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ϋι αρχές και οιστοχοι της ευεργετικής πολίτικης συνιστανται στην ελαχι- 

στοττοίηση του βαθμού εξάρτησης της χωράς ατιο ξένες πήγες, στην ορθολογική χρήση 

των εγχώριων πηγών ενέργειας και στην Ελληνοποίηση στις κατασκευές και προμήθειες 
του τομέα.

Συγκεκριμένα οι κύριοι άξονες της ενεργειακής πολίτικης Συνοψίζονται στα 
παρακάτω:

α)Αξιοποίηση των γνωστών εγχώριων πηγών ενέργειας (λιγνίτης, νερό) με πα
ράλληλη εντατική ερευνά για ανεύρεση νέων αποθεμάτων ενεργειακών πρώτων υλών

β)Σταδιακη υποκατάσταση και ορθολογική χρήση των πηγών ενέργειας με νέους 
εγχώριους ενεργειακούς πόρους

γ)Ελληνοποίηση στις κατασκευές και προμήθειες μρ παράλληλη εξυγίανση στα 
οικονομικά του τομέα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Ανάπτυξης-της ΔΕΗ είναι η πληρης και 

αυτοδύναμη κύλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια με τον οικονομικώτερο τρόπο, 

η συνέχιση της προσπάθειας για ανεύρεση νέών ενεργειακών πόοων και η αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων - πηγών ενέργειας σε συνάρτηση με την κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Για την καλύτερη εξιοποίηση του σημαντικότερου εγχώριου ενεργειακού πόρου 
(λιγνίτης) έχει προγραμματισθεί η εκπόνηση προγράμματος ανάπτυξης του μεγάλου λιγ— 

νιτικού πεδίου της Δυτ.Μακεδονίας καθώς ακόμα και μελέτη για την αποδοτικότερη χρη
σιμοποίηση του για εξωηλεκτρικές χρήσεις.

Εκτός απο τα έργα που αναφέρονται στο Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της 

ΔΕΗ έχουν προταθεί και εναλλακτικές μορφές ενέργειας για την επόμενη Πενταετία όπως 
την Γεωθερμία, Αιολική, Ηλιακή, Μικρά υδροηλεκτρικά και Βιοιιάπη·.



Για την εξοικονόμηση ενέργειας έχουν ολοκληρωθέι προγράμματα που αποβλέπουν

α)Στην ενημέρωση κ διαφώτιση των καταναλωτών πάνω στις τεχνικές δυνατότητες 

και τα οφέλη της εξοικονόμησης καθώς επίσης και την εκπαίδευση των τεχνικών πάνω 

στα ενεργειακά συστήματα

β)Θεσμοθετηση κανονισμών, μέτρων και κίνητρων που αφορούν τον σχεδιαμό 

και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων

γ)επιδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης για εξοικονόμηση ενέργειας

Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για την οριστικοποίηση της απόφασης εισα

γωγής η οχι φυσικού αερίου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Βασικοί στοχοι είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας και διαχείρισης του 
πετρελαϊκού κυκλώματος, και η ορθολογική επεξεργασία και χρηση του, ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται η σταδιακή υποκατάσταση του με άλλους ενεργειακούς πόρους.

41οος τον σκοπό αυτό έχουν προταθεί ρυθμίσεις και μέτρα που αναφέρονται 

στα παρακάτω:

1.Θεσμικό πλαίσιο εμπορίας πετρελαιοειδών

α)Εξασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας και της βιωσιμότητας των 

εταιριών πετρελαίου

β)Διατηρηση αποθηκευτικών χώρων αναλόγως των πωλησεων κάθε εταιρίας, ικανών 

να διατηρήσουν τόσο την ομαλή και ευέλικτη διακίνηση όσο και ικανά αποθέματα ασφάλεια

γ)Πάταξη του παραεμπορίου και της νοθείας με την θέσπιση αυστηρών κυρώσεων

δημιουργία εταιριών τοπικής εμπορίας με δυνατότητα εκμετάλευσης τους απο 

την τοπική αυτοδιοίκηση. '



