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Σημείο κλειδί για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας είναι η αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργει
ακού μας πλούτου, μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο,,που θα 
τον κατοχυρώνει σαν Εθνική Περιουσία και θα φθορίζει 
τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτους.

Στόχος μας είναι να διασφαλιστούν:

α) Οι ορυκτοί πόροι της χώρας σαν Εθνική Περιουσία 
β ) Η ορθολογική τους εκμετάλλευση 
γ) Η προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
δ) Οι. κατάλληλες συνθήκες με σκοπό την ασφάλεια των 

έργων και διασφάλιση της ζωής κσι της υγείας των 
εργαζόμενων.

ε)Η περιφερειακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
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σε ιδιωτική.
ζ) Η δυνατότητα ανάπτυξης δημοτ ι κο-συ νέταιριστικών επι

χειρήσεων.
η) Η ταχύρρυθμη αξιοποίηση των αργούντων μεταλλείων 

(αποθεματικά, αργούντα υπό έρευνα κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον Ορυκτό Πλού
το να παρέχει^ απαραίτητες ύλες για παραγωγή καταναλω
τικών και κεφαλαιουχικών αγαθών που θα μειώνουν την εξάρ
τηση σε βιομηχανικές πρώτες ύλες και θα έχουν αλυ-σσιδωτή 
επίδραση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

2. θεσμικά_Μέτρα

Με προοπτική την επίτευξη των στόχων μας πρέπει να προωθη 
θούν για ψήφιση στη Βουλή μέσα στο ,1 985:
1. 0 νόμος για το "Μαρμαρικό Δυναμικό".
2. 0 νέος "Μεταλλευτικός Κώδικας" που ιδιαίτερο κεφάλαιό 

του θα αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά 
Ορυκτά.

3. 0 νέος "Λατομικός Κώδικας".



Επίσης πρέπει νά προωθηθούν:

1. Αναθεώρηση ήλων των συμβάσεων των Δημοσίων Μεταλλείων 
που είχαν συναφθεί μέχρι την 23.7.74, με σκοπό την κα
τάργηση των απαράδεκτων για το Δημόσιο όρων τους.

2. Αναμόρφωση και ένταξη στους δύο παραπάνω κώδικες του
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Νόμου 4433/64 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 273/76 
για τις Μεταλλευτικές έρευνες του Δημοσίου, ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα της Πολιτείας στη διενέργεια 
ερευνών κάθε είδους σ ’όλη την επικράτεια και για όλες 
τις κατηγορίες των ορυκτών πόρων.

3. Σύσταση Συμβουλίου Μεταλλευτικής Πολιτικής (Σ.ΜΕ.Π.), 
στο οποίο συμμετέχουν αρμόδιοι κρατικοί και κοινωνικοί 
φορείς.

_0ργανωτικά_Μετρ9_

Για την υποστήριξη και εφαρμογή της πιό πάνω πολιτικής από
το ΥΕΦΠ και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς θα γίνουν

α. Ψήφιση του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου με προο
πτική σταδιακής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, όπως προβλέ- 
πεται από τους Νόμους που ψηφίστηκαν και εκείνους που 
προωθούνται στις Νομαρχίες, με δημιουργία όπου απαιτεί
ται Υπηρεσιών του ΥΕΦΠ.Σε πρώτη φάση ενεργοποίηση των 
οκτώ Επιθεωρήσεων'Μεταλλείων, δ ιανομαρχιακού επιπέδου 
που προβλέπονται στο 1428/84 για την αποτελεσματική άσκη
ση του κρατικού ελέγχου σ'όλες τις φάσεις της Μεταλλευτι
κής δραστηριότητας (ΚΜ/\Ε).

β. Εωαρμογή των νέων Οργανογραμμάτων και Κανονισμών που 
.αφορούν τους εποπτευόμενους οργανισμούς (ΙΓΜΕ) με επι
δίωξη την αύξηση της λειτουργικότητάς τους υπό τις ση
μερινές συνθήκες.

