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Α. ΒΙΩΣΙΜΗ και ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ

1. Για την Ελλάδα, όπως και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
περίοδος από το 1994 μέχρι το έτος 2000 και από 2000 έως το 2006, ήταν και 
είναι μια κρίσιμη περίοδος γιατί έχει τις δυνατότητες, τα μέσα και τους πόρους να 
προωθήσει το δικό της δημιουργικό σχέδιο, τις δικές της θετικές απαντήσεις και 
προτεραιότητες για την Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξή της. Μια Ανάπτυξη, που 
σέβεται τον άνθρωπο, το Περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά μας.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο έχουν συγκεντρωθεί σημαντικοί και πολύτιμοι 
Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι, που έχουν διατεθεί με κριτήρια ανάπτυξης και 
προοπτικής όλων των Τομέων της Οικονομίας και όλων των Περιφερειών και 
των Νομών της Χώρας.

Σήμερα οι αναφορές μας στα Μεγάλα Έργα των Διευρωπαϊκών Δικτύων και στα 
ζωτικής σημασίας έργα σε Εθνική, Περιφερειακή και Νομαρχιακή Κλίμακα είναι 
συγκεκριμένες γιατί είναι ορατά παντού, γιατί μέρα με τη μέρα ολοκληρώνονται, 
γιατί είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει.

2. Η Ελλάδα αλλάζει. Η ζωή όλων των Ελλήνων, στα Αστικά Κέντρα και στην 
ύπαιθρο, αλλάζει προς το καλύτερο.

Είμαστε πια στη φάση της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης χιλιάδων Μικρών 
και Μεγάλων Έργων Υποδομής για τη Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη της 
Χώρας μας.

Αυτά τα χιλιάδες Έργα μαζί με τις περιβαλλοντικές δράσεις αποτελούν την 
εγγύηση για τον Εκσυγχρονισμό και την Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας μας, 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων, για τη δημιουργία 
δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης, για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Αυτά τα χιλιάδες Έργα και Προγράμματα, αυτές οι Παρεμβάσεις και οι Δράσεις, 
παίζουν καταλυτικό ρόλο για τη Χωροταξική, την Παραγωγική, την Οικιστική και 
την Περιβαλλοντική Ανασυγκρότηση της Χώρας μας.



Αυτά τα χιλιάδες Έργα μειώνουν τις Περιφερειακές και Κοινωνικές ανισότητες 
ενισχύοντας τη συνοχή του Εθνικού μας χώρου και της κοινωνίας μας.

Κατοχυρώνουν την νευραλγική γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση της 
Ελλάδας μαζί με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

3. Αποτελεί αναμφισβήτητη αλήθεια ότι στις κρίσιμες περιόδους 1994-1999 και 
2000-2006, στα πλαίσια του Β' και του Γ  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
συντελείται μια κοσμογονία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μια κοσμογονία, που έχει διάρκεια γιατί υπάρχει ιεραρχημένο Σχέδιο. Σχέδιο 
Έργων και Παρεμβάσεων για τη Χώρα και για κάθε Περιφέρεια, για κάθε Νομό, 
για κάθε Πόλη, για κάθε Τομέα. Γιατί οι Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί πόροι (10 τρις 
για το Β' ΚΠΣ και 15 τρις για το Γ  ΚΠΣ) για κάθε συγκεκριμένο Έργο και 
Πρόγραμμα είναι διασφαλισμένοι.

Αποτελούσε και αποτελεί δέσμευσή μας η απορρόφηση αυτών των πολύτιμων 
πόρων να είναι έγκαιρη και συνολική όπως και η διαχείρισή τους να γίνεται με 
πίστη στη Διαφάνεια, στη Νομιμότητα και στο Δημόσιο συμφέρον.

Β. ΒΙΩΣΙΜΗ και ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

1. Τα χιλιάδες Μικρά και Μεγάλα Έργα Υποδομής, μαζί με τις Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις, Αντιπροσώπευαν και αντιπροσωπεύουν, 
ουσιαστικά και συμβολικά, τα μεγάλα άλματα και τα μικρά βήματα για να μπει 
κάθε Περιφέρεια, κάθε Νομός, κάθε Πόλη και Οικισμός, για να μπει η Ελλάδα 
συνολικά, ως σύγχρονη Χώρα, στην τροχιά της Ευρώπης, στην τροχιά του 21ου 
αιώνα.

2. Αποτελούσε και αποτελεί σταθερή επιδίωξη, προτεραιότητα και δέσμευσή μας να 
δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένα Δίκτυα 
Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορεί να αναδειχθεί η Ελλάδα σε μια προνομιακή, 
ελκυστική και σύγχρονη Χώρα, με συγκριτικά πλεονεκτήματά της τη γεωγραφική 
της θέση και τους πλούσιους φυσικούς και πολιτισμικούς της πόρους.

Έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την Κοινωνική και την Παραγωγική συνοχή της 
Χώρας μας.



Αποτελούσε και αποτελεί σταθερή επιδίωξη, προτεραιότητα και δέσμευσή μας 
δώσουμε μια δυναμική ώθηση στην Ισόρροπη Ανάπτυξη των Περιφερειών. Να 
διαμορφώσουμε στις Μητροπολιτικές περιοχές της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης, όπως και στα άλλα Αστικά Κέντρα Σύγχρονες και Ανθρώπινες 
Πόλεις, Πόλεις με ταυτότητα, συνοχή και ασφάλεια, ρόλεις με αναβαθμισμένη 
Ποιότητα Ζωής.

