Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν οι πολίτες να
απευθύνουν στους υποψηφίους της επιλογής τους ενόψει των
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου:

ΚΑΛΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Εκατοντάδες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, οι περισσότερες από τις οποίες
είχαν πελατειακό χαρακτήρα ή παρέκαμπταν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες από τη Βουλή σε άσχετου αντικειμένου
νομοσχέδια. ∆εσμεύεστε να καταπολεμήσετε την απαράδεκτη και αδιαφανή
πρακτική των φωτογραφικών ρυθμίσεων και να προωθήσετε σαφή και κατανοητή
νομοθέτηση που προάγει την ισονομία, τη διαφάνεια και τον σεβασμό
Συντάγματος και δικαστικών αποφάσεων;
2. Για τα περισσότερα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν το τελευταίο τρίμηνο δεν
ακολουθήθηκε δημόσια διαβούλευση. Θεωρείτε σημαντική τη γνώση και γνώμη
πολιτών και κοινωνικών φορέων κατά τη νομοθετική διαδικασία; Αν ναι,
δεσμεύεστε ότι θα υποστηρίξετε την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για δημόσια
διαβούλευση, ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την κατάθεση κάθε σχεδίου
νόμου στη Βουλή;
3. Πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκκρεμούν σε πρόστιμα για περιβαλλοντικές
παραβάσεις, κυρίως για αυθαίρετα και καταπατήσεις σε φυσική γη. Την ίδια
στιγμή, τουλάχιστον δέκα νόμοι ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια για τη
νομιμοποίηση παρανομιών είτε με μικρό αντίτιμο είτε ακόμα και μετη διαγραφή
μεγάλων προστίμων. Θα επιδιώξετε να μπει ένα τέλος στις ατελείωτες
νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων; Ακόμα περισσότερο, θα υποστηρίξετε την ίδρυση
μιας ανεξάρτητης και αυτοτελούς «Αρχής Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων», η
οποία θα ελέγχει το περιβαλλοντικό έγκλημα και θα επιβάλλει τα πρόστιμα που το
κράτος δικαιούται, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»;
ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4. Γνωρίζοντας το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος του λιγνίτη, θα
υποστηρίξετε την ανάγκη για απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα ορυκτά
καύσιμα; Ακόμα περισσότερο, είσαστε διατεθειμένος/η να ζητήσετε την
επανεξέταση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των νέων λιγνιτικών μονάδων
(Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ), προκρίνοντας την ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού που
θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με βάση την καθαρή ενέργεια;
5. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ Ελλήνων φορολογούμενων έχουν σπαταληθεί σε
οικονομικά παράλογα και σαφώς παράνομα μεγάλα δημόσια έργα που έχουν
μοναδικό σκοπό τον εντυπωσιασμό και την ψηφοθηρία. Θα στηρίξετε τη συνέχιση
τους ή θα ζητήσετε την ακύρωση της εκτροπής του Αχελώου, ενός καταστροφικού
και οικονομικά σπάταλου σχεδίου που έχει ακυρωθεί 4 φορές από το ανώτατο
δικαστήριο της χώρας;
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
6. Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζουν ότι με μία ετήσια επένδυση
5,8 δισεκ. ευρώ, η διαχείριση των περιοχών Natura μπορεί να αποδώσει οφέλη
της τάξης των 200 - 300 δισεκ. ευρώ ανά έτος, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια οι προστατευόμενες περιοχές

της χώρας αντιμετωπίζουν σημαντικά λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά
προβλήματα. Παράλληλα προστατευτικές διατάξεις αντιμετωπίζονται ως
τροχοπέδη στην ανάπτυξη και επιχειρείται η αναθεώρησή τους, ώστε να
επιτραπούν ποικίλες δραστηριότητες, ακόμα κι αν οδηγούν σε μεγάλες αλλοιώσεις
του φυσικού περιβάλλοντος. Με δεδομένη την οικολογική αλλά και οικονομική αξία
των φυσικών θησαυρών της Ελλάδας, δεσμεύεστε να υποστηρίξετε την
ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών;
7. Την τελευταία τριετία, έχουν ψηφιστεί διατάξεις για τα δάση που διευκολύνουν τη
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, επιτρέπουν τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων,
αποδυναμώνουν τη δασική υπηρεσία. Θα συνεχίσετε την τάση για περαιτέρω
αλλαγές χρήσης και καταστροφή της ήδη κατακερματισμένης δασικής γης ή θα
συμβάλετε ουσιαστικά στην προστασία των δασών μας, απαιτώντας την κύρωση
των δασικών χαρτών, την ενίσχυση του συστήματος δασοπροστασίας και των
μηχανισμών πάταξης της αυθαίρετης δόμησης;
8. Οι ακτές της χώρας αποτελούν το βασικό φυσικό κεφάλαιο για τον ελληνικό
τουρισμό. ∆εσμεύεστε να υποστηρίξετε την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση
και οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης, με βασικά χαρακτηριστικά τη θέσπιση
αδόμητης ζώνης τουλάχιστον 100 μ. και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης σε
όλους πρόσβασης και κοινής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας;

