To Green Tank
Το Green Tank είναι η πρώτη δεξαμενή ιδεών στην Ελλάδα.
Δεν είναι πολιτικό ρεύμα, κομματικό όργανο, Μη Κυβερνητική
Οργάνωση, όμιλος προβληματισμού, ίδρυμα μελετών, εταιρία
ερευνών.
Η πράσινη δεξαμενή ανοίγει την ατζέντα, παράγει νέες ιδέες,
δημιουργεί προοπτικές για την πράσινη οικονομία.
Για τις μεγάλες αλλαγές της πράσινης εποχής.

Ο Πράσινος Φάκελος
Ο Πράσινος Φάκελος είναι το πρώτο συλλογικό έργο του
Green Tank. Ένα σύνολο 40 προτάσεων για τη στρατηγική,
τους στόχους, τις πολιτικές, την οργάνωση, τον
προϋπολογισμό, τα έργα, τις υποδομές, τις επενδύσεις,
τις θέσεις απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης.
Για τις προοπτικές της νέας δεκαετίας και την παραγωγική
διανομή του πλούτου στην κοινωνία.

ΕΛΛΑΔΑ 2020
Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2020 δεν περιορίζεται στις
αυτονόητες επιπτώσεις της περιβαλλοντικής καταστροφής,
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις διατάξεις για
τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα και
τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.
Δεν είναι ιδεολογικό μανιφέστο, ούτε επιστημονικό σενάριο
με χημικούς δείκτες αναφοράς. Δεν αντικαθιστά τις ευθύνες
των κομμάτων, τις εξειδικευμένες γνώσεις των επιστημόνων
και την προσφορά της κοινωνίας των πολιτών.
Προχωράει ένα βήμα πιο μπροστά.

Η παγκόσμια συγκυρία
Ηδιαπίστωσητωνκινδύνωντηςπεριβαλλοντικήςκαταστροφής
έχει γίνει από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.
Οι πιο ευαίσθητοι πολίτες ανέλαβαν πρωτοβουλίες,
δημιούργησανκινήματα,σύστησανοργανώσεις,αντιστέκονται
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Οι επιστημονικές λύσεις και η τεχνογνωσία είναι διαθέσιμα
από τη δεκαετία του ΄90.
Η έλλειψη οποιασδήποτε εναλλακτικής επιλογής για
την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης ωρίμασε πλέον τις
συνθήκες για την ενεργητική αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής από την κοινωνία και την αγορά.

Οι διεθνείς προοπτικές
Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
προβλέπεται να επενδυθούν παγκοσμίως $50 τρισ.
έως το 2050. Η ζήτηση για ενέργεια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αυξηθεί κατά 50% έως το 2030.
Ο Μπάρακ Ομπάμα ανακοίνωσε επενδύσεις $150 δισ.
για τη δημιουργία 5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
Η βιομηχανία της ανανεώσιμης ενέργειας στη Γερμανία έχει
σήμερα αξία $240 δισ., απασχολώντας 250.000 εργαζομένους.
Μέχρι το 2020, θα εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο
περισσότεροι από ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Το τμήμα εμπορίας ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίζει
σήμερα €20 δισ., με δυνατότητα αύξησης τα €400 δισ.
έως το 2030.

Η οικονομική κρίση
Οι συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης καθιστούν μονόδρομο
τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κράτους για την ανάπτυξη
της πράσινης οικονομίας. Σε όλο τον κόσμο, οι επενδύσεις
και οι εγγυήσεις των κρατών προσδιορίζουν πλέον τη μορφή
εξέλιξης των οικονομιών και την ισορροπία των κοινωνιών.
Ο μεγάλος ασθενής της πολιτείας μας, το κράτος,
είναι η μόνη λύση που έχουμε. Αυτό το κράτος που
δεν φτιάχτηκε για να δουλεύει, αλλά για να βολεύει.

Το κόστος υπανάπτυξης
Οι στόχοι που τέθηκαν στην Λευκή Βίβλο για την παραγωγή
αιολικής ενέργειας μέχρι το 2010 από τα μέλη της Ευρώπης
των 15, επιτεύχθηκαν 5 χρόνια νωρίτερα.

Ο αριθμός των επενδυτικών προτάσεων στην Ελλάδα ήταν
αντίστοιχος. Με το σημερινό ρυθμό έγκρισης των αδειών,
οι ίδιοι στόχοι προβλέπεται να υλοποιηθούν στην χώρα μας
το 2023.
Αυτά τα 20 χρόνια καθυστέρησης από τους εταίρους μας
αποτυπώνουν το εύρος της εθνικής υπανάπτυξης σε όλους
τους τομείς. Η διαφθορά, η μιζέρια, η γραφειοκρατία, οι μίζες,
τα ρουσφέτια, ο λαϊκισμός κοστίζουν πλέον σε όλους.
Μας καθιστούν μονίμως ουραγούς, αντικείμενο επιτήρησης
και διεθνών ελέγχων.

Νέο πρότυπο ανάπτυξης
Οι προτάσεις για την Ελλάδα του 2020 δημιουργούν ένα νέο
πρότυπο για την ανάπτυξη της χώρας. Συγκροτούν ένα σχέδιο
με ορίζοντα δεκαετίας και σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής
πράσινης οικονομίας. Για να γίνει η Ελλάδα παραγωγός και
όχι θεατής ή καταναλωτής της πράσινης εποχής.

Ανασυγκρότηση του κράτους
Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές για να
γίνει σταδιακά μια ισχυρή δύναμη της πράσινης οικονομίας.
Για να αποτελέσει η πράσινη οικονομία ένα νέο πρότυπο
για την ανάπτυξη της χώρας, επιβάλλεται πρώτα από όλα
η ανασυγκρότηση του κράτους. Η ανανέωση των θεσμών,
η απλοποίηση των νόμων, η διοικητική αποκέντρωση,
η αποσαφήνιση των στόχων, ο εκσυγχρονισμός του
προϋπολογισμού, η διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο όραμα. Μια νέα κατεύθυνση
για το μέλλον, στην οποία μπορούμε όλοι να πιστέψουμε.
Το 40% της εθνικής οικονομίας που παράγεται από
το δημόσιο καθορίζει το ποσοστό της συμμετοχής του
για την υπέρβαση της δύσκολης σημερινής συγκυρίας και
τη δημιουργία των υποδομών της μελλοντικής ανάπτυξης.

Συλλογική οργάνωση

Η δυναμική της πράσινης οικονομίας αποτελεί διεθνώς
τη μοναδική διέξοδο για την υπέρβαση της κρίσης.
Αυτή η αλλαγή του μοντέλου της παγκόσμιας ανάπτυξης
είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας.

Η επίτευξη των στόχων του 2020 θα καθορίσει τη θέση
της χώρας μας στον 21ο αιώνα. Η πράσινη ανάπτυξη δεν
είναι μια ακόμα πολιτική σαν όλες τις άλλες. Είναι ένα όραμα
για την προοπτική της Ελλάδας και την ευημερία των Ελλήνων.

Η συμμετοχή στα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης
είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.

Με τις συγκεντρωτικές δομές του κράτους, όπως λειτουργεί
σήμερα, η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων είναι αδύνατη.
Η νέα μορφή οργάνωσης της πολιτείας μας πρέπει να είναι
συλλογική.

Εθνική στρατηγική
Η αξιοποίηση των ευκαιριών που θα καθορίσουν τη θέση
της χώρας μας στο μεταβιομηχανικό κόσμο, προϋποθέτει
ένα ευρύτερο σχέδιο που υπερβαίνει τις δεσμεύσεις προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών και τα ελάχιστα ποσοστά παραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μια εθνική στρατηγική για την εκμετάλλευση των προοπτικών
της πράσινης ανάπτυξης από όλους τους παραγωγικούς
κλάδους και τη διανομή των ωφελειών σε όλες τις κοινωνικές
ομάδες και τις περιφέρειες.

Νέος Αναπτυξιακός Χάρτης
Το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας είναι ανάγκη
να δομηθεί σε ένα νέο αναπτυξιακό χάρτη. Για την υπέρβαση
των δομικών αγκυλώσεων της υπανάπτυξης και
την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Ο σχεδιασμός της νέας Ελλάδας, η χαρτογράφηση των
μεταβιομηχανικών δομών, η παραγωγική γεωγραφία της νέας
εποχής θα προσφέρουν νέες δυνατότητες για την ανάδειξη
των τοπικών κοινοτήτων και τη βιωσιμότητα του εθνικού
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φυσικού πλούτου.

Πράσινος Καποδίστριας
Η αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το θεμέλιο
της παραγωγικής ανασυγκρότησης του κράτους.
Τα προτεινόμενα σχέδια για τη συνένωση των Δήμων
είναι έωλα γιατί στερούνται στρατηγικής κατεύθυνσης.
Αδυνατούν να διασφαλίσουν τους πόρους για την
πρακτική εφαρμογή τους.
Η διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας πρέπει να βασισθεί
στην εθνική στρατηγική για την αποτελεσματική υλοποίηση
του νέου μοντέλου ανάπτυξης.
Η παραγωγική αυτονομία των νέων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή
του αναπτυξιακού χάρτη και τη διεύρυνση των προοπτικών
για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Υπουργείο Πράσινης Ανάπτυξης
Η διεύρυνση των στόχων, από την παθητική λογική
της μονομερούς αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής
αλλαγής σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας,
σε μια ενεργητική πολιτική για την παράλληλη αξιοποίηση
των νέων ευκαιριών που διανοίγονται για την Ελλάδα καθιστά
την, καθυστερημένη πλέον, σύσταση Υπουργείου
Περιβάλλοντος ανεπαρκή.
Ο επιτελικός συντονισμός του Εθνικού Σχεδίου Βιωσιμότητας
και του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας προϋποθέτει
ένα Υπουργείο Πράσινης Ανάπτυξης. Ένα Νόμο Πλαίσιο για
την επίσπευση των πράσινων έργων υποδομής και ένα νέο
Πράσινο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σύμφωνα με την Εθνική
Παραγωγική Στρατηγική για την προστασία του εθνικού
φυσικού πλούτου.

Εθνικός Παραγωγικός Προϋπολογισμός
Το νέο πρότυπο ανάπτυξης δεν μπορεί να εφαρμοσθεί
με τη σημερινή μορφή του εθνικού προϋπολογισμού,
στον οποίο δεν υπάρχουν στρατηγικές προτεραιότητες,
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δεν αποτελούν επενδύσεις για την αύξηση των εσόδων και
η κατανάλωση αποτελεί το βασικό κριτήριο διαμόρφωσης του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Η παραγωγική στρατηγική της χώρας πρέπει να αποτυπωθεί
σε ένα νέο οικονομικό σχέδιο που να σχετίζεται άμεσα με το
νέο Πράσινο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
Ο εκσυγχρονισμός της δομής του προϋπολογισμού είναι
αναγκαίος για τη σαφή διατύπωση των παραγωγικών στόχων,
την εξειδίκευση των προγραμμάτων και την οικονομική
ανταποδοτικότητα του εθνικού φυσικού πλούτου που
αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού.
Η αξιοποίηση της αποτίμησης του εθνικού φυσικού πλούτου
και η δίκαιη διανομή των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης
στην κοινωνία προσδιορίζουν το εύρος των διαστάσεων
εφαρμογής του.

Ο προϋπολογισμός της Πράσινης Ανάπτυξης
Η αξιοποίηση του τέταρτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
του συνολικού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
των €39 δισ., σε μια ενιαία παραγωγική κατεύθυνση είναι
η τελευταία δυνατότητα που έχουμε για την επίτευξη
ενός μεγάλου εθνικού στόχου.
Για τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητάς του και
την αύξηση των συνεργιών μεταξύ των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Διάθεση του 1% από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων
της κλιματικής αλλαγής.
Αξιοποίηση του 2% από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα των εθνικών υποδομών της πράσινης
οικονομίας, την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών
της γεωργίας, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του
τουρισμού και τη δημιουργία των αναγκαίων κοινωνικών
υποδομών.

Πράσινη Τράπεζα

Πράσινη απασχόληση

Με άξονα την αλλαγή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος προτείνεται -με καινοτομική πρωτοβουλία της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών- η δημιουργία Πράσινης
Τράπεζας.

Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, η ανάδειξη των
υγιεινών γεωργικών προϊόντων, η ανταγωνιστική εξειδίκευση
της βιομηχανίας στους τομείς της διατροφής, των κατασκευών
και της ενέργειας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
η προσαρμογή του τουρισμού στις νέες ανάγκες είναι
τα θεμέλια της παραγωγικής ανασυγκρότησης που
θα διασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας.

Βασικός καταστατικός στόχος της Πράσινης Τράπεζας
θα είναι η χρηματοδότηση των πράσινων έργων υποδομής,
η ανάπτυξη πράσινων χαρτοφυλακίων και η ενίσχυση
των επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Η δραστηριότητα
της Πράσινης Τράπεζας θα μπορεί να ενθαρρύνει το Δημόσιο
και τους ΟΤΑ στην έκδοση Πράσινων Ομολόγων και στην
υλοποίηση Πράσινων Προγραμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.

Παραγωγική οικονομία
Οι επενδύσεις αυτές διασφαλίζουν την υλοποίηση των εθνικών
στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, η παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξάνεται κατά 50%
έως το 2020.
Η πράσινη ανάπτυξη, όμως, δεν είναι μόνο δημόσια
επιχείρηση ούτε εξαντλείται στον καινούργιο κλάδο
της ενέργειας για τη χώρα μας.
Για πρώτη φορά, αξιοποιούνται όλες οι δυνάμεις της χώρας
με στόχο τα οφέλη της ανάπτυξης να διαχέονται σε όλους
τους παραγωγικούς κλάδους. Ενδυναμώνονται οι σταθερές
παραγωγικές βάσεις για την τόνωση της πραγματικής
οικονομίας και τη διασφάλιση των σημερινών θέσεων
εργασίας.
Το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας δημιουργεί προοπτικές
για όλη την κοινωνία.

Εθνική ταυτότητα
Η εθνική παραγωγική στρατηγική εμπλουτίζεται από το σαφή
προσδιορισμότηςεθνικήςταυτότητας.Τωνπαραγωγικώναξιών
του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας που
αντιπροσωπεύει η Ελλάδα στον κόσμο.

Ο τομέας της ενέργειας είναι η ατμομηχανή του νέου
προτύπου ανάπτυξης. Δημιουργεί τις προοπτικές για
τη μακροχρόνια πρόοδο του τόπου.

Γεωργικά ολοκληρωμένα προγράμματα
Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγροτικής οικονομίας
απαιτεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο δεκαετίας για το συνολικό
εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.
Για την προστασία, την πιστοποίηση και την ανάδειξη
των υγιεινών προϊόντων της ελληνικής διατροφής.

Πράσινη βιομηχανική ανασυγκρότηση
Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας,
η συνεχής αύξηση της ανεργίας, η ανάγκη μείωσης
των ρυπογόνων εκπομπών και εξοικονόμησης ενέργειας
καθιστούν την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας επιτακτική.
Η μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στις υποδομές των ανανεώσιμων
πηγώνενέργειας,στησταδιακήμετεξέλιξητουκατασκευαστικού
κλάδου και της κατοικίας με βιοκλιματικά πρότυπα και
στη διασύνδεση της βιομηχανίας με την ελληνική διατροφή.

Πράσινη κατοικία
Το σπίτι αποτελεί σταθερή αξία για κάθε Έλληνα.
Η απόκτηση τεχνογνωσίας για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές
προδιαγραφές και την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να
αναδείξει τον τομέα της πράσινης κατοικίας σε παραγωγική
αιχμή της νέας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην διάσωση
χιλιάδων θέσεων εργασίας.
5

Ο υπό θεσμοθέτηση Κανονισμός Ενεργειακής Πιστοποίησης
Κτιρίων πρέπει να περιλάβει και τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών
και να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών “Κάνε
το μόνος σου”.
Μιατέτοιαεφαρμογή θασυμβάλλεισημαντικά στονπεριορισμό
της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια κατοικιών και θα
βελτιώσει το μικροκλίμα στις γειτονιές των τσιμεντουπόλεων.

Αρχιπέλαγος πράσινης ενέργειας
Η Ελλάδα διαθέτει τα περισσότερα νησιά σε όλη την Ευρώπη,
με τις ευνοϊκότερες φυσικές κλιματολογικές συνθήκες
για την παραγωγή πράσινης ενέργειας.
Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εθνικού δικτύου θα συμβάλλει
στην επίλυση του προβλήματος ηλεκτροπαραγωγής,
στην αυτονομία, την αυτάρκεια και την αειφορία της
νησιωτικής χώρας.
Η αύξηση του δεσμευτικού στόχου για το 2020 κατά 50%
είναι απόλυτα εφικτή, με όφελος τη μείωση των τιμών
ηλεκτρικού ρεύματος και την επίλυση του προβλήματος
χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

100 πράσινα νησιά
Η διασφάλιση της επάρκειας σε ενέργεια και νερό
για τα 100 κατοικημένα νησιά που ερημώνουν είναι
κοινωνική υποχρέωση της Εθνικής Στρατηγικής.
Μόνον έτσι θα μετεξελιχθούν τα πελάγη της ελληνικής
επικράτειας σε Αρχιπέλαγος πράσινης ενέργειας.
Η δημιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελεί
ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας.

100 πράσινα χωριά
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Η αναβίωση των εγκαταλειμμένων παραδοσιακών οικισμών,
που δεν προστατεύθηκαν μέχρι σήμερα, με πρότυπα
αειφόρου ανάπτυξης συνδέεται με τους τομείς της διατροφής,
της ενέργειας και του αγροτουρισμού.

Μητροπολιτικά Πάρκα

Διπλή Ανάπλαση Θεσσαλονίκης

Η έλλειψη χώρων πρασίνου υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής
των πολιτών. Η συνολική αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων
πρασίνου σε όλη την Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία
πρότυπων χώρων για περπάτημα, άθληση και παιχνίδι αλλάζει
τον καθημερινό τρόπο ζωής στην Ελλάδα.

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο.
Η Διεθνής Έκθεση μεταφέρεται από το κέντρο στη δυτική
πλευρά της πόλης για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
εκθεσιακού κέντρου 500 στρεμμάτων και τη διεκδίκηση της
Παγκόσμιας Έκθεσης με αντικείμενο την Πράσινη Ανάπτυξη.

Πράσινη Αθήνα

Ο χώρος που απελευθερώνεται ενώνεται με την παραλία
δημιουργώντας ένα Μητροπολιτικό Πάρκο από τον Λευκό
Πύργο έως το Πανεπιστήμιο. Τα κτίρια επισκευάζονται με
βιοκλιματικά πρότυπα, για να λειτουργήσουν ως Βαλκανικό
Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης.

Η Αθήνα αλλάζει φυσιογνωμία. Με 15 πολεοδομικές
παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, δημιουργούνται
15 Μητροπολιτικά Πάρκα, αποδίδοντας 50.000
πράσινα στρέμματα στον ελληνικό λαό.
Αλλάζει ο περιβαλλοντικός χάρτης της πρωτεύουσας.
Η Αθήνα γίνεται παραλιακή πόλη, αξιοποιούνται οι Ολυμπιακές
εγκαταστάσεις για την καθημερινή άθληση και το κέντρο
της πόλης περπατιέται από τη μια άκρη έως την άλλη.
Η οδός Πανεπιστημίου πεζοδρομείται για να γίνει
ο ωραιότερος δρόμος της Ευρώπης.
Η Ελλάδα αποκτά ένα σύγχρονο προορισμό για
την προσέλκυση τουριστών 12 μήνες το χρόνο.

Μητροπολιτικό Πάρκο Πράσινης Ανάπτυξης
Το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό γίνεται το Διεθνές
Κέντρο της Πράσινης Ανάπτυξης, διασώζοντας το σύνολο
των 7.100 στρεμμάτων από την τσιμεντοποίηση.
Με την απαγόρευση κάθε νέας κατασκευής, τον
επανασχεδιασμό των κεντρικών κτιρίων με βιοκλιματικά
πρότυπα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη φυσική
συνένωσή του με τη θάλασσα.
Μια θερμοκοιτίδα πράσινης επιχειρηματικότητας,
με προσφορά φορολογικών κινήτρων, για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, την αειφόρο ανάπτυξη και
την προστασία του φυσικού πλούτου.
Η Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ
2020, η Πράσινη Τράπεζα, το Εθνικό Κέντρο Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι Πράσινοι Συνεταιρισμοί
και το Πανεπιστήμιο Πράσινων Σπουδών εγκαθίστανται
στον ίδιο χώρο για τη διεύρυνση των συνεργιών.

Πράσινοι Συνεταιρισμοί
Στο νέο πρότυπο ανάπτυξης πρέπει να υπάρχουν
οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή όλων των πολιτών
σε όλη την Ελλάδα.
Η αναδιάρθρωση του Συνεταιριστικού Κινήματος, με στόχο
να περιλάβει την Πράσινη Ενέργεια, το Νερό, την Οικονομία
της Γεωργίας και την Οικολογική Τουριστική Ανάπτυξη θα
διευρύνει τις δυνατότητες εφαρμογής, την κοινωνική αποδοχή,
τις οικονομικές συνέργιες και τις δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος βάσει του Εθνικού Σχεδίου Βιωσιμότητας.

Θέσεις εργασίας

απασχόληση σε 250.000 από τους 700.000 μη ενεργούς
οικονομικά και μη άνεργους πολίτες.

Εθνικό Σύστημα Ζωής
Για τη διανομή των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης
σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, προτείνεται η δημιουργία
του Εθνικού Συστήματος Ζωής.
Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την κατοχύρωση
της βιωσιμότητας, του φυσικού πλούτου, την προστασία
της υγείας και των σύγχρονων δικαιωμάτων, για τη διασφάλιση
της ποιότητας ζωής.
Ένα εθνικό σύστημα για την ευημερία των πολιτών, με δείκτες
ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης που αποτυπώνονται
στον εθνικό προϋπολογισμό.
Ένα σχέδιο κοινωνικής διανομής του πλούτου για τα επόμενα
δέκα χρόνια.

Ο εθνικός στόχος του 2020
Τα αποτελέσματα της πράσινης ανάπτυξης δεν αρκεί
να είναι οικονομικά και λογιστικά. Αποστολή της Ελλάδας
για το 2020 είναι να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ζωής
στην Ευρώπη για όλους τους πολίτες.

Από την εφαρμογή των προτάσεων του προγράμματος
ΕΛΛΑΔΑ 2020 μπορούν να διασφαλισθούν μόνιμες δουλειές
για 350.000 πολίτες από:
• τη δημιουργία 200.000 νέων πράσινων θέσεων εργασίας
• τη διάσωση 150.000 θέσεων εργασίας από τους
σημερινούς παραγωγικούς κλάδους

Η υγεία των πολιτών να προστατεύεται από τις επιπτώσεις
τηςπεριβαλλοντικήςκαταστροφήςχωρίςκοινωνικέςδιακρίσεις
και διαχωρισμούς.

Με την παράλληλη εφαρμογή των 35 ωρών εργασίας
στις εταιρίες πράσινης ανάπτυξης, δημιουργούνται επιπλέον
40.000 θέσεις εργασίας.

Ο εθνικός στόχος του 2020 πρέπει να έχει αντίκρισμα
κάθε μέρα σε κάθε Έλληνα.

Η καθυστερημένη έναρξη του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας στην Ελλάδα θα αντικατοπτρίζει το 2020 έως και
το 5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, προσφέροντας

Στο νερό που πίνουμε, στον αέρα που αναπνέουμε,
στο φαγητό που τρώμε, στις εικόνες που βλέπουμε,
στους δρόμους που κινούμαστε, στη δουλειά που κάνουμε,
στο εισόδημα που έχουμε, στη ζωή που ζούμε.
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Η βιωσιμότητα είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα.

Δικαίωμα στην πράσινη ανάπτυξη

περιεχόμενα
15

Εισαγωγή

15
15
15
15

Η πράσινη εποχή
Το Greentank
Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2020
Οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι ευκαιρίες

15

Το πρόβλημα

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
Η μεγάλη εικόνα
Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού
Αύξηση των αναγκών
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Αύξηση της θερμοκρασίας
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Πλημμύρες
Αμεμοθύελλες
Διατάραξη των οικοσυστημάτων
Εξαφάνιση των δασών
Καταστροφή των υγροτόπων
Απειλούμενα είδη
Μαύρη αγορά ζώων
Θαλάσσια οικοσυστήματα

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής
Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Ενεργειακή κατανάλωση
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Έλλειψη υδάτων
Μόλυνση υδάτων
Υποσιτισμός
Περιβαλλοντικοί μετανάστες
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

15
24		
24		
24		
24		
24		

Η παγκόσμια κρίση
Αστικοποίηση
Οικονομική ανισότητα
Κόστος εξοπλισμών
Τρομοκρατία
Εκμετάλλευση ανηλίκων

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Οικολογικό αποτύπωμα
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Άνοδος της θερμοκρασίας
Πλημμύρες
Ενέργεια
Ατμόσφαιρα
Μεταφορές
Νερό
Νησιά
Κατοικία
Δάση
Ποτάμια
Απόβλητα
Τρόφιμα
Ζωικός πλούτος

15

Οι προοπτικές

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Οι δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή
Διπλωματικές διαπραγματεύσεις
Το κόστος της αδράνειας
Πράσινες επενδύσεις
20-20-20
Αύξηση επενδύσεων
Ανταποδοτικότητα επενδύσεων
Ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Θέσεις εργασίας

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Η πράσινη επανάσταση
Πράσινη βοήθεια
Πράσινη ενέργεια
Πράσινα κτίρια
Πλωτά νησιά
Πράσινο κράτος
Πράσινοι Αγώνες
Αύξηση δασών
Πράσινοι νόμοι
Οικολογική συνείδηση

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Η νέα πράσινη συμφωνία
Πράσινη αγορά
Πράσινες επενδύσεις
Εμπόριο ρύπων
Πράσινη ενέργεια
Αιολική ενέργεια
Πράσινα αυτοκίνητα
Πράσινη απασχόληση

15

Οι προτάσεις

15
24		
24		
24		
24		
24		
24		
24		

Στρατηγική
Η ευκαιρία της Ελλάδας
Εθνικός στόχος
Η νέα συλλογική προσδοκία
Η Ελλάδα πράσινη δύναμη
Οι αξίες της Ελλάδας
Εθνική Παραγωγική Στρατηγική
Ο ρόλος του κράτους

15
24		

Οργάνωση
Εθνικό Σύστημα Ζωής
• Διυπουργική Επιτροπή
Πράσινος Καποδίστριας
• Χάρτης Βιωσιμότητας της Ελλάδας
Υπουργείο Πράσινης Ανάπτυξης
• Νόμος πλαίσιο ΕΛΛΑΔΑ 2020
• Πράσινο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο
• Επιτροπή Διαχείρισης Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2020
• Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

24		
24		

15
24		
24		
24		

Οικονομικό Σχέδιο
Εθνικός Παραγωγικός Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Πράσινης Ανάπτυξης
• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Πράσινη Τράπεζα της Ελλάδας

15
Ποιότητα Ζωής
24		 100 Πράσινα Νησιά
100 Πράσινα Χωριά
24		

24		

Μητροπολιτικά Πάρκα
• Διπλή Ανάπλαση της Θεσσαλονίκης
• Πράσινη Αθήνα

15
24		
24		
24		

Νέες Δουλειές
Γεωργικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Πράσινη Βιομηχανική Ανασυγκρότηση
Πράσινη Κατοικία
• Πράσινες ταράτσες
Αρχιπέλαγος Πράσινης Ενέργειας
Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υδάτων
Οικολογικοί Τουριστικοί Συνεταιρισμοί
Πράσινη Νεανική Οικονομία
Θέσεις Εργασίας

24		
24		
24		
24		
24		

15
Παραγωγική Κοινωνική Πολιτική
24		Μαθητές
24		
Έφηβοι
24		Φοιτητές
24		 Νέοι επαγγελματίες
24		Μισθωτοί
24		
Αγρότες
24		Εργάτες
24		
Νησιώτες
24		 Δημόσιοι υπάλληλοι
24		
Επιχειρηματίες
24		 Άνθρωποι του πνεύματος
24		
Μετανάστες
24		Άνεργοι
24		
Συνταξιούχοι

Η πράσινη εποχή
Ζούμε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών.
Για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον.
Η παλαιά αντίληψη της ανάπτυξης οδήγησε στην
περιβαλλοντική καταστροφή και την παγκόσμια οικονομική
κρίση.
Ο κόσμος αλλάζει κάθε μέρα πιο γρήγορα από ποτέ.
Αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες, η οικονομία,
ο ρόλος του κράτους, η κοινωνία, η πολιτική.
Ο κόσμος χρειάζεται μια νέα αλήθεια.
Νέες αξίες. Την αλλαγή των όρων της ανάπτυξης.
Μια νέα μεγάλη κοινωνική συμφωνία.
Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση πρέπει να διαμορφώσει
μια νέα συλλογική αντίληψη και νοοτροπία για την παραγωγική
λειτουργία.
Τα αποτελέσματα της καταστροφής που έχει προκαλέσει
ο άνθρωπος είναι φανερά στην καθημερινή ζωή.
Η θερμοκρασία αυξάνεται και οδηγεί σε υπερθέρμανση,
σε λειψυδρία και σε μείωση των αποθεμάτων νερού.
Νέες ασθένειες λόγω μεγάλων περιόδων καύσωνα
μας απειλούν. Οι πάγοι λιώνουν και οι δασικές εκτάσεις
όλο και μειώνονται. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
οδηγεί στην εξαφάνιση παραλιών.
Ολόκληρες περιοχές κινδυνεύουν να αφανισθούν.
Η ποσότητα των καλλιεργήσιμων εδαφών μειώνεται με άμεσες
επιπτώσεις στην ποιότητα της διατροφής και στην υγεία μας.
Οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή
παραγωγής. Σύντομα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
την ανάγκη προσαρμογής των αγροτικών προϊόντων
στην άνοδο της θερμοκρασίας, την τροπικοποίηση
του κλίματος και την αυξανόμενη ξηρασία.
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Η παραδοσιακή έννοια της ανάπτυξης εστιάζει στη διαρκή
διόγκωσητηςπαραγωγήςκαιτηςκατανάλωσης,αδιαφορώντας

για τις συνέπειες και το κόστος. Για να ξεφύγουμε από το
αδιέξοδο που δημιουργεί η εμμονή σε βιομηχανικά πρότυπα,
πρέπει να προσδώσουμε ένα νέο αξιακό περιεχόμενο στην
ανάπτυξη. Να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής
που συνδέεται με τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων.