/ψ

ε)Εναρμονηση της εμπορίας με τους κανόνες και απαιτήσεις της ΕΟΚ I 

2.Τεχνικοί Κανονισμοί εγκατάστασης, ενεργειακών συστημάτων 

3·Δημιουργία Ενιαίου Φορέα για τον συντονισμό της λειτουργίας του κλάδου 

Λ.Χρηση πετρελαιοκινητηρων σε αγροτικά αυτοκίνητα

5. Σταδιακή απομάκρυνση εγκαταστάσεων καυσίμων απο κατοικημένες περιοχές

6. Ολοκλήρωσή δικτύου αγωγών καυσί-μων στην Ηπειρωτική χώρα

7. Εκσυχρονισμός Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και συγκροτήματος ΕΚΟ 

δ.Δραστηριοποίηση της ΔΕΠ στον τομέα της έρευνας

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

0 ορυκτός πλούτος της χώρας αποτελεί σημείο-κλειδί .για την αυτοδύναμη 

οικονομική μας ανάπτυξη και συνεπώς η διασφάλιση και κατοχύρωση του σαν Εθνική 

περιουσία είναι κάτι παραπάνω απο αναγκαία. Στόχοι της πολίτικης μας είναι η προ

στασία και η ορθολογική τους εκμετάλευση με παράλληλη φροντίδα για προστασία του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ενώ συγχρόνους δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης 

δημοτικο-συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την εκμετάλευση και εξόρυξη των ορυκτών 
μας υλών.

Παράλληλα έχουν προταθεί θεσμικά και οργανωτικά μέτρα όπως: 

α)ΐ\τόμος για το "Μαρμαρικό Δυναμικό" 

β)"μεταλλευτικός Κώδικας"

γ)"Λατομικός Κώδικας"

δ)Νέο Οργανόγραμμα Υπουργείου με προοπτική σταδιακής αποκέντρωσης αρμο

διοτήτων

ε)Ενεργοποίηση του ΙΓΜΕ

στ)Ιδρυση Τμημάτων 'τεχνικής εκπαίδευσης στις μεταλλευτικός και λατομικές 

εργασίες.

Στα πλαίσια του Πενταετούς έχουν τεθεί οι στόχοι του τομέα με βάση τα σημε

ρινά δεδομένα και συνίστανται στην συνέχιση και εντατικοποίηση των ερευνών για εξα

σφάλιση τοιν αναγκαίων αποθεμάτων των μεταλλευτικών ορυκτών, και για τον εντοπισμό 

άλλων μεταλευμάτων στρατηγικής σημασίας (χρυσού, μαγγανίου κλπ).ενώ στο πρόγραμμα 
επενδύσεων έχουν προταθεί προγράμματα για την ανάπτυξη νέων μεταλλείων, ορυχείων, 

και λατομείων.



Εχει χαραχθεί μακροχρόνια εθνική υδατική πολιτική που στηρίζεται στην 

ορθολογική διαχείριση του συστήματος "υδατικό.ς πόρος-χρήση του" και εναρμονίζεται 

με τις γενικές τις κατα τομέα και τις κατα τόπους επιλογές του προγράμματος ανά
πτυξης. Η πολιτική αυτή αναλύεται σε επιδιώξεις σχετικές με:

α)γνώση προστασία και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων

β)εντατικοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας

γ)εκσυχρονισμός των θεσμών και νομοθεσίας για νερά με ειδικά χαρακτηριστικά 

ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στόχοι της πολιτικής στον τομέα αυτό είναι:

α)γνώση, προστασία και ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων

3)οργάνωση έρευνας και προώθηση της τεχνολογίας σύμφωνα με τις επιδιώξεις 

των προγραμμάτων ανάπτυξης

γ)δημιουργία σύγχρονου αποτελεσματικού νομοθετικού και οργανοτικού πλαισίου.


