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Σχόλια Green Tank επύ του Εδαφικού Σχεδύου Δύκαιησ
Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ) Δυτικόσ Μακεδονύασ

ϑνοψη ςχολύων
Σο παρϐν αποτελεύ ϋνα κεύμενο ςχολύων τησ δεξαμενόσ ςκϋψησ The Green Tank επύ του Εδαφικοϑ
χεδύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) Δυτικόσ Μακεδονύασ.
1. Σο ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ περιγρϊφει επαρκώσ τη διαδικαςύα μετϊβαςησ ςε εθνικό
επύπεδο προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα αν και απουςιϊζει πλόρωσ η αναφορϊ ςτον
νϋο πανευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο για μεύωςη των εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55% ωσ το
2030, γεγονϐσ που με τη ςειρϊ του επιβϊλλει αναθεώρηςη του Εθνικοϑ χεδύου για την Ενϋργεια
και το Κλύμα (ΕΕΚ) και κατ’ επϋκταςη αντύςτοιχη προςαρμογό του ΕΔΙΜ.
2. Δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ (πολλώ δε μϊλλον ανϊλυςη) ςχετικϊ με το ύψοσ των διαθϋςιμων
πόρων για τη χρηματοδϐτηςη τησ μετϊβαςησ.
3. Απαιτεύται τεκμηρύωςη για την επϊρκεια των πόρων, ειδικϊ την επιλογό των ςυνειςφορών
του ΕΣΠΑ, του ΕΚΣ+ που προορύζονται να αξιοποιηθοϑν για τη μετϊβαςη τϐςο των λιγνιτικών
περιοχών ϐςο και των νηςιών, ιδιαύτερα καθώσ αυτού (€1,6 δισ) εύναι ςαφώσ χαμηλϐτεροι απϐ
τουσ πϐρουσ γειτονικών κρατών μελών μϐνο απϐ το ΣΔΜ. Αντύςτοιχη τεκμηρύωςη χρειϊζεται
και για το ϑψοσ των πϐρων του Σαμεύου Ανϊκαμψησ που θα διατεθοϑν για τη μετϊβαςη.
4. Οι εθνικού πόροι κρύνονται εντελώσ ανεπαρκεύσ για ϋνα θϋμα που χαρακτηρύζεται ωσ «εθνικϐ».
5. Απουςιϊζει πλόρωσ η αντιςτούχιςη μεταξύ διαθϋςιμων πόρων και ςυγκεκριμϋνων
επενδύςεων.
6. Απουςιϊζουν απϐ τη διαδικαςύα εκπϐνηςησ του ΕΔΙΜ και απϐ το ςχόμα διακυβϋρνηςησ πολλού
«οικεύοι εταύροι» με βϊςη το ϊρθρο 6 του Κανονιςμού Κοινών Διατϊξεων (ΚΚΔ), ϐπωσ οι
περιβαλλοντικού εταύροι, κι αυτϐ παρϊ την ϋντονη περιβαλλοντικό διϊςταςη τησ μετϊβαςησ ςτη
μεταλιγνιτικό εποχό.
7. To ςχόμα διακυβϋρνηςησ εύναι ςυγκεντρωτικϐ κι ϋχει καταρτιςτεύ με λογικό «εκ των ϊνω
προσ τα κϊτω» αφόνοντασ ελϊχιςτεσ αρμοδιϐτητεσ ςε τοπικοϑσ φορεύσ και την κοινωνύα των
πολιτών.
8. Παρϊ την αναγνωριςμϋνη ςημαςύα των μικρο-μεςαύων επιχειρόςεων (ΜΜΕ) για την αναγκαύα
ςτροφό του αναπτυξιακοϑ μοντϋλου τησ περιοχόσ, δεν υπϊρχει περιγραφό του εύδουσ των ΜΜΕ
που θα προωθηθοϑν μϋςω του ΕΔΙΜ καθώσ και του τρϐπου ςτόριξόσ τουσ.
9. Απουςιϊζει ο απαιτοϑμενοσ απϐ τον Ευρωπαώκϐ Κανονιςμϐ του ΣΔΜ «εξαντλητικόσ»
κατϊλογοσ των μεγαλύτερων επιχειρόςεων που προορύζεται να ςτηριχθοϑν απϐ το ΣΔΜ.
10. Απουςιϊζει ο απαιτοϑμενοσ απϐ τον Ευρωπαώκϐ Κανονιςμϐ του ΣΔΜ «εξαντλητικόσ»
κατϊλογοσ των επενδύςεων για την επύτευξη μεύωςησ των εκπομπών αερύων του
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θερμοκηπύου από δραςτηριότητεσ που απαριθμούνται ςτο παρϊρτημα Ι τησ οδηγύασ
2003/87/EΚ.
11. Η χρόςη των πϐρων του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ για ϋργα ενεργειακόσ αξιοπούηςησ
απορριμμϊτων δεν εύναι εφικτό με βϊςη τον Ευρωπαώκϐ Κανονιςμϐ του ΣΔΜ. Σϋτοιεσ
επενδϑςεισ δεν εύναι περιβαλλοντικϊ βιώςιμεσ και γι’αυτϐ ϊλλωςτε δεν εύναι επιλϋξιμεσ για
χρηματοδϐτηςη.
12. Η χρόςη του τρύτου πυλώνα του Μηχανιςμού Δύκαιησ Μετϊβαςησ (Ευρωπαώκό Σρϊπεζα
Επενδϑςεων) για τη χρηματοδϐτηςη νϋων υποδομών ορυκτοϑ αερύου χωρύσ CCS, ϐπωσ αυτϊ που
ςχεδιϊζονται για την τηλεθϋρμανςη των τριών πϐλεων τησ Δ. Μακεδονύασ, δεν εύναι εφικτό
λϐγω τησ νϋασ πολιτικόσ τησ ΕΣΕπ ϐπωσ αυτό ανακοινώθηκε τον Νοϋμβριο του 2019.
