


 
 

 

 

Η πορεύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα 

 

Ψηφιακϊ εργαςτόρια διαβοϑλευςησ: 

Συμπερϊςματα και προτϊςεισ  
 

 

 

Κεύμενο:  

Ιωϊννα Θεοδοςύου, Συνεργϊτησ πολιτικόσ, Τhe Green Tank 

Νύκοσ Μϊντζαρησ, Αναλυτόσ πολιτικόσ, Τhe Green Tank 

 

Σχεδιαςμϐσ εξωφϑλλου: Χρυςαυγό Δαςκϊλα 

Φωτογραφύα εξωφϑλλου: © The Green Tank 

 

 

Για αναφορϊ: 

The Green Tank (2021) «Η πορεύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα – Ψηφιακϊ 

εργαςτόρια διαβοϑλευςησ: Συμπερϊςματα και προτϊςεισ» 

 

Copyright © The Green Tank, 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα 11528 
T. 210 7233384 

https://thegreentank.gr  

Email: info@thegreentank.gr  

https://thegreentank.gr/
mailto:info@thegreentank.gr


1 
 

ύνοψη  
 

Η απϐφαςη εμπροςθοβαροϑσ απολιγνιτοπούηςησ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ ςτην Ελλϊδα 

ςηματοδϐτηςε μια νϋα περύοδο για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ θϋτοντασ με επιτακτικϐ τρϐπο 

την ανϊγκη μεταςχηματιςμοϑ του παραγωγικοϑ μοντϋλου τουσ. Το βαςικϐ ζητοϑμενο ςε αυτό 

τη διαδικαςύα ϐμωσ δεν εύναι αποκλειςτικϊ ο οικονομικϐσ μεταςχηματιςμϐσ αλλϊ η υλοπούηςό 

του με ϐρουσ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ. 

 

Η πλειονϐτητα των ςυναντόςεων και εκδηλώςεων για τη Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών 

περιοχών που ϋχουν πραγματοποιηθεύ απϐ την απϐφαςη τησ απολιγνιτοπούηςησ ϋωσ ςόμερα, 

ϋχουν τον χαρακτόρα ςχολιαςμοϑ και κατϊθεςησ ερωτόςεων απϐ εκπροςώπουσ φορϋων και 

απαντόςεων απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ πϊνω ςτα ςυγκεκριμϋνα ςχϋδια που ϋχει εκπονόςει η 

κυβϋρνηςη. Ωςτϐςο, οι απϐψεισ, ιδϋεσ και προτϊςεισ φορϋων και πολιτών για το μϋλλον των 
τοπικών οικονομιών και την πορεύα υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ δεν ϋχουν ωσ τώρα ςυζητηθεύ 

και παρουςιαςτεύ με ϋναν οργανωμϋνο τρϐπο.   

 

Για τον λϐγο αυτϐ και με πρϐθεςη ςυμβολόσ ςτον δημϐςιο διϊλογο ςτο ςτϊδιο εκπϐνηςησ των 

Εδαφικών Σχεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ), το Green Tank πραγματοπούηςε και ςυντϐνιςε 

δϑο ψηφιακϊ εργαςτόρια διαβοϑλευςησ με εκπροςώπουσ πολλών και διαφορετικών φορϋων 

αλλϊ και με πολύτεσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Στϐχοσ των δϑο εργαςτηρύων όταν η δημιουργύα 

του αναγκαύου χώρου για ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη, ώςτε να αλληλεπιδρϊςουν, να 

ανταλλϊξουν απϐψεισ, αλλϊ και να προτεύνουν νϋεσ ιδϋεσ. Η παροϑςα ϋκθεςη αποτυπώνει τα 

αποτελϋςματϊ τουσ. 

  

Ο ϋντονοσ προβληματιςμϐσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ για την πορεύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ όταν 

διϊχυτοσ και ςτα δϑο ψηφιακϊ εργαςτόρια, παρϐλο που αναγνωρύςτηκε απϐ αρκετοϑσ ϐτι η 

θϋςπιςη ςαφοϑσ χρονοδιαγρϊμματοσ για την απολιγνιτοπούηςη αποτϋλεςε το ϋναυςμα για 

ςτοχευμϋνο διϊλογο και διαμϐρφωςη προτϊςεων για το μϋλλον τησ περιοχόσ. Αποδεύχθηκε 

επύςησ ϐτι οι τοπικού φορεύσ επαγρυπνοϑν και επιθυμοϑν να ςυμβϊλλουν ςτην προςπϊθεια 

εξαςφϊλιςησ ενϐσ βιώςιμου μϋλλοντοσ. Οι προτϊςεισ πολιτικόσ που προϋκυψαν αφοροϑν ςε 

δϑο πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ και κρύςιμεσ πτυχϋσ του ςχεδιαςμοϑ και τησ υλοπούηςησ για τη Δύκαιη 

Μετϊβαςη: το περιεχϐμενο του ςχεδύου και το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ. 

 

Όςον αφορϊ το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ: 

 

• Για την τρϋχουςα περύοδο εύναι αναγκαύο να αντιμετωπιςτοϑν ϊμεςα και αποτελεςματικϊ 

οι κοινωνικϋσ επιπτώςεισ τησ πρώτησ περιόδου τησ απολιγνιτοπούηςησ, για τισ οπούεσ το 

υφιςτϊμενο ςχϋδιο κρύθηκε ανεπαρκϋσ, καθώσ και να αξιοποιηθοϑν οι διαθϋςιμοι για 

αυτϐν τον ςκοπϐ πϐροι.  

• Κρύςιμοσ κρύκοσ για την επύτευξη μιασ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο εύναι 

η νεολαύα τησ περιοχόσ. Για τον λϐγο αυτϐ πρϋπει να υπϊρξει ειδικό και ϋγκαιρη μϋριμνα 

για τη ςυγκράτηςη τησ νεολαίασ ςτην περιοχό και την ενςωμϊτωςό τησ ςτον 

αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ.  

• Ο τοπικόσ παράγοντασ πρϋπει να αποτελϋςει αναπϐςπαςτο μϋροσ του ςχεδιαςμοϑ. Αυτϐ 

ςημαύνει ϐτι ο ςχεδιαςμϐσ δεν πρϋπει να επικεντρώνεται αποκλειςτικϊ ςτα μεγϊλησ 

κλύμακασ ϋργα που θα προςελκϑςουν μεγϊλουσ επενδυτϋσ, αλλϊ θα αξιοποιεύ τισ 

υφιςτϊμενεσ επιχειρηματικϋσ δομϋσ και τα τοπικϊ ερευνητικϊ κϋντρα-πανεπιςτόμιο και θα 
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δύνει κύνητρα για την ανϊπτυξη και τον πολλαπλαςιαςμϐ αυτών, ακϐμα και αν εύναι 

μικρϐτερησ δυναμικϐτητασ. 

• Εύναι ςημαντικϐ να διατηρηθεύ ο ενεργειακόσ χαρακτήρασ τησ περιοχόσ με ϋμφαςη ςτισ 

Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ (ΑΠΕ) και την αποθόκευςη ενϋργειασ. 

• Η αποκατϊςταςη των λιγνιτικών εδαφών αποτελεύ κρύςιμη παρϊμετρο για την περιοχό και 

πρϋπει ϊμεςα και μϋςα απϐ εκτενό διαβοϑλευςη να διαμορφωθοϑν οι χρήςεισ γησ. 

• Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο ωσ επενδυτικοϑ φορϋα, ειδικϊ για 

αναγκαύεσ επενδϑςεισ που δεν μπορεύ ό δεν προτύθεται να υλοποιόςει ο ιδιωτικϐσ τομϋασ, 

εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ.  

• Οι πόροι που όδη προγραμματύζεται να διατεθοϑν για τη μετϊβαςη πρϋπει να ενιςχυθοϑν 

απϐ πρϐςθετουσ εθνικοϑσ πϐρουσ. Η μεταςτροφό του αναπτυξιακοϑ μοντϋλου των 

περιοχών που ςτόριξαν επύ δεκαετύεσ την ανϊπτυξη τησ χώρασ οφεύλει να λϊβει τη μϋγιςτη 

δυνατό υποςτόριξη και χρηματοδϐτηςη. 

 

Αναφορικϊ με το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ αναδεικνϑεται η ανϊγκη για: 

 

• Πιο ςυμμετοχικό και ςυμπεριληπτικό χαρακτόρα απϐ το υφιςτϊμενο. Όςοι 

περιςςϐτεροι φορεύσ, κοινωνικϋσ ομϊδεσ και πολύτεσ εμπλϋκονται με δομημϋνο και 

διαφανό τρϐπο, τϐςο περιςςϐτερο αποδεκτό γύνεται η διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ, 

διευκολϑνεται η ςυμμετοχό των πολιτών ςε αυτό και εξαςφαλύζεται η 

αποτελεςματικϐτητα του ςχεδύου και η δικαιοςϑνη.  

• Πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώσ η διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ δεν περιορύζεται μϐνο 

ςτη διϊρκεια ενϐσ προγρϊμματοσ και μιασ προγραμματικόσ περιϐδου. Περιλαμβϊνει 

ϊλλωςτε πολλοϑσ δρώντεσ και επύπεδα λειτουργύασ και κινητοποιεύ ϐχι μϐνο οικονομικοϑσ 

αλλϊ και κοινωνικοϑσ πϐρουσ. Για το λϐγο αυτϐ το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ οφεύλει να 

μπορεύ να ανταποκριθεύ και ςτισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ ςε ϐλα τα 

ςτϊδια προγραμματιςμοϑ και υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ ςε βϊθοσ χρϐνου.  

• Ενιςχυμένο ρόλο των φορέων τησ τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ, καθώσ η τοπικό 

αυτοδιούκηςη εύναι αυτό που εξαςφαλύζει τη ςϑνδεςη με την τοπικό κοινωνύα και μπορεύ 

να ςυμβϊλει καθοριςτικϊ ςτην επιτυχό υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ. Σε κϊθε περύπτωςη ϋνα 

ςυμμετοχικϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ που εξαςφαλύζει περιςςϐτερο δυναμικϐ ρϐλο για 

την τοπικό αυτοδιούκηςη, αφενϐσ κατοχυρώνει τη ςυμμετοχό τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςτη 

διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ και ςτην υλοπούηςό του, και αφετϋρου 

ενιςχϑει την αμφύδρομη ανατροφοδϐτηςη με τα υπϐλοιπα επύπεδα διακυβϋρνηςησ. 
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I. Ειςαγωγό 
 

Η απϐφαςη εμπροςθοβαροϑσ απολιγνιτοπούηςησ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ ςτην Ελλϊδα 

ςηματοδϐτηςε μια νϋα περύοδο για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ. Πρώτη φορϊ τϋθηκε με 

ςαφόνεια και ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα το οριςτικϐ και ϊμεςο κλεύςιμο των λιγνιτικών 

μονϊδων, γεγονϐσ που ϋθεςε με επιτακτικϐ τρϐπο την ανϊγκη μεταςχηματιςμοϑ τησ τοπικόσ 

οικονομύασ και την αναζότηςη ενϐσ νϋου βιώςιμου παραγωγικοϑ μοντϋλου για τισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ. Το βαςικϐ ζητοϑμενο ςε αυτό τη διαδικαςύα ϐμωσ δεν εύναι αποκλειςτικϊ ο 

οικονομικϐσ μεταςχηματιςμϐσ αλλϊ η υλοπούηςό του με ϐρουσ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ.   

 

Απϐ την ανακούνωςη τησ απολιγνιτοπούηςησ τον Σεπτϋμβριο του 2019 μϋχρι ςόμερα, 20 μόνεσ 

μετϊ, ϋχουν μεςολαβόςει πολλϋσ εξελύξεισ τϐςο ςε ευρωπαώκϐ ϐςο και ςε εθνικϐ επύπεδο. 

Κυρύωσ ϐμωσ ϋχουν όδη γύνει τα πρώτα βόματα διαμϐρφωςησ του ςχεδιαςμοϑ για τη 
μεταλιγνιτικό περύοδο, ενώ οι τοπικϋσ κοινωνύεσ όδη υφύςτανται τισ ςυνϋπειεσ τησ απϐςυρςησ 

των λιγνιτικών μονϊδων.  