Η ευθύνη ανήκει σε όλους.
Πρέπει να προσαρμόσουμε τις επιλογές και τη δράση
μας στις νέες συνθήκες περιβαλλοντικής επισφάλειας.
Να αναζητήσουμε τρόπους για μεγαλύτερη εξοικονόμηση
και αποδοτικότητα ενέργειας.

Ηπροστασίατουπεριβάλλοντοςγίνεταιηπρώτηπροτεραιότητα
για την παραγωγική ανασυγκρότηση των οικονομιών.

Η ανακύκλωση υλικών, απορριμμάτων, νερού και ενέργειας
να γίνει τρόπος ζωής. Να επιλέξουμε νέες μορφές
μετακίνησης και θέρμανσης που δεν επιβαρύνουν
το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος να
διέπει όλες μας τις επιλογές.

Όσο οι κλιματικές αλλαγές θα εντείνονται, οι εθνικές
οικονομίες θα καλούνται να διοχετεύουν μεγαλύτερα κεφάλαια
στην αποκατάσταση της ατμόσφαιρας, τη διαμόρφωση
περιβαλλοντικών όρων παραγωγής, τη μείωση των εκπομπών
βλαβερών αερίων. Δεν μπορούμε να αναβάλλουμε τη λήψη
μέτρων, γιατί, εκτός των άλλων, θα κοστίσει περισσότερο.
Οι εκπομπές αερίων που οδήγησαν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν δραστικά, το συντομότερο
δυνατό. Η αγροτική παραγωγή να γίνει βιολογική στο
μεγαλύτερο ποσοστό της. Να δοθούν φορολογικά
και οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών, με ξεκάθαρες αποδόσεις για
τους επενδυτές. Να ελαχιστοποιηθούν οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε καθαρές
τεχνολογίες. Να δρομολογήσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική
διαχείρισης των αποθεμάτων νερού. Να εξαλείψουμε
τις άμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις ρυπογόνων
δραστηριοτήτων. Να ενισχύσουμε την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δράσεων με περιβαλλοντικό αντικείμενο.
Η οικολογική νοοτροπία να αποκτήσει οικονομικό αντίκρισμα.
Η σύγχρονη μορφή ασφάλειας προσδιορίζεται από
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Οι κλιματικές αλλαγές και
η περιβαλλοντική καταστροφή απειλούν την ίδια μας τη ζωή.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επένδυση στο μέλλον.
Η ανάπτυξη οικολογικών δομών διαμορφώνει τις κοινωνικές
και τις οικονομικές προοπτικές της κοινωνίας.

Η επένδυση στο νέο οικολογικό τρόπο ζωής έχει οικονομικό
αντίκρισμα. Οι οικονομίες που θα πρωταγωνιστήσουν στο
μέλλον επενδύουν από τώρα σε οικολογικές δομές.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί την αρχή μιας
νέας στρατηγικής, ενός νέου οικονομικού προγραμματισμού,
μιας νέας οικονομικής πολιτικής.
Για να αλλάξει η μορφή της ανάπτυξης, πρέπει να αλλάξουν
οι παραγωγικές δομές. Να δημιουργηθεί μια νέα πραγματική
οικονομία.
Κάθε ενεργό κύτταρο της κοινωνίας έχει ρόλο στη μεγάλη
αλλαγή. Η κοινωνική συμμαχία ανάμεσα σε πολίτες,
οργανισμούς, κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση,
διαμορφώνει μια νέα πρόταση για ένα νέο, πράσινο κοινωνικό
συμβόλαιο.
Σε αυτή τη νέα εποχή το οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδας
βρίσκεται στην ενδέκατη θέση από το τέλος, ανάμεσα στις
148 χώρες της παγκόσμιας κατάταξης. Από τους ευέλικτους
μηχανισμούς που ορίσθηκαν στο Πρωτόκολλο του Κιότο
αποκλεισθήκαμε.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο εθνικό στόχο. Μια προοπτική
που θα ενώσει τις πολιτικές, παραγωγικές και κοινωνικές
δυνάμεις για την επίτευξή του. Μια πρόκληση στην οποία
δεν θα βρεθούμε τελευταίοι, αλλά πρώτοι.
Η πράσινη οικονομία θα αναπτυχθεί σε διεθνείς και
ανταγωνιστικές συνθήκες. Για να γίνουμε παραγωγοί και
όχι απλοί καταναλωτές θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένο
σχέδιο, να κάνουμε επενδύσεις και να ξεκινήσουμε άμεσα.
Η πράσινη στρατηγική πρέπει να έχει ξεκάθαρο οικονομικό
σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικής διανομής. Μέσω της
πράσινης ανάπτυξης να πετύχουμε την οικονομική ενίσχυση
της χώρας μια την παράλληλη αναδιοργάνωση των
παραγωγικών δομών με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών
εταίρων.
Για τη δημιουργία οικολογικών υποδομών, για την ποιότητα
του αέρα και των υδάτων, τη διαχείριση των απορριμμάτων,
την υγεία των ανθρώπων, για την ανάπτυξη νέων πηγών
ενέργειας, την οικολογική συντήρηση και κατασκευή κτιρίων,
την αλλαγή των παραγωγικών δομών, την αειφόρο ανάπτυξη,
την προστασία των οικοσυστημάτων, την αποφυγή των
επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, την προφύλαξη
από τους κινδύνους που έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.
Η πράσινη στρατηγική ταιριάζει με τη φύση της Ελλάδας
και την κουλτούρα των Ελλήνων. Αναδεικνύει τα
πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της χώρας μας
στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον.
Η προστασία της ελληνικής φύσης είναι η νέα πηγή πλούτου
της χώρας μας.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αρχή.
Ένα όραμα για το μέλλον. Σχέδιο για την πρόοδο.
Μια άλλη κατεύθυνση.
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To Greentank
Είναι η πρώτη δεξαμενή ιδεών στην Ελλάδα.
Σχεδιάζει τη στρατηγική για την ανάπτυξη της πράσινης
οικονομίας.
• Δημιουργεί νέες ιδέες.
• Ανοίγει την ατζέντα για νέα μεγάλα θέματα.
• Συγκεντρώνει επιστήμονες από όλους τους χώρους.
• Προωθεί την υλοποίηση των προτάσεων.
• Συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς.
• Προβάλει τα νέα στην κοινή γνώμη.
• Παράγει για το μέλλον.

Το Greentank συστήθηκε ως μη κερδοσκοπική εταιρία διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ.
12

και τους όρους του από 04/11/08 Καταστατικού.
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Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2020
Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής και έργων για την αξιοποίηση των εθνικών δυνατοτήτων,
την προσέλκυση επενδύσεων, τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και τη διάχυση
των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια.
Το 2020
Είναι το έτος ορόσημο για την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων υποδομών που
θα καθιστούν την Ελλάδα παραγωγό και όχι απλό καταναλωτή της παγκόσμιας πράσινης οικονομίας.

Πράσινη Στρατηγική
Η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών της χώρας για την αξιοποίηση των αλλαγών
που επιφέρουν:
• Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
• Η οικονομική κρίση
• Η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας

Νέα κατεύθυνση
Ένα Σχέδιο για την προστασία του φυσικού πλούτου και τη δημιουργία μιας παραγωγικής οικονομίας που θέτει
ως στόχο να γίνει η Ελλάδα ισχυρή δύναμη της πράσινης ανάπτυξης έως το 2020.
14 Μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα.
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Οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι ευκαιρίες

Οι ανάγκες

Τα προβλήματα

Οι ευκαιρίες

• Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Η έλλειψη κατεύθυνσης για την πορεία της χώρας.

• Η υπέρβαση των επιπτώσεων της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.

• Η έλλειψη εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.

• Η προστασία του φυσικού πλούτου για τη διαφύλαξη
της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.

• Η παραγωγική ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

• Η καταρράκωση του συστήματος αξιών σε όλο το εύρος
της παραγωγής.

• Ο ρόλος του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση
της νέας εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.
• Η απόδοση των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης
στην κοινωνία.
• Η διαμόρφωση των παραγωγικών πυλώνων της ελληνικής
οικονομίας για την ανάδειξή της σε δύναμη της πράσινης
εποχής.

• Η έλλειψη οράματος για την ελληνική κοινωνία.

• Η αντιπαραγωγική λογική, ο παθητικός ρόλος και
το υψηλό κόστος του δημόσιου τομέα.
• Η απουσία του ιδιωτικού τομέα από τις διεθνείς αγορές.
• Το υψηλό κόστος της διαφθοράς σε κάθε παραγωγική
δραστηριότητα.

• Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πλουτοπαραγωγικών
πηγών ενέργειας.
• Η διατύπωση ενός οράματος για τη θέση της χώρας
στην εποχή της παραγωγικής επανάστασης.
• Η τοποθέτηση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς
αγορές με ξεκάθαρους στόχους μετά την ολοκλήρωση
των δομικών αλλαγών του οικονομικού συστήματος
που επιφέρει η παγκόσμια κρίση.

• Η χαμηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

• Η διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης σε όλη
την Ελληνική κοινωνία.

• Η ανυπαρξία ξένων επενδύσεων.

• Η διαφύλαξη πόρων για τις επόμενες γενιές.

• Η έλλειψη οράματος, στόχων, οργάνωσης, κατεύθυνσης,
προτεραιοτήτων, διαφάνειας, αποτελούν την παγκόσμια
αλήθεια για την Ελλάδα και την πραγματικότητα που ζει
η ελληνική κοινωνία.
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Το πρόβλημα
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Το πρόβλημα

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Η αλλαγή καταγράφεται με δύο τρόπους στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Ο πρώτος είναι μια συλλογική προσδοκία,
ένα όραμα για το μέλλον. Ο δεύτερος είναι αποτέλεσμα
μιας γενικής καταστροφής, αντιληπτής από όλους.
Το περιβάλλον, δυστυχώς, δεν είναι πια όραμα.
Η πορεία της καταστροφής του έχει ξεπεράσει το σημείο
μηδέν. Η ζημιά που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στη γη
είναι ασύγκριτη σε κλίμακα με οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε
αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.
Το μέγεθος της επέμβασης των ανθρώπων στον πλανήτη
είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επιπτώσεις των φυσικών
μεταβολών.
Το εύρος της καταστροφής διαφαίνεται κάθε μέρα σε
μια άλλη γωνιά της γης στην καθημερινή ζωή. Στην αύξηση
της θερμοκρασίας, στο λιώσιμο των πάγων, στην άνοδο
της στάθμης της θάλασσας, στα ακραία καιρικά φαινόμενα,
στη μείωση των αποθεμάτων νερού, στην εξαφάνιση
των καλλιεργήσιμων εδαφών, στην αυξανόμενη ξηρασία,
στην εμφάνιση νέων ασθενειών.
Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, εάν διαπιστωθεί ότι
οι αλλαγές είναι άμεσες και ελεγχόμενες, η αντιμετώπισή τους
θα κοστίσει όσο οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι μαζί και οι
κοινωνικές επιπτώσεις τους θα ξεπεράσουν το οικονομικό
κραχ του 1929.

Αν δεν αποτραπεί άμεσα η άνοδος της
θερμοκρασίας κατά 2º Κελσίου, η ετήσια
οικονομική ζημιά του πλανήτη έχει
υπολογιστεί σε €16 τρισ.
Το 20% του ετήσιου Παγκόσμιου
Ακαθάριστου προϊόντος κινδυνεύει άμεσα
να χαθεί.
Για την αποφυγή ετήσιας απώλειας €9
τρισ., απαιτούνται άμεσες επενδύσεις
€2 τρισ. κάθε χρόνο.

30

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Άμεσοι κίνδυνοι για καλλιέργειες, δάση, οικοσυστήματα

Κλιματικές αλλαγές

Υπεριώδης ακτινοβολία

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Εκπομπές ρύπων

Πληθυσμός, τεχνολογία, παραγωγή, κατανάλωση

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
Η μεγάλη εικόνα
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού

6,5 δισ. άνθρωποι
ζουν στη γη σήμερα
3 δισ. το 1960
9 δισ. το 2050
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Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνει κατά 80 εκ. ανθρώπους
το χρόνο, το 90% των οποίων γεννιέται σε φτωχές περιοχές
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Αύξηση των αναγκών

Οι ανάγκες μας
υπερδιπλασιάστηκαν
τα τελευταία 40 χρόνια
Το 2005, η ζήτηση αγαθών ξεπέρασε την προσφορά κατά 30%

34

35

36
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΛΙΒΥΗ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΜΑΛΙ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΤΣΑΝΤ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΜΑΛΤΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ & ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΜΠΕΝΙΝ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΟΥΒΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΠΕΛΙΖ
ΙΡΑΝ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΜΑΝ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΥΑΝΜΑΡ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΛΙΒΑΝΟ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΛΑΟΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΙΡΑΚ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΚΟΥΒΕΪΤ
ΔΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΜΑΝ
ΠΓΔΜ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΒΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΛΙΒΑΝΟ
ΧΙΛΗ
ΒΟΖΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΙΡΑΝ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ
ΒΟΛΙΒΙΑ
ΚΙΝΑ

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
Αύξηση των αναγκών
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η αύξηση της θερμοκρασίας
και η αλλαγή του κλίματος
απειλούν τα βασικά
ανθρώπινα αγαθά το νερό, την τροφή, την υγεία
και την ίδια τη ζωή μας.

λιώσιμο πάγων • μείωση αγροτικής και γεωργικής παραγωγής • καταστρο      φή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων • άνοδος της στάθμης της θάλασσας
• πλημμύρες • καύσωνες • υποσιτισμός •μετανάστευση • θάνατοι
39
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

2 - 6,4 C
ο

ο

πρόβλεψη αύξησης της θερμοκρασίας στον κόσμο τον 21ο αιώνα

40

0,8ο C αυξήθηκε η μέση θερμοκρασία του πλανήτη από το 1700
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

4C
ο

αύξηση της θερμοκρασίας στην Αλάσκα από το 1950

42

2οC αύξηση της θερμοκρασίας ως το 2035
5οC αύξηση της θερμοκρασίας μακροπρόθεσμα
αντίστοιχη μεταβολή από την εποχή των παγετώνων έως σήμερα 43

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

20.000.000 μ πάγου έχουν χαθεί στην Ανταρκτική
44 114 δισ. τόνοι παγετώνων χάνονται ετησίως
2

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

85%

των παγετώνων υποχωρούν

45

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

υπηρεσίες 1%

άλλο 4%

στερεά απόβλητα 2%
διύληση πετρελαίου 3%
δημόσια
παραγωγή
ενέργειας
και θερμότητας
41%

οικιακός τομέας 8%

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
ανά τομέα το 2005

γεωργία 10%

οδικές μεταφορές 14%

βιομηχανία 17%
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Αύξηση της θερμοκρασίας

3C

σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας κατά

ο

48

νερό
20-30% μείωση των υδάτινων πόρων
1-4 δισ. άνθρωποι δεν θα έχουν νερό
τροφή
150-550 εκ. άνθρωποι στα πρόθυρα της πείνας
υγεία
1-3 εκ. άνθρωποι θα πεθαίνουν από υποσιτισμό ετησίως
γη
1-170 εκ. άνθρωποι θα κινδυνεύουν από την άνοδο
της στάθμης της θάλασσας κάθε χρόνο
περιβάλλον
20-50% της πανίδας απειλείται με εξαφάνιση

Οι πιθανότητες να εμποδίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2οC τουλάχιστον είναι μόλις 50%
49

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

18cm
50

άνοδος της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία 100 χρόνια

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

100cm

άνοδος της στάθμης της θάλασσας τα επόμενα 100 χρόνια

51

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

150.000.000
άνθρωποι θα κινδυνεύσουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

έως το 2070

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

2

€ τρισ.

το κόστος στην Ευρώπη
από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

4 εκ. άνθρωποι θα κινδυνεύσουν

54

55

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

1.409.000 		 μ γης
2

θα χαθούν από την Ευρώπη έως το 2100
λόγω της

1.421.000 μ2 και 1.968.000 μ2 γης θα χαθούν στις ΗΠΑ
56 και στην Αυστραλία αντίστοιχα

αύξησης της στάθμης της θάλασσας

57

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Πλημμύρες

διπλασιασμός των πλημμυρών κάθε δεκαετία

2005 1995 1985 1975

170
58

97

60

30
59

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Ανεμοθύελλες

ραγδαία αύξηση των ανεμοθυελλών μέσα σε 30 χρόνια

2005 1995 1985 1975

122
60

95

60

25
61

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

62

Διατάραξη των οικοσυστημάτων

90%

των αλλαγών που παρατηρούνται στα οικοσυστήματα σχετίζονται με
τις κλιματικές αλλαγές 63

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

64

Διατάραξη των οικοσυστημάτων

30%

της χλωρίδας και της πανίδας θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο του
αφανισμού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας έως το 2050 65

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Εξαφάνιση των δασών

450δισ.μ

2

δασών χάθηκαν παγκοσμίως από το 2000 έως το 2005

66

10 - 30 δισ. τόνοι άνθρακα προστέθηκαν στην ατμόσφαιρα της γης

67

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Καταστροφή των υγροτόπων

60% των υγρότοπων παγκοσμίως και 90% στην Ευρώπη
έχουν καταστραφεί τα τελευταία 100 χρόνια
αποξήρανση για γεωργικές εκτάσεις • ρύπανση • φράγματα • διάνοιξη
καναλιών • άντληση υπόγειων νερών • αστική ανάπτυξη • εξαγωγή τύρφης

68

69

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

1.150
70

είδη θηλαστικών κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Απειλούμενα είδη

5.500 είδη θηλαστικών ζουν σήμερα στη γη
Τα σπονδυλωτά είδη μειώθηκαν κατά 30% τα τελευταία 40 χρόνια

71

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

Μαύρη αγορά ζώων

20δισ.

$
72

ο τζίρος της παράνομης αγοράς άγριων ζώων

Εκατοντάδες είδη άγριων ζώων πωλούνται στις μαύρες αγορές της Ασίας
με κύριο προορισμό την Κίνα, καταλήγοντας εδέσματα σε εξωτικά εστιατόρια,
ιατρικά πειραματόζωα ή διακοσμητικά σε σπίτια. 73

Η καταστροφή του περιβάλλοντος

74

Ο αριθμός των νεκρών θαλάσσιων οικοσυστημάτων διπλασιάζεται κάθε δεκαετία από το 1960

Θαλάσσια οικοσυστήματα

400

νεκρά οικοσυστήματα στους ωκεανούς του κόσμου 75

Το πρόβλημα

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Η οριοθέτηση δεικτών για τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και την ελάττωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης είναι ένα μόλις μέτρο μιας συντηρητικής αντίληψης
για το περιβάλλον. Αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσεων για τις
ελάχιστεςπροϋποθέσειςαντιμετώπισηςτηςκλιματικήςαλλαγής.
Η ταχύτητα της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερη από τις
δυνατότητεςτωνσυμβατικώνπολιτικώνγιατηναντιμετώπισήτης.
Η αύξηση των πληθυσμών, η οικονομία της κατανάλωσης,
η σπατάλη φυσικών πόρων, η ασύμμετρη ανάπτυξη, η έλλειψη
σεβασμού προς τη φύση συσσωρεύτηκαν και ξεπερνούν την
ικανότητα να ελέγξουμε με την ίδια λογική τα αποτελέσματά
τους.
Οι συνέπειες και οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής δεν είναι
αναστρέψιμοι με την επικρατούσα κοσμοθεωρία, τα ιδανικά, τις
αξίες και τις παραγωγικές μεθόδους της Βιομηχανικής Εποχής.
Η αναβολή της ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος με μια
συνολικήαναθεώρησηαντίληψηςκαθιστάτηνεπίλυσήτουκάθε
μέρα πιο δύσκολη και πιο ακριβή.

78

Οι αιτίες της καθυστέρησης είναι δομικές. Το περιβάλλον δεν
είναι απλά μια πολιτική, μια θεωρία, μια ιδεολογία, μια επιστήμη.
Είναι τα πάντα.

Το περιβάλλον είναι η ζωή. Η φύση είναι ο οργανισμός
μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτή η αυτονόητη αλήθεια αγνοείται
από τα ιδεολογήματα και το αξιακό σύστημα της μοντέρνας
εποχής.
Το εθνικό συμφέρον, η επιστημονική αλήθεια, η πρόοδος
της ανθρωπότητας, η ιδεολογική καθαρότητα, το οικονομικό
συμφέρον, η έννοια της επιτυχίας απέκτησαν αξιακή
προτεραιότητα. Το περιβάλλον θεωρήθηκε δεδομένο.
Και όμως δεν είναι.
Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής καταστροφής θα
επαναπροσδιορίσουν τον αξιακό προσανατολισμό
των κοινωνιών. Γιατί οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων
θα είναι αντίστοιχες με την απώλεια των οικοσυστημάτων.
Πράσινος είναι ο μεταβιομηχανικός διαφωτισμός.
Οι ιδέες, τα βιβλία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια της
νέας εποχής. Ένα νέο αφήγημα του κόσμου.
Μια νέα παγκόσμια αλήθεια.

Η υγεία της γης ταυτίζεται
με την επιβίωση των ανθρώπων.

79

Το περιβάλλον προσδιορίζει
τη ζωή στη γη.
Το μέγεθος της επέμβασης
των ανθρώπων στον πλανήτη
είναι πλέον μεγαλύτερο από
τις φυσικές μεταβολές.
Η αύξηση των πληθυσμών,
η οικονομία της κατανάλωσης,
η σπατάλη φυσικών πόρων,
η ασύμμετρη ανάπτυξη,
η έλλειψη σεβασμού προς τη φύση
συσσωρεύτηκαν και ξεπερνούν
τη δυνατότητα να ελέγξουμε
τα αποτελέσματά τους.
80

Οι επιδράσεις τους είναι
ανεξέλεγκτες στη μείωση των
αποθεμάτων νερού, στο λιώσιμο
των πάγων, στην άνοδο στάθμης
της θάλασσας, στην αύξηση
της θερμοκρασίας, στην αλλαγή
του καιρού, στην εμφάνιση νέων
ασθενειών.
Οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων θα είναι αντίστοιχες
με την καταστροφή των
οικοσυστημάτων.
Η υγεία της γης ταυτίζεται
με τη δική μας επιβίωση.
81

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Θάνατοι κάθε χρόνο από την αλλαγή του κλίματος
17.500.000 καρδιοαναπνευστικά νοσήματα
7.600.000 καρκίνος
3.700.000 υποσιτισμός
2.800.000 HIV / AIDS
2.000.000 ασθένειες διάρροιας
1.100.000 ελονοσία

82

46% των κρουσμάτων καρκίνου συναντώνται σε βιομηχανικές περιοχές,
όπου κατοικεί το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού

83

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

2.400.000 θάνατοι το χρόνο παγκοσμίως
350.000 θάνατοι το χρόνο στην Ε.Ε.
από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας
84

1 χρόνο λιγότερο θα ζήσει η νέα γενιά Ευρωπαίων εξαιτίας του νέφους

85

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

35.000
άνθρωποι πέθαναν

στην Ευρώπη το 2003 εξαιτίας του καύσωνα,
ενώ η θερμοκρασία ανέβηκε μόλις 2.3οC πάνω από το μέσο όρο

86

Οι ζημιές από ξηρασία και φωτιές έφτασαν στα $15 δισ.
Στο παρελθόν ένα τέτοιο καλοκαίρι περιμέναμε κάθε 1.000 χρόνια
Τέτοιοι καύσωνες αναμένεται να είναι συχνό φαινόμενο το 2050

87

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

1.894.000

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

χρόνια ζωής

χάνονται ετησίως στην Αφρική από πρόωρη θνησιμότητα
που οφείλεται στη διατάραξη του περιβάλλοντος
Το προσδώκιμο ζωής στις χώρες της Ν. Αφρικής είναι περίπου 40 χρόνια,
ενώ στη Μ. Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία είναι 80

88

89

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

60.000
παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από

90

έλλειψη νερού

91

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

3,2 δισ. άνθρωποι κινδυνεύουν να προσβληθούν από ελονοσία
92

80% των ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζεται με την ποιότητα του νερού

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

14.000
θάνατοι κάθε μέρα από τη

μόλυνση των υδάτων

93

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

1,6εκ. θάνατοι
κάθε χρόνο εξαιτίας των κακών συνθηκών υγιεινής

94

5 φορές πάνω από τους θανάτους που προκάλεσε το Τσουνάμι το 2004

95

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

96

Ενεργειακή κατανάλωση

100.000
έτη με φωτοσυνθετικό τρόπο
καταναλώνουμε κάθε χρόνο με φυσικά καύσιμα

97

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

98

Ενεργειακή κατανάλωση

τριπλασιασμός ηλεκτροπαραγωγής σε 3 δεκαετίες

διπλασιασμός των εκπομπών CO2 σε 3 δεκαετίες

1973 6.116 τρισ. kWh
2006 18.930 τρισ. kWh

1973 15.640Mt
2006 28.003Mt

46% των εκπομπών CO2 προέρχεται από χώρες του ΟΑΣΑ

99

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

24%

Ατμοσφαιρική ρύπανση

ΗΠΑ

των παγκόσμιων ρύπων

100

Στην Αμερική κατοικεί μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού

101

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Ατμοσφαιρική ρύπανση

70%
της αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα το 2007 προέρχεται
από την Κίνα

102

30% των εκπομπών CO2 της χώρας οφείλεται στις εξαγωγές φτηνών προϊόντων διατροφής

103

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Ατμοσφαιρική ρύπανση

5

φορές μεγαλύτερη αύξηση

των αυτοκινήτων από την αύξηση του πληθυσμού από το 1960
Σήμερα, κυκλοφορούν 1 δισεκατομμύριο αυτοκίνητα στους δρόμους

104

105

Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής
δεναντιμετωπίζεταιμόνομεμελέτες
για τους δείκτες ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και τη βελτίωση των
εκπομπώναερίωντουθερμοκηπίου.
Μια τέτοια συντηρητική επιλογή
δεν είναι πια αρκετή.
Το περιβάλλον δεν είναι ένας μόνο
τομέας της οικονομίας, ούτε ένα
κεφάλαιο πολιτικού προγράμματος.
Το περιβάλλον προσδιορίζει το
σύνολο της μεταβιομηχανικής
εποχής.
106

Πράσινοι είναι όλοι οι όροι του
παιχνιδιού της νέας παγκόσμιας
οικονομίας.
Οι πρώτες ύλες, τα κεφάλαια,
οι μηχανές, τα εργοστάσια,
η εργασία, η διαφήμιση, οι αγορές,
οι φόροι.
Μετά την παγκόσμια κρίση,
πράσινη θα είναι η μόνη μορφή
ανάπτυξης που μπορούμε να
έχουμε.

107

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

200εκ. 2,2δισ.

108

άνθρωποι ζουν σήμερα σε ερήμους

άνθρωποι ζουν σε άνυδρες περιοχές 109

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

47δισ.

€
110

ετήσιες απώλειες εισοδήματος
εξαιτίας της ερημοποίησης

111

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

45%
των ανθρώπων δεν θα έχει νερό το 2025

112

Έλλειψη υδάτων

700εκ.