13. Η χρόςη των πϐρων του Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ για ϋργα τηλεθϋρμανςησ ςτο βαθμϐ
που αυτϊ αφοροϑν υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου δεν εύναι εφικτό με βϊςη τον Ευρωπαώκϐ
Κανονιςμϐ του ΣΔΜ.
14. Η χρόςη του 2ου πυλώνα του Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ InvestEU για χρηματοδϐτηςη
υποδομών ορυκτοϑ αερύου και τηλεθϋρμανςησ εύναι προβληματικό.
15. Οι αναφορϋσ ςε επενδϑςεισ υποδομών αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι αϐριςτεσ και
γενικϐλογεσ παρϊ την επιλεξιμϐτητϊ τουσ για χρηματοδϐτηςη και τα ςυγκριτικϊ τουσ
πλεονεκτόματα για τη Δ. Μακεδονύα.
16. Γενικϐλογεσ και αϐριςτεσ εύναι επύςησ οι αναφορϋσ ςε επενδϑςεισ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ
και βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ παρϊ την αποδεδειγμϋνη δυνατϐτητα που ϋχουν αυτϋσ
για δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ και τοπικϊ προςτιθϋμενησ αξύασ καθώσ και την επιλεξιμϐτητϊ
τουσ για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΣΔΜ.
17. Απουςιϊζει η οποιαδόποτε αναφορϊ ό παροχό κινότρων για δημιουργύα ενεργειακών
κοινοτότων παρϊ το γεγονϐσ ϐτι αυτϋσ μποροϑν να ενιςχϑςουν τη ςυμμετοχό των πολιτών και
τισ αντύςτοιχεσ οικονομικϋσ ωφϋλειεσ απϐ τη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό
περύοδο.
18. Δεν εξετϊζεται καθϐλου η χρόςη ΑΠΕ για τη θϋρμανςη των κατούκων τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ
παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οι αντύςτοιχεσ υποδομϋσ εύναι πλόρωσ επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη απϐ
το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ αλλϊ και το Σαμεύο Ανϊκαμψησ.
19. Τπϊρχουν πολλϊ κενϊ γϑρω απϐ το κομβικϐ ζότημα τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ
εδαφών, ϐπωσ κατϊ πϐςο τηρεύται η αρχό «ο ρυπαύνων πληρώνει» που επιτϊςςει ο Κανονιςμϐσ
για το ΣΔΜ, ποιο εύναι το ςχϋδιο και ποιο το εκτιμώμενο κϐςτοσ αποκατϊςταςησ, ποια εύναι η
αξύα τησ γησ που παραχωρεύ η ΔΕΗ ςτο ϐχημα ειδικοϑ ςκοποϑ (SPV), τι τμόμα του (μικροϑ)
μεριδύου των €755 εκ. τησ Ελλϊδασ απϐ το ΣΔΜ θα διοχετευθεύ ςτην αποκατϊςταςη εδαφών
κλπ.
20. Τπϊρχουν αςϊφειεσ ςχετικϊ με το εύδοσ των ενεργειακών επενδϑςεων που θα χρηματοδοτόςει
το Ταμεύο Ανϊκαμψησ.
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Αναλυτικϊ ςχϐλια
1. Σο ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ περιγρϊφει επαρκώσ τη διαδικαςύα μετϊβαςησ ςε εθνικό
επύπεδο προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα αν και απουςιϊζει πλόρωσ η αναφορϊ ςτον
νϋο πανευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο για μεύωςη των εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55% ωσ το
2030, γεγονϐσ που με τη ςειρϊ του επιβϊλλει αναθεώρηςη του Εθνικοϑ χεδύου για την Ενϋργεια
και το Κλύμα (ΕΕΚ) και κατ’ επϋκταςη αντύςτοιχη προδαρμογό του ΕΔΙΜ.
Χρηματοδότηςη
2. Σο ΕΔΙΜ δεν περιλαμβϊνει καμύα αναφορϊ ςτο ύψοσ των διαθϋςιμων πόρων για τη
χρηματοδϐτηςη του μεταςχηματιςμοϑ τησ τοπικόσ οικονομύασ προσ βιώςιμη κατεϑθυνςη.
Καταρχϊσ αυτϐ δυςκολεϑει την αξιολϐγηςη του ΕΔΙΜ καθώσ εύναι αδϑνατον να εκτιμηθεύ αν οι
προτεινϐμενεσ δρϊςεισ μποροϑν να υλοποιηθοϑν με τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ. Επιπλϋον, η
απουςύα θεμελιωδών πληροφοριών ςχετικϊ με το ϑψοσ των διαθϋςιμων πϐρων και τισ πηγϋσ
αυτών των πϐρων (ΣΔΜ, ϊλλοι ευρωπαώκού πϐροι, εθνικού πϐροι, κοκ) για τη μετϊβαςη των
λιγνιτικών περιοχών εντεύνει την αβεβαιϐτητα και την αναςφϊλεια των πολιτών, η οπούα
καταγρϊφηκε με ςαφόνεια ςε πρϐςφατη δημοςκϐπηςη. Η ςϑγχυςη δε εντεύνεται απϐ τα
διαφορετικϊ οικονομικϊ μεγϋθη που παρουςιϊζονται απϐ την αρμϐδια Επιτροπό χωρύσ να
αναλϑονται ό να εξηγοϑνται. Για παρϊδειγμα, τον επτϋμβριο του 2020 εύχε αναφερθεύ απϐ τον
πρώην υπουργϐ ΠΕΝ και τον υντονιςτό του ΔΑΜ ϐτι οι ςυνολικού διαθϋςιμοι πϐροι για τη
μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών και των νηςιών θα ανϋλθουν ςε €5,05 δισ, ενώ λύγουσ μόνεσ
μετϊ αναφϋρεται ϐτι το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) που θα
απαρτύζεται απϐ τα ΕΔΙΜ θα χρηματοδοτηθεύ με ςυνολικοϑσ πϐρουσ ϑψουσ €1,6 δισ. Κατϊ
πϊςα πιθανϐτητα τα €1,6 δισ αφοροϑν τουσ πϐρουσ του ΣΔΜ, του ΕΣΠΑ, του ΕΚΣ+ και τισ
αντύςτοιχεσ εθνικϋσ ςυγχρηματοδοτόςεισ (15%) ενώ τα €5,05δισ περιλαμβϊνουν τϐςο το
Σαμεύο Ανϊκαμψησ ϐςο και τισ μοχλεϑςεισ που ςχετύζονται με τη χρόςη των ϊλλων δϑο
πυλώνων του Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ (Invest EU και ΕΣΕπ). Ωςτϐςο, εύναι απαραύτητο
αυτϐ να αποςαφηνιςτεύ και να εξηγηθεύ η λογικό για την επιλογό των ποςών που εύναι ςτη
διακριτικό ευχϋρεια τησ Ελλϊδασ (το ΣΔΜ για παρϊδειγμα δεν εύναι).
