Η ενεργειακή πολιτική
της Νέας Δημοκρατίας

Μάρτιος 2017

Οι 4 βασικοί άξονες
➡ ¢éáóæÀìéóè ôè÷ åîåòçåéáëÜ÷

åðÀòëåéá÷ ëáé ôè÷ ïíáìÜ÷
ôòïæïäïóÝá÷ íå ôïî áðáòáÝôèôï
íåôáóøèíáôéóíÞ ôè÷ åììèîéëÜ÷
áçïòÀ÷ åîÛòçåéá÷ (áêéïðïÝèóè
ôïù åùòöðáûëïà ðìáéóÝïù).

➡ ¢èíéïùòçÝá ðòïüðïõÛóåöî çéá
áîôáçöîéóôéëÞ ëáé ðòïóéôÞ
ëÞóôï÷ åîÛòçåéá÷ çéá
îïéëïëùòéÀ ëáé åðéøåéòÜóåé÷ íå
ôèî ïìïëìÜòöóè ôè÷
áðåìåùõÛòöóè÷ ôè÷ áçïòÀ÷
áåòÝïù ëáé èìåëôòéóíïà.

➡ ¦òïóôáóÝá ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ íå ôèî

åëðìÜòöóè ôöî ðåòéâáììïîôéëñî
ùðïøòåñóåöî ôè÷ øñòá÷, óôï ðìáÝóéï ôè÷
ªùíæöîÝá÷ ôïù ¦áòéóéïà çéá ôèî ºìéíáôéëÜ
°ììáçÜ.

➡ ¦òïóÛìëùóè åðåîäàóåöî áðÞ ôïî éäéöôéëÞ
ôïíÛá, øöòÝ÷ ëáíÝá åðéâÀòùîóè çéá ôïî
Îììèîá æïòïìïçïàíåîï, óôèî:

‣ åîåòçåéáëÜ äéáóàîäåóè ôè÷
èðåéòöôéëÜ÷ ¶ììÀäá÷ íå ôá îèóéÀ áììÀ
ëáé íå çåéôïîéëÛ÷ øñòå÷,
‣ áîÀðôùêè æéìéëñî ðòï÷ ôï ðåòéâÀììïî
ðèçñî åîÛòçåéá÷,
‣ åîåòçåéáëÜ áðïäïôéëÞôèôá ëáé
‣ åêÞòùêè ëáé ðáòáçöçÜ
ùäòïçïîáîõòÀëöî ëáé Àììöî ïòùëôñî.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μακροπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός

¡éá ôïî Μακροπρόθεσμο Ενεργειακό
Σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030 - 2050
ðòïôåÝîåôáé è óùçëòÞôèóè åêáíåìïà÷
ùðåòëïííáôéëÜ÷ ¶ðéôòïðÜ÷
¶íðåéòïçîöíÞîöî ùãèìïà ëàòïù÷ ùðÞ
ôèî åðïðôåÝá ôïù áòíÞäéïù Ëðïùòçïà ëáé
óå óùîåòçáóÝá íå ôïù÷ æïòåÝ÷ ôïù
ëìÀäïù ôè÷ ¶îÛòçåéá÷.

“

¸ ¶ðéôòïðÜ, óå óùîåòçáóÝá íå ôá
óùîáòíÞäéá ËðïùòçåÝá, ôè Ä.°.¶., ôïù÷
¢éáøåéòéóôÛ÷ ôöî ¢éëôàöî ëáé ôïù÷
æïòåÝ÷ ôè÷ ¶îåòçåéáëÜ÷
¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷, õá áîáìÀâåé ôèî
åëðÞîèóè ëáé ôèî ðáòïùóÝáóè, óôï
ËðïùòçéëÞ ªùíâïàìéï ëáé ôè µïùìÜ, ôè÷
íåóïðòÞõåóíè÷ (Ûö÷ ôï 2030) áììÀ ëáé
ôè÷ íáëòïðòÞõåóíè÷ (Ûö÷ ôï 2050)
¶îåòçåéáëÜ÷ ªôòáôèçéëÜ÷ ôè÷ øñòá÷.

Ηλεκτρική ενέργεια:
Ãé ðòïëìÜóåé÷ çéá ôèî áçïòÀ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷:

1.

Η δέσμευση που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση έναντι των
πιστωτών μας για τον περιορισμό του μεριδίου αγοράς της
ΔΕΗ κάτω από το 50%.

2.