άνθρωποιθααναγκαστούνναεγκαταλείψουντηνπατρίδατουςέωςτο2030113

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

Μόλις 0,75% του νερού
στη γη είναι κατάλληλο
για ανθρώπινη κατανάλωση
Το 2000 καταναλώθηκε διπλάσια ποσότητα νερού από ότι το 1960
Η ανάγκη για νερό αυξάνεται κατά 64 δισ. μ3 το χρόνο,
ποσότητα αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση της Αιγύπτου

114

115

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

χρήση νερού

116

Έλλειψη υδάτων

70% για ύδρευση καλλιεργειών
22% για εργοστάσια και ενέργεια
8% για πόση και ανάγκες νοικοκυριών

117

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

11.000 λίτρα νερού για 1κιλό ύφασμα

2.400 λίτρα νερού για 1 χάμπουργκερ

1.300 λίτρα νερού για 1κιλό ψωμί

1.120 λίτρα νερού για 1λίτρο καφέ

16.000 λίτρα νερού χρειάζονται για να παραχθεί 1κιλό βοδινό

925 λίτρα νερού για 1κιλό πατάτες

300 λίτρα νερού για 1λίτρο μπύρας

118

260 λίτρα νερού για 1κιλό ατσάλι

119

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

3.000

λίτρα νερού

καταναλώνει μια 4μελής οικογένεια για να κάνει ντους 5 λεπτών
120 για μια εβδομάδα

Την ίδια ποσότητα νερού χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός
για να ζήσει 3 χρόνια. 121

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Έλλειψη υδάτων

10.000 λίτρα νερού το χρόνο χάνονται εάν μια βρύση στάζει μια σταγόνα το δευτερόλεπτο

122

123

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Τα γεωργικά ζώα παράγουν 130 φορές περισσότερα απόβλητα από τον άνθρωπο

124

Μόλυνση υδάτων

70%

της μόλυνσης

του νερού οφείλεται στη γεωργία

125

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

500εκ.τόνοι

126

τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων καταλήγουν στο νερό κάθε χρόνο

Μόλυνση υδάτων

127

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Μόλυνση υδάτων

80%

των λυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες
μεταφέρεται μέσω των ποταμών στις δεξαμενές νερού
χωρίς καμία επεξεργασία

3,6% των ακάθαρτων υδάτων ανακυκλώνεται στην Τουρκία, ενώ 90% στη Γερμανία

128

129

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Μόλυνση υδάτων

Εάν 1 λίτρο λάδι
πεταχτεί και καταλήξει
στη θάλασσα, μπορεί
να δημιουργήσει
μια πετρελαιοκηλίδα ίση
με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου
Εάν η ίδια ποσότητα ανακυκλωθεί, μπορεί να δώσει 800 γρ. βιοντίζελ

130

131

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Υποσιτισμός

25%
132

του παγκόσμιου πληθυσμού κινδυνεύει
από τη μείωση της συγκομιδής εξαιτίας
της υποβάθμισης του εδάφους

97% των πρωτογενών ποικιλιών φρούτων και λαχανικών στις ΗΠΑ και 83%
των πρωτογενών ποικιλιών σιταριού στη Μέση Ανατολή έχει εξαφανιστεί 133

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

134

70.000 αγρότες δηλητηριάζονται ετησίως από φυτοφάρμακα

Υποσιτισμός

35δισ.

$

ο ετήσιος τζίρος των φυτοφαρμάκων παγκοσμίως 135

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Περιβαλλοντικοί μετανάστες

200εκ.
πρόσφυγες από τη μόλυνση
του περιβάλλοντος το 2050

136 50 εκ. πρόσφυγες εξαιτίας της ερημοποίησης το 2020

137

Το αδιέξοδο της βιομηχανικής εποχής

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Βόρειος Αμερική

Ευρώπη

Μείωση των χιονοπτώσεων
και αύξηση των θερινών
περιόδων στα δυτικά

Λιώσιμο των πάγων
Άνοδος της στάθμης της
θάλασσας και πλημμύρες
σε παραθαλάσσιες περιοχές

Αύξηση των πυρκαγιών
και των καμένων εκτάσεων
Αύξηση των θανάτων
από καύσωνες

Σύστημα
Νερό

Αλλαγές

Εξάλειψη ειδών
Μείωση των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων στο νότο
Αύξηση των θανάτων
από καύσωνες

Αύξηση περιόδων ξηρασίας
Αύξηση βροχοπτώσεων και πλημμυρών
Έλλειψη πόσιμου νερού

Οικοσυστήματα

Μαζική εξάλειψη ειδών
Αποδημία ζώων και φυτών

Ασία

Αύξηση πυρκαγιών,
πλημμυρών και ξηρασίας

1 εκ. άνθρωποι θα
κινδυνεύσουν από τη
μείωση των αποθεμάτων
νερού

Μείωση των δασικών εκτάσεων
Όξινοι ωκεανοί και αποχρωματισμός
των κοραλλιογενών υφάλων

Τροφή και γεωργία

Αύξηση της θνησιμότητας
από διαρροϊκές ασθένειες
και μαζική εξάπλωση
της χολέρας

Μείωση των καλλιεργειών
Αύξηση των φαινομένων της πείνας και
του υποσιτισμού

Κίνδυνος πλημμυρών σε
παραθαλάσσιες περιοχές

Μείωση της αλιείας

Υγεία

Αύξηση των θανάτων από πλημμύρες,
καύσωνες, θύελλες, πυρκαγιές και
ξηρασία
Αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης
μολυσματικών νόσων
Αύξηση καρδιοαναπνευστικών
νοσημάτων
Εξάπλωση των ασθενειών
από το μολυσμένο νερό
Αύξηση του υποσιτισμού

Παραθαλάσσιες
περιοχές

Αύξηση των πλημμυρών στις
παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση της διάβρωσης του εδάφους
Αύξηση σε συχνότητα και ένταση των
τροπικών καταιγίδων

Λατινική Αμερική
Μείωση των αποθεμάτων
νερού για πόση, γεωργία
και παραγωγή ηλεκτρισμού
Αντικατάσταση των τροπικών
δασών από σαβάνες
Μαζική εξάλειψη ειδών
σε τροπικές περιοχές
Μείωση των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων εξαιτίας
της ερημοποίησης
Μείωση της αλιείας

Αφρική
75-250 εκ. άνθρωποι δεν θα
έχουν πρόσβαση σε πόσιμο
νερό έως το 2020
Σημαντική μείωση των
καλλιεργήσιμων εκτάσεων
και της αλιείας
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Κίνδυνος πλημμυρών σε
παραθαλάσσιες περιοχές

Αυστραλία
και Νέα Ζηλανδία
Έλλειψη πόσιμου νερού
Σημαντική απώλεια της
βιοποικιλότητας
Κίνδυνος πλημμυρών σε
παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση των καταιγίδων
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Η βιομηχανική εποχή τελείωσε.
Τα εργοστάσια, οι μηχανές,
οι μέθοδοι, τα υλικά, τα προϊόντα,
τα κεφάλαια, οι ιδέες, οι θεωρίες,
οι πολιτικές, τα βιβλία, τα σχολεία,
τα πανεπιστήμια και οι μηχανισμοί
της παλαιάς εποχής δεν είναι πια
χρήσιμα.
Η αλλαγή των παραγωγικών δομών
παράλληλα με την αλλαγή
του παγκόσμιου οικονομικού
συστήματος θα αποτελέσει
την πιο μαζική και γρήγορη
μεταβολή συνθηκών που έχει
ζήσει η ανθρωπότητα.
140

Η πράσινη ανάπτυξη
είναι παραγωγική
επανάσταση.

141

Το πρόβλημα

Η παγκόσμια κρίση

Ζούμε την ευρύτερη κρίση που έχει ζήσει η παγκόσμια
κοινότητα.

στην ασφάλιση, στον ίδιο τον άνθρωπο είναι αδύνατο ακόμα
να φανούν.

Κατά τη διάρκεια του 2008, στο αρχικό
στάδιο της κρίσης, χάθηκαν από τις αγορές
$50 τρισ., όσο το Παγκόσμιο Ακαθάριστο
Προϊόν ενός έτους.

Η παγκόσμια κρίση είναι μεγάλη και αληθινή. Δεν είναι μόνο
κρίση οικονομική. Είναι φυσική συνέχεια της κρίσης ασφάλειας,
της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης του φαγητού στους
φτωχούς λαούς του κόσμου. Τα θεμέλιά της συνδέονται με τις
αιτίες και τα επακόλουθα της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Στο επίκεντρο του κυκλώνα βρίσκονται τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, ο κινητήριος άξονας του παγκόσμιου μεταπολεμικού
μοντέλου ανάπτυξης. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ξοδέψει το 20%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για τη σωτηρία του
τραπεζικού συστήματος. Η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει
αρνητικούς δείκτες ανάπτυξης για πρώτη φορά από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και το διεθνές εμπόριο τη μεγαλύτερη
μείωση των τελευταίων 80 ετών.

144

Οι επιπτώσεις της κατάρρευσης του συστήματος στην
πραγματική οικονομία, στην παραγωγικότητα, στην εργασία,

Είναι κρίση των ιδεολογιών, των θεσμών, των μηχανισμών
χρηματοδότησης,του ασφαλιστικού συστήματος,τωναγορών,
των μοντέλων ανάπτυξης και εργασίας.
Τοσύστημααξιώντουβιομηχανικούκόσμουμετασχηματίζεται.
Τα εργαλεία της παλιάς εποχής είναι αδύνατο να λύσουν το
εύρος των σημερινών προβλημάτων. Κάθε μέρα ο κόσμος
αλλάζει, πιο γρήγορα από ποτέ.
Η παγκόσμια κρίση φέρνει το μέλλον ακόμα πιο κοντά, ακόμα
145
πιο γρήγορα.

Η παγκόσμια κρίση

Αστικοποίηση

2%

65%

των ανθρώπων ζούσαν σε
πόλεις το 1800

των ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις το
2025

50%

των άνθρωπων ζουν σε πόλεις σήμερα

146

411 πόλεις έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1 εκ. κατοίκους

147

Η παγκόσμια κρίση
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Οικονομική ανισότητα

Παγκόσμιο εμπόριο
59 δισ. 1948
11.783 δισ. 2006

149

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

Ελλάδα < πωλήσεις
Βουλγαρία < πωλήσεις
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα 2006

Αιθιοπία < πωλήσεις
Ταϊλάνδη < πωλήσεις
Αγκόλα < κέρδη
Βενεζουέλα = πωλήσεις

150

Τα έσοδα των καταστημάτων Wal-Mart ($348,6 δισ.) είναι μεγαλύτερα από το αθροιστικό
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα των 49 φτωχότερων χωρών. Η εταιρία, που απασχολεί 1,8 εκ.
υπαλλήλους, είναι υπεύθυνη για τη διαβίωση πληθυσμού ίσου με εκείνον της Δανίας.

151

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

1.125
793

δισεκατομμυριούχοι 2008

δισεκατομμυριούχοι 2009

152

Σύμφωνα με τη λίστα Forbes, ο πλουσιότερος άνθρωπος του 2008, πέρασε
στη 2η θέση, χάνοντας $25 δισ., ποσό αντίστοιχο με το ΑΕΠ της Νιγηρίας 153

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

Το εισόδημα
του πλουσιότερου
1% του πληθυσμού
ισοδυναμεί
με το εισόδημα
του φτωχότερου
57% του πληθυσμού
Οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν το 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ

154 Το κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα της πλουσιότερης χώρας είναι 80 φορές μεγαλύτερο από της φτωχότερης

155

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

ΗΠΑ

156

469 δισεκατομμυριούχοι
51.000.000 φτωχοί

157

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

Ποσοστό δαπανών των νοικοκυριών σε τρόφιμα

14%

22%
48%

ΗΠΑ

158

Μ. Βρετανία

Πακιστάν

49%

55%

Σιέρα Λεόνε

Μπαγκλαντές

72%

Ρουάντα

159

Η παγκόσμια κρίση είναι
μεγάλη και αληθινή.
Δεν είναι μόνο κρίση οικονομική.
Ζήσαμε ήδη την κρίση της
ασφάλειας, την κρίση της ενέργειας,
την κρίση του φαγητού στους
φτωχούς λαούς του κόσμου.
Είναι κρίση των ιδεολογιών,
των θεσμών, των κρατών, των
μηχανισμών χρηματοδότησης,
του ασφαλιστικού συστήματος,
των αγορών, των μοντέλων
εργασίας που θεωρούσαμε
ως δεδομένα.
160

Γκρεμίζεται το σύστημα αξιών
του βιομηχανικού κόσμου.
Τα εργαλεία της παλιάς εποχής
είναι αδύνατο να λύσουν το εύρος
των σημερινών προβλημάτων.
Κόκκινη ήταν η επανάσταση
των εργατών.
Πράσινη είναι η συλλογική μας
επανάσταση.
Πράσινος είναι ο μεταβιομηχανικός
διαφωτισμός.
Το νέο αφήγημα του κόσμου.

161

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

Ν. Αφρική
90 εκ. τόνοι σιτηρών για 770 εκ. ανθρώπους

162

Β. Αμερική
440 εκ. τόνοι σιτηρών για 330 εκ. ανθρώπους

163

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

4 δισ. άνθρωποι
τρέφονται κυρίως με ρύζι
και προϊόντα σίτου
1 δισ. άνθρωποι
τρέφονται κυρίως με ρίζες
και βολβούς

164

165

Η παγκόσμια κρίση

166

$33 δισ. μεγαλύτερος ο συνολικός τζίρος
των 10 μεγαλύτερων εταιριών τροφίμων
από το συνολικό ΑΕΠ των 75 φτωχότερων χωρών

Οικονομική ανισότητα

167

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

80%

των εμπορεύσιμων τροφίμων
παγκοσμίως παράγεται από
μόλις 20 χώρες

168

169

Η παγκόσμια κρίση

170

Η καλλιεργήσιμη γη
που δεν είναι δημόσια,
ανήκει στο 15% του
παγκόσμιου πληθυσμού

Οικονομική ανισότητα

171

Η παγκόσμια κρίση

Οικονομική ανισότητα

1 τρακτέρ
αναλογεί σε
70.000 αγρότες
στη Ρουάντα

172

173

Η παγκόσμια κρίση

Κόστος εξοπλισμών

35%
174

$1.1 τρισ./χρόνο

αύξηση
των στρατιωτικών επενδύσεων
από το 1997 έως το 2007

175

Η παγκόσμια κρίση

Τρομοκρατία

750%
αύξηση της τρομοκρατίας από το 2002 έως το 2007

176

177

Η παγκόσμια κρίση

178

Εκμετάλλευση ανηλίκων

1,2εκ.

παιδιά οδηγούνται στην πορνεία κάθε χρόνο

179

Η παγκόσμια κρίση

Εκμετάλλευση ανηλίκων

Ποσοστό παιδιών

που εργάζονται ανά ηλικιακή ομάδα

• 11% 5-9 ετών
• 21% 10-14 ετών
• 35% 15-17 ετών
180

181

Το πρόβλημα

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η καθυστέρηση αντιμετώπισης του προβλήματος,
η έλλειψη εθνικής παραγωγικής στρατηγικής, ολοκληρωμένου
θεσμικού πλαισίου και η ανεξέλεγκτη παραγωγική
δραστηριότητα θέτουν σε κίνδυνο τη φύση και το κλίμα,
τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.

Το οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδας
βρίσκεται στην ενδέκατη θέση από
το τέλος ανάμεσα στις 148 χώρες
της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι πιθανότητες παρατεταμένου καύσωνα, έντονων καιρικών
φαινομένων, συρρίκνωσης των δασικών εκτάσεων, ξηρασίας
των αγροτικών καλλιεργειών, λειψυδρίας, εξαφάνισης ειδών
της πανίδας και χλωρίδας ακόμα και ερήμωσης
είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Tην ίδια στιγμή, το 85% της ετήσιας κατανάλωσης νερού
σπαταλάται, λόγω έλλειψης υποδομών, στις αγροτικές
δραστηριότητες.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται κάθε χρόνο
περισσότερο σε όλους τους τομείς, κατά μέσο όρο 35%
τηντελευταίαδεκαπενταετία,ωςαποτέλεσματουπαρωχημένου
αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Το σύνολο των αποβλήτων αυξάνεται κάθε χρόνο και η έλλειψη
συνολικού σχεδίου διαχείρισής τους οδηγεί στη μόλυνση των
εδαφών, του υδροφόρου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας.

Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτούς πόρους – πετρέλαιο,
λιγνίτης, φυσικό αέριο - κατά 90% αποτυπώνει την έλλειψη
ενεργειακού σχεδιασμού.

Στον υδροφόρο ορίζοντα εντοπίζονται ποσότητες τοξικού
εξασθενούς χρωμίου σε τιμές πολύ μεγαλύτερες των
επιτρεπομένων ορίων, μιας από τις πλέον επικίνδυνες
καρκινογόνες ουσίες.

Το ποσοστό των Ανανεώσιμων Πηγών στην τελική κατανάλωση
ενέργειας είναι μόλις 6,9%.
Η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Το ετήσιο κόστος από το 2013 για αγορά
δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων θα ανέλθει
στα €2,4 δισ.
Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι εμφανής στην Ελλάδα από
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την εμφάνιση αλλεπάλληλων
ρεκόρ κάθε χρόνο στις ιστορικά καταγεγραμμένες τιμές.

184

ΣτηνιδιαίτεραεπιβαρυμένηζώνητηςΜεσογείουπροβλέπονται
αυξήσεις θερμοκρασίας από 2ο έως 5ο Κελσίου.

Ο υδράργυρος κινείται στις υψηλές τιμές έως και 6ο Κελσίου
υψηλότερα από τη μέση θερμοκρασία παλαιότερων εποχών.

Η θάλασσα, τα ποτάμια και οι λίμνες είναι δέκτες αποβλήτων,
τα δάση οικοπεδοποιούνται, τα εδάφη υποβαθμίζονται και
τα οικοσυστήματα εξαφανίζονται.
Η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας καθιστά αναγκαία την
προστασία από τον ήλιο.

Οι μακροχρόνιες επιδράσεις της
υπέρβασης των ορίων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας
ευθύνονται για το θάνατο 5.000 κατοίκων
από καρδιαγγειακά αίτια και καρκίνο των
πνευμόνων κάθε χρόνο.
185

Η κατάσταση στην Ελλάδα

137η

Οικολογικό αποτύπωμα

Το οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδας βρίσκεται στην

θέση ανάμεσα σε 148 χώρες

186

Ο μέσος Έλληνας χρειάζεται 59 στρέμματα παραγωγικής
έκτασης ετησίως για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του,
υπερδιπλάσιο μέγεθος από τον παγκόσμιο μέσο όρο
(27 στρ. ανά κάτοικο) και 3 φορές μεγαλύτερο
από τις δυνατότητες του πλανήτη (21 στρ. ανά κάτοικο)

187

Η κατάσταση στην Ελλάδα

35%

αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
188 τα τελευταία 15 χρόνια

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

189

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Άνοδος της θερμοκρασίας

8C
ο

άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα
ως το τέλος του 21ου αιώνα

1902

ο

-5οC αύξηση θερμοκρασίας στη ζώνη της Μεσογείου τα επόμενα χρόνια

191

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Πλημμύρες

Τα 6.000 από τα 15.000 χμ.
της ελληνικής ακτογραμμής
θαέχουνπλημμυρίσειμόνιμα
μέχρι το τέλος του αιώνα
Η Θεσσαλονίκη θα γίνει Βενετία, η λίμνη Βιστονίδα θα εξαφανιστεί, ο αρχαιολογικός χώρος του
192 Ηραίου στη Σάμο θα καταποντιστεί και το Δέλτα του Αχελώου θα χάσει πάνω από 4.000 στρέμματα γης
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Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

90%

194

παραγωγή ενέργειας

από ορυκτούς πόρους - πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο

195

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

6,9%
Μόλις

196

οι ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας197

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

27%
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας το ‘90
Η μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες

198

199

8.000
Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

αιτήσεις

επενδυτών για φωτοβολταϊκά συστήματα στο συρτάρι
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

200

Το κόστος για κάθε επενδυτικό φάκελο εκτιμάται σε €15.000-20.000
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Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το 2025
μπορεί να καλυφθεί ο στόχος
του 2010
4.300 MW με τους σημερινούς ρυθμούς

Το 2060
μπορεί να καλυφθεί ο στόχος
του 2020
8.000 MW με τους σημερινούς ρυθμούς

Κατά 400 MW αυξήθηκε η ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
202 και κατά 1.700 MW στην Πορτογαλία, σε 3 χρόνια
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Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ενέργεια

2,4δισ. το χρόνο

€

το κόστος επιβάρυνσης της χώρας
από το 2013 λόγω των καθυστερήσεων
στις ΑΠΕ μέσω της αύξησης τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος

204
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Το πρόβλημα στην Ελλάδα
δεν είναι η έλλειψη χρημάτων.
Είναι η έλλειψη κράτους.

Το κόστος της γραφειοκρατίας
είναι τεράστιο για την Ελληνική
Οικονομία.

Οι αιτήσεις ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που έχουν κατατεθεί
από τις επιχειρήσεις αγγίζουν
ήδη τους αναγκαίους στόχους.

Το κράτος ευθύνεται για τη χαμηλή
απορρόφηση των Ευρωπαϊκών
κονδυλίων.

Η ελεύθερη αγορά αντιλαμβάνεται
την ευκαιρία.
Το πρόβλημα βρίσκεται στην
καθυστέρηση των εγκρίσεων.

206

Στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ
των Υπουργείων.

Το κράτος ευθύνεται για τα
πρόστιμα που θα πληρώσουμε
από τις εκπομπές αερίων.
Το κράτος ευθύνεται, που όταν
οι αιτήσεις εγκριθούν, το κόστος
της διαφθοράς θα έχει καταστήσει
τα έργα κατά 30% ακριβότερα.
207
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Ενέργεια

3.000

ώρες το χρόνο

φέγγει ο ήλιος στη χώρα μας, αλλά δεν το εκμεταλλευόμαστε
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Ατμόσφαιρα

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

από τις πιο βρώμικες πόλεις της Ευρώπης
Έρχονται πρώτες στην Ευρώπη στις υπερβάσεις αιωρούμενων
σωματιδίων τα τελευταία 10 χρόνια

210
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Ατμόσφαιρα

3

φορές πάνω

τα θανατηφόρα αιωρούμενα σωματίδια στην Αθήνα
212 από τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε.

213
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6

Ατμόσφαιρα

φορές

μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
214 στα σχολεία

Αιτία τα υλικά κατασκευής των σχολείων και ορισμένων αντικειμένων όπως τα θρανία
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Ατμόσφαιρα

Άλλαξε η βενζίνη
Καθυστέρησε δραματικά η ανάπτυξη των Μαζικών Μέσων
Μεταφοράς
Ο στόλος των ΙΧ τριπλασιάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια

Μεμονωμέναμέτρα

Βελτιώθηκαν οι καυστήρες των οικοδομών
Τσιμεντοποιήθηκαν ελεύθεροι χώροι του λεκανοπεδίου
Έφυγαν κάποιες βιομηχανίες από το κέντρο
Αστικοποιήθηκαν ανεξέλεγκτα οι πρόποδες των βουνών
που στεφανώνουν την Αθήνα
Ήρθαν τα καταλυτικά αυτοκίνητα
Δεν ελέγχεται η αντικατάσταση των φθαρμένων καταλυτών
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Ατμόσφαιρα

5.000

θάνατοι

ετησίως από καρδιαγγειακά αίτια και καρκίνο των πνευμόνων
αποδίδονται στην υπέρβαση των ορίων ατμοσφαιρικής
218 ρύπανσης στην Αθήνα

8 άνθρωποι επιπλέον πεθαίνουν στην Αθήνα τις ημέρες αιχμής της ρύπανσης

219
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Ατμόσφαιρα

211εκ.

€

ετήσιο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην Ελλάδα, 70% του οποίου αφορά στη δημόσια υγεία

Αν όλες οι βιομηχανικές μονάδες απομακρύνονταν 30 μόλις χμ. από το κέντρο της Αθήνας,
το πρόβλημα θα μειωνόταν εντυπωσιακά.
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Μεταφορές

130.000
νέα αυτοκίνητα ετησίως στην Αττική

130% αύξηση των ΙΧ από το 1990
222 Μέση ταχύτητα στην Αθήνα 12 χμ/ώρα, στην Ευρώπη 20 χμ/ώρα
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Μεταφορές

900.000
μετακινήσεις καθημερινά στη Θεσσαλονίκη

224

25% του κοινού κινείται με αστικά λεωφορεία.
50% των κατοίκων έχουν δικό τους ΙΧ
2 στα 3 ΙΧ σταθμεύουν παράνομα

225
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Νερό

Αθήνα θεαματική μείωση των αποθεμάτων

576 εκ. μ3, Αύγουστος 2008 - 915 εκ. μ3, Αύγουστος 2007

Πάτρα στο κόκκινο

Οριακή κάλυψη αναγκών από Γλαύκο ποταμό και γεωτρήσεις

Καλαμάτα μείωση αποθεμάτων 35%

Οριακή κάλυψη αναγκών λόγω της μείωσης παροχής των πηγών από ποταμό Άρι

Χαλκιδική διακοπές ύδρευσης

Συχνές διακοπές ύδρευσης, πτώση της πίεσης και κακή ποιότητα νερού
από τις γεωτρήσεις

Λάρισα στέρεψε ο Πηνειός

50.000 στρ. από τα 150.000 που υδροδοτούνται από τον Πηνειό στεγνώνουν

Αποθέματα νερού
εκ. μ3

Μαραθώνας

Υλίκη

Μόρνος

Εύηνος

Σύνολο

06.08.08

24,041

268,169

242,280

42,092

576,582

01.10.07

23,960

403,128

308,210

67,522

802,821

06.08.07

24,652

441,072

382,050

67,603

915,377

06.08.93

29,945

12,190

112,404

-

153,539

06.08.04

28,277

498,886

584,806

61,273

1.173,242

(αρχή υδρολογικού έτους)

(έτος ελάχιστων αποθεμάτων)

226

(έτος ελάχιστων αποθεμάτων)

Ηράκλειο Κρήτης κίνδυνος υφαλμύρωσης

Ανεπάρκεια αποθεμάτων για την κάλυψη των αναγκών

Ρόδος ανομβρία

Θεαματική μείωση των αποθεμάτων και κίνδυνος υφαλμύρωσης
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Νερό

60%

το έλλειμμα του νερού το 2008
350 εκ. μ3 λιγότερα αποθέματα το 2008
Ημερήσια κατανάλωση 1 εκ. μ3 μόνο στην Αθήνα
228
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Νερό

85%

του νερού

230

καταναλώνει ο αγροτικός τομέας για άρδευση
40% οι απώλειες υδάτων από τις διαρροές στα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ
100.000 μ3 χάνονται καθημερινά στο δίκτυο της Αθήνας
231

2.389
Η κατάσταση στην Ελλάδα

Νερό

μ3 νερό

καταναλώνει ο μέσος Έλληνας ετησίως,
διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο μεταξύ 148 χωρών

232
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68

€

234

Νερό

/λίτρο

για μεταφορά νερού

2

€

/λίτρο

για αφαλάτωση νερού 235
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Νησιά

Με 2,7 εκ. τόνους διοξειδίου
του άνθρακα επιβαρύνει
η ΔΕΗ την ατμόσφαιρα
στα νησιά ετησίως
Για την απορρόφηση της συγκεκριμένης ρύπανσης απαιτούνται 176 εκ. δέντρα μέσης ηλικίας.
Η οικονομική επιβάρυνση υπολογίζεται σε €300 εκ. το χρόνο.

236
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98%
Η κατάσταση στην Ελλάδα

Νησιά

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει
η ΔΕΗ στα νησιά προέρχεται από πετρέλαιο

Ενώ το 15% της συνολικής ζήτησης θα μπορούσε να καλυφθεί από αιολική ενέργεια
και το 30% από τον ήλιο, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιστοιχεί
μόλις στο 1,7% του συνόλου

238
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40.000

Κατοικία

αυθαίρετα χτίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα
16.000 αυθαίρετα ετησίως στην Αττική.
Πάνω από 1.000 ανεκτέλεστες αποφάσεις κατεδάφισης.

100.000
αιτήσεις για ηλεκτροδότηση αυθαιρέτων στη ΔΕΗ

240
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Κατοικία

300%
αύξηση των αυθαιρέτων σε 25 χρόνια

Από 300.000 το 1983, 1.000.000 το 2009

150.000 αυθαίρετα σε δασική έκταση
ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
Παρανόμωςκλειστοίημιυπαίθριοιχώροι
στο 90% των διαμερισμάτων

242
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Δάση

797
πυρκαγιές το 2007

75% αύξηση από το 2006

244
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Δάση

325.000

€

η αξία ενός δέντρου στη ζωή

Η συρρίκνωση των δασών συμβάλλει περισσότερο στην
αύξηση των εκπομπών ρύπων από ότι ο τομέας των μεταφορών

246

17 δέντρα σώζονται από 1 τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού
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Δάση

17

δέντρα

σώζονταιαπό1τόνοανακυκλωμένουχαρτιού
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Δάση

10φορές
περισσότερο οξυγόνο από κάθε άλλο
οικοσύστημα παράγουν τα δάση

Ένα στρέμμα δάσους σε ένα χρόνο δεσμεύει από την ατμόσφαιρα 400 κιλά διοξείδιο του
άνθρακα και το μετατρέπει σε 400 κιλά οξυγόνο
Ένα στρέμμα δάσους συγκρατεί 3.000-6.000 κιλά σκόνης

250

251

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ποτάμια

μέτρια έως κακή
η ποιότητα νερού των ποταμών
Αξιού, Αλιάκμονα και Νέστου

Αίτια η υπερδραστηριότητα στο γεωργικό τομέα, η υπεράντληση των υδάτων, η αλόγιστη χρήση
των φυτοφαρμάκων και η μη ολοκληρωμένη επεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων

252
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Απόβλητα

333.000

τόνοι
επικίνδυνων αποβλήτων παράγονται ετησίως
στην Ελλάδα

Ο Ασωπός ποταμός μεταφέρει επικίνδυνες ουσίες από τη Θήβα και την Αυλίδα ως τον Ωρωπό,
θέτοντας σε κίνδυνο την τροφική αλυσίδα και την υγεία όλων μας.
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Απόβλητα

600.000

τόνοι
επικίνδυνων αποβλήτων κάθε είδους παραμένουν
στους χώρους των βιομηχανιών

256

Συγκέντρωση ολικού και εξασθενούς χρωμίου, μιας τοξικής και καρκινογόνας ουσίας, σε τριπλάσιες
τιμές από τις ανώτατες επιτρεπόμενες από την Ε.Ε. στη βιομηχανική περιοχή του Κορωπίου
257
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Απόβλητα

7,5εκ.ημερησίως

€

το πρόστιμο για τις 1.250 παράνομες χωματερές στη χώρα

258
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Απόβλητα

700κιλά
σκουπίδια πετάει κάθε άνθρωπος το χρόνο

260

261
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262

Τρόφιμα

50%
των φρούτων και λαχανικών περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων 263
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150

Ζωικός πλούτος

καφέ αρκούδες έχουν απομείνει
στην Ελλάδα

264

Η καφέ αρκούδα ζει στη Βόρεια και Κεντρική Πίνδο, καθώς και στη Δυτική Ροδόπη

265
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Ζωικός πλούτος

500
λύκοι έχουν απομείνει στην Ελλάδα

266

Ο λύκος ζει στην ηπειρωτική χώρα και στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας

267
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Ζωικός πλούτος

Το ελάφι απειλείται
με άμεση εξαφάνιση
Το ελάφι έχει απομείνει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στη Ροδόπη και στην Πάρνηθα

268

269
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Ζωικός πλούτος

Η μεσογειακή φώκια,
το πλέον απειλούμενο
θηλαστικόστηνΕυρώπη,
βασίζει τις τελευταίες
ελπίδες της στην Ελλάδα
270

271

Οι προτάσεις

10

11

Στρατηγική
Εθνικός Στόχος

Παραγωγική
Στρατηγική

Νέο πρότυπο
ανάπτυξης

Εθνική ταυτότητα
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•

Η καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ευρώπη το 2020 για όλους τους πολίτες.

