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Αθόνα, 26 Απριλύου 2021

Αναλυτικϊ Σχόλια και προτϊςεισ του Green Tank για το υπόμνημα κατανόηςησ
βαςικών αρχών του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ
Σύνοψη
το υπϐμνημα κατανϐηςησ για το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ)
παρατηρεύται ςαφόσ πρϐοδοσ ςε ςχϋςη με τα προηγοϑμενα επύςημα κεύμενα τα οπούα ςχετύζονται
με τη Δύκαιη Μετϊβαςη, και ειδικϐτερα, το ςυνολικϐ χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ
(ΔΑΜ) καθώσ και τα Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ).
Βαςικϐ ςτοιχεύο αυτόσ τησ προϐδου αποτελεύ η ςυςχϋτιςη των επιλϋξιμων επενδϑςεων προσ
ενύςχυςη με το νϋο αυξημϋνο ευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο μεύωςησ εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου κατϊ 55% καθώσ και ο αποκλειςμϐσ επενδϑςεων που ςχετύζονται με υποδομϋσ
ορυκτών καυςύμων.
Επύςησ, η πρϐοδοσ εντοπύζεται κυρύωσ ςτην επιλεξιμϐτητα ςυγκεκριμϋνων επενδϑςεων ςτην
προτεραιϐτητα 2 (ενεργειακό μετϊβαςη-κλιματικό ουδετερϐτητα), ϐπωσ η κϊλυψη τμόματοσ του
κϐςτουσ εγκατϊςταςησ ϋργων ενεργειακών κοινοτότων, η ςτόριξη ϋργων θϋρμανςησ που
αξιοποιοϑν τισ ΑΠΕ, η ϋμφαςη ςτα ϋργα αϑξηςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ, και ςε αυτϊ
υποδομών αποθόκευςησ, που απουςύαζαν απϐ ΔΑΜ και ΕΔΙΜ. Πιθανϐν, αναγνωρύςτηκε η
ςημαςύα πολλών απϐ τα ζητόματα που θύχτηκαν ςτη φϊςη τησ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ με
αποτϋλεςμα αυτϊ να ςυμπεριληφθοϑν ςτο υπϐμνημα κατανϐηςησ του ΠΔΑΜ, αναδεικνϑοντασ ϋτςι
την αξύα τησ διαβοϑλευςησ.
Απϐ την ϊλλη μεριϊ υπϊρχουν προβληματικϊ ςημεύα που χρόζουν αλλαγόσ ό βελτύωςησ, ϐπωσ το
ϑψοσ των πϐρων, η χρόςη των περιοριςμϋνων πϐρων του ΠΔΑΜ για την υλοπούηςη ϋργων
αποκατϊςταςησ των λιγνιτικών εδαφών (προτεραιϐτητα 3) τα οπούα ϋχουν εξ’οριςμοϑ
πεπεραςμϋνη διϊρκεια και δεν εύναι ςε θϋςη να ςυνειςφϋρουν ουςιαςτικϊ ςτη δημιουργύα μϐνιμων
θϋςεων εργαςύασ ςε βϊθοσ χρϐνου, και το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ που εύναι κεντρικϐ,
ςυγκεντρωτικϐ και ςτερεύ τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ των τοπικών κοινωνιών και τησ κοινωνύασ
των πολιτών ςτη λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με το μϋλλον των υπϐ μετϊβαςη περιοχών.
Ακολοϑθωσ καταθϋτουμε τα ειδικϐτερα ςχϐλια και τισ προτϊςεισ μασ.
Ειδικϊ ςχόλια
1.

Σο υπϐμνημα κατανϐηςησ του ΠΔΑΜ εύναι το πρώτο επύςημο κεύμενο που ςχετύζεται με τη
Δύκαιη Μετϊβαςη το οπούο αναγνωρύζει ϐτι η θϋςπιςη του νϋου πανευρωπαώκού ςτόχου για
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μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% ωσ το 2030
ςε ςχϋςη με το 1990, θα επηρεϊςει και την επιλεξιμϐτητα επενδϑςεων προσ χρηματοδϐτηςη
μϋςω του ΠΔΑΜ. Προηγουμϋνωσ υπόρχε μϐνο μύα αναφορϊ ςτα ΕΔΙΜ και ςυγκεκριμϋνα ςτην
αρχικό πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον νϋο κλιματικϐ ςτϐχο, η οπούα ωςτϐςο
όταν αϐριςτη και αςϑνδετη με τισ χρηματοδοτόςεισ επενδϑςεων.
2.

