορέων ∆ιαχείρισης. 
 

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα είναι: 
 ∆ιατήρηση και αποκατάσταση σε ευνοϊκά επίπεδα των σηµαντικών φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. 

 ∆ιαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων για την αντιστροφή των τρεχουσών τάσεων απώλειας της 
βιοποικιλότητας.  

  Προώθηση οριζόντιων περιβαλλοντικών πολιτικών. Κυριότερη από αυτές είναι η διαδικασία Εκτίµησης 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως εκφράζεται και µε τη νέα Οδηγία για τη Στρατηγική Εκτίµηση 
Επιπτώσεων. 

 Ενσωµάτωση της συνιστώσας της βιοποικιλότητας στις τοµεακές πολιτικές.  

 
Υπογραµµίζεται ότι οι παραπάνω άξονες αφορούν και τις ενδιάµεσες, µη προστατευόµενες, ζώνες ώστε 
αυτές να συνδέουν και όχι να χωρίζουν τις προστατευόµενες περιοχές. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου 
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αναπτύσσονται δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ο καθοριστικός 
ρόλος της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκοµιας στη διαχείριση των τοπίων και των 
οικοσυστηµάτων καθώς και στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας:  
 Η βιώσιµη κατεύθυνση της γεωργικής παραγωγής θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνον τη 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και τη γενικότερη µετάβαση της γεωργίας σε ένα φιλικό 
προς το περιβάλλον µοντέλο, µε µείωση της χρήσης των αγροχηµικών, βιώσιµη χρήση των 
εδαφικών και υδατικών πόρων, αγρανάπαυση, διεύρυνση των προϊόντων της αγροτικής οικονοµίας, 
κλπ. Σηµειώνεται ότι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί 2078/92 και 1257/99 έχουν καταρτιστεί µε βάση 
αυτήν ακριβώς την προσέγγιση. 

 Αντιστοίχως, η δασοπονική εκµετάλλευση θα πρέπει να εφαρµόσει µια αποτελεσµατικότερη 
ενσωµάτωση των αρχών της βιωσιµότητας στη διαχείριση των δασών, µε ενίσχυση της χρήσης των 
αυτοφυών ειδών, διατήρηση των δέντρων µεγάλης ηλικίας, αύξηση των ανυλοτόµητων εκτάσεων 
που τίθενται εκτός παραγωγικής εκµετάλλευσης, διαχείριση του δάσους µε στόχους πέραν του 
άµεσου και έµµεσου οικονοµικού οφέλους (προστασία της βιολογικής ποικιλότητας και της 
ποικιλότητας του τοπίου, κ.α.).  

 Ανάλογη είναι και η πρόκληση για το θαλάσσιο χώρο, που παρουσιάζει αρκετές οικονοµικές, 
οικολογικές και νοµικές ιδιαιτερότητες. Κύρια, εν προκειµένω, παραγωγική δραστηριότητα είναι η 
αλιεία, η οποία θα πρέπει να ασκείται βάσει των αρχών της  βιωσιµότητας και µε µέριµνα για την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους πληθυσµούς των σπάνιων και απειλουµένων 
ειδών, αλλά και την διαχείριση των ιχθυαποθεµάτων. 

 

4.7. Βιώσιµη διαχείριση των δασικών πόρων  

Τα δάση της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο φυσικά και µε υψηλή βιοποικιλότητα, που θεωρείται ως η 
υψηλότερη της Ευρώπης, αφού φιλοξενούν χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας. Επιπλέον, τα δάση της 
χώρας περιέχουν τους νοτιότερους πληθυσµούς των κυριότερων δασοπονικών ειδών της ευρωπαϊκής 
ηπείρου και εµφανίζουν τη µέγιστη γενετική ποικιλότητα. Παράλληλα, τα δάση προσφέρουν στον 
άνθρωπο ένα ευρύ φάσµα αγαθών και υπηρεσιών και έχουν µεγάλη οικονοµική και κοινωνική σηµασία. 
Η κυριότερη λειτουργία τους φαίνεται να είναι η προστασία του εδάφους από την διάβρωση και ο 
εµπλουτισµός των υπογείων υδατικών αποθεµάτων. Η χρησιµότητα των παραπάνω για την αποτροπή 
της ερηµοποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ειδικά αν λάβει κανείς υπ' όψιν τις κλιµατικές συνθήκες που 
κυριαρχούν στη χώρα. 
 
Παρά τη σηµασία τους, τα δασικά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα υποβαθµίζονται τις τελευταίες δεκαετίες. 
Μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια, αστικές επεκτάσεις και έλλειψη δεσµευτικού χωροταξικού πλαισίου έχουν 
προκαλέσει σοβαρή µείωση της δασικής κάλυψης σε περιοχές χαµηλών υψοµέτρων και ιδιαίτερα γύρω 
από µεγάλες πόλεις ή τουριστικά θέρετρα. Επίσης, οι δασικές πυρκαγιές έχουν αυξηθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία. Οι περισσότερες εµφανίζονται κοντά σε αστικές περιοχές ή µεγάλα έργα, όπου η γη 
έχει ή θα έχει µεγάλη αξία. Η υπερβόσκηση αποτελεί µια επιπρόσθετη, σηµαντική, πίεση στα δασικά 
οικοσυστήµατα, που αναµένεται να µειωθεί δραστικά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και του συστήµατος 
της κατά κεφαλήν επιδότησης. Γενικά, η µεταπολεµική εγκατάλειψη των ελληνικών ορεινών όγκων είχε 
ως αποτέλεσµα τη µείωση των αποψιλώσεων για τη δηµιουργία καλλιεργήσιµων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων. Στις αποµακρυσµένες αυτές ορεινές περιοχές τα δάση φαίνεται να επανακτούν την 
κυριαρχία τους, εις βάρος των οριακών γεωργικών γαιών. 
Ο ορισµός της βιωσιµότητας των δασών στην Ελλάδα συνδέεται εν πολλοίς µε την παραγωγική 
διαχείρισή τους. Όµως η προσέγγιση αυτή είναι ανεπαρκής για τη διαχείριση και προστασία του 
συνόλου των ελληνικών δασών, που χαρακτηρίζονται από χαµηλή παραγωγικότητα αλλά υψηλή 
οικολογική αξία. Για παράδειγµα, η σκόπιµη αντικατάσταση της φυσικής βλάστησης από περισσότερο 
παραγωγικά -αλλά µη ενδηµικά- είδη δέντρων, παρότι αυξάνει την παραγωγικότητα, έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα των δασών. Ένα ακόµη επίµαχο ζήτηµα είναι η διάνοιξη δασικών 
δρόµων για τη διευκόλυνση της υλοτοµίας, γεγονός που έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στην οικολογία 
όσο και στην οικονοµία. Γενικότερα, η δασοκοµία ως οικονοµική δραστηριότητα δεν είναι βιώσιµη στην 
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παρούσα µορφή της. Η ποιότητα διαχείρισης και προστασίας των δασών µειώνεται, µε χαρακτηριστικό 
το φαινόµενο της υπερ-υλοτόµησης.  
 

 Ο στόχος της Εθνικής µας Στρατηγικής για την προστασία των δασικών πόρων συνίσταται 
στη βιώσιµη διαχείριση και προστασία των δασών που θα εξισορροπεί την ανάγκη για 
πολλαπλή και συνδυασµένη παραγωγή αγαθών και ωφελειών µε τις απαιτήσεις προστασίας της 
άγριας ζωής και των προστατευτικών-περιβαλλοντικών λειτουργιών των δασικών 
οικοσυστηµάτων.  

 
Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τους ∆ασικούς Πόρους είναι: 

 Η ολοκλήρωση της δασικής νοµοθεσίας µε τη δηµιουργία ενός νέου «δασικού κώδικα», εναρµονισµένου 
µε την εθνική και την κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 Η σύνταξη µιας νέας εθνικής στρατηγικής για τα δάση σε συµφωνία µε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία θα προωθεί τη «φυσική δασοπονία», αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας.  

 Η δηµιουργία εθνικού χάρτη χρήσεων γης (∆ασολόγιο), όπου τα δάση και τα άλλα φυσικά οικοσυστήµατα 
θα περιγράφονται ξεκάθαρα και θα διαχωρίζονται από άλλες χρήσεις γης. 

 Η επίλυση των προβληµάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα µε δίκαια και διαφανή µέτρα αποθαρρύνοντας 
µελλοντικές παράνοµες δραστηριότητες.  

 Η δηµιουργία δασικού σχήµατος πιστοποίησης µε διεθνές κύρος, το οποίο θα προωθεί τη βιώσιµη δασική 
διαχείριση και θα δώσει ένα πλεονέκτηµα στη δασική παραγωγή της χώρας. 

 

 
Εν κατακλείδι, στο δασικό τοµέα προχωρούµε σε επαναπροσδιορισµό των δεσµών µεταξύ δάσους και 
ελληνικής κοινωνίας, µε στόχο την καλύτερη εκτίµηση της αξίας του δάσους σε σχέση µε την ποιότητα 
ζωής, µέσα από την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της συµµετοχής πολιτών και 
φορέων στην προστασία των δασικών πόρων. 
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5. ∆ράσεις και µέτρα για την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής 
κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Στη µεταβατική περίοδο που ζούµε η ζήτηση για υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ακόµα 
µεγαλύτερη. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, που τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης εξασθενίζουν, η 
κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί σηµαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα. Μία προτεραιότητα ή οποία δεν 
είναι αµυντική. ∆εν επικεντρώνει µόνο στα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την 
περιθωριοποίηση κοινωνικών στρωµάτων. Αντίθετα, µε τις νέες κοινωνικό- οικονοµικές συνθήκες 
γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό θα. πρέπει όλη η κοινωνία να ενσωµατωθεί και να συστρατευθεί µε 
στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.     
Το πέµπτο βήµα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι ο 
καθορισµός δράσεων και µέτρων που θα συναρθρώνουν σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
παρέµβασης και θα προωθούν την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 

5.1. Αποκλεισµός από την αγορά εργασίας.  

Η πρόσβαση στην απασχόληση αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για την ισότιµη συµµετοχή, 
ιδιαίτερα εξαιτίας της φθίνουσας σηµασίας της οικογενειακής επιχείρησης στον αστικό αλλά και τον 
αγροτικό τοµέα. Τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να αναµένονται τριβές στα δύο άκρα της αγοράς 
εργασίας. Οι εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας σηµαίνουν ότι θέσεις εργασίας οι οποίες ως 
πρόσφατα ήταν στο απυρόβλητο, πιθανόν να κινδυνεύσουν. Εργαζόµενοι σε κλάδους όπως οι 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι πιθανόν να βρεθούν αντιµέτωποι µε το φάσµα της ανεργίας, αν δεν 
προσαρµοστούν εγκαίρως και επαρκώς. Από την άλλη πλευρά, κοινωνικές οµάδες οι οποίες παλαιότερα 
αντλούσαν το εισόδηµά τους από την παραοικονοµία, ή των οποίων η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από 
την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της γκρίζας οικονοµίας, είναι πιθανόν να δουν το πεδίο δράσης τους 
να περιορίζεται.  
Οι ηλικιωµένοι παραδοσιακά στηρίζονται στην απασχόληση για τη συµπλήρωση της σύνταξής τους. Ο 
πρόσφατος νόµος Ν.2874/00 ρυθµίζει θέµατα εργασίας των συνταξιούχων, βάζοντας αντικίνητρα για την 
πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι περιορισµοί στην παράλληλη εργασία και στην είσπραξη της σύνταξης 
είναι µικρότεροι για συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών. Όµως, και σε αυτήν την περίπτωση, τα 
εκτεταµένα κίνητρα για υπασφάλιση σηµαίνει ότι εµφανίζεται πολύ µεγαλύτερος αριθµός εργαζοµένων 
µε λίγα χρόνια εργασίας από ό,τι δικαιολογείται από την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά τη 
διάρκεια της εργασιακής τους ζωής.  
Η αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας θα είχε ευεργετικά αποτελέσµατα στην τόνωση των 
χαµηλών εισοδηµάτων. Η αξιοποίηση των άτυπων ή ευέλικτων µορφών απασχόλησης ή και της 
εποχιακής απασχόλησης θα µπορούσε να έχει θετική επίδραση στο εισόδηµα ατόµων που έχουν 
σηµαντικές χρονικές δεσµεύσεις – όπως οι γυναίκες µε παιδιά ή οι φοιτητές. 
Η πολιτική απασχόλησης αναλύεται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση του 2002. 

5.2.  Ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 

Oι γυναίκες αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας (και 
συνεπώς στο εισόδηµα) λόγω προβληµάτων συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, 
ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Σήµερα, η οικογένεια εξακολουθεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες 
βρεφονηπιακής φύλαξης. Ωστόσο, η άσκηση του ρόλου αυτού είναι πιθανόν να γίνει επισφαλέστερη στο 
µέλλον. Οι γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας αντιµετωπίζουν δύο προβλήµατα: ολοένα και περισσότερες θα 
ζουν µόνες, πιθανώς λόγω διαζυγίου, ενώ θα έχουν λιγότερα παιδιά να τις φροντίζουν ή να 
συµπληρώνουν το εισόδηµά τους. Η πρόσβαση στην απασχόληση για γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας 
είναι προβληµατική, λόγω απαξίωσης ή παρωχηµένων γνώσεων, µικρότερης επαφής µε την αγορά 
εργασίας, αλλά και (άλλων) εµποδίων και διακρίσεων. Οι ευνοϊκές διατάξεις όσον αφορά τη 
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συνταξιοδότηση των γυναικών, ισοδυναµούν µε κίνητρα για πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας. Τα κίνητρα αυτά, εξωθώντας τις γυναίκες να σπεύσουν στη συνταξιοδότηση µε λίγα χρόνια 
ασφάλισης, συχνά έχουν ως αποτέλεσµα να τις σπρώχνουν σε εξάρτηση από άλλα µέλη της 
οικογένειας. Σε περίπτωση δε διάλυσης της οικογένειας, δυνατόν να οδηγήσουν σε δραµατικά κοινωνικά 
προβλήµατα. 
Η πολιτική «ισότητας» θα µπορούσε να ταξινοµηθεί στις παρακάτω δράσεις: 
1. Ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων σε όλες τις πολιτικές 
ενισχυµένη συµµετοχή των γυναικών στις ενεργητικές πολιτικές, και κυρίως στα προγράµµατα του 
Ο.Α.Ε.∆. 
διάθεση του 11,4% των συνολικών χρηµατοδοτήσεων για τις δράσεις του Ε.Κ.Τ. (Γ’ ΚΠΣ : 2000-2006) 
ειδικά για τις γυναίκες (mainstreaming). 
εκπαίδευση των συµβούλων εργασίας και των στελεχών των Κ.Π.Α. για συµβουλευτική ανέργων 
γυναικών. 
δηµιουργία ενός µηχανισµού παρακολούθησης µε δείκτες για την προώθηση της ισότητας. 
επανεξέταση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της ύλης των σχολικών βιβλίων για την εξάλειψη των 
παραδοσιακών στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων. 
2. Αντιµετώπιση της ψαλίδας µεταξύ των δύο φύλων. 
Τα µέτρα πολιτικής στο πλαίσιο του ΕΣ∆Α 2002 εστιάζονται στην ενίσχυση της παρουσίας των 
γυναικών, τόσο στα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης, όσο και στον τοµέα της 
επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα, προβλέπεται: 
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών µέσα από το πρόγραµµα «Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελµατίες» (1000 γυναίκες εντός του 2001). 
βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες, µε έµφαση στις νέες 
δεξιότητες, µέσα από δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το Λ.Α.Ε.Κ. 
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για γυναίκες, χρηµατοδοτούµενες από τον Λ.Α.Ε.Κ., σε θέµατα όπως το 
ηλεκτρονικό εµπόριο, µάνατζµεντ, φορολογικά, οικονοµικά, κ.ά. 
ξεκίνησε η υλοποίηση της Κ.Π. EQUAL, η οποία περιλαµβάνει σειρά δράσεων υπέρ των γυναικών.  
στο πλαίσιο του ΕΠ.ΑΝ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το µέτρο για την ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας. 
Έναρξη εφαρµογής των ρυθµίσεων του νόµου 2874/2000 που αναφέρθηκαν και προσδοκάται ότι θα 
ευνοήσουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας: 
(α) Αυξάνεται κατά 7.5% η αµοιβή της µικρής διάρκειας µερικής απασχόλησης  
(β) Το επίδοµα µερικής απασχόλησης (µέτρο 1.1)  
(γ) Η µείωση κατά 2 µονάδες των εργοδοτικών εισφορών 
3. Συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 
Σειρά δράσεων στοχεύουν στην διευκόλυνση της συµµετοχής γονέων στην αγορά εργασίας και της 
πίεσης χρόνου και υποχρεώσεων που αντιµετωπίζουν οι γονείς, ιδιαίτερα εκείνοι των µονογονεϊκών 
οικογενειών. Κύριο µέληµα οι υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών.  
α) Βρεφονηπιακοί σταθµοί  
β) Ολοήµερα σχολεία- νηπιαγωγεία.  
γ) Παιδικές κατασκηνώσεις – διακοπές.  