•

Δίκαιη διανομή του πλούτου της επόμενης δεκαετίας στην κοινωνία.

•

Προστασία της υγείας από τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής καταστροφής
χωρίς κοινωνικούς διαχωρισμούς.

•

Εθνική Συμφωνία για τους τομείς, τα κεφάλαια, τις αμοιβές των εργαζομένων και
τις αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η Ελλάδα τον 21ο αιώνα.

•

Διασπορά των ωφελειών της Πράσινης Ανάπτυξης στους παραγωγικούς κλάδους
της οικονομίας - γεωργία, βιομηχανία, κατοικία, υπηρεσίες, τουρισμός.

•

Ανάδειξη του νέου τομέα της πράσινης ενέργειας.

•

Ελλάδα, ισχυρή δύναμη της πράσινης οικονομίας το 2020.

•

Συνολικό σχέδιο αποδόσεων για όλους του εργαζόμενους, τις περιφέρειες
και τις γενιές του μέλλοντος.

•

Ίσες δυνατότητες συμμετοχής στην πράσινη ανάπτυξη.

•

Αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

•

Ένα σύστημα αξιών για τα ιδανικά του ανθρώπινου δυναμικού, την ποιότητα
των προϊόντων και υπηρεσιών και την ανταγωνιστική προβολή της Ελλάδας
στον κόσμο.

Ανασυγκρότηση
του κράτους

Εξάλειψη
της υπανάπτυξης

•

Πρωταγωνιστικός ρόλος του κράτους για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης.

•

Επένδυση στις εθνικές υποδομές της πράσινης οικονομίας.

•

Αναπτυξιακή αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

•

Κατάργηση της πολυνομίας.

•

Αύξηση δημόσιας παραγωγικότητας.

•

Ανάδειξη δημοσίων υπαλλήλων.

•

Εξοικονόμηση πόρων για δίκαιη κοινωνική πολιτική.

•

Πάταξη του εθνικού κόστους από τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία,
τις μίζες, τα ρουσφέτια, το λαϊκισμό.

•

Κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη.

13

Οργάνωση
Εθνικό Σύστημα Ζωής

Διυπουργική Επιτροπή

Πράσινος Καλλικράτης

Χάρτης Βιωσιμότητας
της Ελλάδας
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•

Διασφάλιση των ωφελειών της Πράσινης Ανάπτυξης για όλους τους πολίτες.

•

Κοινωνικό Συμβόλαιο για την κατοχύρωση της βιωσιμότητας, του φυσικού
πλούτου, της προστασία της υγείας και των σύγχρονων δικαιωμάτων για
την ποιότητα της ζωής.

•

Αποτύπωση και έλεγχος του επιπέδου ευημερίας των πολιτών με δείκτες
ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στον Εθνικό Προϋπολογισμό.

•

Δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου.

•

Επίτευξη του εθνικού σκοπού για την προσφορά του καλύτερου επιπέδου
ποιότητας ζωής των πολιτών στην Ευρώπη το 2020.

•

Παραγωγική κοινωνική πολιτική.

•

Συντονισμός του Κυβερνητικού έργου για το περιβάλλον, την οικονομία,
την ανάπτυξη, τα δημόσια έργα, τις μεταφορές, τη γεωργία, την υγεία
και την κοινωνική πολιτική.

•

400 Δήμοι με αειφόρο παραγωγική αυτάρκεια.

•

Οικονομική ανεξαρτησία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Νέος Αναπτυξιακός Χάρτης της χώρας.

•

Βιωσιμότητα του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

Σύγχρονο πρότυπο διοικητικής ανάπτυξης.

Υπουργείο Πράσινης
Ανάπτυξης

•

Επιτελικός συντονισμός εθνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη.

•

Κοινωνικές υποδομές αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων.

Νόμος Πλαίσιο
ΕΛΛΑΔΑ 2020

•

Επίσπευση υλοποίησης των έργων Πράσινης Ανάπτυξης.

•

Διασφάλιση της συμβολής των έργων υποδομής στην ισότιμη κοινωνική
και περιφερειακή ανάπτυξη.

Πράσινο Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο

•

Χωροταξικό Σχέδιο με Παραγωγική Στρατηγική.

•

Βιωσιμότητα, προστασία φυσικού πλούτου, αειφόρος ανάπτυξη.

Επιτροπή Διαχείρισης
Πράσινης Ανάπτυξης
ΕΛΛΑΔΑ 2020

•

Παροχή του συνόλου των αδειών και υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος
για την προστασία και αξιοποίηση του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

Αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία.

Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

•

Αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας.

15

Οικονομικό σχέδιο
Εθνικός Παραγωγικός
Προϋπολογισμός

Σχέδιο Οικονομικής
Βιωσιμότητας

Προϋπολογισμός
Πράσινης Ανάπτυξης
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•

Οικονομική αποτύπωση του νέου προτύπου ανάπτυξης.

•

Διάθεσηκεφαλαίωνανάλογαμετηνοικονομικήκαικοινωνικήανταποδοτικότητάτους.

•

Αξιοποίηση της αποτίμησης του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

Πρόγραμμα Παραγωγικής Νομιμοποίησης όλων των δραστηριοτήτων
και ένταξη του 30% της παραοικονομίας στον παραγωγικό σχεδιασμό.

•

Μείωση των τιμών της αγοράς για τον εξορθολογισμό κατά 30%
των επιχειρηματικών σχεδίων.

•

Πάταξη της κακοδιαχείρισης και των υπερτιμολογήσεων για τη δραστική μείωση
του κόστους δημόσιας λειτουργίας κατά 30%.

Στρατηγική Δημοσίων
Επενδύσεων

•

Επιχειρησιακός συγχρονισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και του Αναπτυξιακού νόμου
για τη συνολική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής
τωνπροοπτικώνανάπτυξηςτηςπράσινηςοικονομίαςκαιτωνκοινωνικώνανισοτήτων.

Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς

•

Συνολική αξιοποίηση των €39 δισ. σύμφωνα με την Εθνική Παραγωγική
Στρατηγική για τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητάς του.

Κρατικές Διασφαλίσεις

•

Εγγυήσεις για τη δανειοδότηση των πράσινων επενδύσεων.

•

Έλεγχος της μείωσης των επιτοκίων και του πραγματικού τους κόστους.

•

Έκδοση πράσινων ομολόγων από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
για την περιφερειακή διασπορά της ανάπτυξης.

•

Διαχείριση των νέων μηχανισμών χρηματοδότησης Πράσινα Δάνεια, Πράσινα Χαρτοφυλάκια, Πράσινα Ομόλογα, Πράσινα ΣΔΙΤ,
Κοινωνική Οικονομία, Δάνεια Πράσινης Εργασίας.

•

Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διαφάνειας για την αύξηση των εθνικών εσόδων
κατά 10%.

•

Διασφάλιση κεφαλαίων για τη δημιουργία των κοινωνικών υποδομών
της πράσινης ανάπτυξης.

•

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

•

1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για το 2020.

•

Χρηματοδότηση των νέων πράσινων συνεταιρισμών στη γεωργία, την ενέργεια,
το νερό και τον τουρισμό.

•

2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για τη δημιουργία των εθνικών
υποδομών της πράσινης οικονομίας, τα εθνικά δίκτυα πράσινης ενέργειας,
την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών και την ανάπτυξη των αναγκαίων
κοινωνικών υποδομών.

•

Έκδοση πράσινων ομολόγων από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
για την περιφερειακή διασπορά της ανάπτυξης.

Πράσινη
Τράπεζα
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Ποιότητα ζωής
100 Πράσινα Νησιά

100 Πράσινα Χωριά
Μητροπολιτικά Πάρκα
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•

Διασφάλιση της επάρκειας ενέργειας και νερού για τα κατοικημένα νησιά
της Ελλάδας.

•

Δημιουργία παραγωγικών δυνατοτήτων για τη διάσωση της νησιωτικής Ελλάδας.

•

Προστασία και αναβίωση των εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών
με πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης.

•

•

Πάρκο Αθηνών

•

15 πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αλλαγή του χάρτη της πρωτεύουσας.

•

50.000 στρέμματα φυσικού πλούτου για τους πολίτες.

•

Ενοποίηση όλων των χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας με δίκτυο πεζοδρόμων,
ποδηλατοδρόμων και πράσινων μέσων σταθερής τροχιάς.

•

Πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία του ωραιότερου
δρόμου της Ευρώπης.

•

Πράσινο Ολυμπιακό Πάρκο

•

Συνολική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ) για τη δημιουργία
ενός πάρκου 1.000 στρεμμάτων για την άθληση των πολιτών.

•

Παραλιακό Πάρκο Σαρωνικού

•

Αξιοποίηση της ανυπολόγιστης περιουσίας του δημοσίου για τη διεθνή ανάδειξη
της παραθαλάσσιας ταυτότητας της πρωτεύουσας.

•

Πάρκο Εναλλακτικού Τουρισμού

•

Πρότυποαειφόρουαρχιτεκτονικής,βιοκλιματικώνυποδομών,ανανεώσιμωνπηγών
ενέργειας στην Ανάβυσσο για την αλλαγή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης
της χώρας.

•

Μητροπολιτικό Πάρκο
Πράσινης Ανάπτυξης

•

Διάσωση του συνόλου των 7.100 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου
στο Ελληνικό από την τσιμεντοποίηση.

•

ΔημιουργίατουπρώτουΕυρωπαϊκούκέντρουγιατηνπράσινηανάπτυξηστηνΑθήνα.

•

Εγκατάσταση όλων των πράσινων υπηρεσιών του δημοσίου, της Επιτροπής Ελλάδα
2020, της Πράσινης Τράπεζας, των Πράσινων Συνεταιρισμών, του Εθνικού Κέντρου
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των πράσινων επιχειρήσεων, του Συνηγόρου
των Μελλοντικών Γενιών, του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

•

Σύσταση Διεθνούς Πανεπιστημίου Πράσινων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αλλαγή του καθημερινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα.

Διπλή Ανάπλαση Θεσσαλονίκης

•

•

•

Μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στη δυτική πλευρά της πόλης.

•

Διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης με αντικείμενο την Πράσινη Ανάπτυξη.

Παγκόσμια Έκθεση

Πράσινη Αθήνα

Πολεοδομική και οικονομική ανάδειξη.

•

Μητροπολιτικό Πάρκο

•

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο κέντρο της πόλης.

•

Βαλκανικό Κέντρο
Πράσινης Ανάπτυξης

•

Θερμοκοιτίδα Πράσινης Επιχειρηματικότητας στους χώρους
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
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Νέες δουλειές
Γεωργικά
Ολοκληρωμένα
Προγράμματα

•

Επιχειρησιακό σχέδιο δεκαετίας για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής.

•

Προστασία, πιστοποίηση, ανάδειξη της αξίας των υγιεινών προϊόντων
της ελληνικής διατροφής.

•

Δημιουργία ολοκληρωμένης αγροτικής οικονομίας.

•

Σύσταση Πανεπιστημίου Αγροτικών Σπουδών.

Πράσινη Βιομηχανική
Ανασυγκρότηση

•

Αξιοποίηση της νέας οικονομίας της διατροφής, των πράσινων έργων υποδομής,
των πράσινων κατοικιών και των υποδομών ενέργειας από τον βιομηχανικό κλάδο.

•

Επίτευξη των στόχων για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και
την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πράσινη Κατοικία

•

Ανάδειξη του τομέα της κατοικίας σε παραγωγική αιχμή της πράσινης ανάπτυξης.

Πράσινες Ταράτσες

Αρχιπέλαγος
Πράσινης Ενέργειας
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•

Αλλαγή του αστικού τοπίου.

•

Μείωση της θερμοκρασίας των πόλεων, βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας,
εξοικονόμηση ενέργειας.

•

Αξιοποίηση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών - αέρας, νησιά, ήλιος,
θάλασσα - για τη δημιουργία μιας διεθνούς ισχυρής οικονομίας πράσινης ενέργειας.

•

Ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της χώρας.

•

Δίκτυο πράσινης ενέργειας για την ανάπτυξη, αυτονομία, αυτάρκεια και αειφορία
της νησιωτικής Ελλάδας.

•

Αύξηση του δεσμευτικού στόχου για την παραγωγή του 18% από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας έως το 2020, κατά 50%.

Οικολογικοί Τουριστικοί
Συνεταιρισμοί

•

Συμμετοχήτωνμικροϊδιοκτητώνστηναλλαγήτουμοντέλουτουριστικήςανάπτυξης
της χώρας και την οικονομία της δεύτερης κατοικίας.

•

Αύξηση αναγκαίων εκτάσεων ανάπτυξης κατά 100%.

•

Μείωση των επιτρεπόμενων όρων δόμησης κατά 50%.

•

Αποκλειστική ανάπτυξη προορισμών με οικολογικά κριτήρια, παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, βιοκλιματικά πρότυπα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνεταιρισμοί
Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας

•

Δίκαιη διανομή των ωφελειών της πράσινης οικονομίας σε όλες
τις κοινωνικές ομάδες.

•

Αύξηση των έργων πράσινης ενέργειας.

Πράσινη Νεανική
Οικονομία

•

Πρωταγωνιστικός ρόλος της νέας γενιάς για την αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης
της χώρας.

•

Παραγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας για τη γενιά των €700.

Πράσινη απασχόληση

•

200.000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας.

•

Διάσωση 150.000 θέσεων εργασίας από τους σημερινούς παραγωγικούς κλάδους.

•

40.000 επιπλέον δουλειές από την εφαρμογή του 35ώρου στις εταιρίες
πράσινης ανάπτυξης.

•

Απασχόληση 250.000 από τους 700.000 μη ενεργούς και μη άνεργους πολίτες.
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Στρατηγική
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Η ευκαιρία της Ελλάδας

Ημεγάληαλλαγή,ηπράσινηεπανάσταση,ηανασυγκρότησητωνπαραγωγικών δομών,
ο επανασχεδιασμός του παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης, η αναδιάρθρωση του
οικονομικού συστήματος είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας.
Στη Βιομηχανική Εποχή, η χώρα μας έμεινε πίσω. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
Αυτή, όμως, την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε.
Για να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις της πράσινης εποχής, η Ελλάδα χρειάζεται μια
νέα αρχή, όραμα για το μέλλον, μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα, παραγωγική
στρατηγική για την οικονομία, αξίες για την κοινωνία, συγκεκριμένους στόχους.
Ένα νέο εθνικό σχέδιο.
Το ζήτημα δεν είναι να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις των ουραγών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να γίνουμε καταναλωτές, αλλά παραγωγοί της πράσινης
οικονομίας.
Να ορίσουμε εμείς το μέλλον μας.
Να κατοχυρώσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την ανάπτυξη, την ασφάλεια
και το φυσικό πλούτο της χώρας μας.
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Ο σκοπός είναι να γίνουμε μια ισχυρή πράσινη δύναμη.
Ο ήλιος, ο αέρας, η θάλασσα και τα νησιά είναι οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές της πράσινης εποχής.
Η πράσινη ενέργεια είναι ο μαύρος χρυσός του μέλλοντος.
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Εθνικός στόχος
Ο εθνικός στόχος του 2020 πρέπει να έχει αντίκρισμα
σε κάθε Έλληνα, κάθε μέρα.
Αποστολή της Ελλάδας για το 2020 είναι να προσφέρει
την καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ευρώπη.
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το διακύβευμα του μέλλοντός μας.
Το όραμα. Η νέα συλλογική μας προσδοκία.
Για μια Ελλάδα σίγουρη, φιλόδοξη, δυναμική, ισχυρή, περήφανη.
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Η νέα συλλογική προσδοκία

Το εγχείρημα της πράσινης ανάπτυξης δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της πολιτικής,
της οικονομίας, της κοινωνίας. Συνδέεται με κάθε έκφραση και έκφανση της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, την πρόοδο της
επιστήμης, την υγεία των πολιτών, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, την κοινωνική
πολιτική, τον πολιτισμό και την κουλτούρα που θέλουμε να έχουν οι σύγχρονες
κοινωνίες.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι η νέα συλλογική προσδοκία, είναι η νέα διεθνής υπόσχεση
για το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας.
Οι βεβαιότητες και οι αυταρέσκειες του παρελθόντος έχουν πάψει προ πολλού
να συνεγείρουν, να εμπνέουν, να καθοδηγούν τις χώρες, τις κοινωνίες, τους πολίτες.
Γι’αυτό και οι φορείς συλλογικότητας που στηρίζονταν τα παλιά κοινωνικά και πολιτικά
προτάγματα, βρίσκονται σήμερα σε διαρκή υποχώρηση, αδυνατούν να απαντήσουν
στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις.
Το εγχείρημα της πράσινης ανάπτυξης δεν υπαγορεύεται από την ιστορική διαίρεση,
αριστερά-δεξιά, ούτε την υποκαθιστά. Αντίθετα, συνιστά την υπέρβαση ενός πολιτικού
υποδείγματος που δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε να αντιληφθεί και, πολύ
περισσότερο, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σήμερα
και του αύριο.
Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει την ανάγκη ενός υγιούς, αποτελεσματικού,
ανθρωποκεντρικού οικονομικού συστήματος που θα στηρίζεται σε νέους
αποκεντρωμένους και εύκαμπτους θεσμούς.
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Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα αμιγώς επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά όλους
τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής και πολιτισμικής συγκρότησης
μιας χώρας και μιας κοινωνίας.
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Η Ελλάδα πράσινη δύναμη

•
•
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Η μεγάλη πρόκληση, η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, την οικονομία, τους θεσμούς
την κοινωνία, τους πολίτες είναι η πράσινη ανάπτυξη.
Η Ελλάδα στερείται εθνικού στόχου, στερείται στρατηγικής. Δεν έχει πυξίδα.
Πορεύεται με τις αποσκευές του παρελθόντος. Είναι μια χώρα μπλοκαρισμένη
στο χθες.
Τα πολιτικά της υποδείγματα αναπαράγουν τις προσεγγίσεις του παρελθόντος.

•

Το αναπτυξιακό μοντέλο που η χώρα ακολούθησε μετά τον πόλεμο είναι πλέον
κορεσμένο, έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράγει και αναπαράγει την οικονομική,
κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική, θεσμική υστέρησή του.

•

Η Ελλάδα, στην ιστορική της διαδρομή, είχε αναλαμπές, μόνο όταν διέθετε σχέδιο,
μέθοδο και όραμα, μόνο όταν έθετε στόχους και τους επετύγχανε. Μετά της
επιτυχία της ΟΝΕ, στερείται εθνικού στόχου.

•

Η απουσία εθνικού στόχου καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη, ανήμπορη και
κουρασμένη.

•

Γι’ αυτό θεωρείται ζωτική ανάγκη η απόκτηση ενός νέου εθνικού και μετρήσιμου
στόχου.

•

Η πράσινη ανάπτυξη είναι ο μεγάλος εθνικός στόχος που μπορεί να θέσει και
να κερδίσει η Ελλάδα. Απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις, στις δυνατότητες
και τις ευκαιρίες του παρόντος και του μέλλοντος.

•

Η πράσινη ανάπτυξη είναι το νέο πολιτικό εγχείρημα, για μια σύγχρονη δυναμική
και φιλόδοξη Ελλάδα.
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Οι αξίες της Ελλάδας
Η δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας με διεθνείς προοπτικές προϋποθέτει το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας. Ενός σύγχρονου συστήματος
αξιών.
Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας διασφαλίζει την ανταγωνιστική θέση
της χώρας. Τα εθνικά προϊόντα, η ποιότητα των υπηρεσιών, τα στοιχεία του εθνικού
πλούτου, οι αρετές του ανθρώπινου δυναμικού, οι επιλογές του τρόπου ζωής και
η δυναμική του πολιτισμού αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής δύναμης.
Οι αξίες μιας χώρας υποδηλώνουν την προοπτική της.
Συνδέουν τις παραδόσεις με το συλλογικό της όραμα. Προβάλουν τα ιδανικά της.
Κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται περήφανοι. Αποτελούν εθνικό κεφάλαιο.
Απότααίτιατηςοικονομικήςκρίσηςκαιτηςπεριβαλλοντικήςκαταστροφήςδιαφαίνεται
η σαθρή βάση του βιομηχανικού μοντέλου ανάπτυξης. Το οποίο μας παρέσυρε,
αλλά ποτέ δεν πιστέψαμε. Γιατί οι ξενόφερτες θεωρίες, τα μεγάλα μεγέθη, η μαζική
παραγωγή, η καταναλωτική αντίληψη, οι ανισότητες στην κοινωνία, το εύκολο κέρδος,
η ποσοτικοποίηση των πάντων δεν ταιριάζουν με τον πολιτισμό μας.
Η αναζήτηση της Ελληνικότητας, που διακόπηκε από τη μικρασιατική καταστροφή,
αποκτά και πάλι ενδιαφέρον.
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•

Η Ελλάδα είναι όμορφη.
Το κλίμα του τόπου μας την κάνει μοναδική.

•

Οι Έλληνες πιστεύουν στη δημοκρατία. Νιώθουν ελεύθεροι.
Νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. Είναι φιλόξενος λαός.

•

Για εμάς το ταξίδι έχει σημασία.
Απόλαυση είναι η αναζήτηση της ευτυχίας.

•

Οι Έλληνες είναι περήφανοι για τον τρόπο ζωής τους.
Οι αξίες μας γεννήθηκαν στην ιστορία και ζουν στις παραδόσεις μας.
Είναι διαχρονικές και οικουμενικές.

Αυτή είναι η εθνική μας ταυτότητα.
Σε αυτό τον κόσμο που αλλάζει, δεν χρειάζεται να κάνουμε επανάσταση.
Απλά να πιστέψουμε αυτό που είμαστε.
Αξίες της πράσινης εποχής είναι τα ιδανικά του πολιτισμού μας.
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•

Εθνική Παραγωγική Στρατηγική
Ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών
Η παγκόσμια κρίση καθιστά επιτακτική την ούτως ή άλλως αναγκαία συλλογική
απόφαση για τα βασικά ερωτήματα της εθνικής οικονομίας στον 21ο αιώνα:
Τι παράγουμε, σε ποιούς τομείς, με ποιούς πόρους, με τι απολαβές, για ποιές αγορές;
Η δημιουργία μιας ισχυρής πράσινης οικονομίας αποτελεί ευκαιρία για την
ανασυγκρότηση των αναχρονιστικών παραγωγικών δομών της χώρας. Του δημόσιου
τομέα, της γεωργικής πολιτικής, του βιομηχανικού κλάδου, του συστήματος
χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, της ποιότητας των
υπηρεσιών, των τιμών της αγοράς, των απολαβών της εργασίας, της ζήτησης των
αγαθών που παράγει η Ελλάδα στις αγορές του κόσμου.
Η παραγωγική στρατηγική δεν είναι ένα άμορφο λογιστικό σύστημα οργάνωσης,
διακίνησης και πωλήσεων. Είναι ένα όραμα ζωντανό που εκφράζει τις φιλοδοξίες
και τις ανάγκες όλων των παραγωγικών φορέων, αποτυπώνοντας στην πράξη τους
στόχους και τις δυνατότητές τους. Τα όνειρα των ανθρώπων για το αντικείμενο και
τα οφέλη της εργασίας τους. Για τη συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία και
την ανάπτυξη της χώρας.
Η παραγωγική στρατηγική προσδιορίζει τις κατευθύνσεις για την επίτευξη του εθνικού
στόχου. Τους τρόπους και τα μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων
πολιτών.

Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης
Όπως συμβαίνει σε κάθε περίοδο κρίσης, οι ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις
αναδεικνύουν και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κράτους για την υπέρβασή της.
•

•
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Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα παράγει το 40% του Ακαθάριστου Εγχωρίου
Προϊόντος. Με το μέγεθος που διαθέτει καλείται να επιλύσει τα καθημερινά
προβλήματα των ανθρώπων από την οικονομική ύφεση, να αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να δημιουργήσει τις προοπτικές ανάπτυξης
της πράσινης οικονομίας.
Η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών ξεκινά από την ανασυγκρότηση
των δομών του κράτους. Με μια δημόσια διοίκηση απαξιωμένη από την κοινωνία,
αργή, συγκεντρωτική, πολύπλοκη, σπάταλη, αντιπαραγωγική, γραφειοκρατική,
με γενικευμένη την αίσθηση της διαφθοράς το σημερινό κράτος είναι αδύνατο
να ανταπεξέλθει στον παραγωγικό ρόλο που οφείλει να έχει.

Η διάχυση των ευθυνών, η ευελιξία, η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και
η διαφάνεια είναι οι ελάχιστες αξίες που πρέπει να εκπροσωπεί το νέο πρότυπο
της δημόσιας διοίκησης.

Εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις είναι:
•

Η αποσυμφόρηση της κεντρικής κυβέρνησης και η διασπορά ουσιαστικών
αρμοδιοτήτων και των αναγκαίων κεφαλαίων διαχείρισης στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

•

Η κατάργηση της πολυνομίας. Η απλοποίηση και κωδικοποίηση των νόμων
σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής για τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

•

Η αλλαγή κατεύθυνσης της δημόσιας οικονομίας. Με στρατηγική, στόχους,
οργάνωση και τρόπους αξιολόγησης για την αύξηση της δημόσιας
παραγωγικότητας.

•

Η ανάπτυξη δικτύων δημόσιων υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα για την ενίσχυση
της περιφερειακής ανάπτυξης.

•

Η αξιοποίηση του επαγγελματισμού, της τεχνογνωσίας και των αρμοδιοτήτων
των δημοσίων υπαλλήλων.

•

Ηανάπτυξησυστημάτωνκοινωνικήςανταποδοτικότηταςτωνδημοσίωνυπηρεσιών
σύμφωνα με τους στόχους του νέου παραγωγικού προϋπολογισμού.

•

Η ανοικτή, συμμετοχική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

•

Η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας από όλο τον κρατικό μηχανισμό.

•

Η αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης προς το δημόσιο.

Προτεραιότητες
Οι άμεσες προτεραιότητες για τη συνδυαστική αντιμετώπιση της οικονομικής και
περιβαλλοντικής κρίσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης είναι:
•

Ο διαχωρισμός των δράσεων της παραγωγικής στρατηγικής σε άμεσων και
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων με βάση την κοινωνική και οικονομική
ανταποδοτικότητά τους.

•

Η διασύνδεση των παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής οικονομίας - γεωργία,
διατροφή, κατοικία, τουρισμός - με την πράσινη ανάπτυξη για την εμπέδωση ενός
κλίματος οικονομικής ασφάλειας στην κοινωνία.

•

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διακίνησης κεφαλαίων στην αγορά με
την ανάπτυξη των αναγκαίων έργων και υποδομών της πράσινης οικονομίας.
Η συνολική αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς σε μια
στρατηγική κατεύθυνση.

•

Η ενδυνάμωση του κλάδου της πράσινης ενέργειας, του τομέα αιχμής
της νέας πράσινης οικονομίας.

•

Η διασφάλιση διασποράς των επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες.

•

Η παροχή κινήτρων, επιδοτήσεων, φορολογικών απαλλαγών, δανειακών
εγγυήσεων στα επενδυτικά προγράμματα παραγωγικής ανασυγκρότησης
για την πράσινη ανάπτυξη.
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Ο ρόλος του κράτους

Για την έξοδο από την οικονομική κρίση, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
τη δημιουργία υποδομών για την πράσινη ανάπτυξη η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισχυρό,
σύγχρονο, αποκεντρωμένο, έξυπνο κράτος.
Ένα σύστημα οργάνωσης της χώρας που λειτουργεί.

•
•

Η μείωση του ΦΠΑ για τις πράσινες επενδύσεις.

•

Η αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αποφυγή
της κερδοσκοπίας των τραπεζών και την παραγωγική χρηματοδότηση
της αειφόρου ανάπτυξης.

•

Η παροχή εγγυήσεων για τη δανειοδότηση των πράσινων επενδύσεων.