γ. Συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και ΟΑΕΔ για ίδρυ
ση τμημάτων σχετικής τεχνικής εκπαίδευσης και σχολές 
μαθητείας ειδικευμένων εργατών και τεχνιτών για αναβάθ
μιση της επαγγελματικής στάθμης των εργαζόμενων στις με
ταλλευτικές και λατομικές εργασίες.



4. §Ρ§υνητικό_Πρόγραμμα στα_πλαίσια του πενταετούς

Οι στόχοι του πενταετούς με βάση ία σημερινά δεδομέ
να είναι:

α. Η συνέχιση των μεταλλευτικών ερευνών για εξασφά
λιση των αναγκαίων αποθεμάτων των μεταλλευτικών 
ορυκτών που απαιτούνται για την τροφοδοσία των 
μεταλλουργικών βιομηχανιών που ήδη λειτουργούν 
(μονάδα σιδηροχρωμίου της ΕΑΣΙ Α.Ε.) ή προγραμμα
τίζεται η ίδρυσή τους (μονάδα μολύβδου και ψευ
δαργύρου ΜΕΤΒΑ ΑΓ , μονάδα αλουμίνας) με ειδική προ
τεραιότητα στα μικτά θειούχα και τους χρωμίτες.

β. Η εντατικοποίηση των μεταλλευτικών και γεωλογικών
ερευνών για εντοπισμό κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκ
τών, (άστριοι ,χαλαζίες ,άργιλλοι ,καολίνης κλπ.) για 
υποκατάσταση των εισαγωγών στην τροφοδοσία μεταποιη- 

τικών μονάδων (π.χ.υαλουργία,κεραμική,χάρτπς.χάλυ
βας κλπ. ) η στήριξη προγραμμάτων ανάπτυξή τους.

γ. Η εντατικοποίηση της έρευνας για προσδιορισμό των
αποθεμάτων μαρμάρου και τον καθορισμό περιοχών(ζωνών) 
για την εντατική και ορθολογική αξιοποίηση τους.

δ. Η εντατικοποίηση των ερευνών για εντοπισμό νέων κοι-'-«V
τασμάτων ενεργεΤακών πρώτων υλών (λιγνίτες, τύρφη, 
ραδιενεργά) και η επιτάχυνση του ρυθμού αξιοποίησης 
τους για την υποκατάσταση των εισαγόμενων για ενερ
γειακούς σκοπούς (π’ετρέλαιο).

ε. Η εντατικοποίηση των ερευνών για εντοπισμό και άλλων 
μεταλλευμάτων στρατηγικής σημασίας (χρυσού, μαγγα
νίου κλπ. ).

στ. Η συνέχιση της έρευνας υποδομής (ολοκλήρωση γεωλο
γικών χαρτογραφήσεων σε κλίμακα 1:50.000 του Ελλαδι- 
κού χώρου και συνέχιση σε κλίμακα 1:25.000 ,γεωφυσι- 
κοί»γεωτεχνικοί, υδρονεωλογικοί και προγνωστικοί 
χάρτες).



ζ. Η συνέχιση των υδρογεωλογικών ερευνών για την αντι

μετώπιση των αναγκών σε νερό για κάθε χρήση (πόσιμο, 
για άρδευση και βιομηχανικούς σκοπούς) κύρια των προ
βληματικών περιοχών με την συνεργασία συναρμόδιων 
Υπουργείων και Νομαρχιακών.

5. Πρόγραμμα Εκμεταλλεύσεων

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα αναπτυχθούν νέα 
μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία,καθώς και θα ανανεωθεί, 
εκσυγχρονιστεί ή ενισχυθεί ο μηχανικός εξοπλισμός αυ
τών που ήδη λειτουργούν.