5.3. Αποκλεισµός από λοιπά αγαθά.  

Η οικογενειακή ή γενικότερα άτυπη αλληλεγγύη εκτιµάται ότι παραµένει ισχυρή στην Ελλάδα. Η 
αλληλεγγύη αυτή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά γεγονότα ή οικογενειακές κρίσεις άµεσα και 
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αποτελεσµατικά. Οι κοινωνικές υπηρεσίες παίζουν ένα ρόλο υποστηρικτικό στην οικογένεια, 
επεµβαίνοντας εκεί όπου επιβάλλεται. Παρά ταύτα, οι επιδοµατικές ενισχύσεις σε χρήµα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο και αποτελούν σοβαρό συµπλήρωµα της εισοδήµατος για οµάδες όπως οι άνεργοι, οι 
ηλικιωµένοι, οι οικογένειες µε παιδιά, ή τα άτοµα µε αναπηρίες. Υπάρχει ένα πλέγµα καλύψεων οι 
οποίες επεκτείνονται σταδιακά, µε τρόπο ώστε, εκτός της εισοδηµατικής ενίσχυσης να µπορεί να 
κτυπηθεί και η ρίζα του προβλήµατος. Τα προσεχή χρόνια, οι εξελίξεις στην κοινωνία, στην οικονοµία 
και στην οικογένεια ενισχύουν την ανάγκη πύκνωσης αυτού του ιστού κάλυψης. 
Αντίθετα, το θέµα στέγης δεν εµφανίζει γενικευµένα ποσοτικά προβλήµατα. Η Ελλάδα έχει πολύ µεγάλο 
ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα µεταξύ των φτωχών. Αν εξετάσουµε τα πολύ φτωχά νοικοκυριά (το 
5% του φτωχότερου τµήµατος του πληθυσµού) παρατηρούµε ότι το 75% αυτών των νοικοκυριών, 
διαµένει σε µονοκατοικία που, κατά το πλείστον, είναι ιδιόκτητη (αν και συνήθως παλαιά και χωρίς τις 
ανέσεις των σύγχρονων κατοικιών). Όµως, σηµαντικές κατηγορίες όπως οι παλιννοστούντες, οι 
Τσιγγάνοι και οι µετανάστες έχουν πρόβληµα στέγης.Τα προβλήµατα πρόσβασης σε στέγη αναµένεται 
να µειωθούν χάρη στη σηµαντική πτώση των επιτοκίων. Εξακολουθεί όµως να είναι πρόβληµα η 
γεωγραφική αποµόνωση και η συνακόλουθη δυσκολία πρόσβασης σε κρίσιµες υπηρεσίες και αγαθά. 
Η εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης σε υγεία και περίθαλψη υπήρξε ο κυριότερος λόγος θεσµοθέτησης 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το 1983. Τον στόχο αυτό εξυπηρέτησε το σύστηµα Κέντρων Υγείας και 
αγροτικών ιατρείων στην ύπαιθρο και η αναβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος νοσοκοµειακής 
περίθαλψης (Β’ και Γ’ βαθµού). Η ανάπτυξης της πρωτοβάθµιας περίθαλψης στις πόλεις υστέρησε σε 
σχέση µε τα αρχικά σχέδια. Παρά ταύτα, παρέµειναν σηµαντικές γεωγραφικές ανισότητες στην ποιότητα 
και την υποδοµή περίθαλψης, ανισότητες προς την εξάλειψη των οποίων κινήθηκαν το Α’ και Β’ ΚΠΣ 
στον χώρο της Υγείας. 1Επίσης, παρά την ισότιµη και δωρεάν πρόσβαση σε φαρµακευτική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη, η διαχρονική βελτίωση των δεικτών υγείας είναι άνισα κατανεµηµένη µεταξύ 
οµάδων του πληθυσµού. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την ψυχική υγεία, όπου η µακρά παράδοση 
του εγκλεισµού σε άσυλα έχει αφήσει µια βαριά κληρονοµιά, η οποία, µετά από πολύχρονες 
προσπάθειες, σταδιακά αποσείεται.  
Η κατάσταση στην Παιδεία έχει οµοιότητες µε αυτήν στην Υγεία. Ενώ η δωρεάν Παιδεία είναι 
κατοχυρωµένη σε όλα τα επίπεδα, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήµιο, η εξασφάλιση της 
πραγµατικής ισότητας ευκαιριών παραµένει βασικός στόχος πολιτικής. Η αναβάθµιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το δηµόσιο σύστηµα θα παίξει στρατηγικό ρόλο στην 
ανατροπή του φαύλου κύκλου µετάδοσης προβληµάτων ένταξης από τη µια γενιά στην άλλη. 
Η κοινωνική ένταξη δεν είναι µόνο θέµα πρόσβασης σε οικονοµικά αγαθά ή απασχόληση. Η πλήρης 
συµµετοχή στις κοινωνικές διεργασίες συνεπάγεται ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή σε κρίσιµες 
κοινωνικοποιητικές διεργασίες ή αγαθά, η απουσία των οποίων µπορεί να εµπεδώνει αισθήµατα 
µειονεξίας, περιθωριοποίησης ή αποξένωσης.  

5.4. Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισµού.  

Η διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής (µικρό ποσοστό µεταποίησης) έχει ως αποτέλεσµα ένα σχετικά 
µικρό ποσοστό του εργατικού δυναµικού να βρίσκεται σε άµεσο κίνδυνο απαξίωσης των δεξιοτήτων του 
λόγω της επικράτησης της νέας οικονοµίας και των ψηφιακών τεχνολογιών. Έτσι, η πρόληψη επιβάλλει 
την προετοιµασία των νέων σε ηλικία εργαζοµένων ώστε να ενταχθούν σε θέσεις εργασίας που 
απαιτούν εξοικείωση µε την κοινωνία της γνώσης. 
Όπως αναλύθηκε προηγουµένως στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ο 
θεσµός της οικογένειας παραµένει ισχυρός και επιτελεί κρίσιµες αποστολές σε ατοµικό επίπεδο. 
Ωστόσο, η οικογένεια, λόγω των µεγάλων διαχρονικών εξελίξεων, βρίσκει και θα βρίσκει το έργο της όλο 
και πιο δύσκολο. Για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό να στηριχθεί σε κρίσιµες στιγµές – όπως στο 
µεγάλωµα των παιδιών, σε ασθένειες, σε µεγάλα γεγονότα όπως γεννήσεις, αλλά και σε κρίσιµες 

                                                           
1 Τέτοιοι στόχοι είναι η µείωση των διαπεριφερειακών ροών ασθενών, η µείωση των διαφορών σε βασικούς 
δείκτες υγείας όπως είναι η βρεφική θνησιµότητα (για το 1997 ήταν 6,4‰ σε εθνικό επίπεδο και για τη 
Θράκη 10,3‰), η θνησιµότητα ανά κατηγορία νόσου, (για την τριετία 1990-1992 η γενική θνησιµότητα 
ήταν 905 θάνατοι ανά 100,000 και για την Κρήτη 665 θάνατοι ανά 100,000) κλπ. 
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στιγµές όπως θάνατοι, σχολικές διαρροές, προβλήµατα µε ναρκωτικά, ακούσια απουσία µελών λόγω 
εγκλεισµού κλπ. 

5.5. ∆ράση για τους πλέον ευάλωτους.  

Σε ορισµένες οµάδες του πληθυσµού ή κατηγορίες µειονεξίας, η αρχική µειονεξία οδηγεί σε φαύλους 
κύκλους αποκλεισµού και την παγίωση της µειονεκτικής θέσης σε πολλούς τοµείς ταυτόχρονα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, πέραν από τις γενικές δράσεις που περιγράφηκαν, απαιτείται πιο εστιασµένη οπτική, 
εξειδικευµένη στα ειδικά προβλήµατα της οµάδας αυτής αλλά και στο πως οι οµάδες αυτές λειτουργούν 
µέσα στην κοινωνία. Τα παραπάνω ισχύουν για τον γεωγραφικό αποκλεισµό. Μια περιοχή, λόγω της 
αποµόνωσής της, µπορεί να υστερεί γενικά και να απαιτεί εξειδικευµένη και ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση. Η σηµερινή τεχνολογία και τα έργα υποδοµής, για πρώτη φορά, έχουν την δυνατότητα να 
άρουν ή να απαλύνουν πολλές από τις αρχικές αιτίες του αποκλεισµού. Αυτό όµως δεν αρκεί. Απαιτείται 
και εστιασµένη δράση για την άρση της συσσωρευµένης κληρονοµιάς του παρελθόντος. 
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Μια ειδική περίπτωση αποκλεισµού, δυστυχώς αρκετά συνηθισµένη στην Ελλάδα, είναι οι 
επιπτώσεις µεγάλων φυσικών καταστροφών. Οι σεισµοί και άλλα φυσικά γεγονότα 
(πυρκαγιές, πληµµύρες) ενέχουν τον κίνδυνο να διαρρήξουν τον κοινωνικό ιστό και να 
οδηγήσουν, στην απουσία παρέµβασης, σε µόνιµες πηγές κοινωνικών προβληµάτων, ενώ 
εντείνουν τα προβλήµατα και την επισφαλή θέση ατόµων µε χαµηλό εισόδηµα, για τους οποίους 
το σοκ της καταστροφής είναι ικανό να τους οδηγήσει σε πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα. Επίσης, η 
καταστροφή σηµαντικών τµηµάτων της παραγωγικής και κοινωνικής υποδοµής µπορεί να 
οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά φαινόµενα. Τέλος, είναι φυσικό οι κοινωνικοί κίνδυνοι να 
µεγιστοποιούνται όταν η πληγείσα περιοχή είναι ήδη µειονεκτούσα ή οι κάτοικοί της είναι στην 
πλειοψηφία τους άτοµα ήδη σε κίνδυνο.  
Το φαινόµενο του κινδύνου εµπέδωσης φαύλων κύκλων είναι έκδηλο σε οµάδες µε πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες, όπως οι Τσιγγάνοι, όπου η συµµετοχή σε µια διαφορετική παράδοση αποτελεί 
το έναυσµα κύκλων αποστέρησης και µειονεξίας. Το δικαίωµα στην ιδιαιτερότητα και τη 
διαφορά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κοινωνική αποµόνωση και οικονοµική αποστέρηση, είναι 
στόχος η επίτευξη του οποίου, παρά τις προόδους, παραµένει επίκαιρος. 
Αυτός ο κίνδυνος διαφαίνεται ως απειλή και για τους µετανάστες. Η µαζική µετανάστευση είναι 
φαινόµενο πρωτόγνωρο για τη σύγχρονη Ελλάδα, η οποία ενθάρρυνε τη µετακίνηση εργατικού 
δυναµικού προς το εξωτερικό (έως ακόµη και τη δεκαετία του ’70), ως ένα είδος οικονοµικής και 
κοινωνικής δικλείδας ασφαλείας. Στην δεκαετία που πέρασε, κατέφθασαν µαζικά στην Ελλάδα 
τριών ειδών µετανάστες:  
α) Πόντιοι Έλληνες: από την τ. Σοβιετική Ένωση - Σύµφωνα µε την απογραφή που έγινε το 
1999, αυτοί αριθµούν περί τα 120 χιλ. άτοµα. Η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα είναι εξ αρχής 
µόνιµη και οικογενειακή. Η Ελληνική υπηκοότητα σηµαίνει ότι τα προβλήµατα προσαρµογής 
που έχουν δεν είναι νοµικά.  
β) Οικονοµικοί µετανάστες, κυρίως από τα Βαλκάνια: (Αλβανία, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό). 
Η παρουσία τους στην Ελλάδα ήταν κατ’ αρχάς παροδική, η είσοδος συχνότερα παράνοµη και 
οι εργασίες που έκαναν ευκαιριακές. Η παραµονή τους, η έλευση των οικογενειών τους, και η 
σταδιακή ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλά και σε άλλες κοινωνικές διεργασίες 
διαψεύδει τον χαρακτηρισµό του «προσωρινού». Η εκστρατεία νοµιµοποίησης της παραµονής 
τους αποτέλεσε µια στροφή στην πολιτική.  
γ) Πολιτικοί πρόσφυγες που ζητούν άσυλο: Η προέλευσή τους είναι από το Ιράκ, την Τουρκία 
και από αλλού. Το χαρακτηριστικό τους είναι, ότι παρά το ότι µερικοί βρίσκονται στην Ελλάδα 
πάνω από 3-4 χρόνια, ο τελικός τους προορισµός είναι αλλού και συνεπώς η επιθυµία 
ενσωµάτωσής τους στην Ελληνική κοινωνία περιορισµένη. 
Η παρουσία των µεταναστών αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση για την Ελληνική κοινωνία. Οι 
δράσεις δεν πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά προς τους ίδιους – µέσω επεµβάσεων στη 
σχέση τους µε την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση των παιδιών τους, 
την εκµάθηση της γλώσσας, κ.λπ. Εξίσου σηµαντική είναι η προσαρµογή και της κοινωνίας 
υποδοχής, ώστε να εµπεδωθεί ο σεβασµός προς το διαφορετικό, και να κατανοηθεί ο 
εµπλουτισµός που αντιπροσωπεύει ο πολιτιστικός πλουραλισµός. 



  

6. Η διάσταση της Βιώσιµης Ανάπτυξης στις τοµεακές 
πολιτικές 

Τα µέτρα που αναδεικνύονται στην Εθνική µας στρατηγική αφορούν τόσο άµεσες 
διορθωτικές επεµβάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όσο και 
δράσεις που αποσκοπούν στη µείωση ή/ και πρόληψη των περιβαλλοντικών πιέσεων από 
τους τοµείς που συµβάλλουν στην υποβάθµιση της. Η ανάγκη συντονισµού των δράσεων 
αυτών και η συνέργεια που τις χαρακτηρίζει, επιβάλλει µια συνθετική προσέγγιση που να 
αναδεικνύει σαφείς πολιτικές τοµεακής ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας. Η 
προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις δύο 
άλλες συνιστώσες της Βιώσιµης Ανάπτυξης, την οικονοµική και την κοινωνική. Στους 
περισσότερους τοµείς, η υλοποίηση της προτεινόµενης στρατηγικής θα οδηγήσει σε 
σηµαντικές επενδύσεις και πρόσθετες θέσεις εργασίας.  
Το έκτο βήµα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι 
η διατύπωση ολοκληρωµένων τοµεακών πολιτικών που θα αποσκοπούν στην αρµονική 
σύζευξη και των τριών διαστάσεων της Βιώσιµης Ανάπτυξης και θα διασφαλίζουν τη 
µεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους. 