3. Δεν υπϊρχει καμύα ςαφόσ και ςυγκεκριμϋνη εκτύμηςη ϐτι οι διαθϋςιμοι πόροι του ΠΔΑΜ (€1,6
δισ) επαρκοϑν για την επιτυχό μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών αλλϊ και των νηςιών.
Δεδομϋνου ϐτι α) ςϑμφωνα με τουσ Κανονιςμοϑσ, η μεταφορϊ πϐρων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ+
ςτο ΠΔΑΜ γύνεται μύα φορϊ, β) το ποςϐ που ϋλαβε τελικϊ η Ελλϊδα απϐ το ΣΔΜ (€755 εκ) εύναι
πολϑ μικρϐ και γ) οι ανϊγκεσ εύναι μεγϊλεσ, ειδικϊ και πρωτύςτωσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ,
προτεύνεται να επανεξεταςτεύ η αϑξηςη τησ ςυνειςφορϊ του ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ+ ςτο ΠΔΑΜ.
Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι η γειτονικό Ρουμανύα θα λϊβει μϐνο απϐ το ΣΔΜ ποςϐ τησ τϊξησ των
€2 δισ που θα αξιοποιόςει για τη μετϊβαςη 2 εξορυκτικών περιφερειών, ενώ η Ελλϊδα διαθϋτει
απϐ ΣΔΜ, ΕΣΠΑ, ΕΚΣ+ και εθνικϋσ ςυγχρηματοδοτόςεισ €1,6 δισ και ϐχι μϐνο για τισ 2 λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ αλλϊ και για τη μετϊβαςη νηςιών. Αντύςτοιχη τεκμηρύωςη χρειϊζεται και για το ϑψοσ
των πϐρων του Σαμεύου Ανϊκαμψησ που θα διατεθοϑν για τη μετϊβαςη.
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4. Ιδιαύτερο προβληματιςμϐ προκαλεύ η αναφορϊ ςτουσ εθνικούσ πόρουσ που θα ςυνειςφϋρουν
ςτη χρηματοδϐτηςη τησ μετϊβαςησ. υγκεκριμϋνα ςτη ςελύδα 24, και τον πύνακα 14,
διευκρινύζεται ϐτι «εν προκειμϋνω, όταν αναφερόμαςτε ςε εθνικούσ πόρουσ αναφερόμαςτε
αποκλειςτικϊ ςτο Λιγνιτικό Τϋλοσ και τα Έςοδα Πλειςτηριαςμών Δικαιωμϊτων Εκπομπών».
Ωςτϐςο η λιγνιτικό παραγωγό ϋχει ωσ γνωςτϐν καταρρεϑςει με αποτϋλεςμα το λιγνιτικϐ τϋλοσ
ςϑμφωνα με τον υφιςτϊμενο νϐμο να ϋχει ςχεδϐν εκμηδενιςτεύ. Επιπλϋον, ςϑμφωνα με την
πρϐςφατη ΚΤΑ τησ 31.12.2020 (ΥΕΚ Β’ 5901) το μερύδιο των δημοςύων εςϐδων απϐ τουσ
πλειςτηριαςμοϑσ δικαιωμϊτων που θα διατεθεύ για τη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών
προςδιορύςτηκε ςε μϐλισ 1%. Εϊν διατηρηθεύ αυτϐ το ποςοςτϐ, αντύ του 6% που ύςχυε για τισ
χρονιϋσ 2018 και 2019 ό ϊλλου μεγαλϑτερου ποςοςτοϑ, πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι για την επϐμενη
δεκαετύα η εθνικό ςυνειςφορϊ ςτην υπϐθεςη τησ μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών θα εύναι
πρακτικϊ μηδενικό. Η μετϊβαςη ϐμωσ των κοινωνιών που για δεκαετύεσ θυςύαςαν την ποιϐτητα
ζωόσ και τουσ φυςικοϑσ τουσ πϐρουσ για την ηλεκτροδϐτηςη τησ χώρασ δεν μπορεύ παρϊ να
εύναι εθνικό υπϐθεςη, πρϊγμα που πρϋπει να αντικατοπτρύζεται και ςτουσ διαθϋςιμουσ εθνικοϑσ
πϐρουσ. Εύναι κατϊ ςυνϋπεια απαραύτητο να δεςμευτεύ η ελληνικό πολιτεύα ϐτι θα διαθϋςει
τμόμα των δημοςύων εςϐδων απϐ τη δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων CO2 για τη χρηματοδϐτηςη
τησ μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών και καθϐλη τη διϊρκεια τησ 4η φϊςησ του ΕΔΕ 20212030.