Τα επι μέρους επενδυτικά προγράμματα θα εκτελεστούν από 
αρμόδιους κρατ ι κούς , ημ ι. κρατ ι κούς ή κοινωνικοποιημένους 
ή ιδιωτικούς φορείς, που έχουν σχετικά μεταλλευτικά ή 
λατομικά δικαιώματα.

Οι επενδύσεις που έχουν εξαγγελθεί στα πλαίσια του πεν
ταετούς είναι: ·

α. Σε Μεταλλεία βωξιτών για στήριξη της μονάδας παρα
γωγής Αλουμίνας.

β. Αξιοποίηση χρωμητικών κοιτασμάτων(Δομοκός ) με παράλ
ληλη αύξηση της επένδυσης για παραγωγή Σιδηροχρωμίου 
από την ΕΛΣΙ ΑΕ.

γ. Ολοκλήρωση τηζ^έρευνας για την αύξηση των αποθεμάτων 
των Μικτών θειούχων (Μολάων-Κίρκης) για στήριξη της 
μεταλλουργικής Μονάδας της ΜΕΤΒΑ ΑΕ.

δ. Στήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων για ορθολογικό
τερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των σιδηρονικελι- 
ούχων μεταλλευμάτων.

ε. Ανάπτυξη παραγωγής φωσφοριτών από τα κοιτάσματα που 
εντοπίστηκαν στον Δρυμώνα (προωθείται επένδυση από 
την ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ με συμμετοχή άλλων φορέων).

στ. Προωθείται απότο ΥΕΦΠ η αλλαγή του νομικού καθεστώ
τος για τα δημόσια Σμυριδορυχεία και θα ακολουθήσει 
επένδυση με σκοπό εκσυγχρονισμού παραγωγής και προ
οπτική στην ευρύτερη χρήση της σμύριδας.

ζ. Καολίνης.Προωθείται επένδυση για αύξηση αποθεμάτων 

και παραγωγής για υποκατάσταση εισαγωγών.



Π. Αστριοι.Χαλαζίες ,Χαλαζίτες.Προωθείται επένδυση με 
σκοπό την εγχώρια παραγωγή τους για υποκατάσταση 
εισαγωγών.

θ. Ολιβίνες,Δουνίτες.Προωθείται η έρευνα για τον εντο
πισμό κοιτασμάτων κσι έχετ προγραμματιστεί επένδυση 
για υποκατάσταση άλλων ανταγωνιστικών υλικών που κα-

" --- λύπτονται με εισαγωγές. /
/

ι. Μάρμαρα.Προωθείται η έρευνα από το ΙΓΜΕ που εποπτεύ
εται από το ΥΕΦΠ και προωθούνται επενδύσεις μέσω των 
ημικρατικών επιχειρήσεων ΓΕΜΕΕ-ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
δημοτικοσυνεταιρ ιστ ι κές κλπ.

0 τομέας παρουσιάζει ελλείψεις σε πρώτη ύλη (ογκομάρ- 
μαρα) σε σχέση με τη δυναμικότητα των εργοστασίων κα
τεργασίας και χαμηλές εξαγωγές σε σχέση με την δυνα
τότητα σε ωρισμένες και μοναδικές στο κόσμο ποιότητες 
από αυτά (Θάσου.Διονύσου κλπ.).Στα πλαίσια της προσ
πάθειας που θα καταβληθεί πέρα από την ποιοτική βελ
τίωση της παραγωγής (σύγχρονη τεχνολογία ,τήρηση προ
διαγραφών κλπ.) θα δοθεί η μεγάλη φροντίδα στην επι
τυχία της κλαδικής έκθεσης "ΜΑΡΜΙΝ" που γίνεται στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ.Σημειώνεται ότι αναλάβαμε σαν 
ΥΕΦΠ τον συντονισμό των προσπαθειών με τη συνεργασία 
Υπουργέ ίων ,ΔΕΘ, και φορέων για την επιτυχία της και 
εξετάζουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της από τον
προϋπολογωσμό του Υπουργείου μας.