Η επιλογή της σημερινής κυβέρνησης να ακυρώσει το
σχέδιο της «μικρής ΔΕΗ» και να εφαρμόσει τους
πλειστηριασμούς ρεύματος (ΝΟΜΕ) που υποχρεώνουν τη
ΔΕΗ να πουλάει ακόμη και κάτω του κόστους.

3.

Η προβληματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
που γιγαντώθηκαν λόγω της ανάπτυξης του κινήματος «δεν
πληρώνω», περιορίζει τη ρευστότητα της ΔΕΗ άρα και την
ικανότητά της να χρηματοδοτήσει στοιχειώδεις λειτουργίες
απαραίτητες για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Ηλεκτρική ενέργεια:
Ãé ðòïëìÜóåé÷ çéá ôèî áçïòÀ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷:
4.

Η απώλεια του σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που
απολάμβανε η ΔΕΗ από την αποκλειστική εκμετάλλευση λιγνίτη,
ιδίως μετά τον τερματισμό των δικαιωμάτων δωρεάν εκπομπών
Διοξειδίου του Άνθρακα το 2013 και με δεδομένες τις πολύ
χαμηλές τιμές αερίου και πετρελαιοειδών που επικρατούν.

5.

Η αποτυχία αλλαγής ιδιοκτησιακού μοντέλου του ΑΔΜΗΕ, που
όπως πραγματοποιήθηκε δεν συνέβαλε και δεν αναμένεται να
συμβάλει στην επίλυση του ταμειακού προβλήματος της ΔΕΗ.
Αντιθέτως ενδέχεται να το διογκώσει στο άμεσο μέλλον.

6.

Το επιπρόσθετο κόστος που νομοθέτησε η κυβέρνηση
(ν.4414/2016) εις βάρος όλων των παραγωγών και των
προμηθευτών αλλά κυρίως της ΔΕΗ, για να μην αυξηθεί το Ειδικό
Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),
καταργώντας σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Ηλεκτρική ενέργεια:
Ãé ðòïëìÜóåé÷ çéá ôèî áçïòÀ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷:

7.

Η απόφαση της Ε.Ε. να προχωρήσει έως τα τέλη της
επόμενης δεκαετίας στην σχεδόν πλήρη
περιθωριοποίηση της χρήσης λιγνίτη στην
ηλεκτροπαραγωγή, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων
της Ενεργειακής Ένωσης για την περίοδο 2020-2030.

8.

Η προετοιμασία της εγχώριας αγοράς προκειμένου να
μπορέσει να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στην
ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά όπου οι ανταγωνιστικές
πιέσεις θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρές (Target Model).

Ηλεκτρική ενέργεια:

H ¢¶¸ óÜíåòá
Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται…
▪

▪

▪

Πρόβλημα ρευστότητας. Ãé ìèêéðòÞõåóíå÷
ïæåéìÛ÷ ðòï÷ ôè ¢¶¸ ùðïìïçÝúïîôáé óôá 2,7
δις ευρώ, óøåäÞî 6 φορές ôá ðòï æÞòöî ëáé
áðïóâÛóåöî ëÛòäè ôè÷ åôáéòåÝá÷.
Υψηλό κόστος δανεισμού για τη ΔΕΗ.
ÌáòáëôèòéóôéëÞ åÝîáé Þôé ôï åðéôÞëéï ôïù
ïíïìÞçïù ôè÷ ¢¶¸ åÝîáé 6 μονάδες
υψηλότερο áðÞ ôï áîôÝóôïéøï ôïù äèíïóÝïù,
ôè óôéçíÜ ðïù ôï äèíÞóéï ïùóéáóôéëÀ
áäùîáôåÝ îá äáîåéóôåÝ.
Απαξίωση της εταιρείας. ¸ ôéíÜ ôè÷ íåôïøÜ÷
Ûøåé óèíåéñóåé ðôñóè ëáôÀ 51% áðÞ ôïî
¹áîïùÀòéï ôïù 2015.

Προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις…
▪

Αδυναμία πληρωμής ôöî åòçáúïíÛîöî
ôè÷ åôáéòåÝá÷.

▪

Ασφυκτικοί όροι δανεισμού.

▪

Έλλειψη κεφαλαίων çéá ôè
øòèíáôïäÞôèóè ôöî îÛöî Ü óå åêÛìéêè
Ûòçöî áììÀ ëáé çéá ôé÷ áðáòáÝôèôå÷
åðåîäàóåé÷ óôïî åëóùçøòïîéóíÞ ëáé ôè
óùîôÜòèóè ôïù äéëôàïù ôè÷.