5. Απουςιϊζει πλόρωσ η αντιςτούχιςη μεταξύ διαθϋςιμων πόρων και ςυγκεκριμϋνων
επενδύςεων. Μύα τϋτοια παρουςύαςη, μϊλιςτα, εύναι προαπαιτοϑμενο του νϋου Κανονιςμοϑ για
το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΣΔΜ) (ϊρθρο 11, παρϊγραφοσ 2, ςημεύο d) ο οπούοσ
απαιτεύ «περιγραφό τησ προςδοκώμενησ ςυνειςφορϊσ από το ΤΔΜ για την αντιμετώπιςη των
κοινωνικών, των οικονομικών και των περιβαλλοντικών επιπτώςεων τησ μετϊβαςησ προσ μια
κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα»
Συμμετοχικότητα ςτην εκπόνηςη του ΕΣΔΙΜ και Διακυβϋρνηςη
6. την ενϐτητα 3.1 του ΕΔΙΜ (ςελύδα 37) αναφϋρεται ϐτι η κατϊρτιςό του οργανώθηκε
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6 του Κανονιςμοϑ Κοινών Διατϊξεων (ΚΚΔ), ϐπωσ επιτϊςςει και ο
πρϐςφατα οριςτικοποιημϋνοσ Κανονιςμϐσ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ϊρθρο 11,
παρϊγραφοσ 3). Ειδικϐτερα το ΕΔΙΜ αναφϋρει ϐτι ϋχει οργανωθεύ «εταιρικό» ςχϋςη με
εκπροςώπουσ απϐ:





Αρμϐδιεσ τοπικϋσ αρχϋσ: Περιφερειακϋσ αρχϋσ, Δημοτικϋσ αρχϋσ, Λοιπού φορεύσ
Επιμελητόρια: Εμποροβιομηχανικϊ Επιμελητόρια, Σεχνικϊ Επιμελητόρια, Γεωτεχνικϊ
Επιμελητόρια, Οικονομικϊ Επιμελητόρια
ϑλλογοι / Ομοςπονδύεσ: Εργατικϊ κϋντρα, Εμπορικού ςϑλλογοι
Επιςτημονικϊ κϋντρα: Εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα, Ινςτιτοϑτα και κϋντρα ϋρευνασ, τεχνολογικόσ
ανϊπτυξησ και οικονομικών ερευνών
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Απϐ την ϊλλη μεριϊ, το ϊρθρο 6 του ΚΚΔ, με το οπούο πρϋπει να ςυμμορφώνονται τα ΕΔΙΜ
ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ του ΣΔΜ, αναφϋρει ωσ «οικεύουσ εταύρουσ» αυτοϑσ που υπϊγονται
ςτισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ:
αςτικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ·
οικονομικού και κοινωνικού εταύροι·
ςχετικού φορεύσ που εκπροςωποϑν την κοινωνύα των πολιτών, περιβαλλοντικού εταύροι και
φορεύσ που εύναι υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, των θεμελιωδών
δικαιωμϊτων, των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα, τησ ιςϐτητασ των φϑλων και τησ
καταπολϋμηςησ των διακρύςεων.

Απϐ τη ςϑγκριςη των δϑο καταλϐγων γύνεται ςαφϋσ ϐτι για την εκπϐνηςη του ΕΔΙΜ δεν κλόθηκαν
φορεύσ που εύναι υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, των θεμελιωδών
δικαιωμϊτων, των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα, τησ ιςϐτητασ των φϑλων και τησ
καταπολϋμηςησ των διακρύςεων, οϑτε εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών αλλϊ οϑτε και
περιβαλλοντικού εταύροι, κι αυτϐ παρϊ την ϋντονη περιβαλλοντικό διϊςταςη τησ μετϊβαςησ ςτη
μεταλιγνιτικό εποχό.
7. To ςχόμα διακυβϋρνηςησ που όδη ϋχει ςυγκροτηθεύ καθώσ και εκεύνο που προτεύνεται για την
παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του ΕΔΙΜ εύναι ςυγκεντρωτικϐ κι ϋχει καταρτιςτεύ με λογικό
«εκ των ϊνω προσ τα κϊτω» αφόνοντασ ελϊχιςτεσ αρμοδιϐτητεσ ςε τοπικοϑσ φορεύσ και την
κοινωνύα των πολιτών. Απϐ τουσ περύπου 10 φορεύσ που αναφϋρονται, μϐνο οι ςχετικϋσ ανϊ
Περιφϋρεια υποεπιτροπϋσ παρακολοϑθηςησ ϋχουν τοπικϐ/περιφερειακϐ χαρακτόρα, η
ενεργοπούηςη των οπούων, ωςτϐςο, εύναι αβϋβαιη. Για τισ επικουρικϋσ δορυφορικϋσ δομϋσ που
επύςησ αναφϋρονται ςτο οργανϐγραμμα , δεν γύνεται καμύα περαιτϋρω αναφορϊ ςχετικϊ με τη
ςϑνθεςη τουσ και τον ρϐλο τουσ.. ε κϊθε περύπτωςη, αφοροϑν και πϊλι την παρακολοϑθηςη
των τοπικών προγραμμϊτων και δεν αποτελοϑν ι ϐργανα διαβοϑλευςησ. ημειώνεται ϐτι η
διαδικαςύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ξεπερνϊει την εκπϐνηςη και υλοπούηςη ενϐσ επιχειρηςιακοϑ
προγρϊμματοσ. Για να εύναι πετυχημϋνη και ολοκληρωμϋνη η Δύκαιη Μετϊβαςη εύναι
απαραύτητο να εξαςφαλιςτεύ ϋνα ςυμμετοχικϐ και δημοκρατικϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ
αναπϐςπαςτο μϋροσ του οπούου να αποτελεύ η οργανωμϋνη και ςυςτηματικό διαβοϑλευςη..