Επύςησ, ιδιαύτερα θετικό εύναι η ϋμφαςη ςτισ επενδϑςεισ αϑξηςησ τησ ενεργειακόσ απόδοςησ
μϋςω του ΠΔΑΜ. Και πϊλι η εν λϐγω κατηγορύα επενδϑςεων αναφερϐταν ςτο ΔΑΜ αλλϊ ςε
ϐ,τι αφορϊ τη χρηματοδϐτηςη, αυτό παραπϋμπονταν ςτα εθνικϊ προγρϊμματα «Εξοικονομώ
κι Αυτονομώ» με μϐνο επιπλϋον κύνητρο για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, την αϑξηςη του ποςοςτοϑ
χρηματοδϐτηςησ μϋςω τησ «ρότρασ Δύκαιησ Μετϊβαςησ». Σώρα γύνεται φανερϐ ϐτι οι
επενδϑςεισ ςτην ενεργειακό απϐδοςη θα μποροϑν να χρηματοδοτοϑνται και μϋςω των 1,6 δισ
του ΠΔΑΜ και ειδικϐτερα «για την αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ πενύασ των νοικοκυριών, για
επιχειρόςεισ, για δημόςια/ δημοτικϊ κτύρια και υποδομϋσ, παρϊλληλα με τα υπόλοιπα
προγρϊμματα», ϐπωσ αναφϋρεται ςτον ςχετικϐ πύνακα του υπομνόματοσ κατανϐηςησ.
Παρϊλληλα εύναι ςημαντικό η αναγνώριςη του εν δυνϊμει προβλόματοσ τησ ενεργειακόσ
φτώχειασ για την ενεργειακό καρδιϊ τησ χώρασ, και ωσ εκ τοϑτου εύναι θετικϐ ϐτι
προβλϋπονται επενδϑςεισ που αποςκοποϑν ςτην καταπολϋμηςό τησ.

3.

Μια επύςησ ςημαντικό διαφοροπούηςη προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη εύναι η επιλεξιμϐτητα για
χρηματοδϐτηςη απϐ το ΠΔΑΜ ϋργων ΑΠΕ για θϋρμανςη οικιςμών, τη ςτιγμό που το ΔΑΜ
και τα ΕΔΙΜ ςυςχετύζουν την κϊλυψη των αναγκών θϋρμανςησ αποκλειςτικϊ με ορυκτϐ
αϋριο.

4.

Κομβικόσ ςημαςύασ η πρϐοδοσ που ςημειώθηκε ςε ϐ,τι αφορϊ τισ ενεργειακϋσ κοινότητεσ.
Ενώ, τϐςο ςτο ΔΑΜ ϐςο και ςτα ΕΔΙΜ δεν υπόρχε απολϑτωσ καμύα αναφορϊ οϑτε καν ςτη
φρϊςη «ενεργειακό κοινϐτητα», ςτην Προτεραιϐτητα 2 του υπομνόματοσ κατανϐηςησ γύνεται
ςαφϋσ ϐτι το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ ενεργειακών υποδομών που καταςκευϊζονται απϐ
ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ θα εύναι επιλϋξιμο για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΠΔΑΜ. Πρϐκειται για
μια πολϑ θετικό εξϋλιξη καθώσ η οικονομικό ςτόριξη ενεργειακών κοινοτότων ςτισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην ενύςχυςη των τοπικών κοινωνιών οι οπούεσ
όδη αντιμετωπύζουν επεύγουςεσ ανϊγκεσ που απορρϋουν απϐ την ταχεύα απολιγνιτοπούηςη,
ενώ παρϊλληλα μπορεύ να αποτελϋςει μοχλϐ περαιτϋρω διεύςδυςησ των ΑΠΕ.
Προτεύνεται ωςτϐςο μια προςθόκη ςτη διατϑπωςη ςτην παρϊγραφο για τη ςτόριξη των
ενεργειακών κοινοτότων ϋτςι ώςτε να γύνεται ακϐμα πιο ςαφϋσ ϐτι τα ϋργα ενεργειακόσ
αυτονομύασ (net metering) μϋςω ενεργειακών κοινοτότων εύναι επιλϋξιμα για χρηματοδϐτηςη
απϐ το ΠΔΑΜ. Ειδικϐτερα: «Στόριξη Ενεργειακών Κοινοτότων για την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων
αυτονομύασ με ενεργειακό ςυμψηφιςμό ό ςυςτημϊτων θϋρμανςησ ό/και για την υλοπούηςη
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δρϊςεων εξοικονόμηςησ ενϋργειασ ό/και ςυςτημϊτων αποθόκευςησ ενϋργειασ με κϊλυψη
τμόματοσ του κόςτουσ εγκατϊςταςησ»
5.