▪

Κίνδυνος στάσης πληρωμών ðòï÷ ôïù÷
ðòïíèõåùôÛ÷ ëáé ôïù÷ ïíïìïçéïàøïù÷.

▪

Απειλή για την ομαλή τροφοδοσία
îïéëïëùòéñî ëáé åðéøåéòÜóåöî.

Ηλεκτρική ενέργεια:
»åôáæïòÀ • ¦òïóÛìëùóè åðåîäàóåöî, äèíéïùòçÝá îÛöî
ùðïäïíñî, íåÝöóè ôïù ëÞóôïù÷
➡ Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ çéá íåôáæïòÀ ôåøîïçîöóÝá÷, Àîôìèóè

ëåæáìáÝöî çéá ôé÷ áðáòáÝôèôå÷ åðåîäàóåé÷ óôï äÝëôùï íåôáæïòÀ÷
èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷ ëáé íå Þæåìï÷ çéá ôè ¢¶¸.

➡ Εκπόνηση δεσμευτικού (με νόμο) Δεκαετούς Προγράμματος

Ανάπτυξης, íå Þìá ôá Ûòçá áîÀðôùêè÷ ¡òáííñî »åôáæïòÀ÷
¶îÛòçåéá÷, Ëðïóôáõíïà÷, ¢éáóùîäÛóåé÷ Áèóéñî ùðÞ ôèî Ûçëòéóè
ðÀîôá ôè÷ ÄùõíéóôéëÜ÷ °òøÜ÷ ¶îÛòçåéá÷ - ¦òïüðÞõåóè çéá ôèî
ùìïðïÝèóè ôïù åÝîáé è åðéôùøÜ÷ ïìïëìÜòöóè ôè÷ éäéöôéëïðïÝèóè÷
ôïù °¢»¸¶ (»å ôá óèíåòéîÀ äåäïíÛîá ïàôå ïé áîáçëáÝïé ðÞòïé
çéá ôè øòèíáôïäÞôèóè ùðÀòøïùî áììÀ ïàôå ëáé è éëáîÞôèôá îá
ôèòèõåÝ ôï øòïîïäéÀçòáííá).

Ηλεκτρική ενέργεια:
»åôáæïòÀ • ¦òïóÛìëùóè åðåîäàóåöî, äèíéïùòçÝá îÛöî
ùðïäïíñî, íåÝöóè ôïù ëÞóôïù÷
➡ Προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός της νησιωτικής Ελλάδας όπου

εδράζεται η καρδιά της τουριστικής μας βιομηχανίας, να μειωθεί δραστικά
(περίπου 50%) το κόστος για τις Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που
επιβαρύνουν τους καταναλωτές κάθε χρόνο με 600-800 Εκατομμύρια ΕΥΡΩ
και να δημιουργηθούν οι υποδομές για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά, υψηλής προτεραιότητας έργα αποτελούν
η διασύνδεση:
1. ôè÷ Κρήτης íå ôèî °ôôéëÜ
2. ôöî Κυκλάδων íå ôèî èðåéòöôéëÜ ¶ììÀäá (ïìïëìÜòöóè Ûòçïù)
3. ôöî Δωδεκανήσων íå ôèî ºòÜôè ëáé ôè÷ ¹ëáòÝá÷ & ªÀíïù íå
ºùëìÀäå÷
4. ôïù Βορείου Αιγαίου (ºáâÀìá-¤Üíîï÷-¤Ûóâï÷-ÌÝï÷-¶àâïéá)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρική ενέργεια:
¢éáîïíÜ - ¶êåàòåóè ðÞòöî çéá åðåîäàóåé÷, åêïéëïîÞíèóè åîÛòçåéá÷

➡

ªôï äéáøåéòéóôÜ ôïù äéëôàïù äéáîïíÜ÷ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷
(¢¶¢¢¸¶) περνάει η ιδιοκτησία των αντίστοιχων υποδομών
ðòïëåéíÛîïù îá åêåùòåõïàî ïé ðÞòïé çéá øòèíáôïäÞôèóè ôöî
áðáòáÝôèôöî åðåîäàóåöî (íå äáîåéïäÞôèóè ëáé óôòáôèçéëÛ÷
óùîåòçáóÝå÷).