• Να δώσουμε πνοή ζωής και νέους ορίζοντες πολύπλευρης ανάπτυξης σε όλους 
τους Οικισμούς και σε όλους τους «Καποδιστριακούς» Δήμους.

3. Για κάθε Περιφέρεια, για κάθε Νομό, για τα Μητροπολιτικά Κέντρα της Αττικής 
και της Θεσσαλονίκης, όπως για όλες τις Πόλεις και τους «Καποδιστριακούς» 
Δήμους, έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται, προωθούνται, δημοπρατούνται 
και σχεδιάζονται Έργα και Προγράμματα σύγχρονων Υποδομών και Δικτύων, 
που έχουν την αναφορά τους στα Οδικά Δίκτυα, στα Λιμάνια και στα 
Αεροδρόμια, στις Μεταφορές, στις Συγκοινωνίες, στις Επικοινωνίες και στην 
Ενέργεια, στην προστασία των Οικοσυστημάτων, στην ορθολογική Διαχείριση 
των Υδάτινων πόρων, στην Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων και των 
Βιομηχανικών Αποβλήτων, στη Διαχείριση των Αστικών λυμμάτων με 
Βιολογικούς Καθαρισμούς, στην προστασία και την ανάπλαση του Αστικού και 
του Περιαστικού Πρασίνου, στην αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος με την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και του 
κυκλοφοριακού, στις αναπλάσεις των Ιστορικών Κέντρων και των παλιών 
Βιομηχανικών περιοχών των Αστικών Κέντρων και στην προστασία και τη 
διατήρηση της φυσιογνωμίας των Διατηρητέων και Παραδοσιακών Οικισμών.

4 . Κρίνω σκόπιμο και αναγκαίο να κάνω ειδική μνεία σε Έργα και Προγράμματα, 
που ήταν όνειρα γενιών και γενιών και σήμερα αποτελούν πραγματικότητα ή 
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα αποτελούν τα πιο αξιόπιστα και 
αναμφισβήτητα δείγματα γραφής ότι η Ελλάδα αλλάζει, γίνεται πιο σύγχρονη, πιο 
ανεπτυγμένη.

• Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα Έργα και Προγράμματα, που αποτελούσαν και 
αποτελούν αίτημα όλων των Ελλήνων και προτεραιότητα και δέσμευση της 
Κυβέρνησης της ΠΑΣΟΚ στην κρίσιμη τετραετία 2000-2004.

α. Η δυναμική προώθηση του Εθνικού Κτηματολογίου και ο συνδυασμός του με 
την Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, με την 
Εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Περιφερειακών Χωροταξικών και 
Πολεοδομικών Σχεδίων και με την Εφαρμογή των Προγραμμάτων NATURA 
2000 αποτελούν τη Λυδία λίθο για την Παραγωγική και την Περιβαλλοντική 
Ανασυγκρότηση της Ελλάδας.



β. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού ως Διευρωτταϊκό Δίκτυο μαζί με τα 
5 Λιμάνια-Πύλες και τους 9 Κάθετους συνδετήριους Άξονες.

γ. Η ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων 
(ΓΊΑΘΕ) με αιχμή τη Ζεύξη του Μαλλιακού, το τμήμα Πάτρα-Κόρινθος, τις 
Παρακάμψεις Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, τις Σήραγγες 
της Κακιάς Σκαλιά και των Τεμττών.

δ. Η παράδοση της Ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας και η ολοκλήρωση της Ζεύξης 
Ρίου-Αντιρρίου σε συνδυασμό με την κατασκευή του Δυτικού Άξονα και της 
Ιόνιας Οδού.

ε. Η έγκαιρη λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών σε 
συνδυασμό με την κατασκευή και τη λειτουργία της Αττικής Οδού και του 
Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

στ. Η λειτουργία του ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ μαζί με τις επεκτάσεις του και σε 
συνδυασμό με τα άλλα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και σε συνδυασμό με την 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς.

ζ. Η έγκαιρη προετοιμασία και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων υποδομών 
και προγραμμάτων για την Ολυμπιάδα του 2004 σε συνδυασμό με την 
Πολιτισμική Ολυμπιάδα και τις αντίστοιχες υποδομές στις Περιφέρειες.

η. Η κατασκευή και η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε 
συνδυασμό με την Υποθαλάσσια Αρτηρία, την Περιφερειακή Οδό και τα άλλα 
Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

θ. Η ολοκλήρωση των σύγχρονων Υποδομών, τα Λιμάνια και τα Αεροδρόμια 
για όλες τις Περιφέρειες καθώς και η ολοκλήρωση των Περιφερειακών 
Οδικών Δικτύων με αιχμή το Βόρειο Άξονα τςη Κρήτης και τους συνδετήριες 
κάθετες οδούς με το Νότιο Άξονα, τον Άξονα Γρεβενά-Τρίκαλα, Καρδίτσα -  
Λαμία και τους Άξονες της Πελοποννήσου Τρίπολη-Καλαμάτα, Πύργος- 
Ολυμπία, Τρίπολη-Σπάρτη.

ι. Η ολοκλήρωση των Εγγειοβελτιωτικών Έργων σε όλες τις Περιφέρειες με 
αιχμή τα Έργα της Θεσσαλίας στον Αχελώο, το Σμόκοβο και την Κάρλα.

κ. Η ολοκλήρωση των Δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών 
Καθαρισμών σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των υποδομών για την 
Αντιπλημμυρική Προστασία, την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων 
και με την ολοκλήρωση των αναπλάσεων για την αναβάθμιση της Ποιότητας 
Ζωής και την θωράκιση των Μεγάλων Αστικών Κέντρων αλλά και όλων των 
Δήμων σε κρίσιμες περιοχές.