 

Η παροϑςα ϋκθεςη επιδιώκει να ςυμβϊλει ςτην ευρεύα ενημϋρωςη γϑρω απϐ την πορεύα τησ 

μετϊβαςησ ςτην Ελλϊδα, και να διατυπώςει προτϊςεισ πολιτικόσ για την επϐμενη περύοδο, 

ϐπωσ αυτϋσ αναδεικνϑονται απϐ τισ απϐψεισ πολιτών και επιλεγμϋνων εκπροςώπων 

εμπλεκϐμενων φορϋων τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ.  

 

Ψηφιακϊ Εργαςτόρια Διαβοϑλευςησ 
 

Τα Ψηφιακϊ Εργαςτόρια Διαβοϑλευςησ υλοποιόθηκαν ςτισ 12 και 19 ΜαϏου 2021 απϐ το 

Green Tank ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ να ςυμβϊλλει δημιουργικϊ ςε μια πραγματικϊ Δύκαιη 

Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών τησ χώρασ. Πραγματοποιόθηκαν τη χρονικό περύοδο που η 

Ελλϊδα προετοιμϊζει τα Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ) και ϋχει 

θϋςει ςε διαβοϑλευςη το ςχϋδιο Υπομνόματοσ κατανϐηςησ βαςικών αρχών (concept paper) 

του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) 2021-2027.  

 

Δημιουργώντασ τον αναγκαύο χώρο για ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη, ώςτε να 

αλληλεπιδρϊςουν, να ανταλλϊξουν απϐψεισ, να αξιολογόςουν απϐ κοινοϑ τη μϋχρι τώρα πορεύα 

τησ μετϊβαςησ αλλϊ και να προτεύνουν νϋεσ ιδϋεσ, ςτα εργαςτόρια ςυμμετεύχαν εκπρϐςωποι 

τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, των λιγνιτικών χωριών, των τοπικών επαγγελματικών και 

παραγωγικών φορϋων, τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ και τησ κοινωνύασ των πολιτών.  

 

Ο ςτϐχοσ των Ψηφιακών Εργαςτηρύων Διαβοϑλευςησ όταν διττϐσ: Πρώτα η αξιολϐγηςη τησ 

ϋωσ τώρα πορεύασ τησ μετϊβαςησ και ςτη ςυνϋχεια η ανϊδειξη προτϊςεων πολιτικόσ που 

απουςιϊζουν μϋχρι ςτιγμόσ ό δεν τύθενται επαρκώσ ςτον δημϐςιο διϊλογο. Πϋρα απϐ την 

ϋκφραςη ϐλων των απϐψεων, επιδιώχθηκε επύςησ η ενύςχυςη τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ των 

τοπικών φορϋων, ώςτε να προωθηθεύ η ςυνϋργεια και η ανϊληψη κοινών δρϊςεων. 

 

Για την επύτευξη αυτοϑ του ςτϐχου τα δϑο εργαςτόρια, διϊρκειασ 2,5 ωρών το καθϋνα, 

εςτύαςαν ςε δϑο θεματικϋσ ενϐτητεσ:  

α) περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ, 

β) το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ. 
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Για τισ δϑο αυτϋσ θεματικϋσ ενϐτητεσ πραγματοποιόθηκε αποτύμηςη τησ ϋωσ τώρα πορεύασ τησ 

μετϊβαςησ και ακολοϑθηςε ςυζότηςη με ςτϐχο την αποτϑπωςη  προτϊςεων για το μϋλλον, ςε 

δϑο διακριτοϑσ κϑκλουσ ςυζητόςεων με τύτλο: 

α) Μϋχρι τώρα πωσ; 

β) Απϐ εδώ και πϋρα τι;  

 

Για τη διενϋργεια των Ψηφιακών Εργαςτηρύων Διαβοϑλευςησ οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν 

αρκετϊ νωρύτερα και τουσ γνωςτοποιηθόκαν αρκετϋσ ημϋρεσ πριν απϐ την ϋναρξη των 

εργαςτηρύων τα ερωτόματα που θα απαςχολοϑςαν τη ςυζότηςη καθώσ και ενημερωτικϐ υλικϐ 

για την κϊθε θεματικό ενϐτητα. Στο ενημερωτικϐ υλικϐ ςυμπεριλόφθηκε η αποτϑπωςη τησ 

υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ μαζύ με ςυνδϋςμουσ απϐ τουσ οπούουσ οι ςυμμετϋχοντεσ μποροϑςαν 

να αντλόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ. Στην αρχό κϊθε ςεμιναρύου ϋγινε μύα ειςαγωγικό 

παρουςύαςη απϐ το Green Tank, η οπούα παρϋθετε τα βαςικϊ δεδομϋνα και εξελύξεισ για κϊθε 

θεματικό ενϐτητα που ςτη ςυνϋχεια οι ςυμμετϋχοντεσ επεξεργϊςτηκαν. Πριν απϐ κϊθε κϑκλο 

ςυζότηςησ τϋθηκαν ερωτόςεισ με τη μορφό ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ για μια πρώτη 

αποτϑπωςη τησ γνώμησ των ςυμμετεχϐντων. Ϋπειτα, ςε μικρϐτερεσ ομϊδεσ ςυζότηςησ, οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςυζότηςαν ϐλοι επύ των ύδιων ζητημϊτων για το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα. Ο 

διϊλογοσ όταν ελεϑθεροσ αλλϊ δομημϋνοσ. Τϋλοσ τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ςυζότηςησ που 

εκτυλύχθηκε ςτισ επύ μϋρουσ ομϊδεσ παρουςιϊςτηκαν απϐ τουσ ςυντονιςτϋσ ςε ϐλουσ τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ, ϐπου και ςχολιϊςτηκαν. Τϋλοσ, τα αποτελϋςματα των εργαςτηρύων 

καταγρϊφηκαν απϐ την ομϊδα του Green Tank, και εςτϊληςαν ωσ προςχϋδιο τησ παροϑςασ 

ϋκθεςησ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ώςτε να καταθϋςουν τισ παρατηρόςεισ τουσ. 

 

Η διαδικαςύα διαβοϑλευςησ που περιγρϊφηκε παραπϊνω θεωροϑμε ϐτι μπορεύ να αποτελϋςει 

ϋνα καλϐ παρϊδειγμα, που αναδεικνϑει τισ προοπτικϋσ τισ οπούεσ μπορεύ να ϋχει μύα 

οργανωμϋνη και ςυντονιςμϋνη διαβοϑλευςη ςε τοπικϐ επύπεδο για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. Στο 

τϋλοσ των εργαςτηρύων οι ςυμμετϋχοντεσ αξιολϐγηςαν τα Ψηφιακϊ Εργαςτόρια Διαβοϑλευςησ, 

απϐ ϐπου προϋκυψε η ικανοπούηςό τουσ, ενώ προτϊθηκαν περιςςϐτερεσ θεματικϋσ για τισ 

οπούεσ θα υπόρχε ενδιαφϋρον ςυζότηςησ για μελλοντικϊ εργαςτόρια.  

 

Στισ παρακϊτω ενϐτητεσ παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των δϑο εργαςτηρύων ανϊ κϑκλο 

ςυζότηςησ, ενώ ςτο τϋλοσ διατυπώνονται ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ που προκϑπτουν μετϊ απϐ 

την επεξεργαςύα ϐλων των απϐψεων που κατατϋθηκαν.  
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II. Σο περιεχόμενο του ςχεδιαςμού 
 

Η ενϐτητα αυτό εςτιϊζει ειδικϊ ςτο περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα. Αξιολογόθηκαν οι προβλϋψεισ των ςτρατηγικών και προγραμματικών 

κειμϋνων και διατυπώθηκαν προτϊςεισ ςτισ οπούεσ ο ςχεδιαςμϐσ πρϋπει να εςτιϊςει το 

επϐμενο διϊςτημα.  

Αποτϑπωςη υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 
 

Τον Σεπτϋμβριο του 2019 ο Πρωθυπουργϐσ ανακούνωςε, απϐ το βόμα του Οργανιςμοϑ 

Ηνωμϋνων Εθνών ςτη Νϋα Υϐρκη, την απϐφαςη τησ Ελλϊδασ για την πλόρη απεξϊρτηςη απϐ 

τον λιγνύτη το αργϐτερο ωσ το 2028. Πρϐκειται για την πρώτη φορϊ που το οριςτικϐ και ϊμεςο 

κλεύςιμο των λιγνιτικών μονϊδων τϋθηκε με ςαφόνεια και ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα. Απϐ 

την ανακούνωςη αυτό μϋχρι ςόμερα, 20 μόνεσ μετϊ, ϋχουν μεςολαβόςει πολλϋσ εξελύξεισ τϐςο 

ςε ευρωπαώκϐ ϐςο και ςε εθνικϐ επύπεδο1. 

 

Την απϐφαςη απολιγνιτοπούηςησ ακολοϑθηςε το επιχειρηςιακϐ ςχϋδιο τησ ΔΕΗ, το οπούο 

περιϋλαβε την απϐςυρςη ϐλων των υφιςτϊμενων λιγνιτικών μονϊδων ωσ το 2023 και το 2028 

για την υπϐ καταςκευό μονϊδα «ΠτολεμαϏδα 5». Αυτϐ αποτυπώθηκε και ςτο Εθνικϐ Σχϋδιο για 

την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΣΕΚ) που κατατϋθηκε ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Δεκϋμβριο 

του 2019. Τον Απρύλιο του 2021 η ΔΕΗ ανακούνωςε την μετατροπό ό αντικατϊςταςη τησ 

μονϊδασ ΠτολεμαϏδα 5 απϐ μονϊδα ϊλλησ τεχνολογύασ ωσ το 2025, γεγονϐσ που μεταθϋτει 

ουςιαςτικϊ την πλόρη απολιγνιτοπούηςη τησ Ελλϊδασ τρύα χρϐνια νωρύτερα, απϐ το 2028 ςτο 

2025.  

 

Παρϊλληλα, η νϋα ευρωπαώκό αναπτυξιακό ςτρατηγικό, η Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα, 

ϋθεςε ωσ βαςικϐ ςτϐχο την κλιματικό ουδετερϐτητα ϋωσ το 2050 διαςφαλύζοντασ ϐτι αυτό η 

μετϊβαςη θα εύναι δύκαιη και χωρύσ αποκλειςμοϑσ. Για την υποςτόριξη των περιοχών που θα 

επηρεαςτοϑν περιςςϐτερο απϐ την πρϊςινη ςτροφό που επιδιώκεται ςτην ευρωπαώκό 

οικονομύα, ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ τον Ιανουϊριο του 2020 
παρουςιϊςτηκε ειδικϐσ Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ (Just Transition Mechanism)2 που 

αφορϊ ϐμωσ, ϐχι μϐνο τισ λιγνιτικϋσ περιφϋρειεσ, αλλϊ ϐλεσ τισ βιομηχανικϋσ περιφϋρειεσ τησ 

ΕΕ-27 με υψηλό ϋνταςη ϊνθρακα. Ο μηχανιςμϐσ, μϋςω του οπούου αναμϋνεται να μοχλευθοϑν 

περύπου €100δισ για την περύοδο 2021-2027, ςτηρύζεται ςε τρεισ πυλώνεσ: 1) το Ταμεύο 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΤΔΜ), 2) το πρϐγραμμα δανεύων και εγγυόςεων για ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ 

InvestEU και 3) δϊνεια του δημοςύου τομϋα με τη ςτόριξη τησ Ευρωπαώκόσ Τρϊπεζασ 

Επενδϑςεων (ΕΤΕπ).  

  

Για τη Δύκαιη Μετϊβαςη ςτην Ελλϊδα, ςυγκροτόθηκε τον Δεκϋμβριο του 2019 Κυβερνητικό 

Επιτροπό και η εκπϐνηςη του κεντρικοϑ Σχεδύου Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ ςτη 

μεταλιγνιτικό εποχό ανατϋθηκε ςε Συντονιςτικό Επιτροπό ΣΔΑΜ3, με ςυντονιςτό τον κ. Κωςτό 

Μουςουροϑλη. 