➡

Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μέτρησης στα δίκτυα διανομής
çéá åîåòçåéáëÜ áðïäïôéëÞôèôá Àòá ëáé øáíèìÞôåòï ëÞóôï÷ çéá
îïéëïëùòéÀ ëáé åðéøåéòÜóåé÷.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρική ενέργεια:
¦áòáçöçÜ ëáé ðòïíÜõåéá •
¶ðÀòëåéá óôèî ôòïæïäïóÝá íå áîôáçöîéóôéëÞ ëÞóôï÷ (¹)
Ανασχεδιασμός του λειτουργικού μοντέλου και της διοίκησης της ΔΕΗ σε τρία διαδοχικά στάδια:

1. Επιβίωση της εταιρείας με την αντιμετώπιση του άμεσου κίνδυνου της έλλειψης ρευστότητας.
Ãé äåóíåàóåé÷ ôè÷ ëùâÛòîèóè÷ çéá âÝáéè íåÝöóè ôïù íåòéäÝïù áçïòÀ÷ ôè÷ ¢¶¸, è ðòïâìèíáôéëÜ
åæáòíïçÜ ôöî äèíïðòáóéñî ÁÃ»¶, è åé÷ âÀòï÷ ôè÷ ¢¶¸ íåôïøïðïÝèóè ôïù °¢»¸¶ ëáé ïé áðìÜòöôïé
ìïçáòéáóíïÝ ëáõéóôïàî áðáòáÝôèôï îá ðòïøöòÜóåé è ðáòáøñòèóè Ü ðñìèóè ïòéóíÛîöî ìéçîéôéëñî
íïîÀäöî ëáé ùäòïèìåëôòéëñî åòçïóôáóÝöî ôè÷ ¢¶¸. »Þîïî Ûôóé äèíéïùòçïàîôáé ïé óùîõÜëå÷ ñóôå
áæåîÞ÷ η ΔΕΗ να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την διάσωσή της και τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας ëáé áæåôÛòïù να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων.

2. Νέα διοικητική δομή προκειμένου να αναδειχθούν οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της
εταιρείας και να υιοθετηθούν άμεσα οι καλύτερες διεθνείς πρακτικές για δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

3. Ανάπτυξη της εταιρείας ως περιφερειακής δύναμης μέσω της συμμαχίας με στρατηγικό

επενδυτή – Το κράτος οφείλει να αφήσει απερίσπαστη την εταιρεία στην προσπάθεια της να
γίνει σύγχρονη και ανταγωνιστική.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρική ενέργεια:
¦áòáçöçÜ ëáé ðòïíÜõåéá •
¶ðÀòëåéá óôèî ôòïæïäïóÝá íå áîôáçöîéóôéëÞ ëÞóôï÷ (¹I)
➡ Προστασία των πραγματικά αδύναμων νοικοκυριών με ένταξή τους στο κοινωνικό

τιμολόγιο (ΚΟΤ) και δυνατότητα διακανονισμών για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους. Ταυτόχρονα σε όσους από επιλογή δεν πληρώνουν θα κόβεται άμεσα η
σύνδεση τους με το δίκτυο.

➡ Δημιουργία Χρηματιστηρίου Συναλλαγών Ηλεκτρισμού (από κοινού με το Φυσικό

Αέριο) στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν
πρόσβαση σε ανταγωνιστικά προϊόντα μειωμένου κόστους.

➡ Βραχυχρόνια παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας για τις ενεργοβόρες

βιομηχανίες, παρέχοντάς τους κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης του ενεργειακού
κόστους μέσω των δημοπρασιών διακοπτόμενου φορτίου μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο
μόνιμος μηχανισμός επάρκειας ισχύος.
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Ηλεκτρική ενέργεια:
¶ðáîåëëÝîèóè ôè÷ áçïòÀ÷ °¦¶ - °êéïðïÝèóè ôïù áîôáçöîéóôéëïà
ðìåïîåëôÜíáôï÷ ôè÷ øñòá÷ (¹)
➡

¦òïåôïéíáóÝá ëáé Àíåóè äèíïóéïðïÝèóè συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης διαγωνισμών ΑΠΕ íå áîôáçöîéóôéëÜ äéáäéëáóÝá óå óùîäùáóíÞ íå Feed in
Premium (FiP) çéá Þóï äéÀóôèíá áðáéôåÝôáé ñóôå îá äéáóæáìÝúåôáé åðåîäùôéëÞ
åîäéáæÛòïî âÀóåé ôïù óøåôéëïà åùòöðáûëïà ðìáéóÝïù.