Σε αυτή την περίοδο, ευθύνη του κράτους είναι:

•

Η μείωση των επιτοκίων και ο αυστηρός έλεγχος του πραγματικού τους κόστους.

•

Η δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης.

•

•

Ο καθορισμός των εθνικών στόχων.

Η δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας με αποθέματα προσφοράς προϊόντων
και υπηρεσιών προς τις διεθνείς αγορές.

•

Η αποτίμηση της αξίας του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

•

Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου παραγωγικού προϋπολογισμού, με στόχο τη
διάθεση κεφαλαίων σύμφωνα με την ανταποδοτικότητά τους.

Η έκδοση πράσινων ομολόγων από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση
με την εγγύηση του ελληνικού κράτους για την περιφερειακή διασπορά
της ανάπτυξης.

•

Η συνολική αξιοποίηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και των
Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε μια εθνική κατεύθυνση.

•

Ο σαφής προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας, των παραγωγικών αξιών και των
δεικτών ποιότητας που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα στον κόσμο.

•

Η ανανέωση των θεσμών για την εξυπηρέτηση του εθνικού σχεδίου, πράσινης
ανάπτυξης.

•

Η δημιουργία προοπτικών για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.

•

Ο προσδιορισμός του επιπέδου ευημερίας που αντιπροσωπεύει η χώρα και η
ανάδειξη του ελληνικού τρόπου ζωής σε ένα σύστημα κοινωνικών αξιών.

Σήμερα, δεν ζούμε πια σε μια εποχή αλλαγών. Ζούμε την αλλαγή μιας εποχής.
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Η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος για την προώθηση
της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

•

Η απλοποίηση και εφαρμογή των νόμων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

•

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

•

Η μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

•

Η αναπτυξιακή και οργανωτική αποκέντρωση.

•

•

Η επένδυση στις εθνικές υποδομές της πράσινης εποχής.

•

Η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών και ξένων επενδύσεων.

Η σύσταση μιας οργανωτικής επιτροπής για τη στρατηγική, τη διαχείριση και
τον έλεγχο της πράσινης ανάπτυξης. Ενός και μόνο φορέα από τον οποίο
ο κάθε πολίτης θα λαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και αδειών που προσφέρει
το κράτος, για την προστασία και αξιοποίηση του εθνικού φυσικού πλούτου.
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Η Ελλάδα δεν αρκεί να πετύχει
τις ελάχιστες δεσμεύσεις που
έχει για ποσοτικούς δείκτες
με χημικά σύμβολα.

Αποστολή της Ελλάδας
για το 2020 είναι να προσφέρει
την καλύτερη ποιότητα ζωής στην
Ευρώπη.

Ο εθνικός στόχος του 2020 πρέπει
να έχει αντίκρισμα σε κάθε Έλληνα,
κάθε μέρα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το
διακύβευμα του μέλλοντός μας.

Στο νερό που πίνουμε, στον αέρα
που αναπνέουμε, στο φαγητό που
τρώμε, στις εικόνες που βλέπουμε,
στη δουλειά που κάνουμε,
στους δρόμους που κινούμαστε,
στις τιμές που πληρώνουμε,
στη ζωή που ζούμε.
40

Το όραμα.
Η νέα συλλογική μας προσδοκία.
Για μια Ελλάδα σίγουρη, φιλόδοξη,
δυναμική, ισχυρή, περήφανη.
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Εθνικό Σύστημα Ζωής
Οργάνωση
Η ετήσια αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ζωής μέσω της διασύνδεσης των
στόχων και των αποτελεσμάτων του εθνικού προϋπολογισμού με την αύξηση της
αξίας του εθνικού φυσικού πλούτου και τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης που αποτυπώνουν την ευημερία των πολιτών.

Σκοπός
•

Διασφάλιση των ωφελειών του νέου προτύπου ανάπτυξης για όλους τους πολίτες.

•

Κατοχύρωση των σύγχρονων δικαιωμάτων των πολιτών στο νέο πρότυπο
ανάπτυξης της χώρας για:

Η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, με αποστολή τον έλεγχο της πορείας επίτευξης
του εθνικού στόχου για την προσφορά του καλύτερου επιπέδου ζωής στην Ευρώπη
το 2020, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων και των κοινωνικών
παραγωγικών εταίρων.

-

την εργασία

Προοπτική

-

το πραγματικό εισόδημα

•

Αξιοποίηση της πράσινης ανάπτυξης για την κοινωνική ευημερία των Ελλήνων.

-

τη συμμετοχή στην υπεραξία

•

-

την ποιότητα

Ο παραγωγικός χαρακτήρας του νέου κοινωνικού συμβολαίου και η καταγραφή
των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και των απολαβών κάθε κοινωνικού εταίρου.

-

τον ελεύθερο χρόνο

•

-

τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου πλούτου

Ανάδειξη του πρωταρχικού ρόλου που οφείλει να έχει το εκπαιδευτικό σύστημα
στο νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας.

-

την πρόσβαση στην τεχνολογία

•

Σεβασμός στο ρόλο του κράτους -ως διαχειριστή της συλλογικής μας

-

τη βιωσιμότητα

-

τη φυσική κληρονομιά των επόμενων γενεών

-

την προστασία της υγείας

-

τη δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου

•

Επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του Σχεδίου Πράσινης Ανάπτυξης - της
προσφοράς του καλύτερου επιπέδου ζωής στην Ευρώπη το 2020.

•

Νέα παραγωγική κοινωνική πολιτική.

•

Κοινωνική διανομή του πλούτου της επόμενης δεκαετίας.

προοπτικής- για την ευόδωση του νέου εθνικού στόχου.
•

Εμπιστοσύνη στους θεσμούς της πολιτείας.

•

Ισότιμη κοινωνική και περιφερειακή διανομή των ωφελειών του σχεδίου πράσινης
ανάπτυξης.

•

Κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων -διατροφή, διαβίωση, μεταφορές, ασφάλεια,
περιβάλλον- για τη συνολική προστασία της υγείας των ανθρώπων.

•

Αντιμετώπισητωνσύγχρονωνκοινωνικώνασθενειών,τωνψυχικώνπροβλημάτων,
της μελαγχολίας, της κατάθλιψης και της εξάρτησης ως κοινωνική προτεραιότητα.

•

Προστασία του αισθητικού και ακουστικού περιβάλλοντος.

•

Διασφάλιση της βιοποικιλότητας και κάθε μορφής ζωής.

Το πρόβλημα σήμερα
Η διαιώνιση των συμπτωμάτων υπανάπτυξης αποπροσανατολίζει την πολιτεία από την
ανάγκη διασφάλισης των σύγχρονων δικαιωμάτων στη διεκδίκηση των ήδη
κεκτημένων από προηγούμενες γενιές.
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Οι Έλληνες πληρώνουν πολύ χαμηλά κοινωνικές υπηρεσίες πολύ χαμηλής ποιότητας.

Μέτρο επιτυχίας
Η αποτύπωση και ο έλεγχος του επιπέδου ευημερίας των πολιτών με δείκτες
ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στον εθνικό προϋπολογισμό.
Η δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου της επόμενης δεκαετίας στην κοινωνία.
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Διυπουργική Επιτροπή

Στόχοι
Συντονισμός των υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής έως το 2020.

Το πρόβλημα σήμερα
Αυτόνομα και ασύνδετα σχέδια και πολιτικές από κάθε υπουργείο, χωρίς στρατηγική,
με βραχύ χρονικό ορίζοντα και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στην εφαρμογή
τους.

Προδιαγραφές
Θεσμοθέτηση Διυπουργικής Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν τα Υπουργεία
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Πράσινης Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Υποδομών (Δημοσίων Έργων και Μεταφορών), Γεωργικής Ανάπτυξης
και Υγείας.
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Σύσταση μόνιμης Γραμματείας της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία θα προετοιμάζει
τις εργασίες αυτής και θα παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεών της.
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Πράσινος Καλλικράτης
Σκοπός
•

Αλλαγή της διοικητικής διάρθρωσης για την αποτελεσματική εφαρμογή
του νέου πρότυπου ανάπτυξης της χώρας.

•

ΔιοικητικήαναδιοργάνωσητουσυνόλουτωνΟργανισμώνΤοπικήςΑυτοδιοίκησης
της χώρας, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την εφαρμογή της εθνικής
στρατηγικής βιωσιμότητας.

•

Περιφερειακή ανάπτυξη με στέρεες παραγωγικές βάσεις.

•

Συνδυασμός του διοικητικού εκσυγχρονισμού με την εθνική παραγωγική
στρατηγική.

Το πρόβλημα σήμερα
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•

Το πρώτο στάδιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Καλλικράτης” επιβάλλεται να διευρυνθεί
σε όλους τους βαθμούς αυτοδιοίκησης και με περισσότερες συνενώσεις.

•

Όλες οι προτάσεις για το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” στερούνται αναπτυξιακής
στρατηγικής για τον 21ο αιώνα.

•

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες
και τα κεφάλαια για την αυτόνομη λειτουργία τους.

•

Διοικητική αδυναμία διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

•

Διοικητική διαίρεση της χώρας χωρίς παραγωγική στρατηγική.

•

Πολλαπλότητα των επιπέδων οργάνωσης και διοίκησης.

•
•

•

Εξάλειψη του κρατικού συγκεντρωτισμού και του κόστους γραφειοκρατίας
της εθνικής οικονομίας.

•

Διεύρυνσητωνπραγματικώνδυνατοτήτωνγιατηνισότιμηαπόδοσητηςκοινωνικής
δικαιοσύνης σε όλες τις περιφέρειες.

Συγκεντρωτισμός του κεντρικού κράτους.

•

Αξιοποίηση του συστήματος εθνικής ταυτότητας με παραγωγικούς όρους.

Αδυναμία αυτονομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Αλλαγή του αναπτυξιακού και διοικητικού χάρτη της χώρας.

Προοπτική

Προδιαγραφές

•

Ενοποίηση των πολλαπλών διοικητικών δομών σε ανεξάρτητες, αυτόνομες,
αυτοτελείς και αυτάρκεις αυτοδιοικητικές μονάδες.

•

Εκπόνηση μιας σύγχρονης εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.

•

Καθορισμός των νέων εδαφικών περιφερειών στη βάση χωροταξικών ενοτήτων.

•

Παραγωγική αυτονομία των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Επεξεργασία του νομικού πλαισίου.

•

Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του εθνικού προϋπολογισμού για την
εφαρμογή των περιφερειακών προτεραιοτήτων.

•

Εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

•

Εκπόνηση ενός πραγματικού και ουσιαστικού σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης.

•

Εθνική ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της πράσινης εποχής.

Προϋπολογισμός
•

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα“Διοικητική Ικανότητα Δημοτικής Διοίκησης”€505 εκ.

•

Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης €400 εκ.
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Χάρτης Βιωσιμότητας της Ελλάδας

Στόχοι
•

Προστασία της βιωσιμότητας του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

Νέος αναπτυξιακός χάρτης της χώρας.

•

Πράσινο διοικητικό πρότυπο ανάπτυξης.

•

Περιφερειακή κοινωνική πολιτική.

Προδιαγραφές
•

Επανασχεδιασμός και χαρτογράφηση της περιφερειακής, νομαρχιακής και
δημοτικής οργάνωσης σε ένα ενιαίο σύστημα ανεξάρτητης αυτοδιοίκησης.

•

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου επιχειρησιακού σχεδίου από κάθε νέο αυτόνομο
διοικητικό φορέα.

•

Διάχυση του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
στους νέους φορείς της περιφερειακής ανάπτυξης.

•

Απλοποίηση των υφισταμένων διοικητικών δομών για την καταπολέμηση του
συγκεντρωτισμού, της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών.

Οφέλη
•

Διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση τις παραγωγικές της προοπτικές.

•

Οργάνωση με βάση τα ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

•

Παραγωγική ανεξαρτησία των νέων περιφερειακών μονάδων.

•

Ανάδειξη της νέας εθνικής ταυτότητας με βάση τις τοπικές αξίες.

•
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Σαφής διαχωρισμός των πρωτογενών πλουτοπαραγωγικών πηγών από τις αστικές
και βιομηχανικές δραστηριότητες.

•

Προστασία του φυσικού πλούτου και των οικοσυστημάτων της χώρας.

•

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών κέντρων.

•

Οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Υπουργείο Πράσινης Ανάπτυξης

Σκοπός
•

Συντονισμός της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, της αειφόρου ανασυγκρότησης
των παραγωγικών δομών, της στρατηγικής και του μακροχρόνιου σχεδιασμού
των πράσινων έργων υποδομής και των πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής.

Αρμοδιότητες
•

Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και αξιοποίηση των εθνικών
πλουτοπαραγωγικών πηγών με γνώμονα την ανάδειξη μιας σύγχρονης εθνικής
ταυτότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Ευθύνες
•

Κατάρτιση και επίβλεψη του εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.

•

Κατάρτιση και συντονισμός του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
Επίβλεψη του Εθνικού Κτηματολογίου.

•

Σχεδιασμός διάχυσης της ανάπτυξης υποδομών σε όλη την επικράτεια.
Χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής ανάπτυξης δημόσιων έργων.

•

Στρατηγικός σχεδιασμός για τις αστικές και υπεραστικές, θαλάσσιες και επίγειες,
επί τροχών και επί σταθερών τροχιών μεταφορές.

•

Στρατηγικές βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος με αιχμή την αντιμετώπιση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.
Πολιτικές ορθολογικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων
και των βιομηχανικών τοξικών αποβλήτων.

•
•
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Επίβλεψη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.
Χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής στον τομέα της ενέργειας και εποπτεία των
φορέων που σχετίζονται με την ενέργεια και το φυσικό πλούτο της χώρας.

•

Πολιτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης και ελέγχου της προστασίας των υδάτινων
πόρων της χώρας.

•

Επίβλεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων.

•

Παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την
επικράτεια.

•

Συντονισμός όλων των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών ενίσχυσης της
παραγωγικής διαδικασίας για την υλοποίηση των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.

•

Χάραξη στρατηγικών σύζευξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης με το
περιβάλλον και ενσωμάτωση των αρχών, των αξιών, των ευαισθησιών και των
προτεραιοτήτων της βιωσιμότητας στην πορεία της ανάπτυξης.

•

Οργάνωση και επίβλεψη της Επιτροπής Διαχείρισης Πράσινης Ανάπτυξης
ΕΛΛΑΔΑ 2020 για το συντονισμό όλων των φορέων του δημόσιου τομέα,
με στόχο την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.

•

Χάραξη πολιτικών διατήρησης και ανανέωσης της ισορροπίας, της αρμονίας
και της ποικιλότητας της ελληνικής φύσης και των οικοσυστημάτων. Ανάδειξη της
ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής φροντίδας σε κεντρικό άξονα
των πολιτικών ποιότητας ζωής.

•

Σχεδιασμός και διαχείριση μιας σύγχρονης αειφόρου εθνικής παραγωγικής
ταυτότητας.

•

Ανάπτυξη της εθνικής κοινωνικής οικονομίας.

•

Συντονισμός της συνεργασίας με φορείς και κινήματα της κοινωνίας των πολιτών
και πολιτικές ώθησης των πολιτών σε οικολογικές δραστηριότητες.

•

Έλεγχος των επιδοτήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου με βάση τις εθνικές
περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

•

Έλεγχος τιμών των επιχειρηματικών προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης.

•

Έλεγχος εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής από όλους τους φορείς
και τις υπηρεσίες του κράτους.
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Νόμος πλαίσιο ΕΛΛΑΔΑ 2020

Οφέλη
•

Θεσμοθέτηση ενός νόμου πλαίσιο για την πράσινη ανάπτυξη με
χρονικό ορίζοντα το 2020, που θα αφορά στην περιβαλλοντική,
χωροταξική και πολεοδομική πολιτική.

•

Η κωδικοποίηση και απλοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου
της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για
την κατοχύρωση των βασικών συνταγματικών αρχών προστασίας
του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας και της οικονομικής δραστηριότητας.

•

Αποτελεσματική διαχείριση του εθνικού πλούτου προς όφελος της πράσινης
ανάπτυξης με όρους διαχρονικής διαφάνειας.

•

Ανάδειξη των έργων της πράσινης ανάπτυξης σε μείζονος εθνικής σημασίας,
καθώς συμβάλλουν στην εθνική οικονομία, τη χωροταξική οργάνωση και
τη βιωσιμότητα της χώρας.

Σκοπός
•

Επίσπευση υλοποίησης των έργων Πράσινης Ανάπτυξης.

•

•

Διασφάλιση της συμβολής των έργων υποδομής στην ισότιμη κοινωνική
και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ένταξη των πράσινων υποδομών στις στρατηγικές επιλογές χωροταξικής
και οικιστικής οργάνωσης.

•

Σαφής χωροθέτηση των πράσινων έργων σε ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης
πράσινης ανάπτυξης και προσδιορισμός των ειδικών τους χρήσεων.

•

Κατίσχυση των Προεδρικών Διαταγμάτων Πράσινης Ανάπτυξης έναντι κάθε
αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών
Οικιστικού Ελέγχου, Σχεδίων Πόλεων, Πολεοδομικών Μελετών και Σχεδίων
Χρήσεων Γης που αφορά τις περιοχές για τις οποίες εγκρίνονται τα ειδικά
σχέδια βιωσιμότητας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Διάσπαση της νομοθεσίας που αφορά το περιβάλλον, αλλά και τις απαιτούμενες
ενέργειες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων οποιασδήποτε επένδυσης,
σε πολλά νομοθετικά κείμενα.

•

Έλλειψη ενός βασικού κειμένου - κώδικα, από τον οποίο να προκύπτουν τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών, των επενδυτών και του κρατικού
μηχανισμού.

•

Προσδιορισμός συγκεκριμένου χρονικού ορίου για την έγκριση των αδειών
πράσινων έργων.

•

Αντίστοιχη πολυδιάσπαση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

•

•

Αποσπασματικότητα με την οποία νομοθετεί το κράτος προκειμένου εκ
των υστέρων να διορθώνει διαστρεβλώσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι,
αντί να τις προβλέπει και να τις προλαμβάνει.

Ορισμός Υπευθύνου Πράσινης Ανάπτυξης σε κάθε συναρμόδιο Υπουργείο
για την ευθύνη χειρισμού, διεκπεραίωσης και υποστήριξης των έργων.

•

Κατάργηση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αντίκειται στις διατάξεις
του νόμου για το σχεδιασμό, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση
των έργων βιωσιμότητας.

•

Προστασία, ανάδειξη και διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας.

•
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Έλλειψη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για τις αναπτυξιακές πολιτικές
σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
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Πράσινο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο

Το πρόβλημα σήμερα

Η υιοθέτηση από την ελληνική πολιτεία της Σύμβασης για το Τοπίο (Natura 2000),
του Συμβουλίου της Ευρώπης (19.7.2000) παραμένει για μια ακόμα φορά νεκρό
γράμμα.

Έλλειμμα περιβαλλοντικής πολιτικής
•

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο έχει επικριθεί για ανεπαρκή διαβούλευση
με την κοινωνία κατά τη θέσπισή του. Το σημαντικότερο μειονέκτημά του όμως,
συνίσταταιστηνελλειμματικήτουπρόβλεψηγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος
και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

•

Στηνπροσπάθειαανάδειξηςτωνπεριβαλλοντικώνζητημάτωνδενγίνεταιιδιαίτερη
αναφορά και παράλληλα δεν προωθείται καθόλου η επιτακτική, καθώς φαίνεται,
ανάγκη δημιουργίας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αδυναμία επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης
•

Αντίθετα, το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό και η στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικής εκτίμησης φαίνεται να επιτρέπουν την κατασκευή δεύτερων
κατοικιών (εξοχικών), προβλέποντας νέους συντελεστές δόμησης, αντίστοιχους
με τους ισχύοντες σήμερα για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

•

Δυστυχώς, μια τέτοια πρόβλεψη θα οδηγήσει σε μια άναρχη δόμηση των
ελληνικών ακτών, με αποτέλεσμα τα παραθαλάσσια μέρη της χώρας μας
και τα νησιά μας να οδηγηθούν μοιραία στην πλήρη τσιμεντοποίησή τους.
(Στην Ισπανία που εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική μετρούν τώρα τα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν).

•

Επίσης στο Σχέδιο παραβλέπεται το ζήτημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
καθώς δεν προβλέπονται ιδιαίτερα σχέδια ή αντίστοιχα κίνητρα για αναπαλαίωση
εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών και κτιρίων. Αυτά τα κτίρια με την
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική θα μπορούσαν να γίνουν και να χρησιμοποιηθούν ως
δεύτερες (εξοχικές) κατοικίες οι οποίες, όμως, θα είναι ενταγμένες στο πολιτιστικό
οικιστικό περιβάλλον με ταυτόχρονη ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελμάτων
και της αγοράς τοπικών προϊόντων.

•

•
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Στο ίδιο μοντέλο ανάπτυξης εντάσσονται και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι περιοχές
Natura 2000 και οι περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Αυτές οι περιοχές
αντιμετωπίζονται επιφανειακά από το Σχέδιο και προστατεύονται για λόγους
τουριστικού ενδιαφέροντος, σχεδόν ως αναλώσιμο τουριστικό κεφάλαιο.
Τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης,
πέρα από κάποιες μεγαλόσχημες αναφορές, στην πράξη δεν προχωράνε,

•

Στην εφαρμογή των τακτικών του Σχεδίου σε κανένα σημείο δεν υπάρχουν
πολιτικές και πρακτικές που να οδηγούν προς την κατεύθυνση της αειφόρου
ανάπτυξης. Για παράδειγμα, αναφέρονται γενικά οι αρχές της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής και του οικολογικού σπιτιού, δεν υπάρχει όμως καμιά δέσμευση
για ένταξη των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον ΓΟΚ και μάλιστα
τη στιγμή που θα πρέπει να συνετιστούμε με την κοινοτική οδηγία 2002/91
για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

•

Αντίστοιχα, γίνεται λόγος για προσπάθεια περιορισμού της εκτός σχεδίου
δόμησης και όχι για την άμεση και κάθετη κατάργησή της. Αυτό το σημείο
προξένησε και τα μεγαλύτερα ερωτηματικά γιατί ουσιαστικά προσπαθεί, έτσι
όπως διατυπώνεται και με την επισήμανση που ακολουθεί, ότι “θα γίνει άμεση
ένταξη στο σχέδιο των περιοχών με μεγάλες οικιστικές πιέσεις”, να δημιουργήσει
“παράθυρα” στην αυθαιρεσία.

•

Επίσης, το Σχέδιο δεν λύνει το πρόβλημα των οικοδομικών συνεταιρισμών,
ούτε των δασών που είναι διακατεχόμενα ή ιδιωτικά και στηρίζονται σε τίτλους
ιδιοκτησίας αμφίβολης νομιμότητας. Χαρακτηριστική είναι η επίκληση τίτλων
ιδιοκτησίας από τη βυζαντινή εποχή (η Μονή Βατοπεδίου από το Νικηφόρο
Βοτανειάτη) ή την οθωμανική εποχή (η Μονή Πεντέλης ισχυρίζεται ότι της
ανήκει όλο το βουνό και οι τίτλοι ιδιοκτησίας κάηκαν κατά την εκστρατεία
του Ομέρ Βρυώνη το 1827).

•

Πρόκειται βέβαια για μια μακρινή κατά τα φαινόμενα συζήτηση, τη στιγμή
που το κτηματολόγιο “ολοκληρώνεται” και επίκειται ακόμα η εξαγγελία για
την κατάρτιση του δασολογίου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι πολίτες
να έχουν άμεση πρόσβαση στη γνώση για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων
γης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις τους.

Απαραίτητη η ανατοποθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου
•

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο δεν είναι κάτι περισσότερο από μια πρώτη
προσέγγιση στα χωροταξικά και πολεοδομικά στοιχεία της ελληνικής
πραγματικότητας με μια παράλληλη αδύναμη προσπάθεια να θέσει τις βάσεις
για την επίτευξη της αειφορίας.
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Ευθύνες
•

Κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την πράσινη ανάπτυξη.

•

Παροχή πληροφόρησης για επενδυτικά κίνητρα στον τομέα της πράσινης
οικονομίας.

•

Διευκόλυνση των επενδυτών για την αξιοποίηση ευκαιριών σε ζητήματα που
αφορούν την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού κ.λπ..

•

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που προκύπτουν πριν και
κατά τη διάρκεια μιας πράσινης επένδυσης.

•

Εκπόνηση μελετών αειφόρου ανάπτυξης.

•

Συνεργασία με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης
για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

•

Αναβάθμιση κορεσμένων περιοχών με την ανάδειξή τους σε πόλους έλξης
πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Επιτροπή Διαχείρισης Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2020

Στόχοι
•

Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για τη στρατηγική, τη διαχείριση και
τον έλεγχο εφαρμογής των έργων της πράσινης ανάπτυξης.

•

Ανάπλαση περιοχών με την υλοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων
πράσινης ανάπτυξης.

•

Ένας και μόνο φορέας, από τον οποίο ο κάθε πολίτης θα λαμβάνει το σύνολο
των υπηρεσιών και αδειών που προσφέρει το κράτος για την προστασία και
αξιοποίηση του εθνικού φυσικού πλούτου (one stop shop).

•

Διαμόρφωση και επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, τις βιολογικές καλλιέργειες, τη διαχείριση υδάτινων πόρων,
την ανακύκλωση των απορριμμάτων, για το χωροταξικό σχεδιασμό, τις
εναλλακτικέςμορφέςτουρισμού,ταπράσιναεπαγγέλματα,τηδιατροφικήαλυσίδα.

•

Διερεύνηση και ανίχνευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη
τεχνολογία στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

•

Εξέταση και μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

•

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για πράσινες επενδύσεις στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

•

Προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα,
κρατικούς φορείς, με την αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ.
για τη μελέτη και επεξεργασία πράσινων πολιτικών.

•

Συνολική διαχείριση και ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας της πράσινης
οικονομίας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Διαχρονική αδυναμία συντονισμού των φορέων του δημόσιου τομέα.

•

Παντελής έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής στις μεμονωμένες δράσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος.

•

Έλλειψη συντονισμού των παραγωγικών κλάδων και φορέων για την ανάπτυξη
της χώρας.

Αρμοδιότητες
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•

Σχεδιασμός και διαχείριση του Πάρκου Πράσινης Ανάπτυξης
(Athens Green Park).

•

Διαχείριση των Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής.

•

Συντονισμός των Πράσινων Συνεταιρισμών στους τομείς του τουρισμού,
της ενέργειας, της γεωργίας και των υδάτων.

•

Σχεδιασμός εφαρμογής του Προγράμματος Πράσινα Νησιά.

•

Ανάπτυξη του Δικτύου Πράσινων Πόλεων.

•

Προσφορά τεχνογνωσίας για την πράσινη ανάπτυξη προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Ανάπτυξη της Πράσινης Νεανικής Οικονομίας.

•

Δημιουργία της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

•

Έκδοση περιβαλλοντικών πιστοποιητικών.

Νομική μορφή
•

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

•

Σκοπός της εταιρίας είναι η οργάνωση των έργων πράσινης ανάπτυξης, σύμφωνα
με την εθνική παραγωγική στρατηγική, και η λειτουργία των πράσινων έργων
υποδομής σε πρώτη φάση μέχρι το χρονικό ορόσημο του 2020, σύμφωνα
με το Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2020.

•

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε €10 εκ. και αντιστοιχεί
σε ονομαστικές μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

•

Η εταιρία απολάβει όλων των ατελειών και προνομίων του δημοσίου.
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Οργάνωση

Οφέλη
•

Συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός των έργων πράσινης ανάπτυξης.

•

Έλεγχος του χρόνου και του κόστους εφαρμογής των έργων.

•

Οργανωτική μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών
στη διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.

•

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων από έναν και μόνο φορέα.

•

Αξιοποίηση των έργων πράσινης ανάπτυξης για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας.

•

Προσδιορισμός απόδοσης των έργων σε σύγκριση με την αποτίμηση
της αξίας του εθνικού φυσικού πλούτου.

•

Απλοποίηση των διαδικασιών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

•

Ευρύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.

•

Επιχειρησιακή οργάνωση των στόχων και των δράσεων των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

•

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Ολυμπιακών Αγώνων και διάχυση
των ωφελειών τους σε όλες τις περιφέρειες.

Ετήσια Έσοδα
•

Μελέτες, Αδειοδοτήσεις, Πιστοποιητικά €20 εκ.

•

Επιχειρηματικές Συνεργασίες και Χορηγίες €60 εκ.

•
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Εμπορικό Σύστημα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας και Ταυτότητας
- Κύκλος Εργασιών €300 εκ.		
- Κέρδη €30 εκ.			

•

Διαχείριση Πάρκων €4 εκ.

•

Διαχείριση ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας €10 εκ.
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Οργάνωση

Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

Στόχοι
•

Επίλυση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Ο κίνδυνος λειψυδρίας των πόλεων.

•

Η έλλειψη νερού στα νησιά και το υψηλό κόστος μεταφοράς του.

•

Η απώλεια υδάτων στις καλλιέργειες κατά 400% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.

•

Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Αρμοδιότητες
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•

Παρακολούθηση και έλεγχος του προβλήματος της λειψυδρίας
και σχεδιασμός έργων για την επίλυσή του.

•

Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας της αγοράς νερού
σε όλους τους τομείς.

•

Ανάπτυξη και παραγωγή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.

•

Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού
και την προστασία των καταναλωτών.