 

                                                             
1
 Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για την περύοδο 2015-2020, ςτην ϋκθεςη του Green Tank με τύτλο «Δίκαιη Μετάβαςη: 

Ιςτορικό, εξελίξεισ και προκλήςεισ ςε Ελλάδα και Ευρώπη». 
2 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2021. Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, https://bit.ly/2SKuLy1  
3 ΣΔΑΜ. 2021. https://bit.ly/2S8dgYm  

https://thegreentank.gr/2020/07/28/dikaii-metavasi-istoriko-report/
https://thegreentank.gr/2020/07/28/dikaii-metavasi-istoriko-report/
https://bit.ly/2SKuLy1
https://bit.ly/2S8dgYm
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Το Σχϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΣΔΑΜ), το λεγϐμενο Master Plan4, 

παρουςιϊςτηκε αρχικϊ τον Σεπτϋμβριο του 2020 ςτισ δϑο λιγνιτικϋσ περιφϋρειεσ και δϐθηκε ςε 

δημϐςια διαβοϑλευςη τον επϐμενο μόνα. Σε αυτϐ αποτυπώνεται το ϐραμα για την επϐμενη 

μϋρα των λιγνιτικών περιοχών, οι εν δυνϊμει δημϐςιεσ και ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ και το ϐφελοσ 

που αυτϋσ θα φϋρουν ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, οι θϋςεισ εργαςύασ που θα δημιουργηθοϑν, τα 

κύνητρα και το ςχϋδιο χρηματοδϐτηςησ τησ μετϊβαςησ καθώσ και ϊλλοι ςχεδιαςμού που πρϋπει 

να γύνουν, ϐπωσ ο χωρικϐσ ςχεδιαςμϐσ και ο καθοριςμϐσ νϋων χρόςεων γησ για τα εδϊφη που 

θα αποκαταςταθοϑν. Το ΣΔΑΜ καθορύζει πϋντε βαςικοϑσ πυλώνεσ ςτουσ οπούουσ θα ςτηριχθεύ 

η Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη ςυμβϊλλοντασ ςτη ςτροφό του παραγωγικοϑ μοντϋλου τησ 

περιοχόσ: καθαρό ενϋργεια, βιομηχανύα, βιοτεχνύα και εμπϐριο, ϋξυπνη αγροτικό παραγωγό, 

βιώςιμοσ τουριςμϐσ, τεχνολογύα και εκπαύδευςη. Παρϊλληλα θα αναπτυχθοϑν οριζϐντιεσ 

δρϊςεισ, ϐπωσ ανϊπτυξη υποδομών (φυςικών και ψηφιακών), επανακατϊρτιςη του 

ανθρώπινου δυναμικοϑ, κύνητρα και εναλλακτικϋσ χρόςεισ γησ, καθοδόγηςη 

επιχειρηματικϐτητασ.  

 

Σε ςυνϋχεια του ΣΔΑΜ ακολοϑθηςε τον Μϊρτιο του 2021 η παρουςύαςη των Εδαφικών 

Σχεδύων Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ)5 διακριτϊ για τη Δυτικό Μακεδονύα, τη 

Μεγαλϐπολη και για τα νηςιϊ του Βϐρειου και Νϐτιου Αιγαύου και Κρότησ. Σϑμφωνα με τον 

ευρωπαώκϐ Κανονιςμϐ για το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, τα ΕΣΔΙΜ αποτελοϑν την αναγκαύα 

προϒπϐθεςη για την αξιοπούηςη των πϐρων του ταμεύου αυτοϑ και πρϋπει να περιγρϊφουν τισ 

ανϊγκεσ μετϊβαςησ για την κϊθε περιοχό, τισ επενδϑςεισ που θα αναπτυχθοϑν, τουσ πϐρουσ 

που θα διατεθοϑν και τον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ.   

 

Το ΕΣΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ6, αποτυπώνει τον ςχεδιαςμϐ τησ μετϊβαςησ ειδικϊ για την 

περιοχό τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Συγκεκριμϋνα, προςδιορύζει τισ περιοχϋσ που επηρεϊζονται 

περιςςϐτερο απϐ την απολιγνιτοπούηςη, εκτιμϊ τισ επιπτώςεισ τησ μετϊβαςησ, καταγρϊφει τισ 

ανϊγκεσ, τουσ αναπτυξιακοϑσ ςτϐχουσ, τα πλεονεκτόματα και τισ ευκαιρύεσ ανϊπτυξησ. Για 

κϊθε πυλώνα, ϐπωσ αυτού διατυπώθηκαν ςτο ΣΔΑΜ, καταγρϊφει ενδεικτικϊ κατηγορύεσ 

επιλϋξιμων δραςτηριοτότων.  

 

Θεμελιώδεσ ςτοιχεύο του ςχεδιαςμοϑ τησ μετϊβαςησ αποτελεύ η χρηματοδϐτηςη. Για την 

Ελλϊδα, το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ)7 για την περύοδο 2021-2027 

αποτελεύ το βαςικϐ προγραμματικϐ κεύμενο εφαρμογόσ του ςχεδιαςμοϑ για το ςϑνολο τησ 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη χώρα, δηλαδό, των ΕΣΔΙΜ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, Μεγαλϐπολησ και 

των νηςιών. Ο προϒπολογιςμϐσ του αναμϋνεται να ανϋρθει ςτο €1,6δισ, τα οπούα προκϑπτουν 

απϐ τα €755εκ. του ΤΔΜ8 που αναλογοϑν ςτην Ελλϊδα (προςαρμοςμϋνα ςε τρϋχουςεσ τιμϋσ), 

ςυμπληρωμϋνα με πϐρουσ απϐ το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ) και το 

Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ), οι οπούοι ιςοϑνται με περύπου το 67% των πϐρων του 

ΤΔΜ και 15% εθνικό χρηματοδϐτηςη. Πϋρα απϐ το ΠΔΑΜ, πρϐςθετοι πϐροι ϑψουσ €242εκ. 

ευρώ αναμϋνονται απϐ το Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ9 αποκλειςτικϊ για την 

αποκατϊςταςη και τον επαναπροςδιοριςμϐ τησ χρόςησ των εδαφών 60.000ςτρ. λιγνιτκών 

εδαφών ςε Δυτικό Μακεδονύα και Μεγαλϐπολη.  

                                                             
4 ΣΔΑΜ. 11.12.2020. Επικαιροποιημϋνο Master Plan Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών. 
https://bit.ly/3vX4Fq4  
5 ΣΔΑΜ. 2021. Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ. https://bit.ly/3yQNxV7  
6 ΣΔΑΜ. 02.2021. Εδαφικϐ Σχϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. https://bit.ly/3icBfR2  
7 ΣΔΑΜ. 04.2021. Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021- 2027, Εννοιολογικϐ Υπϐμνημα (Concept 
Paper). https://bit.ly/3uQhGkg  
8 Σε τιμϋσ 2020 το ποςϐ αυτϐ ανϋρχεται ςτα €830εκ. 
9 Ελλϊδα 2.0. 02.04.2021. Εθνικϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ. Αναλυτικό Περιγραφό Δρϊςεων. 
https://bit.ly/2Qj4xBO  

https://bit.ly/3vX4Fq4
https://bit.ly/3yQNxV7
https://bit.ly/3icBfR2
https://bit.ly/3uQhGkg
https://bit.ly/2Qj4xBO
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Για το διϊςτημα 2020-2023 ϋχει διαμορφωθεύ το Ειδικϐ Μεταβατικϐ Πρϐγραμμα Δύκαιησ 

Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΕΜΠΔΑΜ)10 με ςτϐχο την κϊλυψη των ϊμεςων αναγκών κατϊ το 

μεταβατικϐ διϊςτημα μϋχρι την πλόρη ενεργοπούηςη του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ 

Μετϊβαςησ τησ περιϐδου 2021-2027. Το ΕΜΠΔΑΜ αξιοποιεύ πϐρουσ του ΕΣΠΑ 2014-2020, του 

Πρϊςινου Ταμεύου καθώσ και ϊλλων χρηματοδοτικών πηγών.  

Μϋχρι τώρα πωσ; 
 

Στην ενϐτητα αυτό οι ςυμμετϋχοντεσ ςυζότηςαν για την μϋχρι τώρα πορεύα του ςχεδιαςμοϑ 

του περιεχομϋνου τησ μετϊβαςησ. Στο γενικϐ ερώτημα που τϋθηκε αρχικϊ ςτο ςϑνολο των 

ςυμμετεχϐντων για το πϐςο ικανοποιημϋνοι εύναι απϐ το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ για τη 

δύκαιη μετϊβαςη οι περιςςϐτεροι απϊντηςαν ϐτι εύναι λύγο ϋωσ αρκετϊ ικανοποιημϋνοι (43%), 

ϐπωσ φαύνεται και ςτο Διϊγραμμα 1. Παρϊλληλα θεωροϑν ϐτι ο υφιςτϊμενοσ ςχεδιαςμϐσ δεν 

μπορεύ να εξαςφαλύςει ικανοποιητικό ςτροφό ςε ϋνα ϊλλο αναπτυξιακϐ μοντϋλο για τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ (53%), ϐπωσ φαύνεται ςτο Διϊγραμμα 2.  

 

 
Διϊγραμμα 1: Ικανοπούηςη ςυμμετεχϐντων απϐ το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ για τη δύκαιη μετϊβαςη 

 

 

                                                             
10 ΣΔΑΜ. 2021. Ειδικϐ Μεταβατικϐ Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ- ΕμεΠΔΑΜ για την περύοδο 2020-
2023. https://bit.ly/2RdAmMO  

https://bit.ly/2RdAmMO
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Διϊγραμμα 2: Ικανϐτητα ςχεδιαςμοϑ να μεταςχηματύςει το αναπτυξιακϐ μοντϋλο ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ 

 

Στη ςυζότηςη οι ςυμμετϋχοντεσ κλόθηκαν να διατυπώςουν τισ απϐψεισ τουσ απαντώντασ ςτα 

παρακϊτω ερωτόματα: 

1. Ποιο εύναι το πιο θετικϐ και το πιο αρνητικϐ ςτοιχεύο του περιεχομϋνου του μϋχρι τώρα 

ςχεδιαςμοϑ (ΣΔΑΜ, ΕΣΔΙΜ, ΠΔΑΜ).  Ποιο εύναι το ςτοιχεύο αυτϐ που ςασ ικανοποιεύ 

περιςςϐτερο και πιο λιγϐτερο; 

2. Θεωρεύτε ϐτι υπϊρχει αντιςτοιχύα μεταξϑ επενδϑςεων και διαθϋςιμων πϐρων; Εύναι 

επαρκεύσ οι προγραμματιςμϋνοι πϐροι; 

 

Απϐ τον διϊλογο που εκτυλύχθηκε, καταρχϊσ αναγνωρύζεται απϐ αρκετοϑσ ωσ ςημαντικϐ το 

γεγονϐσ ϐτι με την ανακούνωςη του Πρωθυπουργοϑ το 2019 τϋθηκε ϋνα ςαφϋσ 

χρονοδιϊγραμμα για την απολιγνιτοπούηςη. Αυτϐ ϋδωςε το ϋναυςμα για ςτοχευμϋνο διϊλογο, 

ςε αντύθεςη με το παρελθϐν που ενώ εξελιςςϐταν ο προβληματιςμϐσ για το μϋλλον τησ 

περιοχόσ ςτην προοπτικό τησ παϑςησ τησ λειτουργύασ των λιγνιτικών μονϊδων, αυτϐσ 

αδυνατοϑςε να λϊβει πιο ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ ςχεδιαςμοϑ. Ακϐμη μπροςτϊ ςτον 

κύνδυνο τησ επιβολόσ τησ απολιγνιτοπούηςησ δύχωσ κανϋνα ςχϋδιο, ςόμερα αναγνωρύζεται ϐτι 

υπϊρχει ςχεδιαςμϐσ, ςυντονιςτικό επιτροπό και ϋνα ςαφϋσ ευρωπαώκϐ χρηματοδοτικϐ πλαύςιο. 

Μϊλιςτα κρύνεται ωσ πρωτϐγνωρη για τα ελληνικϊ δεδομϋνα η ταχϑτητα με την οπούα η χώρα 

ανταποκρύθηκε ςτισ ευρωπαώκϋσ κατευθϑνςεισ.  

 

Ο τεχνοκρατικϐσ χαρακτόρασ του υφιςτϊμενου ςχεδιαςμοϑ χαρακτηρύζεται ωσ θετικϐσ, ενώ 

ταυτϐχρονα η φιλοδοξύα που αποτυπώνεται μοιϊζει να προςπαθεύ να εξαςφαλύςει ϋνα 

διαφορετικϐ μϋλλον την προςεχό πενταετύα για τη Δυτικό Μακεδονύα, ϐπωσ επεςόμαναν 

αρκετού. Κι αυτϐ διϐτι το ϐραμα για την επϐμενη μϋρα ςτηρύζεται ςε πϋντε κομβικοϑσ πυλώνεσ 

ανϊπτυξησ που καλϑπτουν ϋνα ευρϑ φϊςμα δραςτηριοτότων και προοπτικών. Μεταξϑ αυτών 

περιλαμβϊνεται τϐςο ο ενεργειακϐσ τομϋασ, ςτον οπούο η Δυτικό Μακεδονύα ϋχει υποδομϋσ και 

τεχνογνωςύα, καθώσ και ο πρωτογενόσ τομϋασ που αποτελεύ μεν ϋναν παραδοςιακϐ τομϋα 

απαςχϐληςησ αλλϊ με ςημαντικϋσ προοπτικϋσ εξϋλιξησ για την περιοχό.  