/
ια. Χρυσός:Προωθούνται οι έρευνες και θα υλοποιηθεί η

επένδυση που εξαγγέλθηκε στα πλαίσια του πενταετούς 
από ημικρατικό φορέα.

ιβ. Λιγνίτες:Προωθείται η αξιοποίηση μικρών λιγνιτορυ-
χείων από κοινοτ ικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις (κοί
τασμα Χαροκόπου-Κύμης).

6. Προοπτικές_του_Προγράμματος_δράσης_μέχρι_το_19891

1. θα προωθηθούν προγράμματα απογραφής και καταγραφής 
όλων των ορυκτών πόρων που θα στηρίξουν μελλοντικά επεν
δυτικά προγράμματα Μεταλλείων και καθετοποιημένων Μονάδων 
(Μελέτη δυνατότητας για ίδρυση βιομηχανίας Ανοξείδωτων 
Χαλύ3ων και Μεταλλουργίας Μαγνησίου, Σιδηροκραμμάτων Εεβΐ, 
ΕθΜη κλπ.



2. Οα ολοκληρωθούν ία προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί 
και έχει δρομολογηθεί π πορεία τους στα πλαίσια του πεν
ταετούς και αφορούν την έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίη
ση των στρατηγικών πρώτων υλών (Χρωμίτες,Μικτά θειούχα,
Λιγνίτες,Μάρμαρα,Βιομηχανικά ορυκτά , Χρυσός κλπ.).
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3. θα πρέπει να προωθηθεί η κοινωνικοποίηση αυτι/ύ του
τ·

στρατηγικού τομέα της Οικονομίας μέσω και της υλοποίησης 
του νόμου περί Εποπτικών Συμβουλίων ώστε οι μακροπρό
θεσμες θετικές συνέπειες να αποβούν προς όφελος του κοινω
νικού συνόλου.
Πιστεύουμε τέλος ότι με την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων 
που αναφέραμε θα οδηγηθούμε σε επιτάχυνση των ρυθμών ανά
πτυξης, θα δημιουργηθεί εγχώρια και προηγμένη τεχνολογία 
με δυνατότητα εξαγωγής της και στις αναπτυσσόμενες χώρες 
μέσω διακρατικών συμφωνιών.

/



Ε ισαγωγή

Το νερό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ανάπτυξη 
κάθε είδους δραστηριότητας, όσο και για τη διατήρηση της οι
κολογικής ισορροπίας της χώρας. /

Η αύξηση της ζήτησης νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρή
ση και η σύγχρονη αύξηση των πηγών ρύπανσης του νερού οδηγεί 
συνεχώς στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην προγραμματι
σμένη ανάπτυξη μιάς περιοχής.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων κρίθηκε αναγκαία 
η χάραξη μιας μακροχρόνιας εθνικής υδατικής πολιτικής, που 
στηρίζεται στην ορθολογική διαχείριση του συστήματος "υδατι
κός πόρος-χρήση του" και εναρμονίζεται με τις γενικές, τις 
κατά τομέα και τις κατά τόπους επιλογές του προγράμματος 
ανάπτυξης.

Μακροχρόνια πολιτική

Συγκεκριμένα η πολιτική αναλύεται σε επιδιώξεις σχετικές με:

• την πληρέστρη γνώση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και 
υπογείων
την ορθολογική τους χρήση (ανακαθορισμός προτεραιοτήτων 
χρήσης στο χώρο και το χρόνο, ανακατανομή οικονομικών βα- 
ρώ.ν στη χρήση του νερού.., σύνταξη ισοζυγίων κλπ.)

• την εντατικοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας 
(καρστικά, υδροφορείς, ρύπανση γλυκών υφάλμυρων νερών από 
τη θάλασσα και τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, 
βελτίωση ποιότητας υφάλμυρων νερών, αφαλάτωση).