τη ςωςτό κατεϑθυνςη κινεύται και η χρηματοδότηςη υποδομών αποθόκευςησ ενϋργειασ
απϐ ΑΠΕ. Ενώ ϐμωσ αναφϋρονται ξεκϊθαρα οι τεχνολογύεσ πρϊςινου υδρογϐνου, δεν
αναφϋρονται ϊλλεσ τεχνολογύεσ που παρουςιϊζουν μεγϊλεσ προοπτικϋσ για τισ υπϐ μετϊβαςη
περιοχϋσ ϐπωσ η αντληςιοταμύευςη, οι μπαταρύεσ και οι τεχνολογύεσ αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ ΑΠΕ με τη μορφό θερμϐτητασ (θερμικό αποθόκευςη).
Προτεύνεται λοιπϐν η παρακϊτω διευκρινιςτικό προςθόκη ςτο ςχετικϐ ςημεύο τησ
Προτεραιϐτητασ 2: «Ανϊπτυξη εγκαταςτϊςεων αποθόκευςησ ενϋργειασ που παρϊγεται από ΑΠΕ
(αντληςιοταμύευςη, ςυςςωρευτϋσ, θερμικό αποθόκευςη) και μονϊδων πρϊςινου αερύου
(ςυμπεριλαμβανομϋνου του πρϊςινου υδρογόνου).»

6.

Απαραύτητη και θετικό κρύνεται και η αποςαφόνιςη ςτην Προτεραιϐτητα 2 ϐτι καμύασ
μορφόσ επϋνδυςη ςε υποδομϋσ ορυκτών καυςύμων δεν εύναι επιλϋξιμη για
χρηματοδότηςη απϐ το ΠΔΑΜ ςϑμφωνα με τουσ περιοριςμοϑσ που θϋτει ο Ευρωπαώκϐσ
Κανονιςμϐσ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ. ε αντύθεςη, τϐςο το ΕΔΙΜ ϐςο και το
αναθεωρημϋνο ΔΑΜ του Δεκεμβρύου 2020 περιλαμβϊνει πολλϊ ϋργα τηλεθϋρμανςησ με
καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο, ενώ προηγοϑμενεσ εκδοχϋσ του, εύχαν και αναφορϋσ ςτη λειτουργύα
τησ ΠτολεμαϏδασ 5, επύςησ με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο. Με αυτό λοιπϐν την αναφορϊ ςτο
υπϐμνημα κατανϐηςησ του ΠΔΑΜ, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι οι υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου που
αναφϋρονται ςτο ΔΑΜ και τα ΕΔΙΜ δεν πρϐκειται να χρηματοδοτηθοϑν απϐ το ΠΔΑΜ.

7.

τα θετικϊ ςτοιχεύα του ΠΔΑΜ ςυγκαταλϋγεται και η ειδικό μϋριμνα για την κϊλυψη των
αναγκών διαχεύριςησ των υδατικών πόρων. Πρϐκειται για ϋναν ιδιαύτερο πϐρο που δεν
ςχετύζεται αποκλειςτικϊ με την αποκατϊςταςη των περιοχών εξϐρυξησ, αλλϊ αποτελεύ
κρύςιμη ειςροό για την ανϊπτυξη του πρωτογενοϑσ τομϋα, ϐπωσ καταγρϊφεται ςτο ΔΑΜ και
τα ΕΔΙΜ, ςτο πλαύςιο τησ οικονομικόσ διαφοροπούηςησ των λιγνιτικών περιοχών.