 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ επιςημϊνθηκε ϐτι η ϑπαρξη ςχεδιαςμοϑ απϐ μϐνη τησ δεν αποτελεύ 

αναγκαύα ςυνθόκη για την ανϊπτυξη ενϐσ βιώςιμου αναπτυξιακοϑ μοντϋλου και τη διαςφϊλιςη 
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μιασ πραγματικϊ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Αναγνωρύζεται ϐτι η διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα ϋχει όδη ξεκινόςει και δεν πρϐκειται για κϊτι μελλοντικϐ. Αρκετϋσ λιγνιτικϋσ 

μονϊδεσ ϋχουν όδη κλεύςει, χϊνονται χιλιϊδεσ θϋςεισ εργαςύασ και η ειςροό των πϐρων ςτην 

περιοχό τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ εύναι δυςανϊλογη των μονϊδων που αποςϑρονται και του 

κενοϑ που δημιουργεύται ςτην αγορϊ εργαςύασ. Το γεγονϐσ ϐτι ο ςχεδιαςμϐσ για τη 

μεταλιγνιτικό περύοδο καθυςτϋρηςε να διαμορφωθεύ ςτϋρηςε τη δυνατϐτητα παροχόσ 

κινότρων για ανακατεϑθυνςη των δραςτηριοτότων. Επύςησ, η καθυςτϋρηςη αυτό ανϋςτειλε 

και τη διερεϑνηςη ϊλλων μορφών ανϊπτυξησ για την περιοχό που θα μποροϑςαν να 

αξιοποιόςουν ιδϋεσ και προτϊςεισ του τοπικοϑ επιχειρηματικοϑ κϐςμου, και οι οπούεσ δεν 

βρόκαν χώρο ανϊπτυξησ λϐγω τησ λιγνιτικόσ δραςτηριϐτητασ και του κυρύαρχου ρϐλου τησ 

ΔΕΗ ςτη διαμϐρφωςη του παραγωγικοϑ μοντϋλου τησ περιοχόσ. Επύςησ, ο υφιςτϊμενοσ 

ςχεδιαςμϐσ εκπονόθηκε κεντρικϊ, χωρύσ να εςτιϊζει ςε τοπικϋσ λϑςεισ και προτϊςεισ (ϋλλειψη 

place-based approach) και ωσ εκ τοϑτου δεν λαμβϊνει υπϐψη την υφιςτϊμενη τοπικό 

επιχειρηματικϐτητα και τισ επενδϑςεισ που όδη λειτουργοϑν ςτην περιοχό, οϑτε και τισ 

προοπτικϋσ αυτών και τη ςυμβολό τουσ ςτη ςτροφό του παραγωγικοϑ μοντϋλου τησ περιοχόσ. 

Εςτιϊζει ςτα μεγϊλησ κλύμακασ ϋργα και ϐχι ςε μικρϐτερεσ επενδϑςεισ που μποροϑν να ϋχουν 

τοπικϐ χαρακτόρα. Για παρϊδειγμα, ςτον τομϋα τησ ϋξυπνησ γεωργύασ, ο ςχεδιαςμϐσ προβλϋπει 

ϋργα υδροπονύασ μεγϊλων διαςτϊςεων αντύ για την ενύςχυςη των τοπικών αγροτών για την 

υιοθϋτηςη ςυςτημϊτων ευφυοϑσ γεωργύασ. Απουςιάζει, δηλαδή, ένα ειδικό καθεςτώσ 

μεταχείριςησ τησ περιοχήσ που θα ενιςχύει τουσ τοπικούσ δρώντεσ και δεν θα ςτοχεύει 

μόνο ςτην προςέλκυςη επενδύςεων.  

 

Αρκετού ϋθεςαν επύςησ το ζότημα ϐτι την τρϋχουςα περύοδο απουςιάζει εμφατικά ένα 

πειςτικό και ςυνεκτικό έκτακτο μεταβατικό ςχέδιο αντιμετώπιςησ των ήδη 

υπαρχουςών κοινωνικών ςυνεπειών τησ απολιγνιτοποίηςησ. Ενώ ϋχει προβλεφθεύ το 

Ειδικϐ Μεταβατικϐ Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ για την περύοδο 2020-2023, 

αυτϐ δεν υλοποιεύται και δεν ϋχει αποφϋρει αποτελϋςματα για την τοπικό κοινωνύα. Τα 

προγρϊμματα που ϋχουν ανακοινωθεύ απϐ τον ΟΑΕΔ δεν ϋχουν ακϐμα υλοποιηθεύ, ενώ 

ϊγνωςτο παραμϋνει ακϐμα το περιεχϐμενϐ τουσ. Επύςησ, ϋχει όδη αρχύςει να παρατηρεύται 

μεύωςη του πληθυςμοϑ και δεν ϋχει εφαρμοςτεύ μϋχρι ςτιγμόσ κανϋνα μϋτρο για τη 

ςυγκρϊτηςη του ΑΕΠ και των θϋςεων εργαςύασ. Το ΣΔΑΜ για να ξεκινόςει να υλοποιεύται και 

να επιφϋρει αποτελϋςματα για την τοπικό οικονομύα θα χρειαςτεύ 4- 5 χρϐνια, οπϐτε 

δημιουργεύται ϋνα ςημαντικϐ κενϐ ςτην αναπτυξιακό πορεύα τησ περιοχόσ, ενώ οι κοινωνικϋσ 

ςυνϋπειεσ διογκώνονται.  

 

Ακϐμη, προβληματιςμϐ δημιουργεύ η μεθοδολογύα που επιλϋχθηκε για τον καθοριςμϐ των 

πϋντε βαςικών πυλώνων του ΣΔΑΜ καθώσ και ο τρϐποσ υπολογιςμοϑ τησ βαρϑτητασ του 

καθενϐσ ςτη διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ. Στον υφιςτϊμενο ςχεδιαςμϐ δεν 

αποτυπώνονται με ςαφόνεια οι αρχϋσ τησ αναλογικϐτητασ, τησ αποτελεςματικϐτητασ (ςχϋςη 

κϐςτουσ- οφϋλουσ επενδϑςεων), τησ επικουρικϐτητασ, τησ διαφοροπούηςησ (προςαρμογόσ ςτισ 

τοπικϋσ ανϊγκεσ και ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε περιοχόσ), οϑτε ο αναδιανεμητικϐσ 

χαρακτόρασ του ςχεδιαςμοϑ.  

 

Επιπλϋον, ο υφιςτϊμενοσ ςχεδιαςμϐσ δεν παρϋχει ϋνα ςαφϋσ χρονοδιϊγραμμα για την εξϋλιξη 

τησ αναπτυξιακόσ διαδικαςύασ αλλϊ οϑτε περιγρϊφει και ϋναν ξεκϊθαρο μηχανιςμϐ 

αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων κεφαλαύων απϐ τουσ πολύτεσ που θα όθελαν να 

δραςτηριοποιηθοϑν επιχειρηματικϊ ςτην περιοχό, γεγονϐσ που εντεύνει την αναςφϊλεια. 

Επύςησ, δεν αποτυπώνεται ο ρϐλοσ του κρϊτουσ ωσ βαςικοϑ επενδυτό, ενώ ςε ϋναν τϋτοιασ 

κλύμακασ μεταςχηματιςμϐ θα ϋπρεπε να κατϋχει το ρϐλο του επενδυτό-πιλϐτου. 
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Ειδικϐτερα, προβληματύζει ιδιαύτερα την πλειοψηφύα των ςυμμετεχϐντων η αποκατϊςταςη 

των εδαφών, διϐτι ςτο ΣΔΑΜ αναφϋρεται ϐτι η αποκατϊςταςη εδαφών θα ολοκληρωθεύ ςε 

μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα, κϊτι που δεν εύναι ςυνεπϋσ με τη διεθνό εμπειρύα και βιβλιογραφύα, 

ϐπου η αποκατϊςταςη εδαφών μπορεύ να χρειαςτεύ ϋωσ και 50 χρϐνια. Πρϋπει να διαχωριςτεύ η 

ϋννοια τησ αναμϐρφωςησ εδαφών και η ϋννοια τησ αποκατϊςταςησ εδαφών. Επύςησ, τα 

περιφερειακϊ χωροταξικϊ ςχϋδια, ϐπωσ και το ΕΣΔΙΜ αναφϋρονται ςτη διαμϐρφωςη νϋων 

χρόςεων γησ για εκτϊςεισ που, ϐμωσ, όδη δεςμεϑονται για επενδϑςεισ, κατϊ κϑριο λϐγο απϐ τη 

ΔΕΗ, και δεν εύναι ακϐμα καθοριςμϋνη οϑτε η ακριβόσ ϋκταςό τουσ, οϑτε οι ανϊγκεσ 

αποκατϊςταςόσ τουσ. Επύςησ δεν υπϊρχει μϋριμνα για αποκαταςτϊςεισ εδαφών μϋχρι ςτιγμόσ 

ςτα λιγνιτικϊ χωριϊ και για τισ εκτϊςεισ που δεν εύναι ιδιοκτηςύα τησ ΔΕΗ. 

 

Οριςμϋνοι ςυμμετϋχοντεσ ϋδωςαν ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο γεγονϐσ ϐτι ο υφιςτϊμενοσ 

ςχεδιαςμϐσ κινδυνεϑει να μην εξαςφαλύςει μια Δύκαιη Μετϊβαςη λϐγω α) του βύαιου και 

αδικαιολϐγητα ςτενοϑ κατϊ την εκτύμηςό τουσ χρονοδιαγρϊμματοσ απολιγνιτοπούηςησ, 

παρϐλο που ο ορύζοντασ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ τύθεται για το 2050, β) τησ υποκατϊςταςησ 

του λιγνύτη απϐ ορυκτϐ αϋριο, το οπούο ωσ ορυκτϐ καϑςιμο δεν μπορεύ να εγγυηθεύ τη ςτροφό 

ςτη βιωςιμϐτητα, και γ) των ϋντονων κοινωνικών ςυνεπειών που ακϐμα δεν αντιμετωπύζονται 

(ανεργύα, φυγό πληθυςμοϑ, κϊ). Επύςησ κινδυνεϑει να μην εύναι ϋνα βιώςιμο ςχϋδιο, διϐτι δεν 

παρϋχει ιςορροπύα ςτην ανϊπτυξη των τομϋων. Ειδικϐτερα, ο τρϐποσ ανϊπτυξησ των ΑΠΕ ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα, που τεύνουν να υποκαταςτόςουν τη μονοκαλλιϋργεια του λιγνύτη εισ βϊροσ 

τησ πρωτογενοϑσ παραγωγόσ και τησ προςταςύασ του δαςικοϑ πλοϑτου τησ περιοχόσ, 

διαμορφώνει ϋνα μη βιώςιμο μοντϋλο το οπούο, επιπλϋον, δεν περιλαμβϊνει την τοπικό 

κοινωνύα. Σε αυτϐ ςυντεύνει η ϋλλειψη χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ για την ανϊπτυξό τουσ ειδικϊ 

ςτην Περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Τϋλοσ ςημειώθηκε απϐ πολλοϑσ ςυμμετϋχοντεσ ϐτι ο 

ςχεδιαςμϐσ θα ϋπρεπε να δύνει μεγαλϑτερη ώθηςη ςτην ανϊπτυξη ϋργων αποθόκευςησ 

ενϋργειασ ώςτε να ενιςχϑεται η παρϊλληλη ανϊπτυξη των ΑΠΕ.  

 

Αρκετού όταν αυτού που επεςόμαναν ϐτι απϐ το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ απουςιϊζει  ϋνα 

διακριτϐ και ςαφϋσ ςχϋδιο που να απευθϑνεται ςτουσ νϋουσ τησ περιοχόσ. Για τη ςυγκρϊτηςη 

τησ φυγόσ τησ νεολαύασ και τη δημιουργικό ςυμπερύληψό τησ ςτην υπϐθεςη τησ μετϊβαςησ, δεν 

αρκοϑν γενικϋσ εξαγγελύεσ. Απαιτοϑνται ςαφό κύνητρα και ςτρατηγικό, ώςτε οι νϋοι ϊνθρωποι 

που θα κληθοϑν να υλοποιόςουν το ςχϋδιο τησ μετϊβαςησ, να ϋχουν πραγματικϊ εφϐδια για να 

δώςουν νϋα πνοό ςτισ πρώην λιγνιτικϋσ περιοχϋσ.  