υνολικϊ ςχετικϊ με τη διακυβϋρνηςη απουςιϊζει και πϊλι οποιαδόποτε αναφορϊ ςε
κοινωνικοϑσ εταύρουσ που θα εμπλακοϑν και ςτουσ τρϐπουσ και τισ ςτρατηγικϋσ εμπλοκόσ τουσ
αντύθετα με τισ προβλϋψεισ του Κανονιςμοϑ Κοινών Διατϊξεων που διϋπει πλϋον και τον
Κανονιςμϐ του ΣΔΜ.
Εύδοσ επιχειρόςεων προσ χρηματοδότηςη
8. Σο ΕΔΙΜ ορύζει τη ςημαςύα τησ ανϊπτυξησ των μικρο-μεςαύων επιχειρόςεων (ΜΜΕ) για την
αναζωογϐνηςη τησ οικονομύασ τη Δυτικό Μακεδονύα με ςαφό, ποςοτικϐ τρϐπο αναφϋροντασ
(ςελύδα 30) ϐτι «…η υλοπούηςη των επενδύςεων ςε ΜΜΕ εκτιμϊται πωσ δύναται να καλύψει το
66% των ϊμεςων και το 84% των ϋμμεςων θϋςεων εργαςύασ που χϊνονται, ότοι να δημιουργόςει
3.770 και 4.020 ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ θϋςεισ εργαςύασ, αντύςτοιχα». Ωςτϐςο δεν υπϊρχει καμύα
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ειδικό αναφορϊ για το ϑψοσ τησ οικονομικόσ ςτόριξησ προσ αυτϋσ τισ επιχειρόςεισ που θα
καλϑψουν το μεγαλϑτερο μϋροσ των χαμϋνων θϋςεων εργαςύασ. Και τοϑτο παρϊ το γεγονϐσ ϐτι
η ςτόριξη των ΜΜΕ αποτελεύ την κεντρικό ςτϐχευςη του Ευρωπαώκοϑ ΣΔΜ (ϊρθρο 8,
παρϊγραφοσ 2, ςημεύο a), του βαςικοϑ δηλαδό χρηματοδοτικοϑ εργαλεύου για τη μετϊβαςη των
λιγνιτικών περιοχών.
9. Υαύνεται ϐτι η προαναφερθεύςα αναφορϊ ςτισ ΜΜΕ χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για να τεκμηριώςει
την ανϊγκη ςτόριξησ και μεγαλύτερων επιχειρόςεων. Ωςτϐςο ςε αντύθεςη με την
προϒπϐθεςη που θϋτει ο Κανονιςμϐσ για το ΣΔΜ για καταγραφό «εξαντλητικοϑ» καταλϐγου
των εν λϐγω πρϊξεων και επιχειρόςεων, η περιγραφό του ΕΔΙΜ των μεγϊλων επιχειρόςεων
που θα ςτηριχθοϑν, κϊθε ϊλλο παρϊ εξαντλητικό εύναι.
10. Επιπλϋον, το ΕΔΙΜ ξεκϊθαρα αναφϋρεται (ενϐτητα 2.4.3. ςελύδα 31) ςε ςτόριξη επενδύςεων
για την επύτευξη μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου από δραςτηριότητεσ
που απαριθμούνται ςτο παρϊρτημα Ι τησ οδηγύασ 2003/87/EΚ για το Ευρωπαώκϐ ϑςτημα
Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών. Δυςτυχώσ δεν δύνεται καμύα περαιτϋρω πληροφορύα για τισ
επενδϑςεισ ςε τϋτοιου εύδουσ επιχειρόςεισ, ςτο τϋλοσ δε τησ ενϐτητασ αναφϋρεται
χαρακτηριςτικϊ ϐτι «το εύδοσ των ςχετικών επενδύςεων, εφόςον προκύψει αντύςτοιχο
ενδιαφϋρον κατϊ τον ςχεδιαςμό, θα προςδιοριςθεύ ςε επόμενο ςτϊδιο.» Ωςτϐςο αυτϐ δεν εύναι
ςυμβατϐ με τισ προδιαγραφϋσ για τα ΕΔΙΜ που θϋτει ο Ευρωπαώκϐσ Κανονιςμϐσ για το ΣΔΜ και
ο οπούοσ αναφϋρει (ϊρθρο 11, παρϊγραφοσ 2, ςημεύο i) ϐτι «όταν παρϋχεται ςτόριξη ςε
επενδύςεισ για την επύτευξη μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου από
δραςτηριότητεσ που απαριθμούνται ςτο παρϊρτημα Ι τησ οδηγύασ 2003/87/EΚ, (πρϋπει το ΕΣΔΙΜ
να περιλαμβϊνει) εξαντλητικό κατάλογο των πρϊξεων που πρόκειται να υποςτηριχθούν και
αιτιολόγηση ότι ςυμβϊλλουν ςτη μετϊβαςη προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα και οδηγούν
ςε ςημαντικό μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου, ςαφώσ κϊτω των ςχετικών
δεικτών αναφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για τη δωρεϊν κατανομό δικαιωμϊτων εκπομπόσ βϊςει
τησ οδηγύασ 2003/87/ΕΚ, και με την προώπόθεςη ότι εύναι απαραύτητεσ για την προςταςύα
ςημαντικού αριθμού θϋςεων εργαςύασ». Σύποτε απϐ ϐλα αυτϊ δεν περιλαμβϊνονται ςτο ΕΔΙΜ κι
επομϋνωσ εύτε η ςχετικό αναφορϊ πρϋπει να αφαιρεθεύ ό να ςυμπληρωθεύ με τισ απαιτοϑμενεσ
πληροφορύεσ και να τεθεύ ςε διαβοϑλευςη ϐταν ϐλεσ οι απαιτοϑμενεσ απϐ τον Κανονιςμϐ
πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ.