•

Γνωμοδότηση και χορήγηση αδειών και έλεγχος του τρόπου ασκήσεως
των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές.

•

Συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων
που αφορούν τους φορείς και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες
στον τομέα των υδάτων.

•

Επιβολή προστίμων στους παραβάτες του νόμου για την αντιμετώπιση
της λειψυδρίας.

•

Παροχή σύμφωνης γνώμης για την άδεια, κυριότητα και λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης, για την παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης του συστήματος,
για τον κώδικα διαχείρισης, τον κώδικα συναλλαγών, την άδεια προμήθειας,
τα τιμολόγια, την τήρηση λογαριασμών, τους κανόνες ασφαλείας και
τις δυνατότητες συμπαραγωγής.
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Η έξοδος από την οικονομική κρίση
βασίζεται στο κράτος.
Αλλά αυτό το κράτος δεν φτιάχτηκε
για να δουλεύει, φτιάχτηκε για
να βολεύει.
Είναι ένα συνονθύλευμα
ρουσφετιών, με την ευθύνη όλων.
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Ένα τεράστιο καράβι, με παλιό
σχέδιο, ακριβά καύσιμα, πολύ
κόσμο, σε ρηχά νερά, πολλές
φορές χωρίς καπετάνιο, χωρίς
όνειρα για μεγάλα ταξίδια, που
κανείς δεν το ζητά στις θάλασσες
του κόσμου.

Η Ελλάδα
χρειάζεται
ένα κράτος
ευέλικτο και
έξυπνο για να
έχει μεγάλες
προσδοκίες.
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Οικονομικό Σχέδιο
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Οικονομικό Σχέδιο

Εθνικός Παραγωγικός Προϋπολογισμός

Σκοπός

•

Απεγκλωβισμός του τρόπου υπολογισμού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
από το κριτήριο της κατανάλωσης.

•

Συνυπολογισμός της αύξησης του εθνικού φυσικού πλούτου από την προστασία
του περιβάλλοντος και της μείωσής του από την περιβαλλοντική καταστροφή.

•

Υπολογισμός όλων των διαστάσεων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα.

•

Ανάδειξη όλων των παραμέτρων παραγωγικότητας της οικονομίας.

•

Σύστημα έγκρισης δαπανών μόνο με περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

•

Φορολογική πολιτική για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.

•

Αναδιάρθρωση της δομής του προϋπολογισμού και διατύπωση με διάφανο
τρόπο των στόχων, του προγράμματος, των δράσεων και της αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων.

•

Σχέδιο κοινωνικής αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου.

•

Σαφής προσδιορισμός των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων.

•

Παραγωγική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

•

Αξιοποίηση της αποτίμησης του φυσικού πλούτου της χώρας.

•

Πάταξη των δομών της διαφθοράς.

•

Διάθεση κεφαλαίων ανάλογα με την προτεραιότητα των επιδιωκόμενων στόχων,
την οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητά τους.

•

Ανανέωση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων στη συλλογική διαχείριση
των χρημάτων τους.

•

Κατάργηση διάρθρωσης του προϋπολογισμού με βάση λειτουργίες, οργανισμούς
και χρήσεις παρελθόντων ετών, κατάτμηση σε έξοδα και έσοδα ασύνδετα μεταξύ
τους.

•

Μεγιστοποίησητηςκοινωνικήςανταποδοτικότηταςτουφορολογικούσυστήματος.

•

Αναπτυξιακή προοπτική της εθνικής οικονομίας.

Αποτύπωση του επιπέδου ευημερίας των πολιτών με δείκτες ποιότητας
και κοινωνικής δικαιοσύνης.

•

Μεγιστοποίηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

•

Δίκαιη διανομή των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης στην κοινωνία.

•

Εκσυγχρονισμός της δομής του εθνικού προϋπολογισμού.

•

Οικονομική αποτύπωση του νέου προτύπου ανάπτυξης της χώρας.

•

Εξειδίκευση των δράσεων της εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.

•

Προσφορά σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών.

•

Νέα παραγωγική κοινωνική πολιτική.

•
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Οφέλη
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Οικονομικό Σχέδιο

Προϋπολογισμός Πράσινης Ανάπτυξης

Επενδύσεις

Έσοδα

Η αποτελεσματική άσκηση του επιχειρησιακού ρόλου που καλείται να λάβει το κράτος
με σκοπό την πράσινη ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών προϋποθέτει:

Για την εφαρμογή του Προϋπολογισμού και τη δημιουργία των κοινωνικών υποδομών
της Πράσινης Ανάπτυξης είναι αναγκαία η οριστική καταπολέμηση του κόστους
υπανάπτυξης που πληρώνει η εθνική οικονομία.

•

•

•

•

•
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Το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για την αντιμετώπιση των κινδύνων
της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την
εξοικονόμηση ενέργειας και την αντικατάσταση των αναχρονιστικών λειτουργιών
του αναπτυξιακού μοντέλου της βιομηχανικής εποχής σε όλο το φάσμα της
οικονομίας.

•

Πρόγραμμα Οικονομικής Νομιμοποίησης όλων των παραγωγικών
δραστηριοτήτων και ένταξη του 30% της παραοικονομίας στον εθνικό
παραγωγικό σχεδιασμό.

•

Διεθνής προσανατολισμός της πράσινης οικονομίας και αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

•

Άμεση μείωση των τιμών στην αγορά, τοποθέτησή τους στο επίπεδο
των μέσων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχη μείωση του κόστους
των επιχειρησιακών σχεδίων Πράσινης Ανάπτυξης.

•

Δημιουργία μιας σύγχρονης Κοινωνικής Οικονομίας, όπως σε κάθε αναπτυγμένο
κράτος, για την αξιοποίηση των 700.000 πολιτών που δεν εντάσσονται σε καμία
κατηγορία εργαζομένων ή άνεργων με στόχο να αντιπροσωπεύει το 5%
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος έως το 2020.

•

Αναμόρφωση της δομής του εθνικού προϋπολογισμού με βάση την αποτίμηση
του φυσικού πλούτου της χώρας, τη διάθεση κεφαλαίων ανάλογα με
την προτεραιότητα των επιδιωκόμενων στόχων και την ανταποδοτικότητά τους,
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εθνικού ανθρώπινου δυναμικού και
την πραγματική ανταποδοτικότητα της κοινωνικής πολιτικής.

Σταδιακήαπεξάρτησηαπότουπερβολικόκόστοςτωνεξοπλισμώνκαιεξισορρόπησή
τους στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αξιοποίηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού
αποθέματοςτηςχώραςγιατηδημιουργίατωνκοινωνικώνυποδομώντηςπαραγωγικής
ανασυγκρότησης στους τομείς της παιδείας και της υγείας των πολιτών.

•

Το αποτέλεσμα κάθε πολιτικής του νέου προϋπολογισμού θα έχει σκοπό
την ευημερία των πολιτών, το επίπεδο της οποίας θα αποτυπώνεται σε δείκτες
ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους κατά 30% μέσω
της άμεσης πάταξης της κακοδιαχείρισης, του κομματισμού, των ρουσφετιών,
της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας, του λαϊκισμού και των υπερτιμολογήσεων,
των διαχρονικών δεδομένων της ελληνικής υπανάπτυξης.

•

Αύξηση των εθνικών εσόδων κατά 10% από την καταπολέμηση της διαφθοράς,
τηνκαταπολέμησητηςμίζαςκαιτηδημιουργίαενόςΕθνικούΣυστήματοςΔιαφάνειας.

Το 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για τη δημιουργία των εθνικών
υποδομών της πράσινης οικονομίας, την κατασκευή εθνικών δικτύων
πράσινης ενέργειας, την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δομών της γεωργίας,
της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των αναγκαίων κοινωνικών
υποδομών.
Συγχρονισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και του αναπτυξιακού νόμου σε ένα
συνολικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας με σκοπό
τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητάς τους προς όφελος των Ελλήνων
πολιτών.

71

Οικονομικό Σχέδιο

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Στόχοι

Προοπτική

•

Η συνολική αξιοποίηση του τελευταίου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης
σε μια στρατηγική κατεύθυνση.

•

•

Η δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης.

•

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη στροφή της οικονομίας στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Υιοθέτηση της προαναφερόμενης Εθνικής Πράσινης Περιβαλλοντικής και
Ενεργειακής Στρατηγικής από όλα τα υπουργεία αλλά και τις περιφέρειες
που θα διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια για την χρηματοδότηση οριζόντιων
περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης τους.

•

Η μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητάς του στην οικονομία και την κοινωνία.

•

•

Η ανάπτυξη μιας οριζόντιας εθνικής πράσινης περιβαλλοντικής και ενεργειακής
στρατηγικής στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για όλα τα υπουργεία
και όλες τις περιφέρειες.

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η
θεσμοθέτηση ενός αυτοτελούς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης το οποίο και θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της εν λόγω
πράσινης στρατηγικής σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης (υπουργεία,
περιφέρειες, νομαρχίες, δήμοι).

•

Η υιοθέτηση ορθολογικών κριτηρίων για τη σωστή απορρόφηση των κονδυλίων.

•

Η αξιοποίηση (απορρόφηση) κοινοτικών κονδυλίων με την ενσωμάτωση
στοχευμένων οριζόντιων περιβαλλοντικών και ενεργειακών δράσεων και
στα υπόλοιπα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα αλλά και τα περιφερειακά
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το πρόβλημα σήμερα
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Προδιαγραφές
•

Συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική νομοθεσία και βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

•

Προώθηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών στην λειτουργία των κτιρίων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•

Προώθηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

•

Προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•

Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν εντάσσονται σε καμία Παραγωγική
Στρατηγική, γιατί δεν υπάρχει.

•

Η βασική χρηματοδότηση για τις περισσότερες πράσινες δράσεις (περιβάλλον,
εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση χρήσης ΑΠΕ) του ΕΣΠΑ γίνεται μέσα
από το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

•

Χρηματοδοτήσεις για πράσινες μεταφορές.

•

Χρηματοδοτήσεις για προώθηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων εκπαίδευσης
- κατάρτισης στο δημόσιο τομέα.

•

Περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για πράσινες δράσεις από τα υπόλοιπα
τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα.

•

Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - ευαισθητοποίησης σε όλες τις βαθμίδες
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•

Κυριότερες από αυτές από το ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”
(ένα μέρος του Άξονα 4 “Ολοκλήρωση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
και ενίσχυση της αειφορίας”στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων
και την προώθηση των ΑΠΕ), καθώς και από το ΕΠ “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας”
(Υπο-ομάδες ΙΑ & ΙΒ των αξόνων προτεραιότητας 3 & 4, που στοχεύουν
στις καθαρές αστικές συγκοινωνίες των μέσων μαζικής μεταφοράς και την
κυκλοφοριακήκαιπεριβαλλοντικήδιαχείρισητωνδικτύωνμεταφορών,αντίστοιχα).

•

Ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.

•

Ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής σε δημόσιες
και ιδιωτικές μονάδες υγείας.

•

Προώθηση προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ανακύκλωση, διαχωρισμός ρευμάτων στην πηγή).
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•

Προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και
διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•

Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές
της χώρας (εθνικά πάρκα, εθνικοί δρυμοί με την συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων φορέων (δημοτικές αρχές, κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια, κλπ).

•

Προώθηση και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών
και διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων σε βασικούς τομείς της ελληνικής
οικονομίας (τουρισμός, γεωργία, κατασκευές, μεταφορές, βιομηχανία,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλπ.) με τη χρηματοδότηση ειδικών περιβαλλοντικών
δράσεων από όλα τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

•

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και διερεύνηση των υποδομών και
δυνατοτήτων που διαθέτει η χώρα για την υλοποίηση των παραπάνω.

•

Ενεργοποίηση “Εθνικού Πράσινου Ταμείου”.

•

Περιβαλλοντική φορολογία με στόχο τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών
δράσεων.

•

Ανάπτυξη συστήματος πράσινων προδιαγραφών σε όλες τις προκηρύξεις
και τους διαγωνισμούς της δημόσιας διοίκησης.

Κίνητρα
•

Θεσμοθέτηση νέου πράσινου αναπτυξιακού νόμου με τη χρηματοδότηση μόνο
φιλικών προς το περιβάλλον αναπτυξιακών δράσεων (εξοικονόμηση ενέργειας,
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά πρότυπα, κλπ).

•

Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης με μετρήσιμους
στόχους και κίνητρα για την επιβράβευση των καλών πρακτικών.

•

Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα.

•

Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης με κατεύθυνση την μελλοντική
ενεργειακή αυτονομία νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

•

•
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Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση προγραμμάτων
ανακύκλωσης σε όλες τις πρωτεύουσες νομών της χώρας με μετρήσιμους
στόχους και κίνητρα για την επιβράβευση των καλών πρακτικών.
Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για τις τουριστικές περιοχές της χώρας
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (δημοτικές αρχές, κοινωνικοί
φορείς, επιμελητήρια, κλπ).

Παραδείγματα
•

Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης, με αυξημένα κίνητρα για
τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

•

Προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης σε ζητήματα πράσινης
επιχειρηματικότητας.

•

Δημιουργία τηλεματικού συστήματος παρακολούθησης της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης.

•

Παροχή χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για το πρασίνισμα των σχολικών αυλών.

•

Χρηματοδότηση του εθνικού δικτύου πράσινης ενέργειας.

Οφέλη
•

Πέρασμα από τη “θεωρία στην πράξη” με την υλοποίηση της προαναφερόμενης
Εθνικής Πράσινης Στρατηγικής από όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης.

•

Ενσωμάτωση και μιας περιβαλλοντικής συνιστώσας στις αρμοδιότητες του
δημόσιου τομέα.

•

Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και αύξηση της ευαισθητοποίησης
σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών,
σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης.
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Εύρος Έργου
•

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Συνολικός Προϋπολογισμός €39,4 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€20,4 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη
€11,5 δισ.
€7,5 δισ.
Ιδιωτική Συμμετοχή		

•

ΕΠ “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”
Συνολικός Προϋπολογισμός €2,25 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€1,8 δισ.
Εθνική Συμμετοχή		
€0,45 δισ.

•

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”
Συνολικός Προϋπολογισμός €1,519 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€1,291 δισ.
€0,228 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη

•

ΕΠ “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας”
Συνολικός Προϋπολογισμός €4,976 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€3,700 δισ.
€1,276 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη

•

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”
Συνολικός Προϋπολογισμός €2,825 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€2,260 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη
€0,565 δισ.
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•

ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”
Συνολικός Προϋπολογισμός €2,058 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€1,440 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη
€0,618 δισ.

•

ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση”
Συνολικός Προϋπολογισμός €0,631 δισ.
Κοινοτική Συνδρομή		
€0,505 δισ.
Εθνική Δημόσια Δαπάνη
€0,126 δισ.
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Πράσινη Τράπεζα της Ελλάδας
ΕΣΠΑ / ΠΔΕ) κρατικών φορέων (Υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες) έργων
και υποδομών εθνικής κλίμακας.

Σκοπός
•

Ανάπτυξη νέων μηχανισμών χρηματοδότησης για την υποστήριξη
περιβαλλοντικών και ενεργειακών δράσεων φορέων τόσο από το δημόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

•

Άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με παραγωγική πολιτική.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για την υποστήριξη της νέας
εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.

Προδιαγραφές
Ίδρυση ενός νέου εθνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο θα αποτελέσει
το βασικό χρηματοδοτικό μηχανισμό για την υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης.
•

Πράσινα Δάνεια
Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, τα οποία θα δίνουν κίνητρα και επιβραβεύσεις σε
πελάτες που θα αναλαμβάνουν πράσινες πρωτοβουλίες - επενδύσεις σε καθαρές
τεχνολογίες, εξοικονόμηση ενέργειας, ορθολογική διαχείριση υδάτων, τεχνολογίες
ΑΠΕ.

•

Πράσινα Αναπτυξιακά Χαρτοφυλάκια (Venture Capital)
Ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσω της δημιουργίας
νέωνεπενδυτικώνσχημάτωνγιατηνάντλησηεπιχειρηματικώνκεφαλαίων-venture
capitals - με σκοπό την υποστήριξη νέων πράσινων επιχειρηματικών ιδεών που
αναζητούν επενδυτές σε τομείς της πράσινης οικονομίας.

•

•
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Πράσινα Δημοτικά Ομόλογα
Δημιουργία νέων μηχανισμών για την εναλλακτική χρηματοδότηση (πέραν του 		
ΕΣΠΑ / ΠΔΕ) φορέων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
για έργα και υποδομές τοπικής κλίμακας.

•

Πράσινα ΣΔΙΤ
Σύσταση ειδικής εθνικής επιτροπής για την ανάπτυξη των εργαλείων 			
χρηματοδότησης μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη υποδομών αποκλειστικά για τομείς 		
περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος (διαχείριση αποβλήτων, υδάτων,
ενέργειας).

•

Πράσινοι Συνεταιρισμοί
Χρηματοδότηση των νέων πράσινων συνεταιρισμών στους τομείς της γεωργίας,
της κατοικίας, της ενέργειας, των υδάτων και του τουρισμού.

•

Κοινωνική Οικονομία
Χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των δράσεων του νέου
κλάδου της κοινωνικής οικονομίας.

•

Δάνεια Πράσινης Εργασίας
Χρηματοδότηση της ανεξάρτητης εργασίας, των νέων ελεύθερων επαγγελματιών,
των πράσινων τεχνητών και όλων των καινούργιων ειδικοτήτων για την έναρξη
λειτουργίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και άσκηση του επαγγέλματος με την
εγγύηση του κράτους.

Βασική χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013 για
πράσινες δράσεις γίνονται κατά κύριο λόγο μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Προοπτική
•

•

Κίνητρα
•

Θεσμοθέτηση ενός νέου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, το οποίο και
θα υποστηρίξει την πράσινη ανάπτυξη και θα συμβάλλει στην διαμόρφωση
μιας νέας πράσινης οικονομίας.

•

Πράσινες Επενδύσεις
Νέο θεσμικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την πράσινη οικονομία - νέος Πράσινος
Αναπτυξιακός Νόμος.

Δημιουργία νέων προσδοκιών που θα προκύψουν τόσο στον δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω των δυνατοτήτων που θα παρουσιαστούν
από την πράσινη ανάπτυξη.

•

Πράσινα Ομόλογα Δημοσίου
Δημιουργία νέων μηχανισμών για την εναλλακτική χρηματοδότηση (πέραν του

Η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας και θα διαμορφώσει
μια νέα εναλλακτική αγορά στην οικονομία της χώρας.

•

Παραγωγική αντίληψη της κοινωνικής πολιτικής.
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100 Πράσινα Νησιά

Σκοπός
•

Διάσωση των 100 κατοικημένων νησιών που ερημώνουν.

•

Αναβίωση των Ελληνικών νησιών που αποτέλεσαν πυλώνα ανάπτυξης
του ελληνικού πολιτισμού.

•

Διασφάλιση της επάρκειας σε ενέργεια και νερό για τα κατοικημένα νησιά
της Ελλάδας.

Το πρόβλημα σήμερα

Προδιαγραφές

•

Έλλειψη παραγωγικών δυνατοτήτων για την παραμονή του πληθυσμού.

•

Δημιουργία των βασικών λειτουργικών και παραγωγικών υποδομών.

•

Αναπτυξιακή υστέρηση των νησιών.

•

Έργα και γνώση των τοπικών αναγκών ανά νησιωτική ομάδα.

•

Έλλειψη επικοινωνίας και δικτύων πρόσβασης ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

•

100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

•

Έλλειψη υποδομών υγείας και παιδείας.

•

Οικολογική διαχείριση αποβλήτων.

•

Δεν συνδέονται με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

•

Σεβασμός στα τοπικά οικοσυστήματα.

•

Δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό.

•

Χρήση νέων τεχνολογιών στις αναπτυξιακές υποδομές.

•

Έλλειμμα ενέργειας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

•

•

Ανθρωπογενής επιβάρυνση των νησιών τους θερινούς μήνες σε απορρίμματα
και ενέργεια.

Αξιοποίηση του δεδομένου ότι το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου αποτελεί
τη μεγαλύτερη νησιωτική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προοπτική

•

Δημιουργία παραγωγικών συνεταιρισμών ενέργειας και τουριστικής ανάπτυξης.

•

Δημιουργία ενός δικτύου αειφόρου ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα.

•

•

Ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας με βάση τις ιστορικές δυνατότητες
του Αρχιπελάγους της.

Εξασφάλιση των αναγκαίων εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από το ποσοστό που τους αναλογεί.

•

Κατοχύρωση της αυτονομίας και διασφάλιση της ανεξαρτησίας
των απομονωμένων περιοχών.

Πώληση του περισσεύματος ενέργειας μέσω του εθνικού δικτύου σε άλλες
περιοχές.

•

Ποιοτική κατανομή του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα.

•

Κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό και θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Εύρος Έργου

•

Οικολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

•

Συνολική επένδυση					€3 δισ.

•

Διασφάλιση της ύδρευσης.

•

Θέσεις εργασίας					20.000

•
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Η συμβολή της πράσινης ενέργειας στα νησιά

•

Η μέση ανάγκη σε πρόσθετο νερό στα νησιά μας είναι της τάξης των 3.000 m3
την ημέρα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η ανάγκη αυτή καλύπτεται
από μεταφορά νερού με υδροφόρες και κόστος από €4/m3 - €8/m3.
Το κόστος καλύπτεται από επιδοτήσεις του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή
από τον κρατικό προϋπολογισμό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για νερό.

•

Μια σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης έχει κόστος εγκατάστασης €1.000/m3,
δηλαδή στην περάτωση του νησιού μας κοστίζει €3 εκ.

•

Ο ΟΤΑ του νησιού προσκομίζει το συμβόλαιο που έχει με το ΔΕΣΜΗΕ σε
τράπεζα και δανείζεται με συνοπτικές διαδικασίες το παραπάνω ποσό, μια και
έχει ουσιαστικά εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η τράπεζα με εκχώρηση
μπορεί να εισπράττει την ετήσια εξυπηρέτηση του δανείου από τον ΔΕΣΜΗΕ
και όχι τον ΟΤΑ, άρα ο Δήμος εξασφαλίζει γρήγορα χρήματα και λόγω
της εγγύησης με χαμηλό επιτόκιο.

•

Δάνειο €3 εκ. για 20 χρόνια (χρόνος διάρκειας συμβολαίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας) με επιτόκιο περίπου 4%, απαιτεί περίπου €240.000
για την ετήσια εξυπηρέτησή του, ποσό που υπερκαλύπτεται από το έσοδο
του ΟΤΑ από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου.

•

Το κόστος παραγόμενου m3 της μονάδας αφαλάτωσης, είναι περίπου €0,7/m3,
όσο δηλαδή το μέσο τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ.

Σε ένα διασυνδεδεμένο με την ηπειρωτική χώρα μέσο ελληνικό νησί,
ή στις παρακείμενες βραχονησίδες που ανήκουν στον ΟΤΑ του νησιού,
εγκαθίσταται αιολικό πάρκο ισχύος 100 MW.
Το ετήσιο έσοδο της επιχείρησης που το εγκατέστησε και εκμεταλλεύεται είναι
για το νησιωτικό χώρο και τις ταχύτητες ανέμου που επικρατούν €300.000 ανά MW
τον χρόνο. Άρα, το συνολικό έσοδο είναι της τάξης των €30 εκ. το χρόνο.
Με βάση την ελληνική νομοθεσία, ο ΟΤΑ του νησιού εισπράττει απ’ ευθείας από
το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΣΜΗΕ), δηλαδή από φορέα του ελληνικού δημοσίου, το 3% των ακαθάριστων
εσόδων της επιχείρησης, δηλαδή €900.000 ετησίως.
Ο ΟΤΑ εισπράττει το εγγυημένο αυτό ποσό για διάρκεια 20 ετών, όσο δηλαδή
χρόνο βρίσκεται εκ του νόμου σε ισχύ η σύμβαση του ΔΕΣΜΗΕ με την επιχείρηση
παραγωγής αιολικής ενέργειας.
Το συγκεκριμένο παράδειγμα πείθει για την ανατροπή που επιφέρει στην ανάπτυξη
των νησιών μας η πράσινη ενέργεια, καθώς τα έσοδα των ΟΤΑ εκτινάσσονται
σε σχέση με τη σημερινή κρατική επιχορήγηση, με αποτέλεσμα καλύτερη παροχή
υπηρεσιών από τους δήμους του νησιωτικού χώρου στους δημότες τους,
καλύτερες υποδομές, καλύτερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής.
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Τα συγκεκριμένα έσοδα μπορούν να λύσουν και το πρόβλημα της λειψυδρίας
που παρατηρείται στα περισσότερα νησιά της χώρας και να αναβαθμίσουν
το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρηματοδότηση της αφαλάτωσης:

Αποτελέσματα
•

Άφθονο νερό σε χαμηλή τιμή στα νησιά μας.

•

Απαλλαγή του κρατικού προϋπολογισμού από το κόστος της επιδότησης
της μεταφοράς νερού.
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Το νησί Samso στη Δανία καλύπτει:

•

Ενεργειακά αυτόνομο οικιστικό και
τουριστικό συγκρότημα έκτασης
1.000.000 μ2, με τεχνητά όρη από
κατοικίες και κατάφυτες κοιλάδες
με ειδικά διαμορφωμένους χώρους
περιπάτου.

•

Το 75% των αναγκών θέρμανσης
από φωτοβολταϊκά και καύση
βιομάζας.

•

4.000 κάτοικοι πληθυσμός, όλοι
συνέταιροι στο εγχείρημα.

•

Φωτοβολταϊκά συστήματα και
ανεμογεννήτριες.

•

Εξαγωγή αποθεμάτων.

•

Σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης για
την παραγωγή πόσιμου νερού.

•

Σύστημα φιλτραρίσματος και
διοχέτευσης των όμβριων υδάτων
στην άρδευση.

BIG Architects
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Η αζερική νήσος Ζίρα στην Κασπία
πρόκειται σύντομα να μεταμορφωθεί
σε πρότυπο βιώσιμης οικολογικής
αρχιτεκτονικής, περιλαμβάνοντας:

•

Το 100% των αναγκών του σε
ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Στον Αϊ-Στράτη, το πρώτο πράσινο νησί
στην Ελλάδα έκτασης 42 χμ2,
προβλέπεται:
•

Κάλυψη 100% των ενεργειακών
αναγκών από τον ήλιο και τον άνεμο
- αποκλειστική ηλεκτροδότηση από
φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα έως
το 2010.

•

Κατάργησητηςπετρελαϊκήςμονάδας
της ΔΕΗ που εξυπηρετεί σήμερα
τις ανάγκες του.

•

Προϋπολογισμός €3 εκ.

Ποιότητα ζωής

Άποψη της νήσου Ζίρα στο Αζερμπαϊτζάν 87

Ποιότητα ζωής

100 Πράσινα Χωριά
Σκοπός
•

Αναβίωση των εγκαταλειμμένων παραδοσιακών οικισμών με πρότυπα αειφόρου
ανάπτυξης.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Οι παραδοσιακοί οικισμοί που δεν προστατεύθηκαν από τη δεκαετία του 1960
βρίσκονται υπό εγκατάλειψη λόγω της έλλειψης παραγωγικών υποδομών.

•

Τα σπίτια καταρρέουν, οι πληθυσμοί είναι γερασμένοι, οι νέοι φεύγουν για
να βρουν δουλειά στις πόλεις.

Προοπτική
•

Οι παραδοσιακοί οικισμοί συμβολίζουν το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας.

•

Οι παραγωγικές δομές της πράσινης ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλουν
στην οικονομική επιβίωσή τους.

•

Η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη της ποιοτικής
γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής αλλά και της βιοτεχνικής υποδομής
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

•

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

•

Διασφάλιση των αναγκαίων πόρων της τοπικής οικονομίας από την παραγωγή
και τη διάθεση επιπλέον πράσινης ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο.

•

Σύνδεση με τους οικοτόπους της περιοχής για τη δημιουργία περιφερειακών
περιβαλλοντικών πάρκων.

•

Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

•

Τυποποίηση των τοπικών προϊόντων και κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης.

•

Ανάπτυξη των υποδομών αγροτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού.

•

Ανάδειξη της υγιεινής διατροφής και των τοπικών παραδόσεων.

Οφέλη
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•

Αειφόρος περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

•

Διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών με παραγωγικό τρόπο.

•

Παραμονή των νέων ανθρώπων στον τόπο καταγωγής τους.

•

Προσέλκυση επισκεπτών με ποιοτικά κριτήρια.

•

Ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας με νέα τοπόσημα ποιότητας.
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Ποιότητα ζωής

Μητροπολιτικά Πάρκα

Σκοπός
•

Συνολική αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου σε όλη την Ελλάδα.

•

Δημιουργία Μητροπολιτικών Πάρκων για τον ελεύθερο χρόνο, την άθληση
και την αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Η έλλειψη χώρων πρασίνου υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

•

Η σχέση με τη φύση, η άθληση, το περπάτημα και το παιχνίδι απουσιάζουν
από την καθημερινότητα.

•

Το αναχρονιστικό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας έχει αφήσει αναξιοποίητους
τους ελεύθερους πνεύμονες πρασίνου.

•

Τα Ολυμπιακά έργα που κατασκευάστηκαν σε αυτούς τους χώρους
εγκαταλείφθηκαν και δεν αποδόθηκαν στους δημότες των περιοχών.