 

Στισ ελλεύψεισ του ςχεδιαςμοϑ, κϊποιοι απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ εντϐπιςαν το γεγονϐσ ϐτι ο 

τουριςμϐσ, παρϐλο που αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ πυλώνεσ που προβλϋπονται ςτο ΣΔΑΜ, δεν 

περιλαμβϊνεται ςτο ΕΣΔΙΜ. Θεωροϑν ϐτι πρϐκειται για ϋναν τομϋα που ϋχει προοπτικϋσ 

ανϊπτυξησ ςτην περιοχό και πρϋπει να ενιςχυθεύ. Μϊλιςτα μπορεύ να ςυνδυαςτεύ και με τισ 

εναλλακτικϋσ αναπτυξιακϋσ προοπτικϋσ τησ περιοχόσ που παρϋχει το ιδιαύτερο φυςικϐ 

περιβϊλλον τησ και ο αγροδιατροφικϐσ τομϋασ (πχ. αγροτουριςμϐσ, γαςτρονομικϐσ τουριςμϐσ 

και οινοτουριςμϐσ, ποδηλατικϐσ τουριςμϐσ κϊ).  

 

Ειδικϊ ϐςον αφορϊ τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ πολλού όταν αυτού που επεςόμαναν ϐτι για την 

επιτυχύα τησ υλοπούηςησ του ςχεδύου, κρύςιμοσ παρϊγοντασ εύναι η διαθεςιμϐτητα και η 

απορροφητικϐτητα των πϐρων. Εύναι ςαφϋσ ϐτι θα πρϋπει να γύνουν πολλϋσ επενδϑςεισ ςτην 

περιοχό και να ανατραπεύ η αδυναμύα απορρϐφηςησ και αξιοπούηςησ κονδυλύων του 

παρελθϐντοσ.  

 

Κϊποιοι μϊλιςτα τϐνιςαν ϐτι το ςκϋλοσ των ιδιωτικών επενδϑςεων εύναι αυτϐ που θα ϋπρεπε 

να ενιςχυθεύ περαιτϋρω. Επύςησ, ενώ αναγνωρύζεται ϐτι τα νϋα κύνητρα που προβλϋπονται απϐ 
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το ΣΔΑΜ καθώσ και οι αυξημϋνοι ςυντελεςτϋσ ενύςχυςησ των περιφερειών, εύναι ςε θετικό 

κατεϑθυνςη, δεν εύναι ακϐμα εφαρμϐςιμα. Το γεγονϐσ αυτϐ ςε ςυνδυαςμϐ με τη γραφειοκρατύα 

που καθυςτερεύ ςημαντικϊ τισ διαδικαςύεσ, εύναι δυνατϐ να δημιουργόςουν μια κατϊςταςη 

εγκλωβιςμοϑ των εν δυνϊμει επενδυτών και εν τϋλει να οδηγόςουν ςε μεγϊλη καθυςτϋρηςη 

την υλοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ. Επύςησ, δεν εύναι ςαφόσ η αντιςτοιχύα πϐρων και επενδϑςεων, 

ενώ απουςιϊζουν και τα κριτόρια κατανομόσ των διαθϋςιμων πϐρων μεταξϑ των υπολούπων 

ΕΣΔΙΜ. Πολλού ωςτϐςο επεςόμαναν ϐτι οι πϐροι που αναμϋνονται ςε βϊθοσ χρϐνου εύναι πολϑ 

περιςςϐτεροι απϐ ϐςουσ μϋχρι ςτιγμόσ ϋχει κληθεύ η περιοχό να διαχειριςτεύ κι αυτϐ θϋτει μια 

επιπλϋον πρϐκληςη και για την τοπικό αυτοδιούκηςη που οφεύλει να ϋχει γρηγορϐτερα και 

αποτελεςματικϐτερα αντανακλαςτικϊ.  

 

Απϐ μερικοϑσ προτϊθηκε ϐτι το Πρϊςινο Ταμεύο θα πρϋπει να αναθεωρόςει τον ςχεδιαςμϐ και 

τισ προτεραιϐτητϋσ του ώςτε να διοχετεϑςει περιςςϐτερουσ πϐρουσ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. 

Επύςησ, δεν πρϋπει να περιμϋνει η τοπικό κοινωνύα τισ χρηματοδοτόςεισ απϐ τα διϊφορα 

ταμεύα για να ενεργοποιηθεύ, καθώσ υπϊρχουν επενδυτικϋσ προτϊςεισ που δεν απαιτοϑν 

μεγϊλεσ επενδϑςεισ και μποροϑν να προςδώςουν προςτιθϋμενη αξύα, ϐπωσ για παρϊδειγμα 

ςτον πρωτογενό τομϋα και την αλυςύδα μεταπούηςησ αγροτικών προώϐντων.  

 

Το ζότημα του Τοπικοϑ Πϐρου Ανϊπτυξησ, που αποτελεύ μια ακϐμα ςημαντικό ειςροό για τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και αφορϊ την περύοδο 2016-2020, προβλημϊτιςε κϊποιουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

Επεςόμαναν ϐτι ϋχει όδη δεςμευτεύ για τη χρηματοδϐτηςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων και ωσ εκ 

τοϑτου δε μπορεύ να ςυμβϊλει ςτη χρηματοδϐτηςη τησ μετϊβαςησ. 

 

Απϐ εδώ και πϋρα τι; 
 

Στην ενϐτητα αυτό ανιχνεϑτηκαν οι προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η Δυτικό Μακεδονύα και 

διατυπώθηκαν προτϊςεισ για το πώσ μπορεύ να εξελιχθεύ απϐ εδώ και πϋρα το περιεχϐμενο του 

ςχεδιαςμοϑ τησ μεταλιγνιτικόσ περιϐδου. Όπωσ παρουςιϊζεται ςτο Διϊγραμμα 3, οι 

περιςςϐτεροι ςυμμετϋχοντεσ (35%) ιερϊρχηςαν την πρϐκληςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και τη 

διατόρηςη τησ απαςχϐληςησ ωσ ςπουδαιϐτερεσ με την προςϋλκυςη επενδϑςεων (27%) και τον 

ςχεδιαςμϐ των χρόςεων γησ (19%) να ακολουθοϑν.  
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Διϊγραμμα 3: Προκλόςεισ μεταλιγνιτικόσ περιϐδου 

 

Στη ςυζότηςη τα ερωτόματα που τϋθηκαν, όταν τα παρακϊτω: 

 

1. Πεύτε ϋωσ 3 πρϊγματα που κατϊ τη γνώμη ςασ δεν ϋχουν προβλεφθεύ και πρϋπει 

οπωςδόποτε να προςτεθοϑν ςτον ςχεδιαςμϐ.  

2. Ποιεσ θεωρεύτε ϐτι πρϋπει να εύναι οι βαςικϋσ προτεραιϐτητεσ για τον ςχεδιαςμϐ των 

χρόςεων γησ για τισ εκτϊςεισ που απελευθερώνονται και θα αποτυπωθοϑν ςτα Ειδικϊ 

Πολεοδομικϊ Σχϋδια (ΕΠΣ); (πχ. ενϋργεια, τουριςμϐσ-αναψυχό, αγροτικό παραγωγό, 

δημιουργύα-επαναφορϊ φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, ϊλλο;) 

 

Οι προτϊςεισ που αναδεύχθηκαν ωσ αναγκαύεσ προςθόκεσ για  ςτο περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ 

εύναι οι ακϐλουθεσ: 

 

1. Έκτακτο μεταβατικό ςχϋδιο αντιμετώπιςησ των υφιςτϊμενων κοινωνικών 

επιπτώςεων: απαιτεύται ϋνασ πειςτικϐσ, αποτελεςματικϐσ και καλϊ ςχεδιαςμϋνοσ 

μηχανιςμϐσ αντιμετώπιςησ των κοινωνικών επιπτώςεων, τησ ανεργύασ και τησ φυγόσ του 

πληθυςμοϑ, που όδη υφύςταται η περιοχό. Χρειϊζονται λϑςεισ ϊμεςα λειτουργικϋσ και 

αποτελεςματικϋσ ςτον αντύποδα δυςκύνητων οργανιςμών, ϐπωσ ο ΟΑΕΔ. Το Πανεπιςτόμιο 
Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε ςυνεργαςύα με φορεύσ, ϐπωσ επαγγελματικού ςϑλλογοι και ΔΕΗ, 

μπορεύ να ςυμβϊλει ςε αυτό την κατεϑθυνςη μϋςα απϐ προγρϊμματα επανακατϊρτιςησ του 

ανθρώπινου δυναμικοϑ ώςτε να ανταποκριθεύ ϊμεςα ςτα νϋα δεδομϋνα τησ μεταλιγνιτικόσ 

περιϐδου.  

2. Νεολαύα: Εύναι αναγκαύοσ ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ για τη ςυγκρϊτηςη τησ νεολαύασ και 

την ουςιαςτικό ςυμμετοχό τησ ςτη μεταλιγνιτικό περιϐδο. Σε αυτό την κατεϑθυνςη 

ςημαντικϐ ρϐλο μπορεύ να διαδραματύςει το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ μϋςα απϐ 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ, μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα, ςϑνδεςη με την τοπικό αγορϊ 

εργαςύασ, κϊ,  ώςτε να ανταποκριθεύ ςτισ νϋεσ αναπτυξιακϋσ προκλόςεισ. 

3. Επενδύςεισ: Ο ςχεδιαςμϐσ οφεύλει να βρει ιςορροπύα μεταξϑ μεγϊλων και μικρϐτερων 

επενδϑςεων. Ναι μεν εύναι αναγκαύεσ οι μεγϊλεσ επενδϑςεισ υψηλόσ τεχνολογύασ, αλλϊ εύναι 

εξύςου ςημαντικϋσ και οι μικρϐτερεσ επενδϑςεισ, ϐπωσ αυτϋσ ςτον αγροδιατροφικϐ τομϋα 

και τισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ μικρϐτερων ϋργων ΑΠΕ για τη διαμϐρφωςη ενϐσ 
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διαφοροποιημϋνου βιώςιμου αναπτυξιακοϑ μοντϋλου. Επύςησ ο ςχεδιαςμϐσ θα πρϋπει να 

ενιςχϑει τη διαφοροπούηςη των επενδϑςεων και να μην οδηγεύ ςε νϋεσ μονοκαλλιϋργειεσ 

(πχ. ανϊπτυξη μεγϊλων ϋργων ΑΠΕ). 

4. Ρόλοσ του κρϊτουσ: Στον ςχεδιαςμϐ τησ μεταλιγνιτικόσ περιϐδου πρϋπει να αποτυπωθεύ ο 

ρϐλοσ του κρϊτουσ, ϐχι μϐνο ςτον ςυντονιςμϐ του ςχεδιαςμοϑ αλλϊ και ωσ επενδυτικϐσ 

φορϋασ. Το κρϊτοσ μπορεύ να αποτελϋςει τον επενδυτό – πιλϐτο και επύςησ να αναλϊβει 

ϋργα που δεν μποροϑν να αναληφθοϑν απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα αλλϊ εύναι κομβικόσ 

ςημαςύασ για την αναπτυξιακό προοπτικό τησ περιοχόσ, ϐπωσ τα ϋργα υποδομών (πχ. 

αεροδρϐμιο, ςιδηρϐδρομοσ, κϊ). 

5. Τφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ: Ο ςχεδιαςμϐσ προτεύνεται να ςυμπεριλϊβει μϋτρα και κύνητρα 

και για τισ υφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ και ϐχι μϐνο για την προςϋλκυςη νϋων επενδϑςεων. Οι 

υφιςτϊμενεσ θϋςεισ εργαςύασ πρϋπει να ενιςχυθοϑν και να πολλαπλαςιαςτοϑν. Σε αυτό την 

κατεϑθυνςη μπορεύ να ςυμβϊλει ϋνα ειδικϐ καθεςτώσ για την περιοχό, που μπορεύ μεταξϑ 

ϊλλων να αφορϊ ςε εξειδικευμϋνα προγρϊμματα του ΟΑΕΔ, ειδικϐ καθεςτώσ ενύςχυςησ 

υφιςτϊμενων επιχειρόςεων κϊ.  