Κατηγορύεσ επενδύςεων που περιλαμβϊνονται προσ χρηματοδότηςη
11. Αναφϋρεται (ςελύδα 33) ϐτι οι πϐροι του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ θα χρηςιμοποιηθοϑν για
ϋργα ενεργειακόσ αξιοπούηςησ υπολειμμϊτων, χωρύσ μϊλιςτα να αναφϋρεται οτιδόποτε πιο
ςυγκεκριμϋνο. Σϋτοιεσ επενδϑςεισ ϐμωσ δεν εύναι περιβαλλοντικϊ βιώςιμεσ και γι’αυτϐ ϊλλωςτε
δεν εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη. ϑμφωνα μϊλιςτα με την τελικό μορφό του
Κανονιςμοϑ του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, γύνεται ςαφϋσ (προούμιο, ςημεύο 14) ϐτι η
ενεργειακό αξιοπούηςη απορριμμϊτων ΔΕΝ υποςτηρύζεται απϐ το ΣΔΜ δεδομϋνου ϐτι αυτό η
δραςτηριϐτητα βρύςκεται ςτα χαμηλϐτερα ςκαλοπϊτια τησ ιεραρχύασ τησ κυκλικόσ οικονομύασ.
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Επιπλϋον, ςτον ύδιο Κανονιςμϐ (ϊρθρο 8, ςημεύο j) τα ϋργα διαχεύριςησ απορριμμϊτων και
κυκλικόσ οικονομύασ εύναι επιλϋξιμα για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΣΔΜ, αρκεύ να αφοροϑν την
πρϐληψη και τη μεύωςη αποβλότων, την αποδοτικό χρόςη των πϐρων, την
επαναχρηςιμοπούηςη, την επιςκευό και την ανακϑκλωςη αλλϊ ϐχι την ενεργειακό αξιοπούηςη.
Επομϋνωσ τα ςχϋδια για χρόςη του ΣΔΜ για ϋργα ενεργειακόσ αξιοπούηςησ υπολειμμϊτων που
περιλαμβϊνονται ςτο ΕΔΙΜ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, πρϋπει να ματαιωθοϑν και ενδεχομϋνωσ
να αντικαταςταθοϑν με επιλϋξιμα ϋργα πραγματικϊ βιώςιμησ διαχεύριςησ απορριμμϊτων.
12. Αναφϋρεται (ςελύδα 32) ϐτι ο πυλώνασ τησ δανειακόσ διευκϐλυνςησ του δημϐςιου τομϋα απϐ
την Ευρωπαώκό Τρϊπεζα Επενδύςεων (ΕΤΕπ) αφορϊ ςτην υλοπούηςη επενδϑςεων
τηλεθϋρμανςησ. Μϊλιςτα, ο ςχεδιαςμϐσ για την τηλεθϋρμανςη των λιγνιτικών περιοχών ϐπωσ
περιγρϊφεται ςτο επικαιροποιημϋνο Master Plan Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ τησ 11ησ
Δεκεμβρύου 2020 περιλαμβϊνει την καταςκευό νϋων υποδομών παραγωγόσ ηλεκτριςμοϑ και
θερμϐτητασ με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο. Ωςτϐςο ςϑμφωνα με τη νϋα πολιτικό τησ ΕΣΕπ που
ανακοινώθηκε τον Νοϋμβριο του 2019, αποκλεύεται η δανειοδϐτηςη οποιαςδόποτε υποδομόσ
ορυκτών καυςύμων που εκπϋμπει παραπϊνω απϐ 250 gr CO2/KWh (ϊρα και μονϊδων ορυκτοϑ
αερύου χωρύσ ενςωματωμϋνο ςϑςτημα αποθόκευςησ ϊνθρακα CCS) μετϊ το τϋλοσ του 2021.
Επομϋνωσ η χρόςη του τρύτου πυλώνα του Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ για τη
χρηματοδϐτηςη νϋων υποδομών ορυκτοϑ αερύου χωρύσ CCS, ϐπωσ αυτϊ που ςχεδιϊζονται για
την τηλεθϋρμανςη των τριών πϐλεων τησ Δ. Μακεδονύασ, με ςυμμετοχό τησ ΕΣΕπ δεν εύναι
εφικτό.
13. Αναφϋρεται (ςελύδα 33) ϐτι οι πϐροι του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ θα χρηςιμοποιηθοϑν για
ϋργα τηλεθϋρμανςησ. Μϊλιςτα ο ςχεδιαςμϐσ για την τηλεθϋρμανςη των λιγνιτικών περιοχών
ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο επικαιροποιημϋνο Master Plan Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ τησ
11ησ Δεκεμβρύου 2020 περιλαμβϊνει την καταςκευό νϋων υποδομών παραγωγόσ ηλεκτριςμοϑ
και θερμϐτητασ με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο καθώσ και την ανϊπτυξη δικτϑου διαςυνδϋςεων
των τριών πϐλεων τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ που τηλε-θερμαύνονται (Κοζϊνη, ΠτολεμαϏδα,
Αμϑνταιο). Ωςτϐςο, ϐπωσ αναφϋρεται ρητϊ (ϊρθρο 9, ςημεύο d) ςτον πρϐςφατα
οριςτικοποιημϋνο Κανονιςμϐ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ οι επενδϑςεισ που ςχετύζονται
με την παραγωγό, την επεξεργαςύα, τη μεταφορϊ, τη διανομό, την αποθόκευςη ό την καϑςη
ορυκτών καυςύμων ΔΕΝ εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΣΔΜ. ϑμφωνα με τον ύδιο
Κανονιςμϐ (ϊρθρο 8, ςημεύο g) επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ θϋρμανςησ εύναι επιλϋξιμεσ για
χρηματοδϐτηςη απϐ το ΣΔΜ με την προϒπϐθεςη ϐτι αυτϋσ τροφοδοτοϑνται αποκλειςτικϊ απϐ
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (ΑΠΕ). Δεδομϋνου ϐτι οι υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου δεν υπϊγονται
ςτισ επιλϋξιμεσ επενδϑςεισ του ΣΔΜ, η ςχετικό αναφορϊ ςτο ΕΔΙΜ Δ. Μακεδονύασ πρϋπει να
αφαιρεθεύ.