 

6.1. Οι χωρικές πολιτικές (περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία, 
πολεοδοµία) 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των πολιτικών µε άµεσα χωρικό χαρακτήρα, πέρα από το 
πρόβληµα της υπαγωγής τους στις προτεραιότητες των τοµεακών πολιτικών, είναι η έλλειψη 
επαρκούς διασύνδεσης και συµπληρωµατικότητας µεταξύ τους—κάτι που συνδέεται µε την 
κρίσιµη απουσία χωροταξικού σχεδιασµού µε συντονιστικό ρόλο. 
6.1.1. Πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγική χωροταξία 
Η ελληνική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης (προσανατολισµένη κυρίως στα αναπτυξιακά 
κίνητρα και στην κατασκευή βασικών υποδοµών) είναι ένας από τους παράγοντες της µείωσης 
των διαπεριφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Στη σηµερινή εποχή, όπου τα προβλήµατα 
µετατοπίζονται από το διαπεριφερειακό επίπεδο στις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και στις 
κατηγορίες χώρου, απαιτείται αντίστοιχη προσαρµογή της περιφερειακής πολιτικής. Ο 
αναπτυξιακός νόµος υπό τη σηµερινή του, σχετικά πρόσφατη, µορφή, µπορεί να συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση και τέτοιων ανισοτήτων, γιατί επιτρέπει αναλυτικότερη γεωγραφική 
διαφοροποίηση των ενισχύσεων, αλλά για κάτι τέτοιο απαιτείται διασύνδεση µε το χωροταξικό 
σχεδιασµό. 
Η στρατηγική χωροταξία ήταν ουσιαστικά απούσα, σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο. Ως 
συνέπεια, η µακροοργάνωση του χώρου προέκυψε ως αποτέλεσµα της σύζευξης αφενός των 
δυνάµεων της αγοράς, και αφετέρου των συνεπειών διαφόρων µη-συντονισµένων χωρικά 
πολιτικών (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω). Ο νέος νόµος για το χωροταξικό σχεδιασµό 
αποτελεί, από αυτή την άποψη, µια εξαιρετικά σηµαντική ευκαιρία για τη διαµόρφωση µιας νέας 
κατάστασης, αφού προσφέρει µια σειρά από σχεδιαστικά εργαλεία, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
(α) προβλέπουν το στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασµό στις µεγάλες χωρικές κλίµακες 
(περιφέρεια και άνω), (β) δηµιουργούν ένα διαδικαστικό πλαίσιο (λαµβανοµένων υπόψη και των 
µηχανισµών έγκρισης) για το συντονισµό µεταξύ αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασµού, (γ) 
δηµιουργούν ένα µακρο-πλαίσιο κατευθύνσεων για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, (δ) 
προσφέρουν µια σειρά από αυτοτελή εργαλεία εξειδίκευσης του στρατηγικού σχεδιασµού σε 
περιοχές µικρής κλίµακας που απαιτούν λεπτοµερέστερες κανονιστικές παρεµβάσεις και / ή 
οικονοµικά εργαλεία (ΠΕΧΠ, ΠΟΑΠ∆, ΣΟΑΠ). 
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6.1.2. Πολιτική οικιστικής ανάπτυξης 
Η πολιτική σχεδιασµού/ δόµησης της υπαίθρου αποτελεί ένα από τους ασθενέστερους κρίκους 
των χωρικών πολιτικών στην Ελλάδα. Έχει βασιστεί, σε βαθµό πρωτοφανή για όλες τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ αλλά και για άλλες χώρες συγκρίσιµες κατά τα άλλα µε την Ελλάδα, 
στην έλλειψη σχεδιαστικών πλαισίων για τις χρήσεις γης, και στη δυνατότητα σηµειακής 
δόµησης κτηρίων (εκτός σχεδίου δόµηση) µε ελάχιστο έλεγχο του είδους των δραστηριοτήτων, 
µε µικρές αρτιότητες και δυνητικά υψηλές πυκνότητες. Παράλληλα, η µακροχρόνια αποτυχία 
ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης επιτείνει τη διασπορά κτισµάτων οπουδήποτε κάτι τέτοιο 
υποκινείται από τις δυνάµεις της αγοράς. Η πολιτική αυτή έχει συνολικά εξαιρετικά αρνητικές 
επιπτώσεις: συγκρούσεις µεταξύ χρήσεων γης, συγκρούσεις χρήσεων και δικτύων υποδοµών, 
αλλοίωση / καταστροφή τοπίων, αλλοίωση / καταστροφή οικοτόπων, ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 
Η πολιτική οικιστικής ανάπτυξης αποτελεί επίσης εξαιρετικά προβληµατική συνιστώσα των 
ελληνικών χωρικών πολιτικών. Χαρακτηρίζεται από την αντίφαση µεταξύ του προβλεπόµενου 
από τη νοµοθεσία δηµόσιου (κατά κανόνα) χαρακτήρα της διαδικασίας πολεοδόµησης, και της 
αναγωγής στην πράξη της τελευταίας σε απλό µηχανισµό επικύρωσης των ιδιωτικών επιλογών. 
Οι τελευταίες έχουν ως οχήµατα αφενός τη νόµιµη εκτός σχεδίου δόµηση, και αφετέρου το 
κύκλωµα [ενίοτε, καταπατήσεις δηµόσιας γης→]παράνοµη κατάτµηση→ αυθαίρετη δόµηση. Οι 
δύο αυτές διαδικασίες διαµορφώνουν de facto οικιστικά µορφώµατα που, στη συνέχεια, 
«νοµιµοποιούνται» µέσω της ένταξης στο σχέδιο.  
Η θεωρητική προτεραιότητα του δηµοσίου στην πολεοδόµηση έχει έτσι εκφυλιστεί, ιδίως επειδή 
δεν έχουν αναληφθεί καν πρωτοβουλίες (έστω και παράλληλες προς την προηγούµενη 
πρακτική) για δηµόσια πολεοδόµηση και αδόµητων περιοχών, που θα οδηγούσε σε καλύτερες 
οικιστικές συνθήκες και σε παραδειγµατική λειτουργία τους. Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι διάφορες 
θεσµικές δυνατότητες νόµιµης δηµιουργίας οργανωµένου πολεοδοµικού χώρου µε ιδιωτική 
πρωτοβουλία δεν είχαν (µέχρι πρόσφατα) πλαισιωθεί από το αναγκαίο χωροταξικό πλαίσιο ενώ 
παράλληλα η εφαρµογή τους παραµένει πολύ περιορισµένη. Εν  µέρει το τελευταίο συνδέεται µε 
εµπόδια εγγενή στην ελληνική αγορά γης, αλλά επίσης απορρέει και από ιδεολογικοποιηµένες 
αντιδράσεις που υπάρχουν και µέσα στη διοίκηση. 
Η πολεοδοµική πολιτική (µε την έννοια της πολιτικής για την εσωτερική οργάνωση των πόλεων) 
έχει χαρακτηριστεί διαχρονικά από το χαµηλό επίπεδο επενδύσεων για τις αναγκαίες υποδοµές 
και τον αστικό εξοπλισµό, από τη συνεχή διευκόλυνση της δόµησης (αύξηση Σ∆ κλπ.) σε 
αναντιστοιχία µε τη φέρουσα ικανότητα πολλών περιοχών, από την απουσία αποτελεσµατικής 
ρύθµισης των χρήσεων γης, και από τις δυσκολίες συντονισµού των διαφόρων φορέων που 
παράγουν πολεοδοµικό χώρο.  
6.1.3. Πολιτική γης 
Η πολιτική γης χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα, από τη µη αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων (πχ. 
µεταφορά Σ∆), από την έλλειψη αναγκαίων νέων εργαλείων (πχ. αντισταθµιστικοί µηχανισµοί 
οικονοµικού και χωρικού χαρακτήρα), και από την έλλειψη συντονισµού µεταξύ διαφόρων 
αρµόδιων φορέων (πχ. µεταξύ δηµοσιονοµικής και πολεοδοµικής πολιτικής γης). Οι αδυναµίες 
αυτές σε µια οριζόντια πολιτική όπως η πολιτική γης έχουν επιδράσεις αρνητικά σε πολλές 
άλλες χωρικές πολιτικές. 

6.2. Οι βασικοί στόχοι χωρικής οργάνωσης σύµφωνα µε το 
προωθούµενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης 

Οι στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες διατυπώνονται σε αντιστοιχία µε την ανάλυση των 
χαρακτηριστικών που προηγήθηκε, τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου 
(ΣΑΚΧ) και το νόµο για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Βιώσιµη Ανάπτυξη.  
Σε σχέση µε το Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) οι βασικές κατευθύνσεις του 
χωροταξικού σχεδιασµού προσδιορίζονται από τρεις στόχους: την προώθηση της οικονοµικής 
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και κοινωνικής συνοχής,  τη συνετή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την επιδίωξη της ολοκληρωµένης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης 
όλων των περιοχών. Αντίστοιχοι είναι οι στόχοι για το χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας, όπως 
διατυπώνονται στο πρόσφατο νόµο: 
α) 
 

στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των 
οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων και στην προβολή και ανάδειξη των 
συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων 
της χώρας. 

β)  
 

στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακό 
και βαλκανικό περίγυρο. 

γ) στην στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου 
και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, 
έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς και 
στις περιφερειακές και αποµονωµένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που 
παρουσιάζουν µειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης καθορίζει ειδικότερα κατευθύνσεις για 
α) τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και 

των κόµβων διευρωπαϊκής ακτινοβολίας 

β) τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υποδοµών και 
µεταφορών, καθώς και των κόµβων διευρωπαϊκής ακτινοβολίας 

γ) τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών 
τοµέων 

δ) το ρόλο των µητροπολιτικών και λοιπών σηµαντικών αστικών κέντρων και τη σχέση 
µε την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, καθώς και τη 
χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού, παράκτιου και νησιωτικού 
χώρου και άλλων κρίσιµων περιοχών του εθνικού χώρου 

ε) τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου, τη συνετή διαχείριση 
των φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της εθνικής 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

στ) τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας µε σκοπό τη δηµιουργία βιώσιµών 
διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο 