➡

Επιτάχυνση των διασυνδέσεων με την ηπειρωτική Ελλάδα çéá ôèî áðåìåùõÛòöóè ôïù
ðáòáçöçéëïà äùîáíéëïà ôöî °¦¶ óôá îèóéÀ (íå Ûíæáóè óôèî ºòÜôè, ôé÷ ºùëìÀäå÷ ëáé
ôá îèóéÀ ôïù µ° °éçáÝïù), íå ðïììáðìÀ ïæÛìè çéá ôé÷ ôïðéëÛ÷ ïéëïîïíÝå÷.

➡

Εξορθολογισμός της τιμής αναφοράς, με βάση τις τρέχουσες αξίες, για μικρές
μονάδες ëáé Þóå÷ äåî óùííåôÛøïùî óôïù÷ äéáçöîéóíïà÷.

➡

Æá Ûóïäá ðïù ðòïëàðôïùî áðÞ ðìåéóôèòéáóíïà÷ äéëáéöíÀôöî åëðïíðñî áåòÝöî îá
øòèóéíïðïéèõïàî çéá ôèî εξάλειψη του ελλείματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &
ΣΗΘΥΑ (¶¤°¦¶).

Ηλεκτρική ενέργεια:
¶ðáîåëëÝîèóè ôè÷ áçïòÀ÷ °¦¶ - °êéïðïÝèóè ôïù áîôáçöîéóôéëïà
ðìåïîåëôÜíáôï÷ ôè÷ øñòá÷ (¹I)
➡ Αξιοποίηση της γεωθερμίας ùãèìÜ÷ åîõáìðÝá÷ »Üìïù, Áéóàòïù ëáé ¤Ûóâïù, íå óàíðòáêè

ôè÷ ¢¶¸ íå åêåéäéëåùíÛîå÷ åôáéòåÝå÷ Ü íÛóö äéáçöîéóíñî øöòÝ÷ ôè óùííåôïøÜ ôè÷ ¢¶¸.

➡ ¶îõÀòòùîóè ôè÷ áîÀðôùêè÷ μονάδων Βιομάζας & Βιοαερίου ëáé äéáóàîäåóè ôïù÷ íå ôïî

áçòïôéëÞ ôïíÛá.

➡ Απλοποίηση της αδειοδότησης επενδύσεων ΑΠΕ íå õåóíïõÛôèóè èìåëôòïîéëÜ÷ ùðïâïìÜ÷

íÝá÷ áÝôèóè÷ ëáé çòÜçïòè÷ äéåëðåòáÝöóè÷ ôè÷ äéáäéëáóÝá÷ ñóôå îá äéåùëïìùîõïàî ôá îÛá
éäéöôéëÀ Ûòçá.

➡ Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2030 για τα μικρά νησιά. »åôáôòïðÜ ôïù÷ óå

ðòïîïíéïàøå÷ ëïéîöîÝå÷ íå âéñóéíè áîÀðôùêè ëáé óåâáóíÞ óôé÷ åðåòøÞíåîå÷ çåîéÛ÷
(ðòÀóéîá ëôÝòéá - ïäïæöôéóíÞ÷, èìåëôòïëÝîèóè, ïìïëìèòöíÛîè äéáøåÝòéóè ùäÀôéîöî ðÞòöî,
äéáøåÝòéóè áðïâìÜôöî, áîáëàëìöóè, ëïíðÞóô ö÷ åäáæïâåìôéöôéëÞ).

➡ Αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής για την αποθήκευση ενέργειας áðÞ °¦¶ íå

øòèíáôïäÞôèóè íÛóö åùòöðáûëñî ëïîäùìÝöî, ª¢¹Æ, ëáé áùôïøòèíáôïäÞôèóè áðÞ ôèî
åêïéëïîÞíèóè.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργειακή αποδοτικότητα:
°îôéíåôñðéóè ôè÷ åîåòçåéáëÜ÷ æôñøåéá÷ - ¶êïéëïîÞíèóè åîåòçåéáëñî ðÞòöî ëáé äáðáîñî ¤éçÞôåòè åðéâÀòùîóè ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ (¹)
➡ ¶ëðÞîèóè εθνικής στρατηγικής çéá ôèî αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Æï

ëïéîöîéëÞ ôéíïìÞçéï ôè÷ ¢¶¸, è åðéäÞôèóè åîïéëÝïù ëáé è ðáòïøÜ âïÜõåéá÷ áðÞ ôèî
áùôïäéïÝëèóè õá åîôáøõïàî óå Ûîá îÛï åíðìïùôéóíÛîï ëáé åîéáÝï ðìáÝóéï äòÀóåöî. µáóéëÞ÷
óôÞøï÷ îá ðåòÀóïùíå áðÞ ôèî áîáðïôåìåóíáôéëÜ åðéäïíáôéëÜ ðïìéôéëÜ óôèî ðòáçíáôéëÜ
áîáëïàæéóè ôöî îïéëïëùòéñî íÛóö ôè÷ ïòéóôéëÜ÷ åêÞäïù ôïù÷ áðÞ ôèî åîåòçåéáëÜ æôñøåéá.