8.

το πλαύςιο τησ Προτεραιϐτητασ 4 για τη δύκαιη εργαςιακό μετϊβαςη εύναι ιδιαύτερα
ςημαντικϐ ϐτι υπϊρχει μϋριμνα για την προώθηςη τησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτην
αγορϊ εργαςύασ, αναγνωρύζοντασ κατ’ αυτϐ τον τρϐπο και τη διϊςταςη του φϑλου κατϊ τη
μετϊβαςη.

9.

Η θϋςπιςη Παρατηρητηρύου Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ αποτελεύ ακϐμα ϋνα
θετικϐ ςτοιχεύο του ΠΔΑΜ, καθώσ θα ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτη ςυγκϋντρωςη τησ
πληροφορύασ, ςτην παρακολοϑθηςη των δεικτών και ςτη διαφϊνεια κατϊ τη διαδικαςύα τησ
μετϊβαςησ.
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Απϐ την ϊλλη μεριϊ υπϊρχουν προβληματικϊ ςημεύα τα οπούα αναλϑουμε ςτη ςυνϋχεια και
παρϊλληλα καταθϋτουμε ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ για τη διϐρθωςό τουσ.
10. Ανϊγκη για αύξηςη πόρων για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. Σο ςυνολικϐ διαθϋςιμο ποςϐ για την
υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ ςτισ αντύςτοιχεσ περιοχϋσ ανϋρχεται ςε περύπου 1,6 δισ ευρώ (ςε
τρϋχουςεσ τιμϋσ) και απαρτύζεται απϐ το μερύδιο του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Δύκαιησ
Μετϊβαςησ (ΕΣΔΜ) που αντιςτοιχεύ ςτην Ελλϊδα, ϋνα ποςϐ απϐ το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο (ΕΚΣ+) το οπούο
προςδιορύζεται ωσ ποςοςτϐ του μεριδύου τησ Ελλϊδασ απϐ το ΕΣΔΜ, και εθνικό
ςυγχρηματοδϐτηςη 15%.

i.
ii.
iii.
iv.