 
 Η χωρική οργάνωση αποτελεί οργανική συνιστώσα της αναπτυξιακής προσπάθειας που 
καταβάλλεται µε στόχο την αντιµετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που συνδέονται µε την περαιτέρω πορεία ενοποίησης και διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
6.2.1. ∆ιοικητική ανασυγκρότηση 
Σε αυτά τα πλαίσια η αναγκαιότητα για χωρική αναδιάρθρωση των 13 περιφερειών και για 
µείωση του αριθµού τους, γίνεται ευρύτερα αποδεκτή και απαιτεί πλέον συγκεκριµένες 
προτάσεις και διάλογο. Οι προβληµατισµοί προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των 
σηµερινών περιφερειών είναι σκόπιµο να αναφέρονται στον προσδιορισµό των κριτηρίων αυτής 
της αναδιάρθρωσης / ανασυγκρότησης.   
Κύρια κριτήρια και βασικές κατευθύνσεις της επιθυµητής περιφερειακής αναδιάρθρωσης / 
ανασυγκρότησης θεωρούµε ότι είναι και τα ακόλουθα:  
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Η χωρική διεύρυνση (ή λειτουργική συνένωση µε γειτονικές περιφέρειες)  χωρικά και 
πληθυσµιακά µικρών και οικονοµικά µειονεκτικών περιφερειών / χωρικών ενοτήτων στα πλαίσια 
της κατευθυντήριας αρχής της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής για κοινωνική συνοχή 
µεταξύ των περιφερειών και άµβλυνση των ανισοτήτων ανάµεσά τους. 
Προσαρµογή της προτεινόµενης περιφερειακής διάρθρωσης στις νέες προοπτικές και 
δυνατότητες σύνδεσης και δικτύωσης µε τον ευρωπαϊκό, βαλκανικό και µεσογειακό χώρο 
(διευρωπαϊκά δίκτυα του ελληνικού χώρου, ‘’πύλες’’ της χώρας, προτεινόµενοι αναπτυξιακοί 
‘’διάδρόµοι’’ κ.α.). 
Ενίσχυση (µέσω της νέας περιφερειακής διάρθρωσης) σηµαντικών περιφερειακών κέντρων που 
θα µπορούν µε κατάλληλες δικτυώσεις να αποκτήσουν διεθνή χαρακτήρα και σηµασία. 
Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό η σχετική συζήτηση να υποστηριχθεί από µια αναλυτική 
τεκµηρίωση της διαµόρφωσης συγκεκριµένων χωρο-λειτουργικών συνόλων ή χωρικών δικτύων 
που αντιστοιχούν στο πραγµατικό επίπεδο περιφερειακής οργάνωσης της χώρας. Τα χωρικά 
αυτά δίκτυα ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να προσδιοριστεί δεσµευτικά θα διατηρούν σε 
κάθε περίπτωση πράγµατα συµπληρωµατικότητας και συνεργασίας και δεν θα έχουν το 
χαρακτήρα κλειστών συστηµάτων. Η διερεύνηση της πρότασης για την αναδιάταξη της 
περιφερειακής δοµής της χώρας (π.χ. σε 8 –10 περιφέρειες) συνάδει µε τις κατευθύνσεις για: 
χωρική διεύρυνση µικρών (χωρικά ή πληθυσµιακά) και οικονοµικά µειονεκτικών περιφερειών 
στα πλαίσια της αρχής για σµίκρυνση των ανισοτήτων ανάµεσα σε περιφέρειες. 
καλύτερη αξιοποίηση από την νέα περιφερειακή διάρθρωση των διευρωπαϊκών δικτύων, των 
«πυλών» της χώρας προς τον ευρωπαϊκό, βαλκανικό και µεσογειακό χώρο καθώς  και των νέων 
αναπτυξιακών «διαδρόµων». 
ενίσχυση σηµαντικών περιφερειακών κέντρων αλλά και των αστικών περιφερειακών δικτύων 
που θα µπορούν µέσω κατάλληλων δικτυώσεων να συνδεθούν µε τον διεθνή χώρο και να 
αναβαθµίσουν τον ρόλο τους.     
6. 2.2. Πολυκεντρική Οικιστική ∆οµή και Μητροπολιτικά Κέντρα 
Η νέα ισορροπία Οικιστικού δικτύου συνδυάζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
αναπτυξιακής δυναµικής ορισµένων πόλεων µε τη διάχυση της ανάπτυξης και την αποκέντρωση 
(πολυκεντρική δοµή). Αυτό σηµαίνει αφενός ενθάρρυνση της Βιώσιµης Ανάπτυξης µεγάλων 
περιφερειακών αστικών κέντρων (πύλες εισόδου, αστικά κέντρα σε αναπτυξιακούς διαδρόµους, 
δίπολα) και αφετέρου ενίσχυση των µικρών και µεσαίων αστικών κέντρων, µε βελτίωση των 
υποδοµών και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης προκειµένου να συγκρατήσουν µεγάλο 
µέρος από την αναµενόµενη αγροτική έξοδο. Παράλληλα δίδεται έµφαση στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των αστικών βιοµηχανικών κέντρων που βρίσκονται σε κρίση (π.χ. Λαύριο, 
Πάτρα, Σύρος, Χαλκίδα, Βόλος, Κοζάνη). 
Η νέα ιεράρχηση του αστικού συστήµατος θα προκύψει από την ενίσχυση της δηµιουργίας 
δικτύων συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας και χωροταξικής εξειδίκευσης του. Η 
πολυκεντρική δοµή θα ενισχυθεί αφ’ ενός µε την διεύρυνση του περιφερειακού και 
διαπεριφερειακού ρόλου ορισµένων δυναµικών αστικών κέντρων που συνιστούν κρίκους στην 
προοπτική Βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης της χώρας και ‘πύλες’ ή ‘κόµβους’ αστικών δικτύων µε 
άλλες πόλεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων και των Παραευξείνιων χωρών (Πάτρα, Ιωάννινα, 
Κοζάνη – Πτολεµαϊδα, Καβάλα, Λάρισα – Βόλος, Ηγουµενίτσα, Καλαµάτα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή 
– Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Κέρκυρα κ.α.) και αφετέρου µε τη διάχυση της νέας δυναµικής που 
αναπτύσσουν οι µητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως επίκεντρα 
αναδιάρθρωσης νέων υπηρεσιών, σε διευρυµένες λειτουργικές περιφέρειες επιρροής τους που 
υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια των περιφερειών και περιλαµβάνουν πολλά αστικά κέντρα εντός 
και εκτός συνόρων της χώρας. Η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του αστικού συστήµατος 
της χώρας και του υπόλοιπου οικιστικού δικτύου (µικρές και µεσαίες πόλεις, οικισµοί) µε 
ενθάρρυνση της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που κάθε πόλη διαθέτει και το 
σχεδιασµό συµµαχικών δράσεων σε λογική δικτύων συνεργασίας µέσα από την εξειδίκευση, 
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τόσο µεταξύ ελληνικών πόλεων, όσο και µε άλλες πόλεις της Μεσογείου και των Βαλκανίων, 
συνιστούν βασικές προτεραιότητες.  
Σηµαντικά µέσα για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων στο χρονικό ορίζοντα του 2015 στη 
µεσοπρόθεσµη προοπτική της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, συνιστούν οι οριζόντιες δράσεις 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης για όλες τις πόλεις του οικιστικού δικτύου ιδιαίτερα στους τοµείς 
του περιβάλλοντος, των συγκοινωνιών και των αναπλάσεων καθώς και ο περιορισµός της 
αστικής διάχυσης µε περιορισµένες ή τις απαραίτητες επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και τη 
δηµιουργία νέων πρότυπων οικισµών. 
Τα δύο µητροπολιτικά κέντρα της χώρας Αθήνα και Θεσσαλονίκη που παρουσιάζουν αυξηµένες 
δυνατότητες διεθνούς προσανατολισµού λειτουργούν ως είσοδοι-πύλες από και προς την ΕΕ  
(ιδιαίτερα τη ΝΑ Ευρώπη και τη Βαλκανική, κ.λ.π. Η ενίσχυση του διεθνούς µητροπολιτικού 
ρόλου και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (µεταξύ άλλων 
και µε διάθεση ικανών χρηµατοδοτικών πόρων από το Γ ΣΠΑ και µε ενθάρρυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων που καλούνται να αναλάβουν µέρος των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων) δεν 
δρα κατ’ ανάγκην ανταγωνιστικά προς την ανάπτυξη άλλων αστικών κέντρων της χώρας, (υπό 
την προϋπόθεση ότι θα υποστηριχθεί ο ιδιαίτερος αναπτυξιακός ρόλος αυτών των κέντρων 
µέσω της παράλληλης εφαρµογής αντικινήτρων για την υπέρµετρη ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
στις µητροπόλεις και της λήψης θετικών αναπτυξιακών µέτρων στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της 
χώρας). Αντίθετα η προοπτική ποιοτικής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των µητροπολιτικών 
περιοχών, στο βαθµό που ενσωµατώνεται οργανικά στον χωροταξικό σχεδιασµό ως πλέγµα 
αλληλεξαρτήσεων και αλληλοτροφοδότησης σε συµπληρωµατική κατεύθυνση, πολλαπλασιάζει 
τα αποτελέσµατα των χωρικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και ισορροπίας. 
Η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου των µητροπόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης µε 
συµπληρωµατικές εξειδικεύσεις ρόλων, σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια –
Εύξεινο Πόντο και την Νοτιο – Ανατολική Μεσόγειο, συµβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της 
χώρας και στην αναβάθµιση του διεθνούς της ρόλου. Οι προτεραιότητες µιας νέας Βιώσιµης 
αστικής δυναµικής των µητροπόλεων συνίστανται στη σηµαντική ενίσχυση  των δράσεων που 
αφορούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων  και της ποιότητας ζωής:  
Επιλεκτική ενίσχυση σηµαντικών δυναµικών κλάδων (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, ασφάλειες-
τράπεζες- ναυτιλία, πολιτισµός, τουρισµός κ.α.),  
δηµιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης νέων επενδύσεων,  
ολοκλήρωση των διεθνούς εµβέλειας νέων έργων υποδοµής και των διασυνδέσεων τους (π.χ. 
∆ιεθνές Αεροδρόµιο, Μετρό, Ολυµπιακά Έργα, Τεχνολογικά Πάρκα, Αττική Οδός, Έργα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος κ.α.),  
ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου 
δυναµικού. 
Με την προϋπόθεση της αποθάρρυνσης αύξησης του πληθυσµού των δύο µητροπόλεων και 
κατά το δυνατόν µείωσης του πληθυσµού της πρωτεύουσας και την διατήρηση και βελτίωση του 
σηµερινού επιπέδου απασχόλησης, η έµφαση είναι απαραίτητο να δοθεί στη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των µητροπόλεων. Αυτό σηµαίνει µείωση 
του χρόνου µετακίνησης µέσω της αναβάθµισης του συστήµατος βιώσιµων αστικών µεταφορών, 
την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου και αναβάθµιση περιοχών προστασίας 
που είχαν εναποµείνει (ορεινοί όγκοι, δάση, ακτές κ.α.) βελτίωση του αστικού οικοσυστήµατος 
και της εικόνας της πόλης και µείωση κάθε µορφής ρύπων. Θέµατα αιχµής θα είναι η ανάδειξη 
της Αθήνας σε επιχειρηµατικό, τεχνολογικό και διαµετακοµιστικό κέντρο αλλά και πόλο διεθνούς 
εµβέλειας µε αναφορά σε ένα ευρύτατο γεωγραφικό χώρο (Ε.Ε., χώρες ∆ιεύρυνσης, Ν.Α. 
Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) και ο αντίστοιχος ρόλος της διεθνούς µητρόπολης για µια ευρύτατη 
περιοχή της Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης, των Βαλκανίων και της περιοχής της Μαύρης 
Θάλασσας για τη Θεσσαλονίκη. 
6.2.3. Σχεδιασµός Χρήσεων γης και οικιστική ανάπτυξη  
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Όσον αφορά στην οικιστική ανάπτυξη, βασικοί άξονες πρέπει να είναι (α) η υιοθέτηση της 
αρχής της «συµπαγούς πόλης» προσαρµοσµένης στα πραγµατικά µεγέθη και στις ελληνικές 
συνθήκες, (β) η αποφυγή περαιτέρω κλασικών επεκτάσεων που αυξάνουν ακόµα περισσότερο 
τις χαµηλές πυκνότητες των περιαστικών ζωνών, εντείνουν τις δυσκολίες ολοκλήρωσης των 
αστικών υποδοµών, και µετατοπίζουν προς τα έξω το µέτωπο της οικιστικής ανάπτυξης, και (γ) η 
προώθηση νέου τύπου µορφών οικιστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ, πιλοτική δηµόσια πολεοδόµηση 
περιοχών που δεν είναι ήδη δοµηµένες µε διάσπαρτη δόµηση) που µπορούν να λειτουργήσουν 
παραδειγµατικά προσφέροντας νέα πρότυπα οικιστικού περιβάλλοντος. 
Όσον αφορά στον εξωαστικό χώρο, βασικοί άξονες είναι δύο: (α) η δηµιουργία 
αποτελεσµατικού µηχανισµού πρόληψης και / ή άµεσης καταστολής της αυθαίρετης δόµησης, (β) 
η σταδιακή κατάργηση της νόµιµης εκτός σχεδίου δόµησης µε την άµεση εφαρµογή ενός σχεδίου 
δράσης (πρώτο βήµα: κατάργηση παρεκκλίσεων), και (γ) η γρήγορη προώθηση των σχεδίων 
χρήσεων γης διαφόρων τύπων στον εξωαστικό χώρο (στο πεδίο αυτό ο νέος χωροταξικός νόµος 
προσφέρει αξιόλογα νέα εργαλεία–ΠΕΧΠ, ΠΟΑΠ∆–ενώ υπάρχει και το ζήτηµα της αξιοποίησης / 
θεσµοθέτησης σχεδίων όπως οι ΕΠΜ και οι ΕΧΜ / ΖΟΕ, αρκετές από τις οποίες εκκρεµούν ως 
µελέτες). 
Επίσης, το πολύ σηµαντικό θέµα της Πολιτικής Γης: άµεση ανάγκη προώθησης νέων εργαλείων 
πολιτικής γης, όπως οι αντισταθµιστικοί µηχανισµοί και η ενεργητική πολιτική δηµόσιας γης 
(αξιοποίηση-χρήση κτηµατικής περιουσίας δηµοσίου, δηµιουργία τραπεζών γης).  
Τέλος, η προώθηση νέων χωροθετικών µοντέλων για τις παραγωγικές δραστηριότητες, 
βασιζόµενων στους οργανωµένους υποδοχείς για τη µεταποίηση, το χονδρικό εµπόριο και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, την κτηνοτροφία, (ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠ∆), και στη µείωση της χωρικής 
διάχυσης του τουρισµού (αξιοποίηση υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος στους οικισµούς, 
καθώς και ΠΟΤΑ). 
6.2.4. ∆ιακυβέρνηση αστικών κέντρων 
Η ριζική αναδιάρθρωση της διοίκησης και αυτοδιοίκησης των µητροπολιτικών κέντρων και η 
δηµιουργία νέων θεσµών µητροπολιτικής ευθύνης και δηµοκρατικής και συµµετοχικής αστικής 
διακυβέρνησης αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση και κινητήρια µεταβλητή της νέας 
αναπτυξιακής δυναµικής τους σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα µε την υποστήριξη της νέας 
αναπτυξιακής δυναµικής θα πρέπει να υιοθετηθούν δράσεις αναδιανεµητικού χαρακτήρα 
ενδοµητροπολιτικά κυρίως. Οι δράσεις αυτές δίνουν έµφαση στην αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού, της ανεργίας, της νέας φτώχειας που προσδιορίζονται µε ιδιαίτερη έµφαση σε 
συγκεκριµένες υποβαθµισµένες περιοχές (γεωγραφική και κοινωνική πόλωση) ή περιοχές 
βιοµηχανικής κρίσης. Τέλος η Βιώσιµη µητρόπολη πρέπει να αντιµετωπίσει ουσιαστικά την 
αστική εγκληµατικότητα και τη βία (εκπαίδευση, δηµιουργία απασχόλησης, πρόληψη, 
δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών, πολιτισµός – παιδεία).  

55 



6.3. Κοινωνία των Πολιτών 

∆ιαφάνεια και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ και οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι, τα 
Συνδικάτα των εργαζοµένων και τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια). 
Εφαρµογή των αρχών της Σύµβασης Άαρους που περιλαµβάνει την πρόσβαση στην πληροφορία, τη 
συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 
Εκπαίδευση –Πληροφόρηση –Ενηµέρωση – Ευαισθητοποίηση – Ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών 
οµάδων. 
 

6.4. Ενεργειακός τοµέας 

Η ταχεία οικονοµική µεγέθυνση και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των ανεπτυγµένων χωρών 
στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στην εντατική εκµετάλλευση ενεργειακών πόρων. Στο βαθµό που οι 
ενεργειακοί αυτοί πόροι στο συντριπτικό τους ποσοστό προέρχονται από εξαντλήσιµα αποθέµατα ορυκτών 
καυσίµων που χαρακτηρίζονται από υψηλούς συντελεστές αέριων εκποµπών, η ανάπτυξη αυτή δεν µπορεί 
να είναι βιώσιµη. 
Το πρόβληµα αυτό είναι κοινό σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου µε συνέπεια σήµερα ο στόχος 
της ενσωµάτωσης να τίθεται κατά προτεραιότητα στον ενεργειακό τοµέα και να περιλαµβάνει δύο 
παράλληλες και εξίσου σηµαντικές διαστάσεις: 
 

 

Την ποσοτική διάσταση, που εκφράζεται µε το στόχο µείωσης της ενεργειακής έντασης, δηλαδή του 
ύψους της ενεργειακής κατανάλωσης που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
της οικονοµίας και της κοινωνίας. 
Την ποιοτική διάσταση, που εκφράζεται µε το στόχο της αύξησης της συµµετοχής των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και καθαρότερων συµβατικών καυσίµων στο ενεργειακό µίγµα. 

Στην Ελλάδα, η ιστορική διάρθρωση του ενεργειακού συστήµατος αλλά και η ενεργειακή συµπεριφορά 
παραγωγών και καταναλωτών δεν έχει επιτρέψει σηµαντική πρόοδο ως προς τους δύο αυτούς στόχους. 
Συγκεκριµένα, η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, µε 
ρυθµούς σηµαντικά υψηλότερους από τους ρυθµούς που καταγράφονται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, 
ιδιαίτερα στον κτιριακό τοµέα. Αυτή η αυξητική τάση είναι σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένη, καθώς η κατά 
κεφαλή ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα είναι ακόµη η χαµηλότερη µεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ (µε 
εξαίρεση της Πορτογαλίας και της Ισπανίας). Όµως, καθώς η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
αναµένεται να συνεχίζει να ωθεί προς µεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις, είναι επιβεβληµένη η µείωση 
της ενεργειακής έντασης του συστήµατος, η οποία σήµερα είναι ιδιαίτερα υψηλή, υποδηλώνοντας 
καθυστερήσεις στην εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και την υιοθέτηση αποδοτικών ενεργειακών 
τεχνολογιών.  
Παράλληλα, το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα χαρακτηριζόταν µέχρι πρόσφατα από µια έντονη 
προσκόλληση σε συµβατικά καύσιµα. Ιδιαίτερα, στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, η επιλογή της εντατικής 
αξιοποίησης των εγχωρίων αποθεµάτων λιγνίτη, αν και ορθή ως αντίδραση στην εποχή της ενεργειακής 
κρίσης για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονοµίας της χώρας, σήµερα –στην εποχή της ενοποίησης των 
δικτύων, της απελευθέρωσης των αγορών και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος- είναι αναγκαίο 
να αναθεωρηθεί.  



  

Οι βάσεις για µια τέτοια αναθεώρηση έχουν ήδη τεθεί και προωθούνται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια. 
Το φυσικό αέριο αν και εισήλθε στο ελληνικό ενεργειακό σύστηµα µόλις το 1998 αυξάνει ταχύτατα το 
µερίδιο του στο συνολικό ισοζύγιο. Επίσης, το ιδιαίτερα θετικό θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σηµαντική αύξηση του ποσοστού συµµετοχής τους, το οποίο ήδη 
σήµερα βρίσκεται στο επίπεδο του κοινοτικού µέσου όρου, παρά το γεγονός των σχετικά περιορισµένων 
υδατικών της πόρων συγκριτικά µε άλλες χώρες της ΕΕ. Το µεγάλο ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών προς 
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί µια πολύ ενθαρρυντική ένδειξη για τις προοπτικές των ΑΠΕ στη χώρα µας. 
 

Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η µείωση της ενεργειακής έντασης της ελληνικής οικονοµίας και η 
διαφοροποίηση του ενεργειακού µίγµατος προς την κατεύθυνση φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών 
πηγών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τις εξής δράσεις: 

 Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας. Οι δράσεις αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζονται στον 
βιοµηχανικό τοµέα που εµφανίζει τη µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα, αλλά να εκµεταλλευθούν τα σηµαντικά 
περιθώρια του κτιριακού τοµέα περιλαµβάνοντας µέτρα για την καλύτερη µόνωση των κτιρίων, την συντήρηση του 
ενεργειακού εξοπλισµού και την προώθηση αποδοτικών συσκευών. 

 Ανάπτυξη της συµπαραγωγής, για την πλήρη εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων και τη µείωση των 
απωλειών τόσο στο βιοµηχανικό τοµέα και στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και σε µεγάλες µονάδες του τριτογενούς 
τοµέα (ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, αθλητικά κέντρα κλπ.).  

 Ταχεία διείσδυση του Φυσικού Αερίου µε επέκταση της χρήσης του στην ηλεκτροπαραγωγή και έµφαση στην 
ταχεία ολοκλήρωση των δικτύων διανοµής. Η υιοθέτηση του φυσικού αερίου από µεγάλο βαθµό επιχειρήσεων του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα αλλά και νοικοκυριά θα έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό 
περιβάλλον. 

 ∆ραστική αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ, µε πρώτο στόχο την αύξηση της συµµετοχής τους στην 
ηλεκτροπαραγωγή µέχρι το 2010 στο 20%, σύµφωνα και µε τη σχετική κοινοτική οδηγία. Αν και σήµερα η αιχµή 
του επενδυτικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται στα αιολικά και µικρά υδροηλεκτρικά έργα, σηµαντική αναµένεται και 
η ανάπτυξη ηλιακών τεχνολογιών στον κτιριακό τοµέα, ενώ η βιοµάζα µακροπρόθεσµα θα κληθεί να αναλάβει 
σηµαντικό µερίδιο των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε κεντρικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρισµού ή/ και 
θερµότητας καθώς και στις µεταφορές. 

 Αναβάθµιση και διασύνδεση δικτύων ηλεκτρικού συστήµατος, µε στόχο την ενίσχυση τους και τη διευκόλυνση 
της διείσδυσης των ΑΠΕ ιδιαίτερα στα νησιωτικά συστήµατα.  