➡ Αναβίωση και βελτίωση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» çéá ôè

õåòíïíÞîöóè, ôïî åëóùçøòïîéóíÞ óùóôèíÀôöî õÛòíáîóè÷ - ãàêè÷ áììÀ ëáé ôèî
åçëáôÀóôáóè °¦¶ çéá ðáòáçöçÜ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷ ëáé úåóôïà îåòïà óå ëáôïéëÝå÷.
▪ ¢òáóôèòéïðïÝèóè εξειδικευμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ενεργειακής

αποδοτικότητας (ESCOs) óå óùîåòçáóÝá íå ðáòÞøïù÷ åîÛòçåéá÷ ñóôå îá äïõåÝ è
äùîáôÞôèôá ïíáäïðïÝèóè÷ ðáòåíâÀóåöî çéá ôèî åðÝôåùêè ïéëïîïíéñî ëìÝíáëï÷,
áëïìïùõñîôá÷ ôï ðáòÀäåéçíá áîôÝóôïéøöî äòÀóåöî óôèî ¶ùòñðè (¡áììÝá/Energies
POSIT£IF, ». µòåôáîÝá/Green Deal).

▪ ªôáäéáëÜ áðÞóâåóè íÛóö ôè÷ εξοικονόμησης áðÞ ôïù÷ ìïçáòéáóíïà÷ òåàíáôï÷.
▪ ¢èíéïùòçÝá εγχώριας υπεραξίας áðÞ ôèî áîáõÛòíáîóè ôè÷ ïéëïäïíéëÜ÷ äòáóôèòéÞôèôá÷.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργειακή αποδοτικότητα:
°îôéíåôñðéóè ôè÷ åîåòçåéáëÜ÷ æôñøåéá÷ - ¶êïéëïîÞíèóè åîåòçåéáëñî ðÞòöî ëáé äáðáîñî ¤éçÞôåòè åðéâÀòùîóè ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ (¹¹)
➡ Επικαιροποίηση του πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας

áðÞ åêåéäéëåùíÛîå÷ åôáéòåÝå÷ (ESCOs) óôá ðòÞôùðá Àììöî åùòöðáûëñî øöòñî.

➡ Ουσιαστική αξιοποίηση του «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης» íÛóö õÛóðéóè÷

åêåéäéëåùíÛîöî ëéîÜôòöî çéá ôèî åîåòçåéáëÜ áîáâÀõíéóè ôè÷ ëáôïéëÝá÷, çéá Þóïù÷ äåî
åÝîáé åðéìÛêéíïé çéá ôï ðòÞçòáííá «¶êïéëïîÞíèóè ëáô£ ïÝëïî».

➡ Επέκταση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ëáé óôá ëôÝòéá ôïù ¢èíïóÝïù,

ôöî ¢¶ºÃ ëáé ôöî Ãòçáîéóíñî ÆïðéëÜ÷ °ùôïäéïÝëèóè÷. Æá Ûòçá õá øòèíáôïäïôèõïàî
áðÞ ôïù÷ åêïéëïîïíïàíåîïù÷ ðÞòïù÷ (åôáéòåÝå÷ åéäéëïà óëïðïà óå óùîåòçáóÝá íå
ðáòÞøïù÷ åîÛòçåéá÷).

➡ Εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων ëáé äèíéïùòçÝá îÛïù ðìáéóÝïù ëáôÀòôéóè÷, åêÛôáóè÷

ëáé ðéóôïðïÝèóè÷ åðéõåöòèôñî çéá åîåòçåéáëïà÷ åìÛçøïù÷.

➡ °îÀäåéêè óùçëåëòéíÛîè÷ ðåòéïøÜ÷ ö÷ πρότυπο εφαρμογής τεχνολογίας Ενεργειακής

Αποδοτικότητας (smart city) íå øòÜóè åùæùñî óùóôèíÀôöî åêïéëïîÞíèóè÷,
äéáøåÝòéóè÷ ëáé íÛôòèóè÷ åîÛòçåéá÷.