• προστασία, ποιοτική και ποσοτική, (επιφανειακό και υπόγειο 
υδατικό δυναμικό, πλημμυρική προστασία, προστασία του τελι
κού αποδέκτη-θαλάσσιο περιβάλλον).

. τους σχετικούς θεσμούς και διαδικασίες σε εθνικό και περι
φερειακό επίπεδο (ειδικός νόμος για τη διαχείριση του νερού, 
διεθνείς συμφωνίες για τη ρύθμιση του καθεστώτος των δια
συνοριακών ποταμών, περιοριστικά μέτρα για την προστασία 
ελλειμματικών υδροφορέων, εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 
για νερά με ειδικά χαρακτηριστικά π.χ. θερμομεταλλικά) .



Ειδικότερα προ-βλέποντα ι ια παρακάτω έργα και μέτρα, κατά πε
ριοχή :

α . Για πληρέστερη γνώση

, εντατικοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων (νέων ή συνε
χιζόμενων) για αναζήτηση νέων υδατικών πόρων, με προ
τεραιότητα στους καρστικού υδροφορείς (Θεσσαλία, Κρή- 
τη, Β. Πελοπόννησος, Εύβοια, Φθιώτιδα, Κυκλάδες, Χαλ
κιδική, Αρκαδ ία),

. έρευνα για την αξιοποίηση του επιφανειακού υδατικού 
δυναμικού (Ήπειρος, Μακεδονία, Κυκλάδες, Νήσοι Αν. 
Αιγαίου),

. έρευνα για ειδικές λύσεις υδροδότησης, όπως αφαλάτωση, 
μεταφορά νερού, κατασκευή βροχοδεξρμενών (Κυκλάδες, 
Νησιά Ιονίου και Αιγαίου, Κρήτη).

β . Για ορθολογική διαχείριση

. σύνταξη ισοζυγί»ν προσφοράς - ζήτησης και ορθολογική 
κατανομή ή και ανακατανομή υδατικών πόρων ανά κατηγο
ρία χρήσης (Φθιώτιδα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώ
ρινα, Θεσσαλονίκη, Λακωνία).

. κατασκευή έργων, αξιοποίηση υδατικών πόρων, κάλυψη ελ- 
λειμματικών περιοχών (Πελοπόννησος, Ανατ. Μακεδονία - 
θησαυρός Νέτ?του, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα).

μέλέτη και έναρξη/κατασκευής των έργων για την επίλυση 
του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας, σε συνδυασμό 
με την εκτροπή τςυ Αχελώου.

γ. Για προστασία

. μέτρα για την προστασία (ποσοτική, ποιοτική) του υδατι 
κού δυναμικού (επιφανειακού, υπόγειου) από υποβάθμιση, 
συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης της θάλασσας (πα
ράκτιοι υδροφορείς) (Θεσσαλία- Πηνειός, Εύβοια - μέτρα 
ορεινής υδρονομίας, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα).

. μέτρα για πλημμυρική προστασία κύρια στις λεκάνες των 
ποταμών Αξιού, Σπερχειού, Βοιωτικού Κηφισού.



πρόληψη από την υποβάθμιοη ίου τελικού αποδέκτη (θα
λάσσιο περιβάλλον) Ευβοϊκού Κόλπ ~aj νικού, Αμβρα- 
κικού, Θερμαϊκού, Πατραϊκού.

δ . Νομικές ρυθμίσεις

διεθνείς συμφωνίες για τη ρύθμιση του καθεστώτος των 
νερών των διασυνοριακών ποταμών (Αξιός, ίτρυμόνας, Νέ 
στος) ,

. περιοριστικά νομοθετικά μέτρα για προστασία των υδρο- 
φορέων (Θεσσαλία, Β.Πελοπόννησος, Νησιά, Θεσσαλονίκη, 
Εύβοια,Βοιωτία, Αττ ι κή-περ ιφέρεια πρωτεύουσας),

. εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα Θερμομεταλλικά 
νερά.