Λϐγω του μικροϑ ςχετικϊ πληθυςμοϑ των υπϐ μετϊβαςη περιοχών τησ χώρασ, το ποςϐ που
λαμβϊνει η Ελλϊδα απϐ το ΕΣΔΜ την κατατϊςςει πρώτη ςε κατϊ κεφαλόν ενύςχυςη μεταξϑ
των κρατών μελών τησ ΕΕ-27. Ωςτϐςο, δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι το απϐλυτο μϋγεθοσ (755
εκ. ευρώ, για την περύοδο 2021-2027) εύναι χαμηλϐ, ειδικϊ αν αναλογιςτεύ κανεύσ:
το μϋγεθοσ τησ εξϊρτηςησ των οικονομιών ςτισ δϑο λιγνιτικϋσ μασ περιοχϋσ απϐ τη λιγνιτικό
δραςτηριϐτητα·
το γεγονϐσ ϐτι η Ελλϊδα απολιγνιτοποιεύται πιο γρόγορα απϐ οποιαδόποτε ϊλλη
λιγνιτοπαραγωγϐ χώρα τησ ΕΕ-27·
ϐτι η Δ. Μακεδονύα ϋχει με διαφορϊ τη μεγαλϑτερη ανεργύα ανϊμεςα ςτισ 31 εξορυκτικϋσ
περιφϋρειεσ τησ ΕΕ-27·
ϊλλεσ χώρεσ που δεν ϋχουν ξεκινόςει καν τη ςυζότηςη για απολιγνιτοπούηςη ό
απολιγνιτοποιοϑνται πολϑ αργϐτερα απϐ την Ελλϊδα λαμβϊνουν πολϑ μεγαλϑτερα μερύδια
απϐ το ΕΣΔΜ (ενδεικτικϊ η Πολωνύα 3,5 δισ, η Γερμανύα 2,4 δισ, η Ρουμανύα 1,95 δισ, η
Βουλγαρύα 1,2 δισ) ςε ςχϋςη με τη χώρα μασ.
την αναγνώριςη αυτοϑ ακριβώσ του δυςανϊλογα μικροϑ -ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ
μετϊβαςησ- ποςοϑ που λαμβϊνει η Ελλϊδα βαςύςτηκε, ςχεδϐν ςε ϐλη τη διϊρκεια του 2020,
μια εθνικό, διακομματικό προςπϊθεια αλλαγόσ των κριτηρύων κατανομόσ που επϋλεξε η
Κομιςιϐν για να διαμοιρϊςει τα 17,5 δισ ευρώ του ΕΣΔΜ. Η προςπϊθεια αυτό απϋτυχε αλλϊ η
επιχειρηματολογύα τησ ελληνικόσ πλευρϊσ για την ανϊγκη αυξημϋνησ χρηματοδϐτηςησ για τη
μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών που ςυνοψύζεται παραπϊνω, εξακολουθεύ να ιςχϑει ςτο
ακϋραιο.
Κι ενώ η κυβϋρνηςη δεν μπορεύ πλϋον να αλλϊξει το ποςϐ που θα λϊβει η Ελλϊδα απϐ το
ΕΣΔΜ, εύναι ςε θϋςη να αυξόςει το ποςοςτϐ ςυγχρηματοδϐτηςησ του ΕΣΔΜ απϐ το ΕΣΠΑ και
το ΕΚΣ+, αυξϊνοντασ τελικϊ το μϋγεθοσ του ΠΔΑΜ αρκετϊ περιςςϐτερο απϐ το 1,6 δισ ευρώ.
Λαμβϊνοντασ δε υπϐψη ϐτι απϐ τα 1,6 δισ θα ςυγχρηματοδοτηθεύ και η ακϐμα απροςδιϐριςτη
ςε επύπεδο ϋργων μετϊβαςη 3 νηςιωτικών περιφερειών (Β. Αιγαύου, Ν. Αιγαύου και Κρότησ)
γύνεται ακϐμα πιο ςαφϋσ ϐτι χρειϊζεται αύξηςη τησ ςυνειςφορϊσ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+
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ςτο ΠΔΑΜ. Σο ακριβϋσ επύπεδο τησ αϑξηςησ θα πρϋπει να προςδιοριςτεύ αφοϑ λϊβουν χώρα
ποςοτικϋσ εκτιμόςεισ για το ϑψοσ τησ ενύςχυςησ ςυγκεκριμϋνων επενδϑςεων που θα
ςυμπεριληφθοϑν ςτη λύςτα των ΕΔΙΜ η οπούα θα κατατεθεύ προσ ϋγκριςη ςτην Ευρωπαώκό
Επιτροπό και η οπούα παραμϋνει ϊγνωςτη ϋωσ τώρα. Ωςτϐςο μετϊ την οριςτικοπούηςη του
νϋου χϊρτη περιφερειακών ενιςχϑςεων που θα ιςχϑςει απϐ 1.1.2022, εύναι πλϋον εφικτό μια
πολϑ πιο λεπτομερόσ ανϊλυςη του ϑψουσ τησ χρηματοδϐτηςησ που θα απαιτηθεύ απϐ το
ΠΔΑΜ ανϊ επϋνδυςη.
11. Ενώ το υπϐμνημα αναφϋρεται ςωςτϊ ςε πιθανϋσ ςυνϋργειεσ του ΠΔΑΜ με τομεακϊ
προγρϊμματα και ΠΕΠ, δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ ςτο Ευρωπαώκό Γεωργικό Ταμεύο
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ κι αυτϐ παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ο πρωτογενόσ τομϋασ αποτελεύ βαςικϐ
πυλώνα για την επϐμενη μϋρα των λιγνιτικών περιοχών.
12. Αποκατϊςταςη εδαφών. Θεωροϑμε ςημαντικϐ να μην χρηςιμοποιηθούν πόροι του