Φυσικό αέριο
¶ðéôÀøùîóè ôè÷ áðåìåùõÛòöóè÷ ôè÷ áçïòÀ÷ ëáé
ïùóéáóôéëÜ áêéïðïÝèóè ùðïäïíñî (¹)
➡ Ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ íå áêéÞðéóôï åðåîäùôÜ ëáé äÛóíåùóè çéá ùìïðïÝèóè

ôïù 10-åôïà÷ ðòïçòÀííáôï÷ ôïù ¶õîéëïà ªùóôÜíáôï÷ ¼ùóéëïà °åòÝïù (¶ª¼°)
ëáé øáíèìÞ ëÞóôï÷ øòÜóè÷.

➡ Μεγιστοποίηση χρήσης Τερματικού Σταθμού Αεριοποίησης και Αποθήκευσης

Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, íå òùõíéóôéëÀ íÛôòá ëáé äèíéïùòçÝá ôòÝôè÷
äåêáíåîÜ÷.

➡ Στήριξη διεθνών projects για υποδομές φυσικού αερίου (IGB, îÛï óøÛäéï

"South Stream", East Med, LNG °ìåêáîäòïàðïìè÷ ëìð).

➡ Αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ ðòïëåéíÛîïù îá åðéëåîôòöõåÝ óôèî ðòïíÜõåéá

¼ùóéëïà °åòÝïù íå áîôáçöîéóôéëïà÷ Þòïù÷ ðòï÷ Þæåìï÷ ôöî ëáôáîáìöôñî.

Φυσικό αέριο
¶ðéôÀøùîóè ôè÷ áðåìåùõÛòöóè÷ ôè÷ áçïòÀ÷ ëáé
ïùóéáóôéëÜ áêéïðïÝèóè ùðïäïíñî (¹)
➡ Διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων çéá ôèî äéåÝóäùóè æùóéëïà áåòÝïù στην

περιφέρεια και τα νησιά íå áîÀðôùêè ïéëïîïíéëÀ âéñóéíöî óùóôèíÀôöî
ªùíðéåóíÛîïù ¼ùóéëïà °åòÝïù (CNG) ëáé ËçòïðïéèíÛîïù ¼ùóéëïà °åòÝïù
(Ë¼°) íéëòÜ÷ ëìÝíáëá÷.

➡ Δημιουργία Χρηματιστηρίου Συναλλαγών ¼ùóéëïà °åòÝïù (áðÞ ëïéîïà íå ôïî

¸ìåëôòéóíÞ) óôá ðòÞôùðá Àììöî åùòöðáûëñî øöòñî ñóôå ïé åðéøåéòÜóåé÷ îá
Ûøïùî ðòÞóâáóè óå áîôáçöîéóôéëÀ ðòïûÞîôá íåéöíÛîïù ëÞóôïù÷.

➡ Κατάργηση ôè÷ ¢èíÞóéá÷ ¶ðéøåÝòèóè÷ ¶îåòçåéáëñî ¶ðåîäàóåöî °.¶.

(¢.¶¦.¶Á.¶. °.¶.) è ïðïÝá áðïäåäåéçíÛîá äåî Ûøåé ìÞçï àðáòêè÷.
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Yδρογονάνθρακες:

Εκμετάλλευση δυνητικών κοιτασμάτων - Περιορισμός της εξάρτησης από εισαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου
»å óôÞøï ôèî áàêèóè ôöî ðòïïðôéëñî áîáëÀìùãè÷ ëáé åëíåôÀììåùóè÷ äùîèôéëñî ëïéôáóíÀôöî
óå ðåòéïøÛ÷ ôïù ¶ììèîéëïà øñòïù ëùòéáòøÝá÷, ôèî áîáçÛîîèóè ôè÷ äòáóôèòéÞôèôá÷ åêåòåàîèóè÷
ëáé ðáòáçöçÜ÷ Ë/°, áììÀ ëáé ôèî Àíåóè ïìïëìÜòöóè ôè÷ ôòÛøïùóá÷ äéáäéëáóÝá÷, ðòïôåÝîåôáé:
➡

¶ðéôÀøùîóè ôè÷ äéáäéëáóÝá÷ ïìïëìÜòöóè÷ ùðïçòáæÜ÷ ôöî óùíâÀóåöî.

➡

¦òïëÜòùêè îÛïù çàòïù ðáòáøöòÜóåöî óå õáìÀóóéå÷ ðåòéïøÛ÷† íå óôÞøï ôèî ðòïóÛìëùóè
îÛöî åðåîäàóåöî ëáé ôèî áîáâÀõíéóè ôïù çåöðïìéôéëïà òÞìïù ôè÷ øñòá÷ óôèî åùòàôåòè
ðåòéïøÜ.