3. Άμεσα μέτρα και έργα

Σύμφωνα με τις μακροχρόνιες επιδιώξεις οι βασικές ρυθμίσεις
και μέτρα που άμεσα πρέπει και είναι εφικτό να προωθηθούν εί
ναι τα παρακάτω:

α. Ολοκλήρωσή του θεσμικού νόμου για τη διαχείριση του νερού 
, (νομοτεχνική επεξεργασία)

β. Ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τα θερμομεταλλικά νερά (δ η λ 
νερά με ειδικά χαρακτηριστικά).

γ. Προώθηση σε Π./Γ.—της Υγειονομικής Διάταξης για την προστα 
σία των πηγών ύδΡευσΓΚ της πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις.

δ. Άμεση αντιμετώπιση αιτήματος προβληματικών κύρια περιοχών 
για παραχώρηση νερού από τη ΔΕΗ για αρδευτική χρήση, με 
πρώτη προτεραιότητα στον Ά ν ω  Αλιάκμονα σε περιοχές των 
Νομών Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς.

ε. Οργάνωση στο ΥΕΦΠ επιτελικής - συντονιστικής διοικητικής 
μονάδας διαχείρισης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με το νό
μο για τη διαχείριση του νερού.

στ. Οργάνωση αντίστοιχης περιφερειακής μονάδας, σε πειραματι
κή βάση, σε επίπεδο "λεκάνης απορροής" (συνδυασμένη δια
χείριση λεκανών Λούρου - Άραχθου) ή και Υδατικού Διαμε-



ρίσματος (Διαμέρισμα Κρήτης), σύμφωνα με τον νόμο για τη 
διαχείριση του νερού.

Αναθεώρηση της Μελέτης του ϋΝ0Ρ για την. "Καθολική Ανάτιτυ 
ξη της Λεκάνης του Ποταμού Αξιού/Βαρδάρη" , στα πλαίσια 
τττς Ελληνογερμανικής συνεργασίας, με σκοπό τ.̂ ν κατά το 
δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ελληνικών αναγκών και 
συμφερόντων.



Ε Λ Α Φ Ι  Κ Ο I Π Ο Ρ Ο Ι  

1_._Ε ι σ α γ ω γ ή

Με τον όρο "εδαφικοί πόοοι" νοούμε τις δ ιάφορες μορφές 
και κατηγορίες του ανώτερου επιφανειακού στρώματος του 
γήινου φλοιού,που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βιόσφαι
ρας, βάθους 1,50-2,50 μέτρα κατά περίπτωση.

Σαν βασική επιδίωξη του τομέα τίθεται η αντιμετώπιση του 
εδάφους σαν συντελεστή παραγωγής για όλες τις χρήσεις 
του (γεωργία, δάση,βοσκότοποι ,οικοσμός κλπ. ) και μέσω αυ
τής η αυστηρή προστασία των εδαφών, που κρίνονται κατάλλη
λα για τις χρήσεις του πρωτογενή τομέα, με έμφαση στη γό
νιμη γεωργική γη.

Οι βέβαιες επεκτάσεις των άλλων δραστηριοτήτων θα πρέπει 
νπ κατευθυνθούν προς τις λιγότερο γόνιμες εκτάσεις.Αναγκαία 
εξάλλου θεωρείται η ανακατάταξη των οριακών κύρια εκτάσεων 
μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα.

2.__Μακροχρόν ια_Πολιτική_

Η βασική αυτή επιδίωξη αναλύεται σε επιμέρους στόχους σχε
τικούς με:
. την κατά το δυναχόν πληρέστερη γνώση των εδαφικών πόρων 

με σύγχρονες μεθόδους (χαρτογράφιση υφιστάμενης χρήσης, 
προσδιορισμός,αξιολόγηση και κατάταξη σε κατηγορίες ποι
οτικές, οριοθέτηση γεωργικής γης - με πρώτη προτεραιότη
τα στις περιοχές . τροφοδοσίας των μεγάλων αστικών κέντρων-, 
επισήμανση των ασκουμένων πιέσεων, καθορισμός του πιό απο
δοτικού συστήματος εκμετάλλευσης κάθε κατηγορίας εδάφους, 
σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης).