ΠΔΑΜ για την αποκατϊςταςη λιγνιτικών εδαφών. Σο πνεϑμα του Κανονιςμοϑ για το
Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ εύναι ϐτι οι πϐροι του Σαμεύου πρϋπει να
χρηςιμοποιηθοϑν για τη ςτροφό τησ τοπικόσ οικονομύασ των υπϐ μετϊβαςη περιοχών ςε
βιώςιμη κατεϑθυνςη. Σο μεγϊλο ζητοϑμενο ςε μια τϋτοια δϑςκολη προςπϊθεια εύναι να
ενιςχυθοϑν οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ που δημιουργοϑν μϐνιμεσ θϋςεισ εργαςύασ. Ενώ οι
αποκαταςτϊςεισ εδαφών εύναι απολϑτωσ απαραύτητεσ για την υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ,
εντοϑτοισ ϋχουν πεπεραςμϋνη διϊρκεια και επομϋνωσ εξ’οριςμοϑ δεν εύναι ςε θϋςη να
δημιουργόςουν μϐνιμεσ θϋςεισ εργαςύασ. Ωςτϐςο ςτην προτεραιϐτητα 3 το υπϐμνημα
κατανϐηςησ του ΠΔΑΜ αναφϋρει ϐτι «οι αποκαταςτϊςεισ εδαφών θα χρηματοδοτηθούν ςε
πρώτο χρόνο από το Ταμεύο Ανϊκαμψησ (RRF) και εν ςυνεχεύα από το ΤΔΜ», ενώ ςε πρϐςφατη
απϊντηςη ςε ςχετικό κοινοβουλευτικό ερώτηςη η περύπτωςη χρόςησ του ΠΔΑΜ αναφϋρεται
μϐνο δυνητικϊ και πιο ςυγκεκριμϋνα ϐτι «ςε περύπτωςη ανϊγκησ περαιτϋρω χρηματοδότηςησ
(εργαςιών αποκατϊςταςησ εδαφών), υπϊρχει και το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, μύα από τισ
επιλϋξιμεσ δρϊςεισ-δαπϊνεσ του οπούου εύναι και η αναπροςαρμογό χρόςεων γησ».
Σε περύπτωςη που για τισ αποκαταςτϊςεισ εδαφών απαιτηθούν περιςςότεροι πόροι
από τα 300 εκ. ευρώ του Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ για την
αποκατϊςταςη εδαφών, προτεύνεται αυτού να αντληθούν και πϊλι από το ύδιο Ταμεύο
και όχι από τουσ περιοριςμϋνουσ πόρουσ 1,6 δισ του ΠΔΑΜ.
13. Επιπλϋον, ςε αντύθεςη με την πρϐοδο ςτα προαναφερθϋντα ςημεύα, φαύνεται ϐτι το υπϐμνημα
κατανϐηςησ δεν ϋλαβε υπϐψη καμύα απϐ τισ παρατηρόςεισ που κατατϋθηκαν ςτη φϊςη τησ
διαβοϑλευςησ των ΕΔΙΜ γϑρω απϐ το κομβικϐ ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ. Σο αποτϋλεςμα
εύναι το προτεινϐμενο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ να διατηρεύ ϋναν κεντρικϐ, ςυγκεντρωτικϐ,
top-down χαρακτόρα και να ςτερεύ τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ των τοπικών κοινωνιών και
τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτη λόψη αποφϊςεων γϑρω απϐ το μϋλλον των υπϐ μετϊβαςη
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περιοχών τησ χώρασ, ςε αντύθεςη με ϊλλα ςυςτόματα διακυβϋρνηςησ ςε ϊλλα κρϊτη μϋλη που
εύναι ςαφώσ περιςςϐτερο ςυμμετοχικϊ. Επύςησ εύναι ςημαντικϐ να επιςημϊνουμε ϐτι το
ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ κανονικϊ δεν θα ϋπρεπε να
ταυτύζεται με τη διακυβϋρνηςη τησ δύκαιησ μετϊβαςησ, η οπούα αδιαμφιςβότητα δεν
περιορύζεται χρονικϊ ςε μια μϐνο προγραμματικό περύοδο. Σο «οικοςϑςτημα» τησ
διακυβϋρνηςησ του ΠΔΑΜ, ϐπωσ αναφϋρεται και ςτο υπϐμνημα κατανϐηςησ, θα ϋπρεπε να
αποτελεύ υποςϑνολο του ευρϑτερου ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ, το οπούο
οφεύλει να αποτελϋςει μϋροσ του δημϐςιου διαλϐγου και να διαμορφωθεύ ϊμεςα, ώςτε να
ςυμβϊλει ςτην ϐςο το δυνατϐν πιο ομαλό και επιτυχημϋνη μετϊβαςη για τισ λιγνιτικϋσ
περιοχϋσ τησ χώρασ.
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