6. Διαθϋςιμοι πόροι: Εύναι αναγκαύο να αποςαφηνιςτεύ η κατανομό του ςυνϐλου των πϐρων 

του ΠΔΑΜ ςτισ περιφϋρειεσ υπϐ μετϊβαςη και να αντιςτοιχηθοϑν οι επενδϑςεισ που 

προκρύνονται για την περιοχό με τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ. Επιπλϋον, κρύνεται ωσ 

απαραύτητη η ςυμπλόρωςη των διαθϋςιμων πϐρων με πϐρουσ και απϐ ϊλλεσ πηγϋσ, ϐπωσ 

αυτού απϐ τα δημϐςια ϋςοδα δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων διοξειδύου του ϊνθρακα 

(Σϑςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών).  

7. Ενεργειακόσ χαρακτόρασ περιοχόσ: Εύναι ςημαντικό η διατόρηςη του ενεργειακοϑ 

χαρακτόρα τησ περιοχόσ και η αξιοπούηςη των ενεργειακών υποδομών. Προσ αυτό την 

κατεϑθυνςη απαιτεύται η ςωςτό χωροθϋτηςη μονϊδων ΑΠΕ, η επϋκταςη τησ 

ηλεκτροκύνηςησ, η υλοπούηςη επενδϑςεων ςτο καθαρϐ υδρογϐνο και η ενύςχυςη ϋργων 

αποθόκευςησ ενϋργειασ. Όςον αφορϊ ςτην αποθόκευςη ενϋργειασ, θα μποροϑςε να 

προβλεφθεύ δεςμευτικϐ ποςοςτϐ ενϋργειασ προσ αποθόκευςη.  

8. Ενεργειακϋσ κοινότητεσ: Η παραγωγό ενϋργειασ απϐ πολύτεσ πρϋπει να προβλεφθεύ και 

να αποτελϋςει μϋροσ του ςχεδιαςμοϑ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. Σε αυτό την κατεϑθυνςη θα 

πρϋπει να ενιςχυθοϑν με τρϐπο ςυντεταγμϋνο, ώςτε να διοχετευθοϑν τα οφϋλη απϐ την 

ενεργειακό μετϊβαςη ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ.  

9. Σοπικό αυτοδιούκηςη: Εύναι ςημαντικό η μεγαλϑτερη εμπλοκό τησ τοπικόσ κοινωνύασ 

ςτον ςχεδιαςμϐ. Οι φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ μποροϑν και πρϋπει να ϋχουν 

περιςςϐτερο ενεργϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ για τη 

μεταλιγνιτικό περύοδο. 

10. Αποκατϊςταςη εδαφών: Εύναι αναγκαύα η ϊμεςη αποςαφόνιςη των εκτϊςεων που θα 

αποκαταςταθοϑν και η διαςφϊλιςη τησ πρϐςβαςησ των τοπικών κοινωνιών ςε αυτϋσ. Τα 

λιγνιτικϊ πεδύα που θα αποκαταςταθοϑν αποτελοϑν ϋναν ςημαντικϐ πϐρο για την περιοχό 

και πρϋπει να αξιοποιηθοϑν με τον βϋλτιςτο δυνατϐ τρϐπο. Αν δεν αποςαφηνιςτεύ η 

μελλοντικό τουσ χρόςη δεν μπορεύ να προχωρόςει η αποκατϊςταςό τουσ. Συνεπώσ, εύναι 

επεύγουςα η διαμϐρφωςη των χρόςεων γησ ςτισ περιοχϋσ αποκατϊςταςησ. Παρϊλληλα, 

πρϋπει να υπϊρξει ςχετικό πρϐβλεψη και για τα εδϊφη που δεν ανόκουν ςτη ΔΕΗ, ενώ για 

τα ορυχεύα που ϋχουν όδη κλεύςει, ϐπωσ αυτϐ του Αμυνταύου, πρϋπει ϊμεςα να ξεκινόςει η 

διαδικαςύα αποκατϊςταςησ ςτο πλαύςιο τησ τόρηςησ των υφιςτϊμενων περιβαλλοντικών 

ϐρων. Επύςησ, η διαχεύριςη των υδατικών πϐρων αποτελεύ καθοριςτικό παρϊμετρο για την 

αποκατϊςταςη των λιγνιτικών πεδύων.   

11. Μεγϊλα ϋργα υποδομών: Ο ςχεδιαςμϐσ για μεγϊλα ϋργα υποδομών, ϐπωσ το 

ςιδηροδρομικϐ δύκτυο, που θα ςτηρύξει τον αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ εύναι αναγκαύα για την 

αναπτυξιακό ςτροφό τησ περιοχόσ. Για αυτόσ τησ κλύμακασ τα ϋργα απαιτεύται η δημϐςια 

παρϋμβαςη.  
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12. Μετεγκαταςτϊςεισ οικιςμών: Για να εύναι δύκαιη η μετϊβαςη πρϋπει να προχωρόςει 

αφοϑ ολοκληρωθοϑν οι δεςμεϑςεισ και οι υποχρεώςεισ τησ ΔΕΗ και τησ κεντρικόσ 

κυβϋρνηςησ απϋναντι ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ. Επομϋνωσ απαιτεύται η ολοκλόρωςη των 

μετεγκαταςτϊςεων των οικιςμών που βρύςκονται ςε εκκρεμϐτητα (πχ. οι οικιςμού του 

Δόμου Εορδαύασ: Κϐμανοσ, Πτελεώνα, Μαυροπηγό, ο οικιςμϐσ των Αναργϑρων του Δόμου 

Αμυνταύου κϊ).  

13. Σαυτότητα περιοχόσ:  Για την ενύςχυςη τησ αναγνωριςιμϐτητασ τησ περιοχόσ και την 

προςϋλκυςη επενδϑςεων προτεύνεται η δημιουργύα ταυτϐτητασ τησ περιοχόσ (branding). 

14. Βιώςιμη ανϊπτυξη: Το φυςικϐ περιβϊλλον τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ μπορεύ να αποτελϋςει 

μοχλϐ για την ανϊπτυξό τησ. Ο ορεινϐσ τησ ϐγκοσ μπορεύ να αξιοποιηθεύ τουριςτικϊ 

παρϋχοντασ εναλλακτικϋσ (πχ. γαςτρονομικϐσ τουριςμϐσ), ενώ υπϊρχει όδη μια κρύςιμη 

επιχειρηματικό “μϊζα” ςτον τομϋα τησ οινοποιύασ και ςτην αλυςύδα γαςτρονομύασ που 

μπορεύ να ςυμβϊλει ςε αυτό την κατεϑθυνςη. Επύςησ, η φϑςη τησ περιοχόσ μπορεύ να την 

αναδεύξει ςε εναλλακτικϐ τουριςτικϐ προοριςμϐ, για την ανϊπτυξη του οπούου δεν 

απαιτοϑνται υψηλϋσ επενδϑςεισ (πχ. περιπατητικϐσ τουριςμϐσ, αγροτουριςμϐσ, 

ποδηλατικϐσ τουριςμϐσ κϊ).  

15. Αξιοπούηςη φυςικών πόρων: Το υδατικϐ δυναμικϐ τησ περιοχόσ αλλϊ και τα δαςικϊ τησ 

οικοςυςτόματα μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ και τησ 

δημιουργύασ τοπικϊ προςτιθϋμενησ αξύασ, ςτοιχεύο που δεν προβλϋπεται ςτον υφιςτϊμενο 

ςχεδιαςμϐ. 

16. Αγροτουριςμόσ: Η περιοχό διαθϋτει ςημαντικϊ προώϐντα ποιϐτητασ (ΠΟΠ και ΠΓΕ) που 

την καθιςτοϑν ευρϑτερα γνωςτό. Απαιτεύται ϐμωσ ϋνα ςχϋδιο για την ανϊπτυξη του 

αγροτουριςμοϑ ςτην περιοχό που δεν θα περιορύζεται ςε μεμονωμϋνεσ επενδϑςεισ, αλλϊ θα 

τισ εντϊςςει ςε ϋναν ευρϑτερο ςχεδιαςμϐ ανϊπτυξησ του αγροδιατροφικοϑ τομϋα.  

17. Ενημϋρωςη-διϊχυςη πληροφορύασ: Διαμϐρφωςη ςχεδύου επικοινωνύασ του ςχεδιαςμοϑ 

τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ προσ ϐλουσ, ϐχι μϐνο ςτουσ ϊμεςα εμπλεκϐμενουσ. Επύςησ, 

ενιςχυτικό θα όταν η πρϐβλεψη διαδικαςύασ που να κατοχυρώνει τη διαδραςτικϐτητα 

μεταξϑ των περιφερειών ςτο πρϐτυπο του διεθνοϑσ διαλϐγου που γινϐταν ςτο πλαύςιο τησ 

Πλατφϐρμασ Ϊνθρακα των Περιφερειών υπϐ Μετϊβαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Coal 

Regions in Transition Platform).  
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IV. ύςτημα διακυβϋρνηςησ  
 

Η ϋννοια τησ διακυβϋρνηςησ αναφϋρεται ςτουσ ποικύλουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ 

διαφορετικϊ ενδιαφερϐμενα μϋρη ςυνεργϊζονται και αλληλεπιδροϑν για την επύτευξη ενϐσ 

ςυλλογικοϑ ςτϐχου. Η διακυβϋρνηςη αφορϊ τουσ κανϐνεσ, τισ διαδικαςύεσ και τη ςυμπεριφορϊ 

μϋςω των οπούων εκφρϊζονται οι διαφορετικϋσ θϋςεισ, λαμβϊνονται αποφϊςεισ,  γύνεται η 

διαχεύριςη των πϐρων και υλοποιεύται εν γϋνει ο ςχεδιαςμϐσ.  

 

Για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ςε μετϊβαςη το φϊςμα των ενδιαφερομϋνων μερών θα πρϋπει να 

εύναι ευρϑ και να περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ την κεντρικό κυβϋρνηςη, την τοπικό αυτοδιούκηςη 

α’ και β’ βαθμοϑ, τα λιγνιτικϊ χωριϊ, επιχειρόςεισ ϐλων των τομϋων τησ οικονομύασ, 

εργαζϐμενουσ, ακαδημαώκοϑσ, επιςτημονικοϑσ και ερευνητικοϑσ φορεύσ, ιδρϑματα, τη νεολαύα, 

την κοινωνύα των πολιτών, τον κϐςμο του πολιτιςμοϑ, κοκ. Όλοι αυτού δϑναται να 
ςυνεργϊζονται και να αλληλεπιδροϑν με διϊφορουσ τρϐπουσ και ςε διαφορετικϊ επύπεδα.  

 

Η πρϐκληςη τησ μετϊβαςησ εύναι τϋτοιου μεγϋθουσ που δεν αφορϊ μϐνο την αναδιϊρθρωςη 

του παραγωγικοϑ μοντϋλου, αλλϊ δοκιμϊζει τα ϐρια τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ και ςυνεπϊγεται και κοινωνικϐ μεταςχηματιςμϐ. Ϊλλωςτε, η επιτυχύα τησ μετϊβαςησ 

θα κριθεύ απϐ τον βαθμϐ νομιμοπούηςησ και οικειοπούηςησ (ownership) των διαδικαςιών απϐ 

τισ ύδιεσ τισ κοινωνύεσ. Με ϊλλα λϐγια, απαραύτητη προϒπϐθεςη για μια επιτυχό μεταςτροφό 

του οικονομικοϑ προτϑπου τησ περιοχόσ εύναι η ενεργϐσ ςυμμετοχό τησ κοινωνύασ ςτον 

ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ. 