. την αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή κατά τομέα χρήσης 
(κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Εκμετάλλευσης Εδαφικών 
Πόρων).

• την οργάνωση της έρευνας και προώθηση της τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις των προγραμμάτων ανάπτυξης 
(ίδρυση δικτύου ερευνητικών σταθμών και κέντρων προσα
νατολισμένων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε



περιοχής, οργάνωση προγραμμάτων έοειιυα για αξιολό
γηση των εδαφικών πόρων, μέθοδοι για εντατικοποίηση 
της εκμετάλλευσης).

. την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης προστασίας (εκτέλε
ση εδαφοτεχνικών ή εγγειοβελτιωτικών κλπ.ιέργων , επι
μόρφωση προσωπικού ,ενημέρωση κοινού).

• τη δημιουργία σύγχρονου αποτελεσματικού νομοθετικού 
και οργανωτικού πλαίσιου (νόμος προστασίας εδαφικών 
πόρων κατά κατηγορία, με έμφαση στη γεωργική γη,κα
τάρτιση Κτηματολογίου, δημοσιονομικές ρυθμίσεις ελέγ- 
χουτιμών γης με κριτήρια αναπτυξιακά, δημιουργία 
αποθεμάτων γης, λήψη μέτρων-κινήτρων για την ένταξη 
των ιδιοκτησιών,σε μεγαλύτερα βιώσιμα συγκροτήματα- 
μετά τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας εκμεταλλεύσεων 
-για την απόδοση σχολαζουσών εκτάσεων και ιδιάζον ιδιο
κτησιακό καθεστώς στο κοινωνικό σύνολο,καθώς και για την©
αγορά γης από ξένους).

3. Α μ ε σ α  μ έ τ ρ α

α. Χαρτογράφιση υφιστάμενης χρήσης των εδαφικών πόρων

β. Οριοθέτηση της γεωργικής γης σε περιχές τροφοδοσίας 
μεγάλων αστικών κέντρων.■ ~~>«ν

γ. ΈναρξΓη εκπόνησης σχεδίου νόμου για την προστασία 
των εδαφικών πόρων, κατά κατηγορία, με έμφαση στη 
γεωργική γη.



Α Λ Υ Κ Ε Σ

Το έργο της Διευθύνσης Αλυκών στον τομέα της παραγωγής 
του αλατιού στις κρατικές αλυκές συνοψίζεται κα̂ τά βάση:

α. Στην κατ'έτος καλλιέργεια και συντήρηση των αλυκών για 
την οποία θα διατεθούν κατά το 1985 κονδύλια ύψους 160.000.000 
δρχ. από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

β. Στην εκπόνηση μελετών , κατασκευή έργων και πραγματοποίη
ση προμηθειών ήλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια 
της προσπάθειας εκσυγχρονισμού, επεκτάσεως και εκμηχανίσεως 
των αλυκών με πιστώσεις για το 1985 από το Πρόγραμμα Δημοσί
ων Επενδύσεων ύψους'155.000.000 δρχ.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε οριστική και ενιαία βάση 
το πρόβλημα του αλαιισ^ι στον ελληνικό χώρο απαραίτητη προ
ϋπόθεση είναι η προώθηση ενιαίας διοίκησης του φυσικού πόρου 
"αλάτι" σ'ολόκληρο το κύκλωμα παραγωγής-διακίνησης-διαχείρι- 
σης για την εξυγίανση μιάς κατάστασης που εμφανίζει έκδηλα 
συμπτώματα χαμηλής απόδοσης και διαχειριστικής ασάφειας.