Με βάση όµως και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι αναγκαία η εσωτερίκευση του εξωτερικού 
κόστους της ενέργειας, που αποτιµάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, µε χρήση οικονοµικών εργαλείων. Στο 
πλαίσιο αυτό, και σύµφωνα και µε τις κοινοτικές οδηγίες δίνεται έµφαση στη διασφάλιση κανόνων υγιούς 
ανταγωνισµού, ειδικότερα σε σχέση µε την υποστήριξη των ΑΠΕ έτσι ώστε να αµβλυνθούν οι στρεβλώσεις 
της αγοράς που µειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των συµβατικών καυσίµων και δυσχεραίνουν 
τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό σύστηµα.  
Ακόµη, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την ενεργοποίηση ιδιωτών επενδυτών σε επενδύσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ µε έµφαση στην απλοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών και στην 
ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικών µηχανισµών χρηµατοδότησης (π.χ. Μηχανισµός Χρηµατοδότησης από 
Τρίτους) που στόχο έχουν να αντιµετωπίσουν την κεφαλαιουχική στενότητα και να µειώσουν το ρίσκο των 
επενδύσεων σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες.  
Τέλος, θα προωθηθούν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου των ενεργειακών 
καταναλώσεων παραγωγών και καταναλωτών παράλληλα µε µέτρα τεχνικής ενηµέρωσης και υποστήριξης.  
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Σηµειώνεται ότι παράλληλα µε το στόχο της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης, η ελληνική 
ενεργειακή στρατηγική, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής, θέτει επίσης ως 
στόχους πρώτης προτεραιότητας τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα και τη 
διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας. Στην τελευταία αυτή κατεύθυνση, η Ελλάδα προωθεί ήδη έργα 
διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων αποσκοπώντας ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε σηµαντικό ενεργειακό 
κόµβο στο χώρο των Βαλκανίων και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο µεταξύ Ευρώπης και της Ανατολής.  
 

6.5. Μεταφορές 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα των µεταφορών σήµερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
αποτελεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης για µετακινήσεις. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται στις οδικές 
µεταφορές, ως τον πλέον ευέλικτο τρόπο µεταφοράς, παρότι και τα άλλα µέσα εµφανίζουν αυξητικές τάσεις. 
Έτσι, ο τοµέας των µεταφορών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει σήµερα το 40% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, ενώ κατέχει ένα σηµαντικό και συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο ευθύνης για τις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου και συµβατικών αέριων ρύπων, καθώς και για τα υψηλά επίπεδα θορύβου που αποτελούν 
µια επιπλέον πηγή υποβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η επέκταση των συγκοινωνιακών 
υποδοµών για την κάλυψη αυτής της διογκούµενης ζήτησης έχει ως συνέπεια την αύξουσα κατάληψη 
παραγωγικών γαιών και την υποβάθµιση φυσικών οικοσυστηµάτων, ενώ συχνά η προσφορά νέων 
υποδοµών, προκαλεί µεσοπρόθεσµα και περαιτέρω αύξηση της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη 
κατάλληλων τέτοιων υποδοµών έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της συµφόρησης -µε πολλαπλάσιες 
επιπτώσεις στην ατµοσφαιρική ρύπανση- ενώ ευθύνεται για µεγάλο αριθµό σοβαρών και θανατηφόρων 
ατυχηµάτων. 
Η Ελλάδα εµφανίζει κατά 40% χαµηλότερη ζήτηση µεταφορικού έργου σε σχέση µε τον κοινοτικό µέσο όρο. 
Η διαφορά αυτή οφείλεται ασφαλώς στο χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο, αλλά και στα διαφορετικά 
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθµός ΙΧ ανά 1000 κατοίκους το 
1998 ήταν στην Ελλάδα 260, έναντι 450 του ευρωπαϊκού µέσου όρου, αν και στα δίκυκλα υπάρχει η 
αντίστροφη σχέση. Όµως, οι έντονες αυξητικές τάσεις που εµφανίζουν αυτά τα µεγέθη τα τελευταία χρόνια, 
υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει να αντιµετωπίσει πολύ ισχυρές καταναλωτικές πιέσεις και η σταδιακή 
αποσύνδεση µεταφορικού έργου από την οικονοµική µεγέθυνση θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα προσεκτικά 
σχεδιασµένο πακέτο µέτρων πολιτικής. 
Στην κατεύθυνση αυτή, τα τελευταία χρόνια προωθήθηκε µια σειρά παρεµβάσεων που αποσκοπούσαν 
κυρίως στην αντιµετώπιση των έντονων φαινοµένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στο επιβαρηµένο 
περιβάλλον της Αττικής. Η απόσυρση των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, η βελτίωση της ποιότητας των 
καυσίµων, η θέσπιση υποχρεωτικού ελέγχου στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, η επέκταση των 
λεωφορειοδρόµων και η χρήση αεριοκίνητων λεωφορείων υπήρξαν τα πιο χαρακτηριστικά από τα µέτρα 
κανονιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, προωθούνται ουσιαστικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση των 
δηµόσιων µέσων µεταφοράς µε σηµαντικότερες το µετρό στην Αθήνα και την αναβάθµιση των 
σιδηροδροµικών µεταφορών.  

 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία σήµερα είναι η επέκταση αυτών των µέτρων και η ένταξη τους σε ένα 
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό που θα επεµβαίνει ενεργά στη διαχείριση της ζήτησης των µεταφορικών 
συστηµάτων και δεν θα ανταποκρίνεται αποσπασµατικά στις καταναλωτικές πιέσεις. Επίσης, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι βασικές κατευθύνσεις της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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διαµορφώθηκε εδώ και µια δεκαετία και αποτέλεσε τον γνώµονα τόσο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς όσο για τις πολιτικές επιλογές στον τοµέα των µεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι 
δράσεις για την επίτευξη της βιώσιµης κινητικότητας που εµπεριέχονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη.  

Οι βασικές αρχές ενός τέτοιου σχεδιασµού θα είναι:  
Η µείωση των συνολικών ρυθµών αύξησης της ζήτησης µεταφορικών υπηρεσιών.  

 
 

 

Η µετατόπιση της ζήτησης σε µέσα περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον. 
Η βέλτιστη διαχείριση των υποδοµών έτσι ώστε η κάλυψη της όποιας ζήτησης να επιτυγχάνεται µε το 
ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος. 
Η επιβάρυνση των χρηστών µε το µέρος του εξωτερικού κόστους του µεταφορικού έργου που τους 
αναλογεί. 

Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η βελτίωση της οικο-αποδοτικότητας του τοµέα των µεταφορών έτσι 
ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται µε τον πιο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί µε τις εξής δράσεις: 

 Ανάπτυξη και επέκταση υποδοµών µαζικών µέσων µεταφοράς, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην 
περιφέρεια µε έµφαση στα συστήµατα σταθερής τροχιάς (σιδηρόδροµοι, µετρό, τραµ) έτσι ώστε να γίνει εφικτή η 
µετατόπιση ενός σηµαντικού ποσοστού της ζήτησης για επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές. Ιδιαίτερη 
πρόνοια θα λαµβάνεται για τη σωστή διαχείριση των µεταφορικών συστηµάτων η οποία είναι συχνά 
σηµαντικότερη από την ίδια την ανάπτυξη τους 

 Αναβάθµιση και επέκταση του οδικού δικτύου, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια µε στόχο την 
αντιµετώπιση των φαινοµένων έντονης κυκλοφοριακής συµφόρησης και µε πρωταρχική µέριµνα για τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας. 

 Προώθηση εναλλακτικών καυσίµων, µε βραχυπρόθεσµο στόχο την αύξηση των αεριοκίνητων αυτοκινήτων. 
Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ευέλικτη χρήση (ανάλογα µε τις δυνατότητες παραγωγής 
και διάθεσης) των βιοκαυσίµων στο πνεύµα των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, καθώς και για την έρευνα και 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, κελιά καυσίµων ”fuel 
cells”). 

 Ενίσχυση και αναβάθµιση των µη οδικών τρόπων µεταφοράς και ιδιαίτερα των σιδηροδροµικών και 
θαλάσσιων.  

 Βέλτιστη διαχείριση κυκλοφοριακών ροών, µε προώθηση µέτρων που περιλαµβάνουν τη δηµιουργία 
λεωφοριοδρόµων, µονοδροµήσεις, καθώς και εκτεταµένη αξιοποίηση της τηλεµατικής.  

 Ενίσχυση της αξιοπιστίας των µαζικών µέσων µεταφοράς και διευκόλυνση της χρήσης τους, µε οργάνωση 
δροµολογίων και δηµιουργία χώρων στάθµευσης στην περιφέρεια της πόλης. 

 Προώθηση µέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης ΙΧ και µακροπρόθεσµης µεταβολής της συµπεριφοράς των 
χρηστών µεταφορικών υπηρεσιών, σε ότι αφορά: 

   την ίδια την ανάγκη της µετακίνησης 
   την επιλογή του µεταφορικού µέσου που θα χρησιµοποιήσουν 
   την επιλογή της χρονικής στιγµής µετακίνησης  
   την επιλογή του τύπου ιδιόκτητου µέσου µεταφοράς 
   τον τρόπο χρήσης του µέσου αυτού  
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Παράλληλα µε τις παραπάνω δράσεις που εστιάζονται στον τοµέα των χερσαίων µεταφορών που φέρει και 
το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η Στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στις θαλάσσιες µεταφορές, οι οποίες λόγω της γεωµορφολογίας της 
χώρας εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό µεταφορικό έργο (επιβατών και 
εµπορευµάτων) µεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Ειδικότερα αναφέρονται οι δράσεις που προωθεί το Υπ. 
Εµπορικής Ναυτιλίας: 

Συστηµατική συµµετοχή των Υπηρεσιών του Υπουργείου στις εργασίες του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού ΙΜΟ, ο οποίος µε βάση το Πρωτόκολλο του Κυότο έχει αρµοδιότητα να προτείνει µέτρα για 
τη συµβολή της Ναυτιλίας στην αντιµετώπιση της Κλιµατικής Μεταβολής. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί 
Νόµο για την κύρωση από τη χώρα του Παραρτήµατος VI της ∆.Σ. MARPOL 73/78 αναφορικά µε τις 
αέριες εκποµπές των πλοίων. 

 

 

 

 

Προώθηση της Ναυσιπλοϊας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping). H πρωτοβουλία αυτή 
υποστηρίζεται από την ΕΕ λόγω των θετικών επιπτώσεων που θα έχει ως προς την αποσυµφόρηση 
των οδικών αρτηριών.  
Υποστήριξη της συστηµατικής θαλάσσιας σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών της χώρας έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η εδαφική συνέχεια και η συνοχή του Κοινοτικού χώρου, καθώς και η διευκόλυνση 
της κινητικότητας στις περιοχές αυτές που από τη φύση τους παρουσιάζουν προβλήµατα 
προσπελασιµότητας µε δυσµενείς κοινωνικές συνέπειες.  
Ανάλυση προβληµάτων λειτουργίας των λιµένων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η αναγκαία ισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης τους και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Συνολικά, η επιτυχία των στόχων της Εθνικής στρατηγικής για τις µεταφορές πρέπει να διασφαλίζει 
ολοκληρωµένη προσέγγιση, αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχρονική συνοχή και ενεργό συµµετοχή ενώ 
πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού. Έτσι θα πρέπει κατ’ 
αρχήν να συνδυασθεί µε άλλες τοµεακές στρατηγικές και ειδικότερα µε τον χωροταξικό σχεδιασµό και την 
πολιτική χρήσεων γης. Η υλοποίηση πολλών από τις παραπάνω δράσεις προϋποθέτει διαθεσιµότητα 
σηµαντικών πόρων που βραχυπρόθεσµα θα προέλθουν από το δηµόσιο προϋπολογισµό µε σηµαντική 
συµµετοχή κονδυλίων από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητο η αξιολόγηση 
των επιλογών για την κατασκευή και λειτουργία µεταφορικών συστηµάτων και υποδοµών να 
συνυπολογίζουν και το εξωτερικό κόστος που συνδέεται µε την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τα οδικά τροχαία 
ατυχήµατα, την ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, καθώς και την υποβάθµιση των φυσικών 
οικοσυστηµάτων. Παράλληλα, και ιδίως για την εφαρµογή και αξιοποίηση των µη τεχνικών µέτρων χαµηλού 
κόστους είναι αναγκαία η δηµόσια πληροφόρηση και ο διάλογος για τη συστηµατική ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των χρηστών, καθώς και η συστηµατική παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής της 
στρατηγικής.  

6.6. Γεωργία-Αλιεία 

Ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί να έχει µια βαρύνουσα συµβολή στην ελληνική οικονοµία, παρουσιάζοντας 
το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής στο ΑΕΠ µεταξύ των χωρών της ΕΕ και απασχολώντας το 20% του 
ενεργού πληθυσµού έναντι ποσοστού 5,3% στην ΕΕ. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις της χώρας ξεπερνούν τις 
700.000 µονάδες, η πλειοψηφία (60%) των οποίων βρίσκεται σε ορεινές και προβληµατικές περιοχές. Το 
πλήθος των πολύ µικρών εκµεταλλεύσεων συνιστά σοβαρό διαρθρωτικό πρόβληµα αν και πρόσφατα 
παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσής τους σε µεγαλύτερες µονάδες. 
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Ο δυϊσµός που παρατηρείται στην ελληνική γεωργία, µε την εγκατάλειψη των αποµακρυσµένων ορεινών 
περιοχών και την εντατική εκµετάλλευση των παραγωγικότερων πεδινών εκτάσεων αντανακλάται και στο 
είδος των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον µε αποτέλεσµα τη γενικότερη υποβάθµιση λόγω 
εγκατάλειψης της γης από τον ανθρώπινο παράγοντα στην πρώτη περίπτωση, και πιέσεις από την 
παραβίαση των αντοχών των οικοσυστηµάτων λόγω εντατικοποίησης της χρήσης της γης στη δεύτερη. 
Η Ελληνική γεωργική πολιτική τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε καθοριστικά από το πλαίσιο που έθεσε η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Στην αρχική της διατύπωση η ΚΑΠ δεν συνυπολόγιζε καθόλου τον 
περιβαλλοντικό παράγοντα. Αντίθετα, προτεραιότητα δόθηκε στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η 
εξασφάλιση εγγυηµένων τιµών ανεξαρτήτως του όγκου της παραγωγής, οι επιχορηγήσεις από την ΚΑΠ και 
τα συνοδευτικά µέτρα για τη δοµική αναµόρφωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, συνέβαλαν στη 
συνολική αύξηση της παραγωγικότητας του τοµέα στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα επέτειναν τις πιέσεις στο 
περιβάλλον λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της εγκατάλειψης των µικτών 
καλλιεργειών και της επικράτησης σε ορισµένες περιοχές µονοκαλλιεργειών «βιοµηχανικών ειδών», όπως 
του βαµβακιού στη Θεσσαλική πεδιάδα. 
Αν και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, ακολούθησε γενικά ένα λιγότερο εντατικό 
πρότυπο γεωργικής ανάπτυξης από τις χώρες του Βορρά, η βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής 
γεωργίας επιτεύχθηκε µε τη σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης των βασικών συντελεστών 
εντατικοποίησης των γεωργικών καλλιεργειών, δηλαδή των λιπασµάτων, των φυτοφαρµάκων, και της 
εκµηχάνισης, µε επιπτώσεις στη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα της γεωργικής γης και στη 
βιοποικιλότητα. Ακόµη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πολύ µεγάλη αύξηση των αρδευόµενων 
γεωργικών εκτάσεων. Το 1961, οι αρδευόµενες εκτάσεις αποτελούσαν το 13,3% της γεωργικής γης ενώ, το 
1998, το 36% µε σηµαντικότερο χαρακτηριστικό την επέκταση της άρδευσης στις αροτραίες καλλιέργειες Η 
συνεχής και ανεξέλεγκτη ζήτηση αρδευτικού νερού δηµιουργεί σοβαρές πιέσεις στους υγροτόπους, ενώ 
συνδέεται στενά και µε την εµφάνιση φαινοµένων διάβρωσης και αλάτωσης των εδαφών.  
Ηδη από το 1992, η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, µε τα συνοδευτικά µέτρα που εισήγαγε, προώθησε την 
εφαρµογή περιβαλλοντικών ρυθµίσεων στην αγροτική πολιτική. Ωστόσο, η χαµηλή χρηµατοδότησή των 
µέτρων αυτών, σε σχέση µε το σώµα της ΚΑΠ, καθώς και οι κύριοι προσανατολισµοί της στη λογική της 
αύξησης της παραγωγικότητας, δεν επέτρεψαν να ενσωµατωθεί ουσιαστικά το ενδιαφέρον για το 
περιβάλλον στη γεωργική πολιτική. Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 1999 δίνει, µεταξύ άλλων, 
µεγαλύτερο βάρος στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικών στόχων αναγνωρίζοντας και τον πολυλειτουργικό 
χαρακτήρα της γεωργίας.  
Η ζωική παραγωγή, που αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής αγροτικής παραγωγής, συνιστά 
περιορισµένη απειλή για το φυσικό περιβάλλον, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των µηρυκαστικών είναι 
ζώα ελεύθερης βοσκής. Τοπικά προβλήµατα από την παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων δηµιουργεί η 
πρόσφατα παρατηρούµενη συγκέντρωση χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών µονάδων σε ορισµένες 
περιοχές της χώρας. Αντίστοιχα, µικρή απειλή για το περιβάλλον συνιστά η αλιευτική δραστηριότητα παρά 
την αύξηση της παραγωγής. 
Τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος περιέχονται στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, που 
συντάχθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.  
Σηµαντικό βήµα αποτελούν η αναθεώρηση της Κοινής Πολιτικής Αλιείας, καθώς και η επικείµενη 
αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα αναπτυχθεί το 2003 επί της Ελληνικής Προεδρίας. 
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Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η εφαρµογή µιας αγροτικής πολιτικής που θα εξισορροπεί τις 
οικονοµικές, οικολογικές, κοινωνικές και διατροφικές ανάγκες και θα εγγυάται την ολοκληρωµένη και 
Βιώσιµη Ανάπτυξη της υπαίθρου. Επιδιώκεται, παράλληλα µε την κύρια λειτουργία της γεωργικής 
δραστηριότητας, να ενισχυθεί και να αναδειχθεί ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας της γεωργίας. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί µε τις εξής δράσεις: 