Προδιαγραφές
•

Σύνδεση με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

•

Σύνδεση των Μητροπολιτικών Πάρκων με τους αρχαιολογικούς χώρους.

•

Ελληνική προσέγγιση αρχιτεκτονικής κήπων.

Προοπτική
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•

Αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων για τη δημιουργία πνευμόνων πρασίνου.

•

Αλλαγή της καθημερινότητας των κατοίκων.

•

Αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία χώρων
άθλησης και αναψυχής.

•

Σύνδεση της λειτουργίας των Μητροπολιτικών Πάρκων με την προστασία των
βουνών και των πλουτοπαραγωγικών φυσικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής
της Ελλάδας.
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Ποιότητα ζωής

Διπλή Ανάπλαση της Θεσσαλονίκης

•

Αξιοποίηση των αξιόλογων κτιρίων της ΔΕΘ για τη δημιουργία Βαλκανικής
Θερμοκοιτίδας εταιριών της Πράσινης Οικονομίας.

•

Επέκταση του Πάρκου του Λευκού Πύργου προς το πανεπιστήμιο δημιουργώντας
έναν εκτεταμένο πνεύμονα πρασίνου.

Το πρόβλημα σήμερα

•

Φυσική επανένωση του χώρου με την παραλία.

•

Η έλλειψη αναπτυξιακού οράματος για τη Βόρεια Ελλάδα.

•

Δημιουργία Βαλκανικού Κέντρου Πράσινης Ανάπτυξης.

•

Η απώλεια όλων των ευκαιριών για να γίνει η Θεσσαλονίκη οικονομική
πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

•

Διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης με θέμα την Πράσινη Ανάπτυξη.

•

Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Εκθεσιακού Κέντρου (έκτασης 500 στρεμμάτων)
είτε στη Σίνδο (στο χώρο των ΤΕΙ) είτε σε άλλο χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στη λογική της αμοιβαιότητας, τόσο τα ΤΕΙ όσο και ο Δήμος θα ενδιαφερθούν
για την προώθηση της συμμετοχής τους στο μεγάλο αυτό σχέδιο πράσινης
ανάπτυξης.

Σκοπός
•

Η μητρόπολη της πράσινης ανάπτυξης στα Βαλκάνια.

•

Η στάσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, μετά την πλήρη αποβιομηχάνιση
και το κλείσιμο ή τη μετακίνηση των μικρομεσαίων βιοτεχνιών μεταποίησης
στις γειτονικές χώρες.

•

Η περιβαλλοντική και συγκοινωνιακή επιβάρυνση της συμπρωτεύουσας.

•

Η αυξητική τάση της ανεργίας.

•

Η έλλειψη σύγχρονων υποδομών διεθνούς εμβέλειας στον Εκθεσιακό χώρο.

•

Η έλλειψη διεθνούς ταυτότητας της πόλης.

Προοπτική
•

Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης στον μεταπρατικό τομέα
(εμπορικό κέντρο), τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και την εκπαίδευση
(πόλη των πανεπιστημίων, της έρευνας και της καινοτομίας).

•

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του φθίνοντος ιστορικού κέντρου.

•

Αναπτυξιακή αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης που αναζητεί ώθηση,
κίνητρα και προϋποθέσεις για νέες οικονομικές δραστηριότητες.

Έργα
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Οφέλη
•

Αναβάθμιση του κύρους και εκσυγχρονισμός της εκθεσιακής υποδομής
για τη λειτουργία της ΔΕΘ.

•

Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου με την αύξηση του πρασίνου
και τη μείωση των δομημένων χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, των αναγκών στάθμευσης,
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της οπτικής και αισθητικής ενόχλησης
στο κέντρο της πόλης.

•

Οικονομική ανάκαμψη και συνδυαστικές προσαρμογές στη δυτική πλευρά
της πόλης με ολοκλήρωση υποδομών στο λεγόμενο “δυτικό τόξο” (σύγχρονο
τραμ, προαστιακό, θαλάσσια συγκοινωνία), αλλαγές στις χρήσεις και την αξία
της γης.

•

5.000 νέες θέσεις εργασίας.

•

Διαμόρφωση μιας σύγχρονης πράσινης ταυτότητας για την πόλη.

•

Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές βαλκανικό κέντρο της πράσινης
ανάπτυξης.

•

Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης.

•

Αναθεώρηση των θεσμοθετημένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων σημαντικών
δήμων της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης.

•

Προώθηση σειράς Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θέσπιση Ζωνών Οικιστικού
Ελέγχου (ΖΟΕ) περιαστικών ζωνών της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να διασωθούν
από το καθεστώς της αλόγιστης δόμησης.

Εύρος Έργου
•

Προϋπολογισμός Παγκόσμιας Έκθεσης		

•

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στα 178 στρέμματα της ΔΕΘ.

•

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου			

€200 εκ.

•

Μεταφορά του εθνικού εκθεσιακού φορέα της ΔΕΘ από το χώρο του κέντρου
στη δυτική πλευρά της πόλης.

•

Υποδομές Βαλκανικού Κέντρου Πράσινης Ανάπτυξης

€300 εκ.

•

Συνολικός κύκλος εργασιών 				

€5 δισ.

€1 δισ.
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Ποιότητα ζωής
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Ποιότητα ζωής

Πράσινη Αθήνα

Σκοπός

Αποτελέσματα

•

Δημιουργία 15 Μητροπολιτικών Πάρκων Βιωσιμότητας στο νομό Αττικής
για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας.

•

20 πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αλλαγή του χάρτη της πρωτεύουσας.

•

Σύνδεση μέσων σταθερής τροχιάς με τα Μητροπολιτικά Πάρκα.

Αλλαγή του τρόπου ζωής στην Αθήνα.

•

Απόδοση 50.000 πράσινων στρεμμάτων στον ελληνικό λαό.

•

Προδιαγραφές

Οφέλη

•

Η δημιουργία της Πράσινης Αθήνας συνεπάγεται την ανάσχεση της περαιτέρω
εξάπλωσης του πολεοδομικού της ιστού και τη διάσωση των όσων ελεύθερων
χώρων απέμειναν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επαναθεωρηθούν οι
προτεραιότητες των μεταπολιτευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα:

•

Αλλαγή της παγκόσμιας εικόνας της Αττικής.

•

Προσέλκυση τουριστών στην Αθήνα σε δωδεκάμηνη διάρκεια για να ζήσουν
τη νέα εμπειρία.

- Του 1ου μεταπολιτευτικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ) Πρωτεύουσα
2000 (Υπουργείας Μάνου).

•

Πολεοδομική ανασυγκρότηση της άναρχα δομημένης πρωτεύουσας.

•

Αύξηση της αξίας του φυσικού πλούτου της Αττικής και της ιδιοκτησίας
των κατοίκων της.

- Του μετεξελιγμένου ΡΣΑ Πρωτεύουσα 2000, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα
“Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση” και την εκπόνηση των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) της δεκαετίας 1980 (Υπουργείας Τρίτση), οπότε
και διασφαλίστηκαν οι πρώτες σημαντικές αστικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις.
- Των ειδικών Προγραμμάτων “ΑΤΤΙΚΗ SOS”, προστασίας Ορεινών Όγκων και
των Master Plans μετεξέλιξης της Αθήνας σε Ολυμπιακή Πόλη (10ετία 19861996). Σήμερα, επιβάλλεται με βάση τα προαναφερθέντα Προγράμματα να
επικαιροποιηθεί το ισχύον ΡΣΑ, περιλαμβάνοντας –στα όσα έχουν γίνει και στις
σημερινές συνθήκες που δημιούργησαν τα λεγόμενα Μεγάλα Έργα και η
“Ολυμπιακή Κληρονομιά”- κάθε νέα παρέμβαση τοπικής ή/και υπερτοπικής
σημασίας.
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•

Η αλόγιστη επέκταση του δικτύου αυτοκινητοδρόμων -όπως σχετικά πρόσφατα
ανακοινώθηκε- για λόγους εργολαβικού οφέλους και πριν από την επικαιροποίηση
του ΡΣΑ, πρέπει να αποφευχθεί.

•

Η επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων υποδομών, όπως π.χ. σκουπίδια, λύματα,
αντιπλημμυρικά, πρέπει να τεθεί ξανά ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας.

•

Η περαιτέρω οικιστική ανοικοδόμηση πρέπει να αποφευχθεί, καθώς είναι γνωστό
ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 100.000 οικιστικές μονάδες που δεν πρέπει να
εξαγοραστούν με δημόσιους πόρους σε όφελος και μόνον των εργολάβων. Κάθε
περαιτέρω οικιστική ανοικοδόμηση πρέπει να εναρμονίζεται με δημογραφικούς
στόχους.

Χάρτης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάρκο Πράσινης Ανάπτυξης (Ελληνικό, Athens Green Park)
Πράσινο Ολυμπιακό Πάρκο (Ο.Α.Κ.Α.)
Παραλιακό Πάρκο Σαρωνικού, από το ΣΕΦ έως το Σούνιο (Athens Riviera)
Πάρκο Δυτικής Αττικής (Αντώνης Τρίτσης)
Πάρκο Τατοϊου
Πάρκο Ελαιώνα
Πάρκο Μαραθώνα - Σχοινιά - Ραμνούντα
Πάρκο Εναλλακτικού Τουρισμού (Ανάβυσσος)
Πάρκο Αθηνών (Athens Central Park)
Αττικό Άλσος
Πάρκο Αμαρουσίου (Συγγρού)
Πάρκο Χαϊδαρίου
Πάρκο Γουδί
Πεδίο του Άρεως
Πάρνηθα
Υμηττός
Πεντέλη
Ποικίλον Όρος
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Πάρκο Αθηνών - Athens Central Park

Σκοπός
•

Ενοποίηση των χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε συνδυασμό
με τους ήδη ενοποιημένους αρχαιολογικούς χώρους.

Περιοχές
•

Εθνικός Κήπος

•

Ζάππειο

•

Προπύλαια

•

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

•

Ακρόπολη

•

Λόφος Φιλοπάππου

•

Πλάκα

•

Θησείο

•

Βοτανικός

•

Πεδίο του Άρεως

•

Λόφος Λυκαβηττού

•

Λόφος Αρδητού

Έργα
•

Δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, δικτύων άσκησης και άθλησης
για τη σύνδεση των χώρων πρασίνου και των αρχαιολογικών χώρων και
των μνημείων πολιτισμού της πρωτεύουσας.

Έργο διεθνούς εμβέλειας
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•

Πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου και μετεξέλιξή της σε έναν από
τους ωραιότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.

•

Διεθνής ανάδειξη του ιστορικού εμπορικού τριγώνου της πρωτεύουσας.

•

Φυσική σύνδεση της πλατείας Συντάγματος με την πλατεία Ομονοίας.

•

Ανάδειξη της νεοκλασικής ταυτότητας των Αθηνών.

Η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου

99

Ποιότητα ζωής

Πράσινο Ολυμπιακό Πάρκο (Ο.Α.Κ.Α.)

Στόχοι
•

Αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία ενός πρότυπου
θεματικού πάρκου αειφόρου ανάπτυξης για τον αθλητισμό.

Οφέλη
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•

Προσφορά 1.000 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων για την άθληση των κατοίκων
της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

•

Αυτοχρηματοδότηση της λειτουργίας του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθηνών.

•

Άνοιγμα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων τις 25 ημέρες κάθε μήνα
που παραμένουν κλειστές.
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Ποιότητα ζωής

Παραλιακό Πάρκο Σαρωνικού
Athens Riviera

Στόχοι
•

Διεθνής ανάδειξη της παραθαλάσσιας ταυτότητας της πρωτεύουσας,
από το ΣΕΦ έως το Σούνιο: η Ριβιέρα της Αθήνας.

Οφέλη
•
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Συνολική αξιοποίηση των Ολυμπιακών επενδύσεων, των μαρίνων
και της ανυπολόγιστης περιουσίας του Δημοσίου στην παραλία του Σαρωνικού.
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Ποιότητα ζωής

Πάρκο Εναλλακτικού Τουρισμού (Ανάβυσσος)

Στόχοι
•

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πάρκου εναλλακτικού τουρισμού στο κτήμα
των Αλυκών Αναβύσσου ως πρότυπο μοντέλο για την ανάδειξη της αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα.

Προδιαγραφές
•

Βιοκλιματικές κατασκευές, αρμονικές με το περιβάλλον.

•

Κάλυψη όλων των αναγκών σε ενέργεια από ΑΠΕ.

•

Ανάπτυξη χώρων καλλιέργειας και ανάδειξης καλλωπιστικών φυτών.

•

Δημιουργία Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οφέλη
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•

Προστασία του περιβάλλοντος των 1.200 στρεμμάτων στις Αλυκές Αναβύσσου.

•

Δημιουργία ενός παγκόσμιου πρότυπου πάρκου εναλλακτικού τουρισμού
στην περιοχή της πρωτεύουσας.

•

Κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων με οικολογικές προδιαγραφές.

•

Αειφόρος αρχιτεκτονική, βιοκλιματικές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
μηδενικές εκπομπές, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

•

Ανάδειξη μιας νέας, σύγχρονης διεθνούς ταυτότητας για την Ελληνική τουριστική
οικονομία.
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Ποιότητα ζωής

Μητροπολιτικό Πάρκο Πράσινης Ανάπτυξης (Ελληνικό)
Athens Metropolitan Green Park

Τρόπος λειτουργίας
•

Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων πράσινης ανάπτυξης.

•

Προσέλκυσητηςνεανικήςεπιχειρηματικότηταςκαιπρωτοπόρωνδιεθνώνεταιριών
αειφόρου ανάπτυξης.

•

Δημιουργία ενός παγκόσμιου κέντρου για τη βιωσιμότητα, την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη
και την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου.

Στόχοι
•

Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό για τη δημιουργία
του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού αστικού πάρκου.

•

Προσφορά φορολογικών κινήτρων μακροχρόνιας διάρκειας για την εγκατάσταση
των επιχειρήσεων.

•

Δημιουργία του πρώτου πάρκου πράσινης ανάπτυξης στην Ευρώπη
(Athens Metropolitan Green Park).

•

Απόδοση σταθερού αντιτίμου εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας
του Πάρκου από τις επιχειρήσεις.

•

Δημιουργία πράσινου χαρτοφυλακίου για την εφαρμογή των πράσινων
επιχειρηματικών σχεδίων.

•

Εγκατάσταση της Επιτροπής Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2020 (one stop
shop) στον ίδιο χώρο με τις πράσινες επιχειρήσεις για την επίσπευση του χρόνου
αδειοδότησης των πράσινων έργων.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Χρόνια εγκατάλειψη της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό.

•

Συνεχιζόμενη ματαίωση της διαμόρφωσης Μητροπολιτικού Πάρκου εξαιτίας
των λανθασμένων σχεδίων αξιοποίησής του.

•

Τσιμεντοποίηση 600 στρεμμάτων πρασίνου, σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο.

•

•

Έλλειψη ενός κέντρου προσέλκυσης της διεθνούς επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα.

Εγκατάσταση στο Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης της Πράσινης Τράπεζας
για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης.

•

Προσφορά εγγυήσεων από το κράτος για τη δανειοδότηση των πράσινων έργων.

Προοπτική

•

Επιδότηση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας.

•

Εγκατάσταση ενός πρότυπου παγκόσμιου κέντρου για την πράσινη ανάπτυξη
στην Αθήνα.

•

Συνεγκατάσταση των Πράσινων Συνεταιρισμών για τον τουρισμό, την ενέργεια,
τη γεωργία και το νερό με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργιών.

•

Αυτοχρηματοδότηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης του Μητροπολιτικού
Πάρκου αποκλειστικά με μεθόδους αειφόρου ανάπτυξης.

•

Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την ανάπτυξη
της κοινωνικής οικονομίας.

•

Δημιουργία ενός κεντρικού πόλου έρευνας, τεχνολογίας και νεανικής
επιχειρηματικότητας στην πρωτεύουσα της Ελλάδας (Green Valley).

•

Δημιουργία Διεθνούς Πανεπιστημίου Πράσινων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

•

Εγκατάσταση του Συνηγόρου των Μελλοντικών Γενεών και του Παρατηρητηρίου
Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

•

Προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και εγκατάσταση διεθνών επιχειρήσεων
πράσινης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Προδιαγραφές
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•

Συνολική προστασία του περιβάλλοντος των 7.100 στρεμμάτων του Ελληνικού.

•

Απαγόρευση κάθε νέας κατασκευής.

•

Κατεδάφιση του 90% των υπαρχόντων κτιρίων.

•

Επανασχεδιασμός των κεντρικών κτιρίων του αεροδρομίου με απόλυτα
βιοκλιματικά πρότυπα.

•
•

Οφέλη
•

Διάσωση των 7.100 στρεμμάτων του Ελληνικού από την οικοδόμηση.

•

Διεθνής ανταγωνιστική ανάπτυξη του κλάδου της πράσινης οικονομίας
στην Ελλάδα.

Εύρος Έργου
•

Αξία δημόσιας περιουσίας				

€5 δισ.

Πράσινα κτίρια, αειφόρος αρχιτεκτονική, ανανεώσιμη ενέργεια, μηδενικές
εκπομπές.

•

Επενδύσεις						€1 δισ.

•

Επιδοτήσεις						40%

Φυσική επανένωση του Πάρκου με την παραλία.

•

Θέσεις εργασίας					5.000
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Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει
να γίνει εθνική στρατηγική.
Να προσδιορίζει την κατεύθυνση
της χώρας σε όλους τους
παραγωγικούς τομείς.
Την ταυτότητα των Ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών
στις παγκόσμιες αγορές.
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Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
βιομηχανίας η εξειδίκευση στη
διατροφή, την κατοικία και την
ενέργεια.
Η αγορά της κατοικίας να αποκτήσει
βιοκλιματικά πρότυπα.
Ατμομηχανή της νέας οικονομίας
η πράσινη ενέργεια.

Ο Ελληνικός τρόπος ζωής
να γίνει σύστημα αξιών.

Ο τουρισμός προβάλλει την
ποιότητα ζωής και τη διαμονή στις
πόλεις, σε δωδεκάμηνη διάρκεια.

Εθνικό προϊόν η διατροφή.
Η Γεωργία παραγωγική
προτεραιότητα.

Ένα νέο πρότυπο εθνικής
ανάπτυξης με σταθερές βάσεις
και διεθνή προοπτική.
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Νέες δουλειές

Γεωργικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Στόχοι

•

Δημιουργία Αγροτικού Πανεπιστημίου για το σύνολο των γεωργικών σπουδών.

•

Παγκόσμια ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και της αξίας της ελληνικής
διατροφής.

•

Σταδιακήανάπτυξηενόςσυστήματοςφυσικήςβιοποικιλότηταςγιατηνκαλλιέργεια
των εδαφών και η αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών.

•

Εφαρμογή ενός δεκαετούς σχεδίου γεωργικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων
για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών της ελληνικής γεωργίας και τη
διασύνδεσή της με τους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών για την
προώθηση των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις παγκόσμιες αγορές,
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

•

Εφαρμογή ενός προγράμματος εξοικονόμησης των υδάτων με παροχή κινήτρων
προς τους αγρότες.

•

Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων για τη διασφάλιση της υγείας των αγροτών
και των καταναλωτών.

•

Ενδυνάμωση της σχέσης της γεωργίας με τις πολιτιστικές παραδόσεις του λαού μας.

•

Προστασία των παραδοσιακών τοπικών μεθόδων καλλιέργειας και η μετάδοσή
τους στις νεότερες γενιές.

•

Διεθνής προβολή της ελληνικής διατροφής και των τόπων καλλιέργειας μέσω
της ανάπτυξης του αγροτουρισμού.
Ενδυνάμωση της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων διατροφής.

•

Αειφόρος γεωργική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της ελληνικής γης.

•

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης γεωργικής οικονομίας.

Προοπτική
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•

Ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα σε ατμομηχανή της πράσινης ανάπτυξης.

•

•

Διαμόρφωση μιας πρότυπης αγροτικής οικονομίας με επίκεντρο την ποιότητα
των προϊόντων, το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, τη διαχείριση της ονομασίας
προέλευσης και τη σημασία της διατροφής στην υγεία των ανθρώπων.

Οφέλη
•

Αύξηση των εσόδων της ελληνικής γεωργίας από την αναβάθμιση της αξίας,
την τυποποίηση, την προστασία της ποιότητας, τη δημιουργία διεθνών δικτύων
πωλήσεων και την υπεραξία της νέας εθνικής ταυτότητας.

•

Δημιουργίανέωναγροτικώνσυνεταιρισμώνμεολοκληρωμένεςδομέςπαραγωγής,
τυποποίησης, διανομής και πωλήσεων.

•

Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής γεωργίας από την
αναβάθμιση του αντικειμένου εργασίας και το συνολικό έλεγχο των παραγωγικών
σταδίων μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

•

Αύξηση του μεριδίου από την τελική τιμή πώλησης που αντιστοιχεί στους
παραγωγούς.

•

Παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων για όλους τους πολίτες.

•

Σταδιακή αύξηση του ποσοστού των βιολογικών προϊόντων μέχρι το 20%
της αγροτικής γης έως το 2020.

•

Προστασία των παραδοσιακών προϊόντων, συστατικών, μεθόδων, καλλιεργειών
και ποικιλιών.

•

Πιστοποίηση της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

•

Προστασία και ανάδειξη της γεύσης των προϊόντων της ελληνικής γης.
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Νέες δουλειές

Πράσινη Βιομηχανική Ανασυγκρότηση

Στόχοι
•

Ανασυγκρότηση των βιομηχανικών δομών για την αξιοποίηση της πράσινης
ανάπτυξης.

•

Υλοποίησητωνδιεθνώνδεσμεύσεωνγιατηναντιμετώπισητηςκλιματικήςαλλαγής.

•

Επίτευξη των στόχων για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και την
εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Ο βιομηχανικός κλάδος στερείται στρατηγικής και κατεύθυνσης.

•

Έλλειψη ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας.

•

Αδυναμία κάλυψης της ζήτησης για τις υποδομές των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

•

Συνεχής αύξηση της ανεργίας.

Προοπτική
•

Διασύνδεση των βιομηχανικών δομών με τους πράσινους τομείς της διατροφής,
των κατασκευών και της ενέργειας.

Η ευκαιρία
•

Σταδιακή μετεξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου με βιοκλιματικά πρότυπα,
αειφόρο σχεδιασμό, εξοικονόμηση ενέργειας και μηδενικές εκπομπές.

•

Ανάδειξη της αξίας, τυποποίηση και δημιουργία διεθνούς συστήματος,
δικτύου διανομής και πωλήσεων των ελληνικών προϊόντων διατροφής.

Συνέργιες
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•

Αναπροσανατολισμός των κρατικών βιομηχανικών μονάδων.

•

Ανάπτυξη της πράσινης βαριάς βιομηχανίας για υποδομές ενέργειας.

•

Αποκλειστική έγκριση επιδοτήσεων μόνο για πράσινα έργα.

•

Επαναπροσδιορισμός των προμηθειών του δημοσίου για την αγορά πράσινων
προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Διασύνδεση της ελληνικής βιομηχανίας με προγράμματα πράσινης τεχνολογίας.

•

Προσφορά κινήτρων για τον επαναπροσδιορισμό του αντικειμένου παραγωγής
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πράσινης ανάπτυξης.

•

Κατοχύρωση της ποιότητας των πράσινων ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων.

•

Συνενώσεις εταιριών με έμφαση στη σύνδεση συμπληρωματικών κλάδων και
σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

•

Ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο και δημιουργία
εμπορικών ζωνών με υποδομές οργάνωσης, μεταφορών και διανομής.

•

Διασφάλιση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την ελληνική βιομηχανία.
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Πράσινη Κατοικία

Προδιαγραφές

Στόχοι

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικών προδιαγραφών για την κατασκευή
και μεταβίβαση ακινήτων.

•

Μόνωση των κτιρίων, τοιχωμάτων και ορόφων, διπλά τζάμια.

•

Ηλιακοί συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού.

•

Συστήματα εξωτερικής σκίασης.

•

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

•

Βελτίωση χρήσης του φωτός ημέρας.

•

Ηλιακοί θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας.

•

Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

•

Ανάδειξη του τομέα της κατοικίας σε παραγωγική αιχμή της πράσινης ανάπτυξης.

•

Χρήση βιομάζας για θέρμανση.

•

Το 5% των κτιρίων να έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων το 2020 και το 25%
των κτιρίων το 2050.

•

Ηλιακή και γεωθερμική ψύξη.

•

Συστήματα μείωσης της καθημερινής κατανάλωσης ενέργειας.

•

Απόκτηση τεχνογνωσίας από τις κατασκευαστικές εταιρίες και το ανθρώπινο
δυναμικό για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της παραγόμενης ενέργειας.

•

Η παγκόσμια κρίση πλήττει την αξία των ακινήτων.

Οφέλη

•

Από τις απώλειες του κατασκευαστικού κλάδου κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις
εργασίας.

•

•

Λόγω των κλιματικών συνθηκών, 7 στα 10 σπίτια έχουν ανεπαρκή μόνωση.

Διασφάλιση των δεσμεύσεων που αντιστοιχούν στα κτίρια για τη μείωση
των ρυπογόνων εκπομπών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

•

Συνεχής αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

•

Δημιουργία κτιρίων - πυλώνων παραγωγής πράσινης ενέργειας.

•

Εξοικείωση της κοινωνίας με την πράσινη ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής
σε προγράμματα καθημερινής χρήσης.

Προοπτική
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•

•

Κατασκευή νέων κτιρίων μηδενικής ενέργειας.

•

•

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών και χώρων
εργασίας.

Ανάδειξη του κατασκευαστικού κλάδου σε παραγωγικό τομέα αιχμής
της πράσινης οικονομίας.

•

Διάσωση χιλιάδων θέσεων εργασίας σε έναν παραδοσιακό κλάδο
της Ελληνικής οικονομίας.

•

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατά 3,5% ανά έτος.

•

Ενεργειακή αυτονομία των νέων δημοσίων κτιρίων.

•

Σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας και γκρέμισμα των ενεργοβόρων κτιρίων.
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Νέες δουλειές

Πράσινες ταράτσες

Στόχοι
•

Η αλλαγή της φυσιογνωμίας του αστικού τοπίου.

•

Η δημιουργία πνευμόνων πρασίνου στο κέντρο των πόλεων.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Το 50% της επιφάνειας των αστικών περιοχών καλύπτεται από δρόμους
και ταράτσες.

•

Η μέση θερμοκρασία των πόλεων είναι μεγαλύτερη έως και 10οC σε σχέση
με τις αδόμητες περιοχές.

•

Η έλλειψη ολοκληρωμένων συστημάτων μόνωσης στις οροφές των κτιρίων
οδηγεί έως και στο διπλασιασμό της θερμοκρασίας στους χώρους διαβίωσης.

Προδιαγραφές
•

Επίστρωση της ταράτσας με ελαφρόπετρα, φελιζόλ, άμμο και χώμα.

•

Τοποθέτηση φυτών με επιφανειακές ρίζες.

•

Σύστημα διοχέτευσης νερού για την άρδευση των φυτεμένων χώρων
και φιλτράρισμα για την επαναχρησιμοποίησή του.

•

Σύνδεση με φωτοβολταϊκά συστήματα.

•

Εγκατάσταση κομποστοποίησης των σκουπιδιών για τη δημιουργία λιπάσματος.

Οφέλη
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•

Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του μικροκλίματος στα αστικά
κέντρα.

•

Δέσμευσητουδιοξειδίουτουάνθρακακαιαπορρόφησητηςηλιακήςακτινοβολίας.

•

Απελευθέρωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.

•

Δυνατότητα μείωσης της θερμοκρασίας των πόλεων κατά 2οC - 3οC, ανάλογα
με το εύρος εφαρμογής.

•

Βελτίωση της μόνωσης των κτιρίων και μείωση της θερμοκρασίας τους θερινούς
μήνες έως 50%.

•

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας από τη χρήση κλιματιστικών.

•

Δημιουργία ανοικτών κοινόχρηστων χώρων.
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Νέες δουλειές

Αρχιπέλαγος Πράσινης Ενέργειας

Σκοπός

•

Ο ρυθμός εισόδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέρχεται σε 150 MW / έτος.

•

Ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρή δύναμη της πράσινης ενέργειας έως το 2020.

•

Με αυτό το ρυθμό, ο δεσμευτικός στόχος του 2020 θα καλυφθεί σε 50 χρόνια.

•

Υπερκάλυψη των στόχων της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από τη Συμφωνία
του Κιότο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία, με την κατασκευή 10.000 MW
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020.

•

Η καθυστέρηση αυτή θα επιβαρύνει την εθνική οικονομία από το 2013
με €2,4 δισ. το χρόνο.

•

•

Αξιοποίηση της προσφοράς επιχειρηματικών σχεδίων για ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη
5.000 MW, ενώ το ποσοστό εγκρίσεων είναι 0,5%.

•

Αξιοποίηση των νησιών, του ήλιου και της θάλασσας για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

•

Ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.

•

Ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας που ιστορικά προσδίδει το ανταγωνιστικό
και πολιτισμικό πλεονέκτημα του πολιτισμού μας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Το σημερινό έλλειμμα της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

•

Ετήσια αύξηση της κατανάλωσης κατά 3% ανά έτος.
Μέση ετήσια αύξηση του φορτίου αιχμής κατά 6,5% την τελευταία τριετία.

•

Δημιουργία ενός πρότυπου δικτύου αειφόρου ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα
από την αξιοποίηση των 3.000 νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου.