14. Αναφϋρεται (ςελύδα 64) ϐτι το ειδικϐ καθεςτώσ InvestEU θα καλϑπτει ϋργα για υποδομϋσ ςτον
τομϋα τησ ενϋργειασ και των μεταφορών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των υποδομών ορυκτού
αερύου και τησ τηλεθϋρμανςησ. Δεδομϋνου ϐτι α) το InvestEU εύναι ϋνα ςϑςτημα αξιοπούηςησ
ευρωπαώκών πϐρων ωσ εγγυόςεων για τη δανειοδϐτηςη ιδιωτικών επενδϑςεων και β) οι
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επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου ΔΕΝ εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΣΔΜ
ςϑμφωνα με τον ςχετικϐ Κανονιςμϐ, ςυνϊγεται ϐτι οι πϐροι του ΣΔΜ δεν μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν για παροχό εγγυόςεων για τη δανειοδϐτηςη υποδομών ορυκτοϑ αερύου και
τηλεθϋρμανςησ που βαςύζεται ςε αυτϋσ τισ υποδομϋσ.
Κατηγορύεσ επενδύςεων που ΔΕΝ περιλαμβϊνονται προσ χρηματοδότηςη
15. Οι επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ αποθόκευςησ ενϋργειασ εύναι απαραύτητεσ για τη χώρα, ιδιαύτερα
δεδομϋνησ τησ πρϐςφατα αποφαςιςμϋνησ αυξημϋνησ κλιματικόσ φιλοδοξύασ ςε επύπεδο ΕΕ και
τησ ςυνεπαγϐμενησ αναγκαιϐτητασ για υψηλϐτερεσ διειςδϑςεισ ΑΠΕ. Εύναι επύςησ επιλϋξιμεσ για
χρηματοδϐτηςη απϐ ϐλουσ τουσ διαθϋςιμουσ ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ, ενώ η Δυτικό Μακεδονύα
ϋχει ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα λϐγω τησ δυνατϐτητασ μετατροπόσ λιγνιτικών μονϊδων ςε
μονϊδεσ θερμικόσ αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Ωςτϐςο, οι αναφορϋσ ςε επενδϑςεισ
αποθόκευςησ ςτο ΕΔΙΜ εύναι αϐριςτεσ και γενικϐλογεσ ακϐμα και ςε ςϑγκριςη με το Master
Plan, ϐπου επύςησ απουςύαζαν ςημαντικϋσ λεπτομϋρειεσ.
16. Γενικϐλογεσ και αϐριςτεσ εύναι επύςησ οι αναφορϋσ ςε επενδϑςεισ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ
και βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ παρϊ την αποδεδειγμϋνη δυνατϐτητα που ϋχουν αυτϋσ
για δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ και τοπικϊ προςτιθϋμενησ αξύασ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι ενώ
ο νϋοσ Ευρωπαώκϐσ Κανονιςμϐσ του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ (Παρϊρτημα ΙΙΙ) περιλαμβϊνει
δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων που αναφϋρονται ειδικϊ ςτην εξοικονϐμηςη και τη
βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ, το ΕΔΙΜ ΔΕΝ περιλαμβϊνει αυτοϑσ τουσ δεύκτεσ.
17. Απουςιϊζει η οποιαδόποτε αναφορϊ ό παροχό κινότρων για δημιουργύα ενεργειακών
κοινοτότων παρϊ το γεγονϐσ ϐτι αυτϋσ μποροϑν να ενιςχϑςουν τη ςυμμετοχό των πολιτών και
τισ αντύςτοιχεσ οικονομικϋσ ωφϋλειεσ απϐ τη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό
περύοδο. Προτεύνεται να δεςμευθεύ μια ελϊχιςτη ϋκταςη και αντύςτοιχοσ ηλεκτρικϐσ χώροσ για
την ανϊπτυξη πρωτοβουλιών πολιτών ό ΟΣΑ που αξιοποιοϑν το θεςμικϐ εργαλεύο των
ενεργειακών κοινοτότων. Προτεύνεται επύςησ, η δϋςμευςη πϐρων απϐ το ΣΔΜ για την
οικονομικό ενύςχυςη αυτών των πρωτοβουλιών ειδικϊ ϐταν εύναι μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα
ςε παρϐμοια βϊςη με την οικονομικό ενύςχυςη τησ ηλεκτροκύνηςησ, καθώσ και η δημιουργύα
δϋςμησ κινότρων για τη ςυνεργαςύα μεγϊλων παραγωγών ΑΠΕ με τοπικϋσ ενεργειακϋσ
κοινϐτητεσ αντύςτοιχη τησ δϋςμευςησ τησ ΔΕΗ για μετοχοπούηςη 5% των επενδϑςεων ςτα
μεγϊλα φωτοβολταώκϊ και προςφορϊ των μετοχών αποκλειςτικϊ ςτουσ πολύτεσ των λιγνιτικών
περιοχών.