 Στροφή ή/και ενίσχυση των ορθών γεωργικών πρακτικών που συµβιβάζονται µε βιώσιµα πρότυπα 
παραγωγής και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, µε έµφαση στην προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, 
τη µείωση των απωλειών, την προστασία των εδαφών και την αντιµετώπιση της ερηµοποίηση,.  

 Ορθολογική διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων και φυτοφαρµάκων, µε ιδιαίτερη πρόνοια για την 
προστασία των υδροφόρων οριζόντων.  

 Προώθηση ολοκληρωµένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, µε εφαρµογή πολιτικών αξιοποίησης των 
τοπικών πόρων και ενίσχυση της πολυδραστηριότητας.  

 Σταδιακή µετατόπιση του µηχανισµού στήριξης της γεωργίας µέσω των τιµών που δηµιουργεί 
εντατικοποίηση, πλεονάσµατα και στρέβλωση της αγοράς σε µηχανισµό άµεσων ενισχύσεων του αγροτικού 
εισοδήµατος και παράλληλα διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και προστασία της 
δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 Εφαρµογή κατάλληλων µέτρων (κίνητρα-αντικίνητρα) για την ενσωµάτωση στο οικονοµικό αποτέλεσµα των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων όλων των αρνητικών και θετικών εξωτερικών οικονοµιών.  

 Ενίσχυση των προγραµµάτων βιολογικής γεωργίας, µε ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της ελληνικής γεωργίας και των παραδοσιακών προϊόντων της ελληνικής γης.  

 Συνέχιση των προγραµµάτων αγρανάπαυσης, µε ταυτόχρονη παρακολούθηση της εφαρµογής τους και 
προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών. 

 Προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας από εντατικές γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 

 Προώθηση προγραµµάτων ενηµέρωσης των αγροτών για σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές συµβατές µε 
την προστασία του περιβάλλοντος και για τις διαθέσιµες εναλλακτικές καλλιεργητικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν 
τη βιωσιµότητα  της αγροτικής παραγωγής.  

 Κοινωνική αναβάθµιση και καταξίωση της θέσης και του ρόλου των αγροτών ώστε να ανασχεθεί η εγκατάλειψη 
της υπαίθρου.  

 ∆ιαµόρφωση αλιευτικής πολιτικής συνεπούς µε την εφαρµογή ορθών αλιευτικών πρακτικών µε στόχο την 
εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ της ασκούµενης αλιευτικής προσπάθειας και των αλιευτικών αποθεµάτων.  

 
 

Στη βάση αυτών των κατευθύνσεων της Εθνικής µας Στρατηγικής, το Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη 
δροµολογήσει σειρά σηµαντικών έργων και παρεµβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (2000-2006) που συγχρηµατοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ.  
Η επιτυχής εφαρµογή των παραπάνω δράσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την υιοθέτηση των στόχων 
τους από τον αγροτικό πληθυσµό. Επίσης, σηµαντικό ρόλο θα παίξει η συνέργεια της γεωργικής πολιτικής 
µε άλλες πολιτικές και ιδιαίτερα µε την περιφερειακή ανάπτυξη, το χωροταξικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 
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6.7. Βιοµηχανία 

Το µερίδιο ευθύνης της ελληνικής βιοµηχανίας ως προς τη δηµιουργία περιβαλλοντικών πιέσεων συνεχώς 
µειώνεται, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση του ρυθµού µεγέθυνσης της µεταποίησης, 
έναντι του τοµέα των υπηρεσιών και των µεταφορών, αλλά και στην προώθηση θεσµικών µεταβολών στην 
κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης των πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η 
άµεση συµβολή της βιοµηχανίας στην παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου (CO2, µεθάνιο, N2O, SF6, HFC, 
PFC), NOx και SO2 ανέρχεται σήµερα µόλις στο 10%, 15% και 19%, αντίστοιχα. 
Εν τούτοις, εκτιµάται ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς του βιοµηχανικού τοµέα, παράλληλα µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
µεταποιητικών επιχειρήσεων.  
Ο στόχος της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας είναι πρωταρχικής σηµασίας για τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις που καλούνται να προσαρµοσθούν στο νέο -ιδιαίτερα ανταγωνιστικό- περιβάλλον της 
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής αγοράς κάτω από ιδιαίτερα 
δυσµενείς όρους, που καθορίζονται από το αντικειµενικά περιορισµένο µέγεθος της εσωτερικής αγοράς, το 
πολύ µικρό µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων και την απώλεια του πλεονεκτήµατος του χαµηλού κόστους της 
εργασίας.  
Στις νέες αυτές συνθήκες, η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη βιοµηχανική πολιτική 
µπορεί να αποτελέσει προωθητική δύναµη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε 
προφανείς και τις ευεργετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Συγκεκριµένα, περιβαλλοντικές ρυθµίσεις 
µπορεί να ωθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν αντισταθµιστικές δράσεις και καινοτοµίες που να 
αποτελέσουν την πηγή εσόδων αλλά και συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών τους. Οι 
επιχειρήσεις, εντάσσοντας τη φροντίδα για το περιβάλλον στις στρατηγικές τους, κερδίζουν πόρους και 
συµµαχίες στην τοπική κοινωνία, δηµιουργούν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και τελικά 
βελτιώνουν σε πραγµατικούς όρους την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, η προσαρµογή των ελληνικών 
προϊόντων και διαδικασιών στα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την 
πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες αγορές µε υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνήθως υψηλή 
αγοραστική δύναµη. 

Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προωθήσουν παρόµοιες 
αντισταθµιστικές δράσεις, και συγκεκριµένα: 

 Οργανωτικές δράσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, και στη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών διάθεσής των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι δράσεις αυτές που προϋποθέτουν 
σχετικά χαµηλό κόστος έρευνας και είναι εύκολα υλοποιήσιµες, µπορούν άµεσα να µεταφρασθούν σε αυξηµένα 
έσοδα για την επιχείρηση αντισταθµίζοντας σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό το κόστος της συµµόρφωσης προς 
τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς.  

 Εξοικονόµηση ενέργειας, µε στόχο τη µείωση της ενεργειακής έντασης της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα στο µεγάλο 
πλήθος των ΜΜΕ, στις οποίες παρόµοιες επεµβάσεις δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. Εκτός από τα 
απαραίτητα χαµηλού κόστους µέτρα µείωσης των απωλειών, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της συµπαραγωγής 
και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό µε χρήση αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνολογιών.  

 Υποκατάσταση καυσίµων, µε έµφαση στην ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου, καθώς και στην προώθηση 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Εκτός από την άµεση χρήση ΑΠΕ, οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
ενθαρρύνονται να στραφούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (πράσινος ηλεκτρισµός) αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που παρέχει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  
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 Αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, µε έµφαση στη διαφοροποίηση του µίγµατος πρώτων υλών ή 
ενέργειας µε υποκατάστατα φιλικότερα προς το περιβάλλον και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εισροών. 
Η ορθολογική χρήση των πόρων επιβάλλει τη µείωση των απωλειών, την εισαγωγή µεθόδων επεξεργασίας των 
παραπροϊόντων, τον καθαρισµό και την επανάχρηση των αποβλήτων καθώς και την ορθολογική χρήση ή 
βελτιστοποίηση των συνθηκών συντήρησης και ελέγχου των µηχανηµάτων παραγωγής. 

 Καινοτοµικές αλλαγές στο προϊόν, που αποσκοπούν κυρίως σε µεταβολές στη φύση και τον σχεδιασµό του, σε 
κατεύθυνση που συνεπάγεται εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας και διευκολύνει την 
επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση τους µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Επίσης, έµφαση θα δοθεί και στην 
υποκατάσταση των υλικών συσκευασίας από άλλα φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

 
Στην βάση των παραπάνω κατευθύνσεων βιώσιµης µεταποιητικής δραστηριότητας, το Υπουργείο 
Ανάπτυξης έχει ήδη δροµολογήσει σειρά σηµαντικών έργων και παρεµβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που συγχρηµατοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ. Οι 
σηµαντικότερες δράσεις στο πλαίσιο αυτού του Προγράµµατος είναι: 

Ίδρυση και επέκταση µονάδων ανακύκλωσης και αποσυναρµολόγησης στερεών υλικών και 
αποβλήτων. Ίδρυση και επέκταση µονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση περιβαλλοντικών σχεδίων για την απόκτηση οικολογικής σήµανσης προϊόντων ή την 
ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜΑS) κλπ. 
Αποτίµηση και αξιολόγηση του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους σε επιλεγµένους κλάδους 
της µεταποίησης και πιλοτικές εφαρµογές των αποτελεσµάτων για την εσωτερίκευση του 
περιβαλλοντικού κόστους στο µηχανισµό της αγοράς. 
Καταγραφή και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και συσχέτιση 
τους µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.  
Σχεδιασµός και ενδεχόµενη εισαγωγή νέων θεσµών και εργαλείων στην άσκηση βιοµηχανικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής όπως περιβαλλοντικοί φόροι, συστήµατα τιµολόγησης ρύπανσης, 
εθελοντικές συµφωνίες που θα εµπλέκουν τους µηχανισµούς της αγοράς στον οικολογικό 
αναπροσανατολισµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και θα µετριάζουν τις επιπτώσεις των 
πολιτικών αυτών στην ανταγωνιστικότητα. Στα πλαίσια αυτά µελετάται η δοκιµαστική εφαρµογή του 
συστήµατος Εµπορεύσιµων Αδειών που αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς 
επίτευξης των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής 
Υποστηρικτικές ενέργειες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για την 
προσαρµογή της βιοµηχανίας στο νέο περιβαλλοντικό θεσµικό πλαίσιο, οδηγίες που αφορούν στην 
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, SEVESO 
II κλπ 

Αυτό το πλαίσιο άσκησης βιοµηχανικής πολιτικής υπερβαίνει τη λογική των µέτρων αντιρρύπανσης (end-of-
pipe philosophy), χωρίς βέβαια να την καταργεί, όπου η εφαρµογή τέτοιων µέτρων θεωρείται επιβεβληµένη. 
Παράλληλα, µεγάλη έµφαση θα δοθεί στην απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αλλά και στην 
ενίσχυση και αποτελεσµατική λειτουργία των διοικητικών µηχανισµών ελέγχου.  
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6.8. Τουρισµός 

Το ιδιαίτερα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον του ελληνικού χώρου, έχει καταστήσει την Ελλάδα ισχυρό πόλο 
έλξης για τον τουρισµό. Μετά από µια περίοδο ταχύτατης ανάπτυξης δύο περίπου δεκαετιών, ο τουρισµός 
σήµερα συµµετέχει µε 6% στο ΑΕΠ της χώρας συµβάλλοντας ταυτόχρονα σηµαντικά στην απασχόληση και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Όµως, ενώ ο αριθµός των αφίξεων των ξένων τουριστών, που σήµερα 
κυµαίνεται γύρω στα 12 εκ. αφίξεις ετησίως, παρουσιάζει µια µακροπρόθεσµα ανοδική τάση, τα έσοδα από 
την τουριστική δραστηριότητα ακολουθούν πτωτική πορεία ως αποτέλεσµα του έντονα αναπτυσσόµενου 
µαζικού τουρισµού. Ο µαζικός τουρισµός έχει παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε 
συνέπεια η συνέχιση του ίδιου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης ουσιαστικά να υπονοµεύει µακροπρόθεσµα 
την ανάπτυξή του.  
Οι πλέον ευαίσθητες στην τουριστική πίεση περιοχές είναι φυσικά οι παράκτιες στις οποίες συγκεντρώνεται 
και ο κύριος όγκος τουριστών, καθώς και µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Επιπλέον, ο παράκτιος χώρος 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από την πλευρά των φυσικών οικοσυστηµάτων λόγω της συνύπαρξης και 
αλληλεπίδρασης τριών βασικών στοιχείων της φύσης: της θάλασσας, της ξηράς και του αέρα. ∆έλτα 
ποταµών, λιµνοθάλασσες και άλλοι υγροβιότοποι, αµµοθίνες, λιβάδια ποσειδωνίας, κλειστοί κόλποι κλπ. 
αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής και διαβίωσης πολλών και σηµαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. 
Οι πλέον ορατές συνέπειες της υποβάθµισης του περιβάλλοντος είναι η πληθώρα οδικών αρτηριών κατά 
µήκος των ακτών που οδηγούν στους τουριστικούς προορισµούς και ο συνωστισµός στις παραλίες. Η 
αλόγιστη κατανάλωση νερού κατά την άνοµβρη περίοδο, προκαλεί πιέσεις στους υδάτινους πόρους, 
ιδιαίτερα στα µικρά νησιά. Η υψηλή ζήτηση νερού και ιδιαίτερα η υπεράντληση έχει πολλαπλές επιπτώσεις 
σε αυτές τις περιοχές, όπως η µη-αντιστρεπτή υφαλµύρωση των υπόγειων υδροφορέων. Η τουριστική 
βιοµηχανία είναι, επίσης, παραγωγός µεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων. Οι τοπικές αρχές 
αδυνατούν, τις περισσότερες φορές, να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικά σε αυτή την παραγωγή. Ο 
καθαρισµός των ακτών µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων έχει γίνει κοινή πρακτική, παρότι οι µέθοδοι αυτές 
ενδέχεται να προκαλούν διάβρωση στις παραλίες. Παράλληλα, η επεξεργασία των λυµάτων, η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οι ιατρικές και άλλες υπηρεσίες, παρουσιάζονται συχνά ανεπαρκείς κατά τις 
περιόδους αιχµής.  
Στη χώρα µας έχει ήδη εκπονηθεί Πρόγραµµα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Ελληνικών Ακτών και Νησιών, 
που παρείχε γενικές και ειδικές αρχές για τη διαχείριση των περιοχών αυτών, κατευθύνσεις για την 
οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης, τοµεακές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης και 
ειδικές προτάσεις. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος διαµορφώθηκε Σχέδιο Οδηγίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
των Παράκτιων Περιοχών. Ο πρόσφατος Νόµος για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
προβλέπει τη διαµόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάπτυξης για περιοχές µε ειδικά προβλήµατα όπως 
οι παράκτιες και νησιωτικές.  
Τα προβλήµατα και οι δυνατότητες ανάπτυξης του παράκτιου χώρου στην Ελλάδα επιβάλλουν την ανάγκη 
ορθολογικής διαχείρισής του µε την προοπτική µιας στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης που θα λαµβάνει 
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.  
 

Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η αρµονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό 
περιβάλλον µέσω της αποφυγής και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που 
δηµιουργούν. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τις εξής δράσεις: 

 Αποτελεσµατικότερη διαχείριση του µαζικού τουρισµού, µε έµφαση σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που θα αποσκοπούν στη µείωση των πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους όπως στο πόσιµο 
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νερό, µέσω της υιοθέτησης µέτρων για την εξοικονόµηση και ανακύκλωση του νερού ή στην ενέργεια, µέσω της 
εξοικονόµησης και της προώθησης των ΑΠΕ. Κατά προτεραιότητα επίσης πρέπει να αντιµετωπισθεί το θέµα της 
διαχείρισης των απορριµµάτων 

 ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε έµφαση στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού που προβάλλει ως 
βασική αξία το σεβασµό και όχι απλά την εκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, ο αγροτουρισµός 
και ο συνεδριακός τουρισµός αποτελούν περισσότερο ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που δίνουν και τη 
δυνατότητα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. 

 Ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών, µε στόχο την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και 
γνώµονα τη συµβατότητα τους µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Προϋπόθεση η ενεργός συµµετοχή 
και διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς. 

 

Στη βάση αυτών των κατευθύνσεων που ορίζει η Εθνική µας Στρατηγική, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη 
δροµολογήσει σειρά σηµαντικών έργων και παρεµβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» που συγχρηµατοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ.  
Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του τουρισµού εντάσσεται στην ευρύτερη Στρατηγική για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη και οι επιµέρους δράσεις θα προωθούνται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας ολοκληρωµένης 
διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικός ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασµού ως πολιτικής 
συντονισµού και εξειδίκευσης στο χώρο επί µέρους τοµεακών πολιτικών, της κατανοµής των οικισµών, των 
δραστηριοτήτων και των υποδοµών στον χώρο, παράλληλα µε την προστασία των φυσικών πόρων και 
οικοσυστηµάτων. 

6.9. Απασχόληση. 

6.9.1. Βασικές εξελίξεις στο τοπίο της απασχόλησης και στις πολιτικές 
Η συνολική αύξηση της απασχόλησης (πλην πρωτογενούς τοµέα) ήταν 2 % στο πρώτο τρίµηνο και 1% στο 
δεύτερο τρίµηνο του 2001 σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα του 2000. Η οικονοµία, δηλαδή, αύξησε τις θέσεις 
εργασίας τόσο στο δευτερογενή (κατά 0,6% µέσος όρος δύο πρώτων τριµήνων του 2001) όσο και στον 
τριτογενή τοµέα (κατά 0,95% για το ίδιο διάστηµα). 
Το γεγονός ότι το σύνολο των απασχολουµένων εµφανίζει στασιµότητα µε ελαφρές πτωτικές τάσεις 
οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις του πρωτογενούς τοµέα (κατά 6,5% περίπου κατά µέσο όρο στα δύο πρώτα 
τρίµηνα του 2002). Πέρα από τη διαρθρωτική και µακροχρόνια τάση µείωση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ενδεχοµένως η πραγµατική εικόνα της απασχόλησης να 
είναι πολύ λιγότερο περιοριστική στον τοµέα αυτό, καθώς τα διαθέσιµα στοιχεία δεν περιλαµβάνουν σχεδόν 
καθόλου την εργασία των µεταναστών, σηµαντικό τµήµα των οποίων εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα σε 
κάθε είδους δραστηριότητες και σε διαφορετικής ταχύτητας αγροτικές εκµεταλλεύσεις (τόσο στις λεγόµενες 
«δυναµικές» όσο και στις περισσότερο «παραδοσιακές – οπισθοδροµικές»). 
Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί ότι στο ίδιο διάστηµα σηµείωσε σηµαντική αύξηση η κατηγορία των 
µισθωτών στην απασχόληση ενώ µειώνεται ελαφρώς η κατηγορία των αυτο-απασχολουµένων και εντόνως 
η κατηγορία των συµβοηθούντων µελών. Και αυτό το φαινόµενο σχετίζεται µε τις τάσεις που παρατηρούνται 
στον πρωτογενή τοµέα, καθώς η τελευταία κατηγορία ταχείας συρρίκνωσης αφορά γυναίκες άνω των 45 
ετών στον αγροτικό χώρο. Επιπλέον, συσχετίζεται και µε την παρατήρηση περί «αθέατης µεταναστευτικής 
εργασίας» που συχνά επιτρέπει την «έξοδο» των γυναικών από αυτή την αρχαϊκή µορφή εργασίας. 
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Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της απασχόλησης από την άποψη των ηλικιών και της συµµετοχής 
των φύλων. Υπάρχει πτώση της συµµετοχής των νεαρότερων ηλικιών (15 έως 24 ετών) που δεν σχετίζεται 
µε την ανεργία (καθώς η ανεργία µειώνεται ταχύτερα στις ηλικίες αυτές), αλλά µάλλον µε παράταση των 
σπουδών (και στα δύο φύλα). Ενώ όµως για τους άντρες παρατηρείται µείωση ή στασιµότητα της 
απασχόλησης, για τις γυναίκες σηµειώνεται αύξηση για τις ηλικίες της δεκαετίας των 20 ετών, µείωση στην 
κρίσιµη δεκαπενταετία 30 έως 44 ετών και στη συνέχεια αύξησης στις ωριµότερες ηλικίες. Η συνολική 
ισορροπία της απασχόλησης, λοιπόν, µετατοπίζεται ελαφρώς υπέρ των γυναικών µε το ποσοστό τους να 
αυξάνει κατά 1,3% (έναντι µείωσης 0,7% για τους άντρες). Η τάση επιταχυνόµενης εισόδου των γυναικών 
στην αγορά εργασίας πιστοποιεί από µια άλλη πτυχή της ΕΕ∆: κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2001 µπήκαν 
στην αγορά εργασίας περίπου 49.592 γυναίκες που το προηγούµενο έτος είχαν δηλώσει νοικοκυρές. Από 
αυτές το 1/3 βρήκε απασχόληση ενώ τα 2/3 καταγράφηκαν ως άνεργες. 
Η απόσταση που χωρίζει τα ποσοστά συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην απασχόληση παραµένει για 
την Ελλάδα µια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη (επίπεδα µεταξύ της Ιταλίας και της Ισπανίας). Η ψαλίδα 
αυτή ξεκινά κυρίως από τις ηλικίες 25 ετών και άνω, και στη συνέχεια διευρύνεται περισσότερο στις ηλικίες 
άνω των 35 ετών. Παραταύτα έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από τι 1995 µέχρι το 2000. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1995 η ψαλίδα στην Ελλάδα ήταν σαφώς µεγαλύτερη από ότι στην Ιταλία και 
στην Ισπανία, το 2000 η βελτίωση της επίδοσης ήταν εντονότερη στην Ελλάδα (ξεπερνώντας την Ιταλία και 
φτάνοντας περίπου στο επίπεδο της Ισπανίας).  
Αυτό που έχει σηµασία να τονιστεί είναι ότι σε αντίθεση µε άλλες χώρες της Ε.Ε., στην Ελλάδα δεν 
παρατηρήθηκε το φαινόµενο που άλλου έχει ονοµαστεί «µεγέθυνση χωρίς απασχόληση» (jobless growth). Η 
οικονοµική µεγέθυνση συµβάδισε µε αύξηση της ζήτησης για εργασία. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 
στη διάρκεια του 2001 βρήκαν για πρώτη φορά εργασία 91.000 άτοµα (εκ των οποίων 43.000 ήταν 
προηγουµένως άνεργα και 48.000 για πρώτη φορά απασχολούµενοι).  
 
Συγκριτικός πίνακας στοιχείων απασχόλησης 1999, 2000, 2001 (πηγή ΟΑΕ∆) 
 1999 2000 2001 

Αναγγελία πρόσληψης 886.161 978.865 (10,4%) 1.033.800 (5,6%) 

Καταγγελίες σύµβασης 477.166 534.805 (12,1%) 527.575 (-1,4%) 
Οικειοθελείς αποχωρήσεις 277.721 341.195 (22,9%) 386.049 (13,1%) 

 
Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης σε βάρος των αµοιβών (ή των συντάξεων). 
Αντιθέτως η πορεία ανόδου ήταν παράλληλη, διαψεύδοντας σενάρια εκτεταµένης «εκπτώχευσης». 
Σηµειώθηκε αύξηση στην κινητικότητα των ατόµων στο εσωτερικό της αγοράς εργασίας στην τελευταία 
δεκαετία (στοιχεία ΟΑΕ∆). 
Τέλος, οι νέες θέσεις εργασίας ήταν στην συντριπτικής τους πλειοψηφία θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
Αυτό ισχύει όχι µόνον για τον τοµέα της µεταποίησης, αλλά και για τον τοµέα των υπηρεσιών, όπου το 91% 
των νέων θέσεων ήταν πλήρους απασχόλησης και µάλιστα ειδικευµένες. 
Έχει σηµασία ακόµη να υπογραµµιστεί το µεγάλο ειδικό βάρος της απασχόλησης σε µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις. 
Η στρατηγική µας για την αύξηση της συµµετοχής στην απασχόληση και την βελτίωση της ποιότητας της 
εργασίας 
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6.9.2. Ισχυρά και αδύναµα σηµεία στις τάσεις της συµµετοχής στην απασχόληση και κεντρικές 
προκλήσεις. 
Συµµετοχή στην απασχόληση: ποσοστό χαµηλό και (φαινοµενικά) στάσιµο 
Το ποσοστό συµµετοχής στην απασχόληση είναι χαµηλότερο από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο: 55,6% το 
2001, ελαφρά χαµηλότερο από το 2000 – 55,8% -, αλλά ελαφρώς υψηλότερο από το 1999 – 55,4%.  
Η διάσταση της ηλικίας: 
Στις νεαρότερες ηλικίες (20-24 ετών) παρουσιάζει συστηµατικά πτωτική τάση (3 ποσοστιαίες µονάδες στην 
τελευταία διετία). Μάλλον παράταση της εκπαίδευσης. 
 Ελαφρά πτωτική τάση παρουσιάζεται και στις ωριµότερες ηλικίες (55-64). Μάλλον εξ αιτίας πρόωρης 
συνταξιοδότησης. 
Αντιθέτως, ελαφρά ανοδική τάση στις ηλικίες 25-54 (µάλλον εξ αίτιας των γυναικών που αυξάνουν τη 
συµµετοχή τους στην απασχόληση). 
Η διάσταση του φύλου: 
Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση υπολείπεται σηµαντικά αυτής των ανδρών (βρίσκεται λίγο 
παραπάνω από το 40% και υστερεί καταφανώς του στόχου της Λισσαβόνας που είναι 60%). Το χάσµα έχει 
διαφορετικές αιτίες σε διαφορετικές ηλικίες. Στις ηλικίες µεταξύ 45 και 65 ετών (όπου είναι και µεγαλύτερο, 
ξεπερνώντας τις 35 ποσοστιαίες µονάδες) αποδίδεται µάλλον σε διαφορετικά πρότυπα των ώριµων ηλικιών. 
Στην οµάδα ηλικιών από 30 µέχρι 45 ετών το χάσµα των 35 µονάδων µάλλον πρέπει να αποδοθεί εν 
πολλοίς στις αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών µε µικρά παιδιά ενώ στις ηλικίες 20-29 η 
απόσταση είναι σχετικά µικρότερη καθώς αντανακλά το ισχυρό κύµα εισόδου των γυναικών στην 
απασχόληση. 
Άρα: προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης, (και πέραν της αντιµετώπισης του φαινοµένου της 
ανεργίας) 
• Υπάρχει µία «έτοιµη» δεξαµενή ατόµων που θα ήθελαν να εργαστούν (1,1% του συνόλου και 3% των 

εκτός εργασία),  
• Υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα κοιτάσµατα κυρίως µεταξύ γυναικών και δευτερευόντως µεταξύ 

νέων και ώριµων µη – εργαζοµένων,  
Χρησιµοποιώντας ως εργαλεία:  
• Την αύξηση της ποικιλίας των όρων, των µορφών και της διάρκειας της εργασίας 
• την υποστήριξη (των γυναικών κυρίως) στην αντιµετώπιση των πολυσχιδών «οικογενειακών 

υποχρεώσεων» 
• την προσαρµογή των κινήτρων ώστε να ενθαρρύνεται η παραµονή στην εργασία και να αποτρέπεται η 

πρόωρη έξοδος από την απασχόληση. Επίσης η προσαρµογή των κινήτρων θα πρέπει να συνεκτιµά και 
τα αντικίνητρα (τις απώλειες στο οικογενειακό εισόδηµα που συνεπάγεται η «κανονική ένταξη» των 
γυναικών στην αµειβόµενοι εργασία).  

Οι προκλήσεις για την πολιτική απασχόληση 
Η διαθεσιµότητα και ελκυστικότητα της εργασίας 
Ιδιαίτερη σηµασία προσλαµβάνει η ζήτηση της οικονοµίας για εργασία (που τροφοδοτεί αύξηση της 
προσφοράς εργασίας) καθώς και η καταλληλότητα των διαθέσιµων θέσεων εργασίας (που προσδιορίζει το 
βαθµό που η αύξηση της ζήτησης για εργασία µεταφράζεται σε αυξηµένη προσφορά εργασίας). Τα στοιχεία 
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που συνθέτουν την καταλληλότητα περιλαµβάνουν τις αµοιβές, τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια 
στην εργασία, τη διάρκεια της εργασίας, τα ωράρια και η ευελιξία, τη δυνατότητα συµφιλίωσης της 
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή καθώς και την ασφάλεια που προσφέρουν τα συµβόλαια εργασίας. 
Η ισορροπία των οικονοµικών κινήτρων και αντικινήτρων. 
Η συµµετοχή στην αγορά εργασίας εξαρτάται από το εισόδηµα που προσφέρει η εργασία σε σύγκριση µε 
τις διαθέσιµες εναλλακτικές καθώς και το κόστος. Το κίνητρο για την αναζήτηση (και αποδοχή) αµειβόµενης 
απασχόλησης εξαρτάται λοιπόν τόσο από τα διαθέσιµα επιδόµατα όσο και από τα θετικά κίνητρα της 
απασχόλησης. Τα φορολογικά και επιδοµατικά κίνητρα δεν επηρεάζουν συνήθως τους άντρες που 
διαθέτουν προοπτικές υψηλότερων µισθών, επηρεάζουν όµως τις γυναίκες και τους επικεφαλείς 
µονογονεϊκών νοικοκυριών. Τέλος, τα φορολογικά αντικίνητρα (υψηλή φορολόγηση εισοδήµατος από 
εργασία) επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες µε οικογενειακές ευθύνες. 
Μέτρα πολιτικής που υιοθετήθηκαν για την ενίσχυση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης για εργασία. 
Η µείωση των εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης για χαµηλά αµειβόµενους  (για τόνωση της ζήτησης και της 
προσφοράς εργασίας) 
Μείωση κατά 50% της εργοδοτικής εισφοράς για κάθε νέα θέση εργασίας (για τόνωση της ζήτησης). 
Μείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) σε δραστηριότητες εντάσεως εργασίας (για τόνωση της 
ζήτησης). 
Αύξηση του αφορολόγητου ορίου( για τόνωση της προσφοράς). 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση :  
Η δεξιότητες των ανθρώπων επηρεάζουν θετικά τη συµµετοχή τους στην απασχόληση ( είτε µε τη µορφή της 
εξαρτηµένης εργασίας είτε µε τη µορφή της αυτοαπασχόλησης). Κεντρικός στόχος της πολιτικής µας είναι η 
ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και ικανοτήτων  των ανέργων και των εργαζοµένων και η 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η αναντιστοιχία  µεταξύ προσφορά και ζήτησης εργασίας αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα αίτια που παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Οι συνεχής 
µετασχηµατισµοί του παραγωγικού συστήµατος τόσο σε µάκρο, όσο και σε µίκρο επίπεδο µετατοπίζουν την 
σύνθεση των ειδικεύσεων  του εργατικού δυναµικού σε προηγµένα επίπεδα γνώσης και δεξιοτήτων, γεγονός 
που συνεπάγεται «κόστος προσαρµογής» για τους εµπλεκόµενους φορείς (απασχολούµενοι, επιχειρήσεις, 
πολιτεία) και απαιτεί άµεσες ενεργητικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας για την µείωση των 
ανισορροπιών που επιφέρει. 
Συνεπώς, οι ενεργητικές παρεµβάσεις µας για την αύξηση της απασχόλησης προσανατολίζονται, σε ένα 
µεγάλο ποσοστό, σε ενέργειες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε στόχο την ανατροπή της 
ασύµπτωτης σχέσης ανάµεσα στην αγορά εργασίας και στις παρεχόµενες από την εκπαίδευση ειδικότητες. 
Μέσω της επιµόρφωσης και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, επιδιώκεται η αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων και των γνώσεων που έχουν υποβαθµιστεί ή απαξιωθεί. Η αποτελεσµατικότητα των ενεργών 
πολιτικών απασχόλησης (π.χ. επαγγελµατική κατάρτιση) κρίνεται κυρίως από την συµβολή τους στην 
µείωση της ανεργίας, µέσα από την προώθηση των καταρτιζόµενων στην απασχόληση. 
Στόχος των παρεµβάσεων και των πολιτικών µας είναι διαρκής βελτίωση των υφισταµένων συστηµάτων 
εκπαίδευσης / κατάρτισης, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των νέων δεδοµένων και ο έλεγχος της 
λειτουργίας της αγοράς, των δοµών και των συστηµάτων. 
 