•

Εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κατοικημένα νησιά
(όπου προβλέπεται από το χωροταξικό σχεδιασμό και τη σύμφωνη γνώμη
της τοπικής κοινωνίας) και κυρίως σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες.

•

Επίλυση του προβλήματος ηλεκτροπαραγωγής της νησιωτικής χώρας και διάθεση
του πλεονάσματος στην ηπειρωτική χώρα για την κάλυψη του ενεργειακού
ελλείμματος.

•

Ανάπτυξη, αυτονομία, αυτάρκεια και αειφορία της νησιωτικής Ελλάδας.

•

Δημιουργία υποδομών για την υποδοχή της νέας εποχής του υδρογόνου.

•

Η πρόβλεψη αναγκών μέχρι το 2020 ανέρχεται σε 80 - 95 TWh / χρόνο από
56 TWh / χρόνο (σημερινή ζήτηση) και 52 TWh / χρόνο (σημερινή παραγωγή).

•

Το ενεργειακό μίγμα της χώρας είναι ρυπογόνο και έχει χαμηλό συντελεστή απόδοσης.

•

Εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης,
φυσικό αέριο).

•

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να μπορεί
να μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα νησιά.

•

Τα υδροηλεκτρικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες βάσης
λόγω της λειψυδρίας.

•

Κόστος βασικής διασύνδεσης: €2,5 δισ., σύμφωνα με τις μελέτες της ΡΑΕ
και του ΔΕΣΜΗΕ.

•

Η διεθνής δέσμευση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό
18% μέχρι το 2020.

•

Χρόνος κατασκευής:

•

Ετήσια επιβάρυνση: €250 εκ., ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που καταβάλλεται
σήμερα στη ΔΕΗ ως Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας (€443 εκ. το 2007, με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης).

•

Οι δευτερεύουσες διασυνδέσεις θα κατασκευασθούν από τους ιδιώτες,
οι οποίοι θα θελήσουν να διασυνδέσουν τις μονάδες ΑΠΕ στο κεντρικό σύστημα.

•
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Προοπτική

Καθυστέρηση εγκρίσεων των αδειών λόγω της γραφειοκρατίας του δημόσιου
τομέα και του λαϊκισμού των τοπικών φορέων. Ο δεσμευτικός στόχος της Ελλάδας
για το 2010 (4.300 MW) μπορεί να καλυφθεί το 2023, ενώ στο σύνολο της
Ευρώπης επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα από τη λήξη του.

Μέσον

10 χρόνια.
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Νέες δουλειές

Οφέλη
•

Μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος για τη στήριξη του εισοδήματος
των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας γιατί
η κιλοβατώρα από ανανεώσιμες πηγές είναι φθηνότερη από ότι από τις
θερμικές μονάδες και μπορεί να παραμείνει σταθερή σε αξία λόγω
ανεξαρτησίας από την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

•

Κερδοφορία της ΔΕΗ και διασφάλιση ανάπτυξης ενός σύγχρονου Εθνικού
Δικτύου Ενέργειας.

•

Επίλυση του προβλήματος χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Αιγαίου από την είσπραξη του 3% από τα έσοδα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•

Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας black out κατά τους θερινούς μήνες.

Εύρος έργου
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•

Αξία υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων				

€1δ
0σι.

•

Στόχος επιχειρηματικών επενδύσεων 2020				

€25 δισ.

•

Στόχος παραγόμενης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

12.500MW
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Η ενέργεια είναι πλούτος.
Η πράσινη ενέργεια είναι ο μαύρος
χρυσός του μέλλοντος.
Ο ήλιος, ο αέρας, η θάλασσα και τα
νησιά είναι οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές της πράσινης εποχής.

Το ζήτημα είναι πως και πότε
θα καταφέρουμε να γίνουμε
μια ισχυρή πράσινη δύναμη.
Για να κατοχυρώσουμε
την προστασία, την ανάπτυξη,
την εθνική ανεξαρτησία και
την ασφάλεια του τόπου.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να
τηρήσουμε τις υποχρεώσεις των
ουραγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η θέση μας δεν είναι παθητική,
αλλά ενεργητική.
126
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Νέες δουλειές

Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Υδάτων
Σκοπός
•

Διάχυση των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Επιχειρηματική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο από όσους
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις μακροχρόνιες τάσεις και αποδόσεις
καθώς και τα κεφάλαια για την έγκριση, δανειοδότηση και ανάπτυξή τους.

•

Λειψυδρία και υψηλό κόστος παροχής νερού στα νησιά.

•

Έλλειψη γνώσης και διστακτικότητα της κοινωνίας για την ανταποδοτικότητα
των έργων πράσινης ενέργειας.

•

Λαϊκισμός και αντίδραση εγκατάστασης.

Προοπτική
•

Δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας με τη μεγαλύτερη
δυνατή κοινωνική διασπορά των ωφελειών της.

•

Μετατροπή της παθητικής αντίληψης για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
σε ενεργειακή κοινωνική δυναμική για την πράσινη ανάπτυξη.

•

Μεγιστοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ταχύτερο
χρονικό διάστημα.

•

Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης από την ενδυνάμωση της κοινωνικής
αποδοχής.

•

Οριστική αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας των νησιών και δραστική
μείωση του κόστους.

•

Διεύρυνση της συμβολής της πράσινης οικονομίας στην ανάπτυξη
των περιφερειών.

•

Δημιουργία ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής στα κτίρια, τις πολυκατοικίες,
τις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Ελλάδας.

Κίνητρα
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•

Επίσπευση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου.

•

Αξιοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας.

•

Εγγυήσεις δανειοδότησης.
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Νέες δουλειές

Οικολογικοί Τουριστικοί Συνεταιρισμοί

Προδιαγραφές
•

Νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό.

•

Αύξηση αναγκαίων εκτάσεων από τις σημερινές κατά 100%.

•

Μείωση των επιτρεπόμενων όρων δόμησης κατά 50%.

•

100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

•

Οικολογική διαχείριση αποβλήτων.

Σκοπός

•

Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

•

Αλλαγή του τουριστικού μοντέλου της χώρας.

•

Σεβασμός στα τοπικά οικοσυστήματα.

•

Αξιοποίηση και προστασία της γης των μικροϊδιοκτητών για την ανάπτυξη
του Ελληνικού τουρισμού.

•

Οχήματα μηδενικών εκπομπών.

•

Τοπική αρχιτεκτονική.

•
•

Δημιουργία οικολογικών τουριστικών προορισμών με σεβασμό στην τοπική
παράδοση και αισθητική.

Κίνητρα

Παραγωγική κοινωνική πολιτική για τον τουρισμό και την κατοικία.

•

Επιδότηση αναπτυξιακού νόμου για τον τουρισμό (40%).

•

Επιδότηση πράσινης ανάπτυξης (35%).

•

Δημόσιες υποδομές από το κράτος.

•

Αξιοποίηση συνεταιριστικής νομοθεσίας.

•

Ειδικοί όροι δανεισμού.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Χωροταξικό Σχέδιο χωρίς στρατηγική ανάπτυξης του τουρισμού.

•

Η δημιουργία σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων και θέρετρων δεύτερης
κατοικίας:

-

είναι εφικτή μόνο από μεγαλοεπενδυτές και ανώνυμα κεφάλαια

-

διώχνει τους ντόπιους κατοίκους από τη γη τους με μικρό για αυτούς όφελος

-

προτάσσει την ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος γιατί επικροτεί την 		
αξιοποίηση υψηλών ποσοστών δόμησης σε μικρές σχετικά εκτάσεις

-

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πολυιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Προοπτική
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Οφέλη
•

Παραμονή των κατοίκων της επαρχίας στον τόπο καταγωγής τους.

•

Συνένωση μεγαλύτερων μεριδίων γης από τα σημερινά επιτρεπόμενα
για τη δημιουργία μονάδων με μικρότερους συντελεστές δόμησης.

•

Διατήρηση της τοπικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.

•

Συμμετοχή μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας στην ανάπτυξη κάθε τόπου.

•

Δημιουργία Οικολογικών Συνεταιρισμών Τουριστικής Ανάπτυξης με
τη συνένωση της γης των μικροϊδιοκτητών.

Εύρος έργου

•

Σύνδεση του ελληνικού τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος.

•

100 οικολογικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

•

Ανάπτυξη πρότυπων προορισμών δεύτερης κατοικίας με τα πρότυπα
των τοπικών παραδόσεων.

•

3.000 νέοι επιχειρηματίες.

•

€10 δισ. κύκλος εργασιών.
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Νέες δουλειές

Πράσινη Νεανική Οικονομία

Σκοπός

•

Αξιοποίηση της νεανικής αμφισβήτησης στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

•

Παραγωγική ανανέωση της ελληνικής οικονομίας.

•

•

Η προοπτική, η φρεσκάδα, η καινοτομία, η νεανικότητα, η διεθνής εμβέλεια
του νέου προτύπου ανάπτυξης της χώρας.

Ευρύτερη δυνατή ένταξη της πλειονότητας των νέων μεταναστών στο σχέδιο
Πράσινης Ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

•

Κοινωνική κατοχύρωση του δικαιώματος στην επαγγελματική επιτυχία.

•

Αίσθηση της περηφάνιας για τη δουλειά.

•

Παραγωγική μείωση των ωρών εργασίας στις πράσινες εταιρίες, κατοχύρωση
του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο και διασύνδεση της προσφοράς εργασίας
με την ποιότητα ζωής.

•

Διαμόρφωση παραγωγικών συνθηκών εργασίας με προοπτική και κατοχύρωση
του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων.

•

Διεκδίκηση από τη νέα γενιά εργαζομένων των σύγχρονων δικαιωμάτων για τη
συμμετοχή τους στη διοίκηση και στα κέρδη των εταιριών, για τη διανομή μετοχών
και την απόκτηση ενός δίκαιου ποσοστού από τη διανομή της εργασιακής
υπεραξίας.

•

Διασφάλιση των σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων στο νέο πρότυπο
μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

Το πρόβλημα σήμερα
•

Στις νεαρές ηλικίες παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.

•

Σε όλους τους τομείς της κοινωνίας παρατηρείται έλλειψη εμπιστοσύνης
στις νεαρές ηλικίες.

•

Τα καλύτερα στελέχη φεύγουν στο εξωτερικό.

•

Το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας είναι αναχρονιστικό.

•

Έλλειψη καινοτομίας είναι διακριτή σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

•

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται εξαιρετικά επισφαλής και δεν προκρίνεται
ως κοινωνική νοοτροπία.

•

Νέο κύμα μετανάστευσης των νέων για την εύρεση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης.

Προοπτική
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Οφέλη
•

Μια νέα εποχή για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

•

Ανάπτυξη της ελληνικής πράσινης οικονομίας μέσω μιας νέας δυναμικής
ταυτότητας.

•

Αλλαγή των παραγωγικών δομών με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και εργασιακή
λογική που ανταποκρίνεται στις μεταβιομηχανικές προκλήσεις.

•

Ανάδειξητηςπράσινηςεπιχειρηματικότητας,τηςσυνεργασίας,τηςσυνεταιριστικής
δράσης και την κοινωνικής συμμετοχής για την παραγωγική μείωση της ανεργίας.

•

Παραμονή των νέων ανθρώπων στη χώρα.

•

Δημιουργία μιας σύγχρονης αντίληψης για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την
ποιότητα, τη μορφή της εργασίας και το εύρος των αγορών της νέας πράσινης
οικονομίας.

•

Προσφορά εργασίας στον τόπο καταγωγής για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

•

Ανανέωση του παραγωγικού αξιακού συστήματος της χώρας.

•

Παραγωγική αξιοποίηση των νέων ιδεών.
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Νέες δουλειές

Σκοπός

Θέσεις Εργασίας

•

Η δημιουργία 200.000 νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

•

Η διάσωση 150.000 θέσεων εργασίας από τους σημερινούς παραγωγικούς
κλάδους.

•

Η αξιοποίηση 250.000 από τους 700.000 μη οικονομικά ενεργούς και
μη άνεργους πολίτες.

Παραγωγικοί κλάδοι
•

Γεωργία		

•

Ενέργεια

•

Διατροφή

•

Τεχνολογίες

•

Βιομηχανία

•

Υγεία

•

Κατασκευές

•

Τουρισμός

•

Υπηρεσίες

•

Δημόσιος Τομέας

•

Μεταφορές

Οφέλη
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•

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας νέων πολιτών (20% της ανεργίας) σε σύγχρονους
παραγωγικούς κλάδους.

•

Εξάπλωση των νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες μέσω
των Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης για τη γεωργία, τις οικοδομές,
την ενέργεια, το νερό, την κατοικία και τον τουρισμό.

•

Η στέρεα και ρεαλιστική βάση του σχεδίου για την ανάπτυξη της πράσινης
οικονομίας με επίκεντρο τους κλάδους αιχμής - γεωργία, διατροφή, κατοικία,
τουρισμός, δημόσιος τομέας - του παραγωγικού συστήματος.

•

Ενδυνάμωση του πνεύματος επιχειρηματικότητας από την ανάπτυξη
συνεταιριστικών οργανώσεων στη γεωργία, την ενέργεια και τον τουρισμό.

•

Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
από την αξιοποίησή τους σε παραγωγικές θέσεις της περιφέρειας.

•

Συνέργιες μεταξύ των παραγωγικών κλάδων από τη συνολική ανάπτυξη
της εθνικής οικονομίας σε μια στρατηγική κατεύθυνση.

•

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι 700.000 πολίτες της χώρας,
οι οποίοι καταγράφονται ως μη οικονομικά ενεργοί και μη άνεργοι.

•

Σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με παραγωγικό χαρακτήρα.

•

Εκπόνηση ενός προγράμματος συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση
των πράσινων εταιριών και διανομής της εργασιακής υπεραξίας.

•

Παραγωγική μείωση της ανεργίας.

•

Μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες/εβδομάδα στις εταιρίες
πράσινης ανάπτυξης.

•

40.000 επιπλέον θέσεις εργασίας από την εφαρμογή 35ωρου στις εταιρίες
πράσινης ανάπτυξης.
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Παραγωγική
Κοινωνική Πολιτική
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Μαθητές
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Έφηβοι

•

5% του ΑΕΠ για το 10ετές Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παιδείας έως το 2020.

•

Αλλαγή των αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος.

•

Ανθρωποκεντρική παιδεία.

•

Ελεύθερο Σύστημα Παιδείας.

•

Έμφαση στην ελεύθερη γνώση και τον ελεύθερο χρόνο.

•

Ανεξάρτητη επιλογή μαθημάτων και τεχνικών σε κάθε αυτόνομη παραγωγική
μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης.

•

Μητροπολιτικά Πάρκα για παιχνίδι και αθλητισμό σε όλη την Ελλάδα.

•

Ολοήμερα σχολεία ελεύθερων εναλλακτικών επιλογών.

•

Εξοικείωση με τον κόσμο του περιβάλλοντος και τις αξίες της ζωής.

•

Ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, της κοινωνικοποίησης και της συλλογικής
έκφρασης.

•
•
•

•

Απελευθέρωση της διαδικασίας μάθησης.

•

Ελεύθερη επιλογή μαθημάτων και σχολείου.

•

Κατάργηση των φροντιστηρίων και κάθε μέσου αλλοίωσης του Ελεύθερου
Συστήματος Παιδείας.

•

Εξάλειψη της νοοτροπίας του άγχους και του καταναλωτισμού.

•

Ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών.

•

Ανάδειξη της διαφορετικότητας.

•

Καλλιέργεια της αισθητικής.

•

Κατοχύρωση των δικαιωμάτων που εκφράζουν τη νέα γενιά.

Επιβράβευση της κριτικής σκέψης και του πειραματισμού.

•

Δυνατότητα ολοκληρωμένης άσκησης στα ανοικτά ολυμπιακά και αθλητικά πάρκα.

Καλλιέργεια της δημιουργικότητας του αυθορμητισμού και της φαντασίας των
παιδιών.

•

Διεύρυνση των πηγών πληροφόρησης και γνώσης.

•

Αποσύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Πανεπιστημιακή.

Ανακάλυψη της προσωπικής αλήθειας.

•

Ατομικά προγράμματα μαθημάτων.
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Φοιτητές
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Νέοι επαγγελματίες
•

Παραγωγική ανανέωση της ελληνικής οικονομίας.

•

Ανάδειξη της πράσινης επιχειρηματικότητας της συνεργασίας, της συνεταιριστικής
δράσης και της κοινωνικής συμμετοχής στο νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας.

•

Σύγχρονηεθνικήταυτότητακαιεκσυγχρονισμόςτουπαραγωγικούσυστήματοςαξιών.

•

Μείωση της μετανάστευσης των νέων.

•

Το πιο ελεύθερο και δημοκρατικό πανεπιστημιακό σύστημα στον κόσμο.

•

Ελεύθερη επιλογή σπουδών, πανεπιστημίου, μαθημάτων.

•

Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης σπουδών, αλλαγής αντικειμένου,
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

•

Αξιοποίηση της αμφισβήτησης.

•

•

Γνώσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και το νέο πρότυπο
ανάπτυξης.

Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης Ανάπτυξης - ΕΛΛΑΔΑ 2020 για την παροχή
του συνόλου των υπηρεσιών και αδειών που προσφέρει το κράτος.

•

Ευκαιρίες κοινωνικής εξέλιξης και κινητικότητας.

•

Απόκτηση ικανοτήτων διοίκησης και συνεργασίας.

•

Κίνητρα παραμονής ή επιστροφής στον τόπο καταγωγής τους.

•

Συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία.

•

•

Ανάδειξη της επαγγελματικής καινοτομίας και της κοινωνικής πρωτοπορίας.

ΔιευκόλυνσηαξιοποίησηςτουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος–Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα - του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

•

Πανεπιστήμιο Αγροτικών Σπουδών.

•

Επίσπευση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού νόμου.

•

Διεθνές Πανεπιστήμιο Πράσινης Ανάπτυξης.

•

Νέοι συνεταιρισμοί για τη γεωργία, την ενέργεια, το νερό και τον τουρισμό.

•

Απόλυτη ανεξαρτησία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για όλα τα θέματα.

•

Δάνεια Πράσινης Εργασίας για την ανάπτυξη των νέων επαγγελμάτων από την
Πράσινη Τράπεζα.

•

Αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση-

•

Πράσινα Αναπτυξιακά Χαρτοφυλάκια για νέες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια.

•

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

•

Φορολογικά κίνητρα για τις πράσινες επιχειρήσεις.

•

Σεβασμός από την πολιτεία στις γνώσεις και την αντίληψη των δασκάλων και των
καθηγητών.

•

Κίνητρα εγκατάστασης στο Διεθνές Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης του
Μητροπολιτικού Πάρκου Αθηνών (Ελληνικό).

•

Νέα προγράμματα σπουδών από τη συνεργασία των Πανεπιστημίων.

•

•

Παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Κίνητρα εγκατάστασης στο Βαλκανικό Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης, που θα φτιαχτεί
στους χώρους της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

•

Διεθνοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

•

Κοινωνικήκατοχύρωσητηςεπαγγελματικήςεπιτυχίαςκαιτηςπερηφάνιαςγιατηδουλειά.

•

Δια βίου εκπαίδευση.

•

Παγκόσμιες προοπτικές νέου προτύπου ανάπτυξης.
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Μισθωτοί

Αγρότες

Διασπορά των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης στην αγροτική παραγωγή.

•

Παγκόσμια ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης.

•

Δεκαετές σχέδιο Γεωργικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για τον
εκσυγχρονισμό των δομών της ελληνικής γεωργίας και τη διασύνδεσή τους με τους
κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών για την τυποποίηση και την προώθηση
των ελληνικών προϊόντων διατροφής.

•

Νέα Ολοκληρωμένη Αγροτική Οικονομία.

•

Παραγωγική αυτονομία της επαρχίας από τον Πράσινο Καποδίστρια.

•

Πανεπιστήμιο Ολοκληρωμένων Αγροτικών Σπουδών.

•

Εθνικό Σύστημα Ζωής για τη δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου.

•

Εθνικό Σύστημα Διαφάνειας για την αύξηση των εσόδων του κράτους και τη
διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος.

•

Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση και τα κέρδη των εταιριών, διανομή
μετοχών, απόκτηση δίκαιου ποσοστού από την εργασιακή υπεραξία.

•

Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υδάτων.

•

Οικολογικοί Τουριστικοί Συνεταιρισμοί. Ανάπτυξη αγροτουρισμού.

Διάσωση 150.000 θέσεων εργασίας από τους παραγωγικούς κλάδους της
σημερινής οικονομίας.

•

Χρηματοδότηση από την Πράσινη Τράπεζα.

•

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους νέους τομείς της αγροτικής
οικονομίας από την Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ
2020.

•

Φορολογικά κίνητρα για τις πράσινες επιχειρήσεις.

•
•

40.000 επιπλέον θέσεις εργασίας από την εφαρμογή των 35 ωρών εργασίας
στις εταιρίες πράσινης ανάπτυξης.

•

Διασφάλιση του ελάχιστου πραγματικού εισοδήματος στο νέο Παραγωγικό
Προϋπολογισμό.

•
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•

Αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων του κράτους και έλεγχος της ποιότητας
ζωής με δείκτες κοινωνικής δικαιοσύνης.

•

Αύξηση των εσόδων από την αναβάθμιση της αξίας, την τυποποίηση, την προστασία
της ποιότητας, τη δημιουργία διεθνών δικτύων πωλήσεων και την αξιοποίηση του
εθνικού συστήματος ποιότητας.
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Εργάτες

Νησιώτες

•
•

Διασπορά των ωφελειών της πράσινης ανάπτυξης στους κλάδους της βιομηχανίας,
της κατοικίας, της γεωργίας, της διατροφής, της βιομηχανίας, των κατασκευών, των
υπηρεσιών, των μεταφορών, της ενέργειας, των τεχνολογιών,
της υγείας και του τουρισμού.

•

Έργα Πράσινων Υποδομών σε όλη την Ελλάδα.

•

Διάσωση 150.000 θέσεων εργασίας από τους σημερινούς παραγωγικούς κλάδους.

•
•
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Εθνικό Σύστημα Ζωής για τη δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου.

Διασφάλιση του ελάχιστου πραγματικού εισοδήματος στην εθνικό παραγωγικό
προϋπολογισμό.
Κατοχύρωση του επιπέδου ευημερίας με δείκτες ποιότητας και κοινωνικής
δικαιοσύνης.

•

Πράσινες δημόσιες υποδομές σε 100 κατοικημένα νησιά.

•

Αναβίωση των 100 κατοικημένων νησιών που ερημώνουν.

•

Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

•

Συνεταιρισμοί Υδάτων.

•

Οικολογικοί Τουριστικοί Συνεταιρισμοί.

•

Επίλυση του προβλήματος της λειψυδρίας.

•

Κάλυψη των αναγκών ενέργειας.

•

Αύξηση της αξίας της γης.

•

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας από την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων
για τις ρυπογόνες εκπομπές αερίων έως το 2020.

•

Αξιοποίηση του προγράμματος - Ενίσχυση Προσπελασιμότητας- του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

•

Παραγωγικές συνενώσεις βιομηχανικών μονάδων για τη διασφάλιση της συνέχειας
λειτουργίας τους.

•

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων από την Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης
Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2020.

•

Νέες θέσεις εργασίας, νέες τεχνικές, νέες ειδικότητες για τα επαγγέλματα
της πράσινης ανάπτυξης.

•

Σύστημα περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής από το Χάρτη Βιωσιμότητας της
Ελλάδας.
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Δημόσιοι υπάλληλοι

•
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Πρωταγωνιστικός ρόλος του κράτους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, την δημιουργία των υποδομών της
πράσινης ανάπτυξης και την αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της χώρας.

Επιχειρηματίες

•

Συνολική αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς σε μια
ολοκληρωμένη παραγωγική κατεύθυνση για τη μεγιστοποίηση της
ανταποδοτικότητάς του.

•

Παραγωγική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

•

Επίσπευση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου.

•

Μείωση του κόστους των επιχειρησιακών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου
από τις υπερτιμολογήσεις.

•

Ανάδειξη των δυνατοτήτων που έχει το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα.

•

Δραστική μείωση του κόστους διαφθοράς στη λειτουργία του κράτους για τη

•

Σύστημα Εθνικής Ταυτότητας για τη διεθνή ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

δημιουργία παραγωγικών κινήτρων.

•

Πράσινα ΣΔΙΤ.

•

Χρηματοδότηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων από την Πράσινη Τράπεζα.

•

Δυνατότητα μετάθεσης στους νέους παραγωγικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας
από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών.

•

Κίνητρα μετάθεσης στις νέες παραγωγικές μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
περιφέρεια.

•

Αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 		
Δυναμικού - για την καλλιέργεια των γνώσεων του νέου προτύπου ανάπτυξης.

•

Οργανωτική μετάβαση του δημοσίου τομέα από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και
διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.

•

Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης Ανάπτυξης - ΕΛΛΑΔΑ 2020 για την παροχή
του συνόλου των απαιτούμενων αδειών.

•

Συμμετοχή σε δράσεις Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης.

•

Επίσπευση των έργων πράσινης ανάπτυξης από το Νόμο Πλαίσιο ΕΛΛΑΔΑ 2020.

•

Διεθνής προοπτική της Ελληνικής Πράσινης Οικονομίας.

•

Διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.
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Άνθρωποι του πνεύματος
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•

Αξιοποίηση των ανθρώπων του πνεύματος για την εθνική ανασυγκρότηση και την
αλλαγή των δομών της Ελληνικής κοινωνίας.

•

Συνεργασία για τη διαμόρφωση του νέου αξιακού πλαισίου και της εθνικής
ταυτότητας της χώρας.

•

Συμμετοχή στην ανάπτυξη του Ελεύθερου Συστήματος Παιδείας.

•

Μετανάστες

•

Διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων από το Εθνικό
Σύστημα Ζωής.

Ανάπτυξη δράσεων από το 5% του ΑΕΠ για την παιδεία για τη συνολική
ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

•

Κατοχύρωση της νόμιμης εργασίας και της ασφάλισης από το Σχέδιο
Παραγωγικής Νομιμοποίησης.

•

Συμβολικοί ρόλοι στην ανάδειξη των περιοχών του νέου αναπτυξιακού χάρτη της
χώρας, και τις παραγωγικές συνενώσεις του Πράσινου Καποδίστρια.

•

•

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Ζωής.

Νέες θέσεις εργασίας από την ανασυγκρότηση της γεωργίας, της βιομηχανίας
και των υπηρεσιών, τη διασύνδεση των παραγωγικών κλάδων με τις προοπτικές
της πράσινης ανάπτυξης και τη δημιουργία του τομέα της πράσινης ενέργειας.

•

Συμβολή στη διαμόρφωση των κριτηρίων επίτευξης του εθνικού στόχου για το 2020
- της προσφοράς του καλύτερου επιπέδου ζωής στην Ευρώπη.

•

•

Πρωτοπορία για την ανάγκηαλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών,εξάλειψηςτων
συνηθειών της υπανάπτυξης και αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου.

•

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης από τις διεθνείς ανταγωνιστικές νέες
παραγωγικές δομές.
Διασφάλιση του επιπέδου ευημερίας και ποιότητας ζωής για την προσέλκυση
διεθνούς ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού.
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Αλλαγές για τους πολίτες

Άνεργοι

Συνταξιούχοι

•

Εθνικό Σύστημα Ζωής για την παραγωγική μείωση της ανεργίας.

•

Συνέργιες της πράσινης ανάπτυξης στη γεωργία, τη διατροφή, τη βιομηχανία, τις
κατασκευές, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, την ενέργεια, τις τεχνολογίες, την υγεία,
τον τουρισμό και το δημόσιο τομέα.

•

Πρόγραμμα Παραγωγικής Νομιμοποίησης για την ένταξη των εργασιών της
παραοικονομίας στον εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό.

•

Αποτύπωση του επιπέδου ευημερίας των πολιτών με δείκτες ποιότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης στον Εθνικό Παραγωγικό Προϋπολογισμό.

•

Νέος Κλάδος Κοινωνικής Οικονομίας για την παραγωγική απασχόληση των
ανέργων.

•

Εθνικό Σύστημα Ζωής για την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων προστασίας της
υγείας.

•

Έργα δημόσιων πράσινων υποδομών σε όλη την Ελλάδα.

•

Εθνικό Σύστημα Διαφάνειας για την αύξηση των εσόδων του κράτους, τη διάσωση
του ασφαλιστικού συστήματος και την αύξηση των συντάξεων.

•

•

Παραγωγική συμμετοχή στις δραστηριότητες της Κοινωνικής Οικονομίας.

•

Αξιοποίηση των κινήτρων για συμμετοχή στους νέους Συνεταιρισμούς.

•

Χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την Πράσινη Τράπεζα.

•

Δημιουργία 200.000 νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

•

Μητροπολιτικά Πάρκα για τον ελεύθερο χρόνο σε όλη την Ελλάδα.

•
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Συνολική ενημέρωση και διαχείριση των θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας
από την Επιτροπή Διαχείρισης της Πράσινης Ανάπτυξης - ΕΛΛΑΔΑ 2020.

40.000 επιπλέον θέσεις εργασίας από την εφαρμογή των 35 ωρών εργασίας
στις εταιρίες πράσινης ανάπτυξης.

•

Βελτίωση της απόδοσης των κοινωνικών υπηρεσιών από τη αναδιάρθρωση
των προτεραιοτήτων του νέου προϋπολογισμού.
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