Αποτϑπωςη υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 
 

Την απϐφαςη τησ απολιγνιτοπούηςησ τον Σεπτϋμβριο του 2019 ακολοϑθηςε η ςυγκρϐτηςη 

Κυβερνητικόσ Επιτροπόσ για τη Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη (ΔΑΜ) τον Δεκϋμβριο του 

2019. Πρϐκειται για μια διυπουργικό Επιτροπό για την απολιγνιτοπούηςη υπϐ την προεδρύα 

του Υπουργοϑ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με ςκοπϐ την εκπϐνηςη ενϐσ κεντρικοϑ Σχεδύου 

Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΣΔΑΜ) ςτη μεταλιγνιτικό εποχό. Το ϋργο αυτϐ ανατϋθηκε 

ςε Συντονιςτικό Επιτροπό ςτην οπούα, ϑςτερα απϐ διεϑρυνςό τησ, ςυμμετϋχουν: οι Γενικού 

Γραμματεύσ Οικονομικόσ Πολιτικόσ, Δημοςύων Επενδϑςεων και ΕΣΠΑ, Ενϋργειασ και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών, Αγροτικόσ Πολιτικόσ και Τροφύμων, Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, οι 

Περιφερειϊρχεσ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Πελοποννόςου καθώσ και ο Διευθϑνων Σϑμβουλοσ τησ 

ΔΕΗ. Με τον νϐμο 4685/2020, που ψηφύςτηκε ςτισ αρχϋσ ΜαϏου 2020, προβλϋφθηκε η 

ςτελϋχωςη και η ςχετικό επιχειρηςιακό δομό του ΣΔΑΜ (Τεχνικό Γραμματεύα ΣΔΑΜ). 

Επιςημαύνεται ϐτι απϐ την Επιτροπό ΣΔΑΜ, που ουςιαςτικϊ αποτελεύ την κεντρικό δομό 

διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, απουςιϊζουν οι δόμαρχοι των πϋντε λιγνιτικών δόμων 

τησ χώρασ, εκπρϐςωποι των εργαζομϋνων και τησ κοινωνύασ των πολιτών, καθώσ και 

περιβαλλοντικού εταύροι, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ τουσ ςχετικοϑσ κανονιςμοϑσ τησ ΕΕ. 

 

Στο Σχϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΣΔΑΜ), το λεγϐμενο Master Plan, που 

παρουςιϊςτηκε τον Οκτώβριο του 2020, δεν περιγρϊφεται ϋνα διακριτϐ ςϑςτημα 

διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ, αλλϊ αναφϋρονται αφενϐσ οι ςυνεργαςύεσ τησ Επιτροπόσ ΣΔΑΜ 

με τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ κατϊ την εκπϐνηςη του ςχεδιαςμοϑ και αφετϋρου 

προδιαγρϊφονται ςτοιχεύα ενϐσ μελλοντικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ. Ειδικϐτερα, 

προβλϋπεται η κατϊρτιςη ενϐσ διακριτοϑ Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ για 

την προγραμματικό περύοδο 2021-2027, η δημιουργύα Παρατηρητηρύου Σχεδύου Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ, καθώσ και η δημιουργύα νϋοσ εξειδικευμϋνου φορϋα με την αντιπροςωπευτικό 
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επωνυμύα «Μετϊβαςη Α.Ε.» για την αποτελεςματικό υλοπούηςη των ϋργων ςτισ περιοχϋσ 

μετϊβαςησ. 

 

Στα ΕΣΔΙΜ που παρουςιϊςτηκαν αργϐτερα αποτυπώνεται η αρχικό πρϐταςη τησ κυβϋρνηςησ 

για τον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ, που εύναι κοινϐσ για τισ δϑο λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ και τα νηςιϊ του Βϐρειου και Νϐτιου Αιγαύου και τησ Κρότησ. Ουςιαςτικϊ ο 

μηχανιςμϐσ αυτϐσ περιγρϊφει τη διακυβϋρνηςη του Προγρϊμματοσ ΔΑΜ, ςτη βϊςη των 

προβλϋψεων του Κοινοϑ Κανονιςμοϑ Κοινών Διατϊξεων τησ ΕΕ, ο οπούοσ ορύζει κοινϋσ αρχϋσ, 

κοινοϑσ κανϐνεσ και κοινϊ πρϐτυπα για τη λειτουργύα των διαθρωτικών ταμεύων τησ ΕΕ, 

μεταξϑ αυτών και του Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ.  

 

Συγκεκριμϋνα, η οργανωτικό δομό τησ εγχώριασ διαδικαςύασ μετϊβαςησ περιλαμβϊνει τισ εξόσ 

δομϋσ: 

 Κυβερνητικό Επιτροπό 

 Συντονιςτικό Επιτροπό 

 Τεχνικό Γραμματεύα 

 Ειδικό Υπηρεςύα Συντονιςμοϑ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (Ειδικό Υπηρεςύα 
Διαχεύριςησ) 

 Παρατηρητόριο Σχεδύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

 Τεχνικό Επιτροπό και Task Force Enterprise Greece 

 Επιτροπό και Υποεπιτροπϋσ Παρακολοϑθηςησ ΕΠ-ΔΑΜ 2021-2027 

 «Μετϊβαςη ΑΕ»- κϑριοσ φορϋασ υλοπούηςησ ϋργων.  
 

Ακϐμα το ΕΣΔΙΜ προςδιορύζει την Εταιρικό Σχϋςη και τα μϋτρα για την παρακολοϑθηςη και 

την αξιολϐγηςό του. Η δομό αυτό περιγρϊφεται ςτο παρακϊτω ςχεδιϊγραμμα:  

 

 
Πηγό: ΕΣΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ, 2021 

 

Τον Νοϋμβριο του 2020, μετϊ απϐ ςυμφωνύα με την Entreprise Greece, ανακοινώθηκε η 

ςυγκρϐτηςη μιασ Ομϊδασ Κροϑςησ (Task Force) για την οργανωμϋνη υποδοχό, την ενημϋρωςη 

και την υποςτόριξη των ενδιαφερϐμενων επενδυτών, ενώ παρϊλληλα προετοιμϊζεται και η 

ςχετικό επικοινωνιακό εκςτρατεύα. 

 

Στο υπϐμνημα κατανϐηςησ βαςικών αρχών (concept paper) του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ 

Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) 2021-2027 το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ ςυμπληρώνεται απϐ 
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τη ςυγκρϐτηςη Επιχειρηςιακόσ Μονϊδασ του Entreprise Greece (one stop shop), η οπούα 

αποτελεύ μετεξϋλιξη τησ Ομϊδασ Κροϑςησ (“Task Force”) και θα παρϋχει υπηρεςύεσ γενικόσ 

αναφορϊσ και ςυνολικόσ εξυπηρϋτηςησ. Ακϐμη, περιγρϊφεται η ύδρυςη εξειδικευμϋνου 

οργανωτικοϑ ςχόματοσ με τη μορφό «Οχόματοσ Ειδικοϑ Σκοποϑ» (SPV), ςτην κυριϐτητα του 

οπούου θα περιϋλθουν ϐλεσ οι γαύεσ των ευρϋων ζωνών εξϐρυξησ λιγνύτη και τα πϊγια επύ 

αυτών ςτοιχεύα, εκτϐσ εκεύνων μϐνο που θα διατηρόςει η ΔΕΗ Α.Ε. για δικϋσ τησ 

δραςτηριϐτητεσ (περύπου 1/3 των εκτϊςεων). Το εν λϐγω SPV θα ϋχει την αρμοδιϐτητα 

αποκατϊςταςησ, εξυγύανςησ και αναβϊθμιςησ των εκτϊςεων αυτών ςτισ γαύεσ των ευρϋων 

ζωνών εξϐρυξησ λιγνύτη και λειτουργύασ των ατμοηλεκτρικών ςταθμών τησ ΔΕΗ Α.Ε. Θα 

αναπτϑξει επύςησ ςχεδιαςμοϑσ για την αξιοπούηςό τουσ, ςϑμφωνα με τισ γενικϋσ χρόςεισ γησ 

που ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτο ΣΔΑΜ, και τη διϊθεςό τουσ για την ανϊπτυξη νϋων οικονομικών 

δραςτηριοτότων με ενιαύεσ και ταχϑτατεσ διαδικαςύεσ αδειοδϐτηςησ. 

 

Επιπλϋον, με πρωτοβουλύα του Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Μακεδονύασ ςυςτόθηκε τον Μϊιο του 

2020 ομϊδα εργαςύασ για την υποςτόριξη τησ Περιφϋρειασ ςτη μετϊβαςό τησ ςτη 

μεταλιγνιτικό εποχό τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο. Η Επιτροπό απαρτύζεται 

απϐ 34 μϋλη ςυνολικϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Συντονιςτό του ΣΔΑΜ. Τον Ιοϑλιο του 2020 

καταρτύςτηκαν επτϊ υπο-ομϊδεσ εργαςύασ για την εμβϊθυνςη ςε επιμϋρουσ ζητόματα 

μετϊβαςησ (αποκατϊςταςη εδαφών, αξιοπούηςη υφιςτϊμενων υποδομών, αξιολϐγηςη 

επενδϑςεων κλπ). Ενώ ςε αυτό την ομϊδα μετϋχουν πολλού εκπρϐςωποι των εργαζομϋνων, 

ακαδημαώκών ιδρυμϊτων και εκπρϐςωποσ τησ κοινωνύασ των πολιτών, και πϊλι απουςιϊζουν 

οι δόμαρχοι των λιγνιτικών δόμων τησ Περιφϋρειασ.     

 

Διαθέςιμα ςτοιχεία για τη γνώμη/ ςυμμετοχή των πολιτών 

Η μϋχρι ςτιγμόσ εμπλοκό των πολιτών αφοροϑςε τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςτισ 

διαβουλεϑςεισ που διενεργόθηκαν για:  

 την Πρϐταςη του Δόμου Κοζϊνησ για μια Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη (Ιοϑλιοσ 

2020), 

 το ΣΔΑΜ (Οκτώβριοσ 2020) και 

 το ΠΔΑΜ (Απρύλιοσ 2021).  
 

Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η κϊθε μια απϐ τισ παραπϊνω διαδικαςύεσ διαβοϑλευςησ ακολοϑθηςε 

διαφορετικϐ μοντϋλο. Για την Πρϐταςη του Δόμου Κοζϊνησ για μια Δύκαιη Αναπτυξιακό 

Μετϊβαςη οι απϐψεισ υποβϊλλονταν ςτο Δόμο. Για το ΣΔΑΜ διεξόχθη ανοιχτό διαβοϑλευςη, 

ϐπου ςτο opengov.gr μπορεύ κανεύσ να δει τισ κατατεθειμϋνεσ απϐψεισ και τουσ φορεύσ που τισ 

υπϋβαλαν. Η διαβοϑλευςη των ΕΣΔΙΜ δεν όταν δημϐςια και διεξόχθη μεταξϑ τησ Επιτροπόσ 

ΣΔΑΜ και επιλεγμϋνων φορϋων. Τϋλοσ, η διαβοϑλευςη του ΠΔΑΜ δημοςιοποιόθηκε μϐνο ςτον 

ιςτϐτοπο του ΣΔΑΜ, διενεργόθηκε μϋςω ερωτηματολογύου και οι απϐψεισ που κατατϋθηκαν 

δεν ϋχουν ακϐμα δημοςιοποιηθεύ. Απϐ τα ςτοιχεύα που αντλοϑνται απϐ τη δημϐςια 

διαβοϑλευςη του ΣΔΑΜ παρατηρεύται περιοριςμϋνη ςυμμετοχό των πολιτών, καθώσ 

κατατϋθηκαν 85 ςχϐλια κατϊ κϑριο λϐγο απϐ φορεύσ.  

 

Ακϐμη, ςτοιχεύα για τη ςυμμετοχό και την ϊποψη των πολιτών για τη Δύκαιη Μετϊβαςη εύναι 

διαθϋςιμα απϐ δϑο ϋρευνεσ κοινόσ γνώμησ. Η πρώτη διεξόχθη απϐ τη διαΝΕΟςισ, το Green 

Tank, την καθηγότρια Εμμανουϋλα Δοϑςη και την εταιρεύα Marc τον Νοϋμβριο του 2020 και 

αφοροϑςε τισ Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ Φλώρινασ και Κοζϊνησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα και τησ 

Αρκαδύασ ςτην Πελοπϐννηςο, και η δεϑτερη όταν το «Βαρϐμετρο Γνώμησ»11 που διενεργόθηκε 

                                                             
11 Βαρϐμετρο Γνώμησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. 2021.  https://bit.ly/3uLwErF  

https://bit.ly/3uLwErF


19 
 

απϐ τη δημοτικό κύνηςη «Κοζϊνη τϐποσ να ζεισ» και αφοροϑςε τον Δόμο Κοζϊνησ 

(Φεβρουϊριοσ-Μϊρτιοσ 2021).  