6.9.3. ∆ράσεις για την απασχόληση 
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Η Εθνική Πολιτική µέσα από το συντονισµό  των επιµέρους δράσεων επιχειρεί την άρση των εµποδίων που 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού, µε: 
1. Τη δηµιουργία Θεσµικού πλαισίου για την συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι πλέον ευάλωτες οµάδες. 
2. Τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, µε την εφαρµογή των ίσων 

ευκαιριών σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
3. Την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την επιδότηση της απασχόλησης. 
4. Την ανάπτυξη  υποστηρικτικών δοµών και µηχανισµών ανίχνευσης των αναγκών για την αγορά 

εργασίας. 
5. Υποστηρικτικές δοµές για την ισότιµη πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα. 
6. Τη συνεχή συµβουλευτική και υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  
7. Τη σύνδεση της τοπικής ανάπτυξης µε τις ανάγκες απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 
8. Την εµπλοκή όλων των τοπικών φορέων, των µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Κοινωνικών 

εταίρων σε όλα τα στάδια ξεκινώντας από το στάδιο του σχεδιασµού µέχρι και το στάδιο της 
υλοποίησης των δράσεων. 
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7.  Οριζόντιες δράσεις 

Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και η αποτελεσµατική εφαρµογή των τοµεακών πολιτικών 
προϋποθέτουν την προώθηση οριζόντιων δράσεων που διατρέχουν όλους τους τοµείς της οικονοµίας 
και διευκολύνουν την ενεργοποίηση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων. Κυρίαρχη θέση µεταξύ των 
οριζόντιων δράσεων κατέχουν αναµφισβήτητα η προώθηση οικονοµικών εργαλείων για την άρση των 
στρεβλώσεων της αγοράς καθώς και η συλλογή, διαχείριση και διακίνηση της πληροφορίας. 
Πληροφορίες για την εξέλιξη των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των επιπτώσεων τους, καθώς και 
της προόδου εφαρµογής των πολιτικών, επεξεργασµένες για τη διαµόρφωση κατάλληλων δεικτών είναι 
αναγκαίες τόσο στο επίπεδο παραγωγής πολιτικής όσο και για την ενηµέρωση και δραστηριοποίηση 
των πολιτών. 
Κατά συνέπεια το έβδοµο και τελευταίο βήµα για την κατάστρωση µιας ολοκληρωµένης Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι η προώθηση οριζόντιων δράσεων που θα διασφαλίζουν τη 
συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα της.  
 

7.1.  Οικονοµικά εργαλεία  

Η άρση των στεγανών που χωρίζουν την περιβαλλοντική πολιτική από άλλα πεδία πολιτικής παρέµβασης 
και η διάχυση της σε όλες τις τοµεακές πολιτικές θα πρέπει να αντανακλάται και στο είδος των εργαλείων 
που προωθούνται για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της. 
Έχοντας αναγνωρίσει, ότι µια από τις βασικές αιτίες της υποβάθµισης του περιβάλλοντος είναι η αστοχία 
των τιµών, οι οποίες αγνοώντας το περιβαλλοντικό κόστος δεν κατορθώνουν να στείλουν το σωστό σήµα 
στην αγορά, η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θα στηριχθεί και σε εργαλεία που αποσκοπούν 
άµεσα ή έµµεσα στη διόρθωση των τιµών. Έτσι, θα πρέπει να ενισχυθεί το ειδικό βάρος των οικονοµικών 
εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής, τα οποία επιδιώκουν -και σε µεγάλο βαθµό επιτυγχάνουν- τη 
µακροπρόθεσµη µεταβολή της συµπεριφοράς παραγωγών και καταναλωτών, ενσωµατώνοντας την αξία των 
περιβαλλοντικών αγαθών ή/ και το κόστος από την υποβάθµιση τους στους µηχανισµούς της αγοράς. 
Ήδη, η Ελληνική κυβέρνηση εφαρµόζει σε µεγάλη κλίµακα οικονοµικά κίνητρα (επιχορηγήσεις, φορολογικές 
ελαφρύνσεις κλπ.) προκειµένου να άρει υφιστάµενες στρεβλώσεις της αγοράς και να ενισχύσει τη διείσδυση 
προϊόντων και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγµα για την ανάπτυξη 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  
Η χώρα µας µπορεί να προχωρήσει µαζί µε τους Ευρωπαίους εταίρους της στην οργάνωση ενός 
συστήµατος εµπορίας εκποµπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής µεταβολής και την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το σύστηµα αυτό παρέχει σηµαντική 
ευελιξία στην προσπάθεια αποτελεσµατικού ελέγχου των εκποµπών επιτρέποντας την ελαχιστοποίηση του 
κόστους προσαρµογής για την ελληνική οικονοµία, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. Σηµαντικός όρος για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων αυτών 
παραµένει πάντα ο προσεκτικός σχεδιασµός τους και ιδιαίτερα ο καθορισµός του συνολικού αριθµού 
αδειών και η κατανοµή τους στις επιχειρήσεις µε βάση την αρχή του επιµερισµού της ευθύνης και της 
συνεκτίµησης των δυνατοτήτων τους.  
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Παρά τα αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα των οικονοµικών εργαλείων και την υπεροχή τους ως προς το 
κόστος περιορισµού της ρύπανσης, η προώθηση τους δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως µια πορεία 
υποκατάστασης των ρυθµιστικών πολιτικών, αλλά ως µια προσπάθεια εµπλουτισµού και αύξησης της 
αποτελεσµατικότητας µιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να 
στηρίζεται σε ένα συνδυασµό εργαλείων σχεδιασµένων µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας.  
Πρέπει ακόµη να τονισθεί ότι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα τόσο των οικονοµικών 
εργαλείων, όσο και των ρυθµιστικών πολιτικών είναι η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου συστήµατος 
καταγραφής και ελέγχου. 

7.2. Συλλογή και διαχείριση της πληροφορίας 

Η πρόοδος στηρίζεται στη γνώση και η γνώση στην πληροφόρηση. Αυτή η προφανής λογική συσχέτιση 
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο µιας Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και αντανακλάται σε όλες 
τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Κορυφής.  
Η έννοια της πληροφόρησης προϋποθέτει δράσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 
 Συλλογή της πληροφορίας: Στο επίπεδο αυτό είναι απαραίτητη η οργάνωση και επέκταση των 

υφισταµένων µηχανισµών και δικτύων παρακολούθησης των παραµέτρων που σχετίζονται µε τους τρεις 
πυλώνες της Βιώσιµης Ανάπτυξης.  

 Επεξεργασία της πληροφορίας: Σήµερα, η επεξεργασία είναι στενά συνυφασµένη µε τη διαµόρφωση 
δεικτών, δηλαδή την ανάλυση της πρωτογενούς πληροφορίας ως προς τη χρονική εξέλιξη των 
παραµέτρων, την αλληλοσυσχέτιση τους, καθώς και τη σύγκριση τους µε τις αντίστοιχες παραµέτρους ή 
δείκτες άλλων χωρών. 

 ∆ιακίνηση της πληροφορίας: Τόσο η πρωτογενής πληροφορία όσο και οι δείκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης 
αφορούν κοινά αγαθά και κοινά προβλήµατα και κατά συνέπεια πρέπει να διασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτές από το σύνολο της κοινωνίας. Και στο επίπεδο αυτό είναι αναγκαία 
η υποστήριξη µηχανισµών αλλά και διαδικασιών διακίνησης. 

Είναι προφανές, ότι και στα τρία αυτά επίπεδα οι µεγαλύτερες αδυναµίες εντοπίζονται στην περίπτωση της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας. Και αυτό, λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών µέτρησης και 
παρακολούθησης των πολύπλοκων περιβαλλοντικών παραµέτρων αλλά και λόγω της γενικότερης -µέχρι 
πρόσφατα- υποβάθµισης της σηµασίας του περιβάλλοντος στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας χώρας. 
Σε συντονισµό µε τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα θα 
προχωρήσει σε ενέργειες µε στόχο την κάλυψη όλων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν τη 
συστηµατική συλλογή πληροφοριών, τη διαµόρφωση δεικτών που ποσοτικοποιούν την έννοια και τους 
στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης και την ευρύτατη διακίνηση τους.  
Η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση και των τριών αυτών επιπέδων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δύο διακριτών 
αλλά εξ ίσου σηµαντικών στόχων. 
Στη στήριξη των διαµορφωτών πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκτίµηση της 
προόδου εφαρµογής της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης και του βαθµού επίτευξης των στόχων της. 
Ειδικότερα, η παρακολούθηση της εξέλιξη των δεικτών Βιώσιµης Ανάπτυξης –διαρθρωτικών, 
περιβαλλοντικών και τοµεακής ενσωµάτωσης- θα δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης των µέτρων και 
πολιτικών που έχουν επιλεγεί και θα επιτρέψει την πιθανή αναθεώρηση τους µε σκοπό την επιτάχυνση της 
πορείας προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.  
Στην ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα οικονοµικών παραγόντων και κοινωνικών 
οµάδων, όπως οι επιχειρήσεις, τα σωµατεία, τα πανεπιστήµια και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Η 
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πληροφόρηση αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των προβληµάτων και την ενεργοποίηση όλων 
των εµπλεκοµένων φορέων για την αναζήτηση λύσεων και τον καθορισµό των αναγκαίων πολιτικών.  
 

7.3. Θεσµικά, διοικητικά και λοιπά µέτρα  

Η επιτυχής εφαρµογή της Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θα πρέπει να διασφαλισθεί µε την 
προώθηση των αναγκαίων θεσµικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερη 
σηµασία αποδίδεται στις ακόλουθες δράσεις: 
 Πλήρης ενσωµάτωση της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο: Το θεσµικό πλαίσιο στην 

Ελλάδα ήδη έχει επηρεαστεί σηµαντικά από τις θεσµικές ρυθµίσεις που προωθούνται σε κοινοτικό 
επίπεδο. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχισθεί και θα ενισχυθεί µε την αποφυγή 
καθυστερήσεων και την ουσιαστική προώθηση και εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών στο πλαίσιο 
άσκησης της πολιτικής της χώρας. .  

 Επικύρωση διεθνών συµβάσεων: Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τις περισσότερες 
από τις διεθνείς συµβάσεις για το περιβάλλον. Συγκεκριµένα, από τις 80 πιο σηµαντικές Επιλεγµένες 
Πολυµερείς Συµφωνίες για την περιβαλλοντική προστασία που έχουν υπογραφεί σε διεθνές επίπεδο, η 
Ελλάδα έχει επικυρώσει το 55% και έχει αποκηρύξει µόλις το 2,5%.  

 Προώθηση συναινετικών θεσµών και µηχανισµών που προάγουν την ενδυνάµωση του διαλόγου 
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη συµφωνία σε κοινώς αποδεκτά προγράµµατα δράσης. Οι 
δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση και υιοθέτηση του στόχου της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία.  

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του δηµόσιου διαλόγου για τη διάχυση της 
έννοιας και των προϋποθέσεων της Βιώσιµης Ανάπτυξης µε ταυτόχρονη ανάδειξη του αδιέξοδου 
χαρακτήρα των µη βιώσιµων επιλογών και πολιτικών. Μακροπρόθεσµος στόχος πρέπει να είναι η 
ριζική αναθεώρηση των κυρίαρχων προτύπων κατανάλωσης, που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο 
για την επίτευξη της βιωσιµότητας.  

 Ανάπτυξη σύγχρονων Υποδοµών Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας (ηλεκτρονικό εµπόριο, ενεργειακά 
δίκτυα) που στηρίζονται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Οι 
δράσεις αυτές διευκολύνουν την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ κατά κανόνα έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 Εκπόνηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης σε επίπεδο ΟΤΑ, στα οποία θα 
περιλαµβάνονται όλα τα µέτρα και οι δράσεις επί µέρους προγραµµάτων που αφορούν άµεσα ή έµµεσα 
στο περιβάλλον, όπως και οι απαραίτητες δράσεις για την εφαρµογή της πολιτικής Βιώσιµης 
Ανάπτυξης: εφαρµογή χωροταξικών µελετών, διαχειριστικών µελετών, καθορισµού χρήσεων γης, 
αστικών αναπλάσεων κλπ. Γενικότερα, είναι απαραίτητη η επένδυση στις υποδοµές καθώς και στην 
κατάρτιση των στελεχών των ΟΤΑ, προκειµένου να µπορέσουν ανταποκριθούν στις αυξηµένες 
απαιτήσεις που συνεπάγεται η εφαρµογή της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

 Παροχή κινήτρων και διοικητικής υποστήριξης για την ενθάρρυνση επενδύσεων Τεχνολογικού 
Εκσυγχρονισµού του παραγωγικού δυναµικού, την αναβάθµιση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και την αναδιάρθρωση της ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης.  

Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν προς όφελος της επιτυχούς υλοποίησης της Στρατηγικής για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη τα εξής εργαλεία: 
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Η Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο το οποίο 
εφαρµόζεται ήδη από το 1990 µε την έκδοση της ΚΥΑ 69269/5387/1990. Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων συντάσσονται για κάθε σηµαντικό έργο ή δραστηριότητα που σχεδιάζεται ή λειτουργεί 
µε στόχο να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ένας επιπλέον 
µηχανισµός που συστάθηκε πρόσφατα µε το Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) είναι η Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η οποία θα αναλάβει το καθήκον να ελέγχει την εφαρµογή 
των περιβαλλοντικών όρων που έχουν οριστεί από τη διοίκηση. 

 

 H εφαρµογή του νέου συστήµατος (οδηγία 2001/42/EK) σχετικά µε τη στρατηγική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. Στόχος είναι η 
ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στο σχεδιασµό ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης εξασφαλίζοντας ότι θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις.  

Τέλος, είναι αναγκαία η συνέχιση και ενδυνάµωση της παρουσίας της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς που 
προάγουν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και η προώθηση διεθνών συνεργασιών σε θέµατα προστασίας 
περιβάλλοντος. Η Ελλάδα ήδη συµµετέχει στις δραστηριότητες όλων των σχετικών διεθνών οργανισµών, 
συµπεριλαµβανοµένων των: ΟΟΣΑ, UN-ECE και UNEP. Έχει αναπτύξει διεθνείς περιβαλλοντικές 
συνεργασίες στα Βαλκάνια και την περιοχή της Μεσογείου µε στόχο τη διαφύλαξη του πλούσιου αλλά και 
ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες διεθνούς 
χαρακτήρα, καθ' οδόν προς την Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη που θα γίνει φέτος στο 
Γιοχάνεσµπουργκ 
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