➡

¶îäùîÀíöóè ôè÷ ¶ììèîéëÜ÷ ¢éáøåéòéóôéëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ ËäòïçïîáîõòÀëöî (¶¢¶Ë): ¶îÝóøùóè
ôè÷ ìåéôïùòçÝá÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷ íå 5åôÜ õèôåÝá ôïù ¢éïéëèôéëïà ôè÷ ªùíâïùìÝïù (ïòÝúåôáé íå
áùêèíÛîè ðìåéïãèæÝá 3/5 ôè÷ µïùìÜ÷) ëáé ðáòÀììèìè áàêèóè ôïù ðòïüðïìïçéóíïà ôè÷ áðÞ ôï
1 åë. óôá 4 åë. åùòñ çéá ôèî ðòïóÛìëùóè éëáîñî óôåìåøñî áðÞ ôèî åçøñòéá ëáé äéåõîÜ
âéïíèøáîÝá. £á áðïôåìÛóåé Ûôóé Ûîáî óôáõåòÞ ëáé áêéÞðéóôï óùîïíéìèôÜ ðïù õá íðïòåÝ îá
åççùèõåÝ ôè óùîïøÜ ëáé ôè óùîÛøåéá ôè÷ åõîéëÜ÷ ðïìéôéëÜ÷ óôï óùçëåëòéíÛîï ôïíÛá
áîåêÀòôèôá áðÞ ôé÷ ëùâåòîèôéëÛ÷ áììáçÛ÷.
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Ορυκτές πρώτες ύλες
°êéïðïÝèóè ôöî ðÞòöî ðòï÷ Þæåìï÷ ôïù ëïéîöîéëïà óùîÞìïù
Εκσυγχρονισμός του μεταλλευτικού κώδικα (ισχύει από το 1973) και
του πλαισίου διαχείρισης ôöî Ãòùëôñî ¦òñôöî Ëìñî:
➡

°îáðòïóáòíïçÜ ôöî äéëáéöíÀôöî åëíåôÀììåùóè÷ ëáé áðÞäïóè ôïù÷
óôèî ôïðéëÜ ëïéîöîÝá (ëïéîöîéëÞ ôáíåÝï, ¢Üíïù÷ ëáé ¦åòéæÛòåéå÷).

➡

ºáõïòéóíÞ÷ íÛçéóôè÷ ðåòéÞäïù åòåùîñî ëáé åëíåôÀììåùóè÷
íåôáììåÝöî áõòïéóôéëÀ óôá 35 Ûôè, áðÞ 78 Ûôè ðïù éóøàåé óÜíåòá

➡

¢òÀóåé÷ åîèíÛòöóè÷ ôöî æïòÛöî ôè÷ áùôïäéïÝëèóè÷ ëáé ôè÷
ëïéîöîÝá÷ ôöî ðïìéôñî.
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¸ åîåòçåéáëÜ íá÷ óôòáôèçéëÜ âáóÝúåôáé óôï åùòöðáûëÞ ôòÝðôùøï ðïù
åêéóïòòïðåÝ áîÀíåóá óôèî απελευθέρωση των αγορών, ôè
διασφάλιση της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας σε εύλογο
κόστος ëáé ôïî περιορισμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
¸ åîÛòçåéá Ûøåé óáæÛ÷ αναπτυξιακό και γεωπολιτικό πρόσημο.
Ìòèóéíïðïéïàíå ôé÷ äùîÀíåé÷ ôè÷ áçïòÀ÷ çéá îá åêùðèòåôÜóïùíå ôï
δημόσιο συμφέρον.
¦òïøöòÀíå óå ëáéîïôÞíå÷ òùõíéóôéëÛ÷ ðáòåíâÀóåé÷ ëáé óôïøåùíÛîå÷
éäéöôéëïðïéÜóåé÷ ðïù θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τον
πολίτη και τη βιομηχανία ëáé θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα
και την εξωστρέφεια της χώρας.
Æï ðòáçíáôéëÞ Àîïéçíá ôöî áçïòñî õá äèíéïùòçÜóåé νέες καινοτόμες
ειδικότητες, ευκαιρίες απασχόλησης για χιλιάδες νέους επιστήμονες
ëáé õá óùíâÀììåé óôèî υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ðïù õá
äñóïùî áîáðôùêéáëÜ ñõèóè óôèî ¶ììèîéëÜ ÃéëïîïíÝá.
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