18. Δεν εξετϊζεται καθϐλου η χρόςη ΑΠΕ για τη θϋρμανςη των κατούκων τησ Δυτικόσ
Μακεδονύασ παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οι αντύςτοιχεσ υποδομϋσ εύναι πλόρωσ επιλϋξιμεσ για
χρηματοδϐτηςη απϐ το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ αλλϊ και το Σαμεύο Ανϊκαμψησ,
ενώ δεν υπϊρχει απολϑτωσ καμύα τεχνικο-οικονομικό ανϊλυςη που να τεκμηριώνει ϐτι η
προτεινϐμενη λϑςη η οπούα βαςύζεται ςε νϋεσ – μη επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη - υποδομϋσ με
καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο εύναι η βϋλτιςτη.
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Αποκαταςτϊςεισ εδαφών
19. Σο ΕΔΙΜ αφόνει πολλϊ κενϊ γϑρω απϐ το κομβικϐ ζότημα τησ περιβαλλοντικόσ
αποκατϊςταςησ εδαφών. Δεν υπϊρχει απολϑτωσ καμύα εκτύμηςη του κϐςτουσ
αποκατϊςταςησ ό περιγραφόσ τησ διαδικαςύασ με την οπούα η αποκατϊςταςη αυτό θα
υλοποιηθεύ εκτϐσ απϐ τη δημιουργύα του οχόματοσ ειδικοϑ ςκοποϑ (SPV). Αποςαφηνύζεται
ωςτϐςο ϐτι η ΔΕΗ απαλλϊςςεται πλϋον απϐ την ευθϑνη αποκατϊςταςησ των εδαφών που η ύδια
αξιοπούηςε για δεκαετύεσ προςφϋροντασ ωσ αντϊλλαγμα τη γη που τησ ανόκει. Επιπλϋον
αναφϋρεται (ςελύδα 33) ϐτι η υλοπούηςη μεγϊλων παρεμβϊςεων εξυγύανςησ, αποκατϊςταςησ
και αναπροςαρμογόσ χρόςεων των εδαφών που θα αποδεςμευτοϑν απϐ τη ΔΕΗ, αποτελεύ
αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα του Ευρωπαώκοϑ ΣΔΜ και του Σαμεύου Ανϊκαμψησ. Πρϊγματι οι
επενδϑςεισ ςε εξυγύανςη και αποκατϊςταςη ορυχεύων εύναι επιλϋξιμη για ςυγχρηματοδϐτηςη
απϐ το ΣΔΜ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ με την προϒπϐθεςη
ϐμωσ ϐτι λαμβϊνεται υπϐψη η αρχό «ο ρυπαύνων πληρώνει» (ϊρθρο 8, παρϊγραφοσ 1, ςημεύο i).
Διϐλου ςαφϋσ δεν εύναι αν ςτον παραπϊνω διακανονιςμϐ λαμβϊνεται υπϐψη αυτό η αρχό καθώσ
η ΔΕΗ απλϊ απαλλϊςςεται απϐ τισ υποχρεώςεισ τησ οι οπούεσ μετατύθενται ςτο Κρϊτοσ κι αυτϐ
μϋςω τησ ειςφορϊσ γησ χωρύσ μϊλιςτα να υπϊρχει η οποιαδόποτε εκτύμηςη αν η αξύα τησ γησ
εύναι ςυγκρύςιμη με το κϐςτοσ αποκατϊςταςησ εδαφών. Επύςησ, ενώ το ϑψοσ των κεφαλαύων
απϐ το Σαμεύο Ανϊκαμψησ που θα διατεθοϑν για την αποκατϊςταςη εδαφών προςδιορύςτηκε
ςτα €300 εκ. τον επτϋμβριο του 2020 απϐ τον τϋωσ υπουργϐ ΠΕΝ και τον υντονιςτό του
ΔΑΜ, κανϋνασ προςδιοριςμϐσ δεν υπϊρχει ςχετικϊ με το τμόμα των €755 εκ που θα λϊβει η
Ελλϊδα απϐ το ΣΔΜ που θα διατεθεύ για τον ύδιο ςκοπϐ.
20. Εύναι πολϑ θετικϐ ϐτι η αναφορϊ του ΕΔΙΜ ςτη χρηματοδϐτηςη απϐ το Ταμεύο Ανϊκαμψησ
(ςελύδα 35) διαςφαλύζει ϐτι οι επενδϑςεισ που θα χρηματοδοτηθοϑν απϐ αυτό την πηγό θα εύναι
ςυμβατϋσ με τον Κανονιςμϐ για τισ Βιώςιμεσ Επενδϑςεισ 2020/852. Ωςτϐςο ςτον Πύνακα 14
(ςελύδα 25) αναφϋρεται ϐτι το Σαμεύο Ανϊκαμψησ θα ςυνειςφϋρει ςτον «μεταςχηματιςμό του
ενεργειακού μεύγματοσ μϋςω προώθηςησ μορφών ενϋργειασ φιλικών προσ το περιβϊλλον» χωρύσ
να αποςαφηνύζεται ποιεσ ακριβώσ θα εύναι αυτϋσ οι μορφϋσ, ενώ τα αντύςτοιχα προςδοκώμενα
αποτελϋςματα εύναι η «μεταςτροφό ςε καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ χαμηλών εκπομπών ϊνθρακα».
Δεδομϋνου του καταλϐγου των επενδϑςεων που χαρακτηρύζονται βιώςιμεσ προτεύνεται να
γραφεύ ξεκϊθαρα ϐτι η χρηματοδϐτηςη απϐ το Σαμεύο Ανϊκαμψησ ςτο τμόμα που αφορϊ
ενεργειακϊ ϋργα αναφϋρεται ςε ΑΠΕ, υποδομϋσ αποθόκευςησ ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ
ΑΠΕ και ϋργα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ενώ τα προςδοκώμενα αποτελϋςματα εύναι η
«μεταςτροφό ςε καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ μηδενικών εκπομπών ϊνθρακα».