 

Απϐ την πρώτη ϋρευνα γνώμησ12, η οπούα μϊλιςτα διεξόχθη κατϊ τη διϊρκεια τησ δημϐςιασ 

διαβοϑλευςησ του ΣΔΑΜ, προκϑπτει ϐτι οι πολύτεσ εύχαν πολϑ περιοριςμϋνη γνώςη των 

προτϊςεων που περιλαμβϊνονταν ςτο υπϐ διαβοϑλευςη ΣΔΑΜ καθώσ και για την ύδια την 

ϑπαρξη τησ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ. Ακϐμη, για το ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ, οι πολύτεσ 

αποζητοϑν ϋνα λιγϐτερο ςυγκεντρωτικϐ μοντϋλο που να ςτηρύζεται περιςςϐτερο ςτην τοπικό 

αυτοδιούκηςη και λιγϐτερο ςτην κεντρικό κυβϋρνηςη.  

 

Απϐ την ανϊλυςη του δεϑτερου κϑκλου του «Βαρϐμετρου Γνώμησ»13 προκϑπτει η επιθυμύα των 

πολιτών για ενιςχυμϋνο ρϐλο τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ και 

ιδιαύτερα ςτη διακυβϋρνηςη των χρηματοδοτικών πϐρων (SPV, Μετϊβαςη ΑΕ). Ακϐμη 

αναγνωρύζεται ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη η κϑρια ευθϑνη τησ ϋγκυρησ και ϋγκαιρησ 

ενημϋρωςησ των πολιτών γϑρω απϐ τα ζητόματα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ και τησ διαβοϑλευςησ 

επύ του ςχεδιαςμοϑ. 

Μϋχρι τώρα πώσ; 
 

Η ενϐτητα αυτό επικϋντρωςε ςτη μϋχρι τώρα διαμϐρφωςη του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ 

μετϊβαςησ, τη ςυμμετοχό των πολιτών, των φορϋων και των τοπικών κοινωνιών.  

 

Σημαντικϐσ παρϊγοντασ ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ εύναι ο χρονικϐσ 

ορύζοντασ ςτον οπούο κανεύσ τοποθετεύ τη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ. Για την πλειονϐτητα των 

ςυμμετεχϐντων (41%) τα πρώτα δεύγματα μεταςχηματιςμοϑ τησ τοπικόσ οικονομύασ θα πρϋπει 

να φανοϑν μϋχρι το 2028, ενώ ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ (29%) πιςτεϑει ϐτι η διαδικαςύα αυτό 

θα διαρκϋςει μϋχρι το 2035, ϐπωσ φαύνεται και ςτο Διϊγραμμα 4. Ακϐμη, για τουσ 

περιςςϐτερουσ ςυμμετϋχοντεσ το ςημαντικϐτερο ςτοιχεύο ενϐσ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ 

μετϊβαςησ όταν η ςυμμετοχό ςτη λόψη αποφϊςεων (35%) και ακολοϑθηςε η πρϐςβαςη ςτην 

πληροφορύα (29%) και οι ςυνϋργειεσ μεταξϑ διαφορετικών φορϋων (16%), ϐπωσ φαύνεται και 

ςτο Διϊγραμμα 5. Αξιοςημεύωτο εύναι ϐτι μϐλισ το 6% των ςυμμετεχϐντων αξιολϐγηςε τη 

διαβοϑλευςη ωσ ςημαντικϐ ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. 

 

 

                                                             
12 Διανϋοςισ. 11.2020. Απολιγνιτοπούηςη και μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό: Τι πιςτεϑουν οι πολύτεσ των 
λιγνιτικών περιοχών. https://bit.ly/3pdN8Yk  
13 Δημοτικό Κύνηςη «Κοζϊνη τϐποσ να ζεισ». 03.2021. Βαρϐμετρο Γνώμησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, Ανϊλυςη απαντόςεων 
2ου Ερωτηματολογύου (10/03/2021 – 18/03/2021) Συμβολό ςτη διαβοϑλευςη του Εδαφικοϑ Σχεδύου Δύκαιησ και 
Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. https://bit.ly/3vOREz8  

https://bit.ly/3pdN8Yk
https://bit.ly/3vOREz8
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Διϊγραμμα 4: Απαιτοϑμενοσ χρϐνοσ μεταςχηματιςμοϑ τησ τοπικόσ οικονομύασ 

 

 
Διϊγραμμα 5: Στοιχεύα ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ δύκαιησ μετϊβαςησ 

 

Τα ερωτόματα που απαςχϐληςαν αυτό τη θεματικό ενϐτητα όταν τα εξόσ: 

1. Πωσ κρύνετε το μϋχρι ςόμερα ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ; Ποιο πιςτεϑετε 

ϐτι εύναι το πιο θετικϐ και το πιο αρνητικϐ ςτοιχεύο του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ 

διακυβϋρνηςησ;  

2. Πιςτεϑετε ϐτι ςτον δημϐςιο διϊλογο που ϋχει διεξαχθεύ μϋχρι ςτιγμόσ ϋχουν ακουςτεύ 

ϐλεσ οι απϐψεισ; Θεωρεύτε ϐτι οι απϐψεισ που ακοϑγονται λαμβϊνονται υπϐψη ό 

επηρεϊζουν τισ αποφϊςεισ; 

 

Εύναι γεγονϐσ ϐτι η Δυτικό Μακεδονύα διαθϋτει ϋνα ςημαντικϐ επιςτημονικϐ δυναμικϐ 

(Πανεπιςτόμιο, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Ερευνητικϊ κϋντρα) το οπούο ϋχει ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτον 

διϊλογο για τη μετϊβαςη τησ περιοχόσ με τη διατϑπωςη απϐψεων και προτϊςεων καθώσ και 

τη ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ (πχ. Παγκϐςμια Τρϊπεζα). Σημειώθηκε ϐτι η διαδικαςύα τησ 

μετϊβαςησ απαςχολεύ ϐχι μϐνο την τοπικό κοινωνύα αλλϊ και το υψηλϐτερο επύπεδο τησ 

κυβϋρνηςησ, γεγονϐσ θετικϐ για τη διαςφϊλιςη τησ πορεύασ τησ μετϊβαςησ. Επύςησ, 
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επιςημϊνθηκε ϐτι το ϋργο τησ Συντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΔΑΜ αναγνωρύζεται απϐ την τοπικό 

κοινωνύα και μϊλιςτα η μϋχρι ςτιγμόσ διαβοϑλευςη του ςχεδιαςμοϑ υπόρξε για αρκετοϑσ 

εξαντλητικό και ανοιχτό ςτην κατϊθεςη απϐψεων και προτϊςεων. Παρϊλληλα τονύςτηκε απϐ 

κϊποιουσ ϐτι παρϐλο που το υφιςτϊμενο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ εύναι κεντρικϐ (top-down) 

εύναι καλϊ οργανωμϋνο, ςυμπαγϋσ ωσ προσ τουσ ςτϐχουσ και τον τρϐπο λειτουργύασ, και 

δημιουργεύ την αύςθηςη αςφϊλειασ ϐτι μπορεύ να διαχειριςτεύ την κατϊςταςη ςϑμφωνα με τισ 

ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ που ϋχουν γύνει. Το Όχημα Ειδικοϑ Σκοποϑ (SPV) που ϋχει προβλεφθεύ 

για την αποκατϊςταςη των λιγνιτκών εδαφών και τη διαχεύριςό τουσ φαύνεται να εύναι ϋνα 

ευϋλικτο ςχόμα που αξιοποιεύ την εμπειρύα απϐ τη διαχεύριςη ϊλλων μεγϊλων ϋργων, ϐπωσ η 

ανϊπτυξη τησ Εγνατύασ Οδοϑ, και μπορεύ να ςυμβϊλει ςτον μεταςχηματιςμϐ τησ περιοχόσ. 

Επύςησ, η πρϐςφατη δόλωςη του Συντονιςτό ΔΑΜ για τη διεϑρυνςη τησ ςυντονιςτικόσ 

επιτροπόσ και τη ςυμπερύληψη ςε αυτό των δημοτικών αρχών των λιγνιτικών περιοχών 

αποτελεύ για πολλοϑσ μια θετικό εξϋλιξη. 

 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ τα ύδια χαρακτηριςτικϊ που αναγνωρύςτηκαν απϐ κϊποιουσ 

ςυμμετϋχοντεσ ωσ θετικϊ, εύχαν για ϊλλουσ αρνητικό χροιϊ. Ειδικϐτερα, ςημειώθηκε ϐτι η δομό 

του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ εύναι κεντρικό, δαιδαλώδησ και γραφειοκρατικό, 

ενώ οι αποφϊςεισ ανακοινώνονται και μϊλιςτα με ςτενϊ χρονικϊ πλαύςια διαβοϑλευςησ. 

Παρϐλο που το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ φαύνεται ωσ πολυ-ςυμμετοχικϐ, τελικϊ οι αποφϊςεισ 

εύναι όδη ειλημμϋνεσ και, μϊλιςτα ςε πολϑ υψηλϐ επύπεδο, ενώ,  ανακοινώνονται ϐταν φτϊνουν 

ςε ϋνα προχωρημϋνο ςτϊδιο, με αποτϋλεςμα να οδηγοϑμαςτε ςτα ϐρια τησ προςχηματικόσ 

διαβοϑλευςησ.  

 

Ενώ κϊποιοι ςυμμετϋχοντεσ θεωροϑν ϐτι ϋχει υπϊρξει επαρκόσ και μερικϋσ φορϋσ εξαντλητικό 

διαβοϑλευςη, αρκετού εύναι αυτού που επεςόμαναν ϐτι ο ςχεδιαςμϐσ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

και τα ζητόματα που θϋτει η απολιγνιτοπούηςη για το μϋλλον τησ περιοχόσ δεν ϋχουν φτϊςει 

ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ. Οι κϊτοικοι των λιγνιτικών περιοχών δεν γνωρύζουν το ΣΔΑΜ, 

παρατηρεύται ϋντονη παραπληροφϐρηςη για το μϋλλον των περιοχών και η κοινωνύα των 

πολιτών δεν αντιλαμβϊνεται την ϑπαρξη ενϐσ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. 

Αυτϐ ςυνεπϊγεται τη μη ςυμμετοχό των πολιτών ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων ςχετικϊ 

με τον ςχεδιαςμϐ τησ μετϊβαςησ αλλϊ και τησ μεταλιγνιτικόσ περιϐδου ευρϑτερα.  

 

Αυτϐ ϐμωσ που η πλειονϐτητα των ςυμμετεχϐντων τϐνιςε ιδιαύτερα όταν το γεγονϐσ ϐτι οι 

επενδυτικϋσ προτϊςεισ για την αναπτυξιακό προοπτικό τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ δεν εύναι 

δημϐςια διαθϋςιμεσ και ϐςεσ γνωςτοποιοϑνται δεν παρουςιϊζονται με απλϐ και κατανοητϐ 

τρϐπο, αλλϊ με ϐλεσ τισ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και τη ςυνθετϐτητα που τισ χαρακτηρύζει, 

γεγονϐσ που εντεύνει την αδιαφϊνεια, την καχυποψύα και καθιςτϊ αδϑνατη την 

παρακολοϑθηςη του διαλϐγου για τη Δύκαιη Μετϊβαςη απϐ τουσ πολύτεσ. Η αδιαφϊνεια 

ςχετικϊ με τα επιχειρηματικϊ ςχϋδια που θα ςτηρύξουν την αλλαγό του παραγωγικοϑ μοντϋλου 

τησ περιοχόσ επιδρϊ αρνητικϊ ακϐμα και ςτισ υφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ τησ περιοχόσ, αφοϑ δεν 

γνωρύζουν το επιχειρηματικϐ περιβϊλλον που διαμορφώνεται ώςτε να ςυμμετϋχουν και να 

προςαρμοςτοϑν. Χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η ταχεύα ανϊπτυξη των ϋργων ΑΠΕ 

ςτην περιοχό τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, η οπούα πραγματοποιεύται δύχωσ την ενημϋρωςη ό και 

τη ςυμμετοχό των πολιτών, δημιουργώντασ ϋντονεσ ςυγκροϑςεισ ςε τοπικϐ επύπεδο καθώσ και 

με τουσ ϊλλουσ παραγωγικοϑσ τομεύσ (πχ. γεωργύα και κτηνοτροφύα ).  

 

Επύςησ αντιμετωπύςτηκε με προβληματιςμϐ το γεγονϐσ ϐτι το Όχημα Ειδικοϑ Σκοποϑ (SPV) δεν 

θα εδρεϑει ςτη Δυτικό Μακεδονύα, ενώ θα κληθεύ να αντιμετωπύςει τα προβλόματα τησ 

περιοχόσ. Επιπλϋον ϊγνωςτεσ παραμϋνουν οι προδιαγραφϋσ του Παρατηρητηρύου του Σχεδύου 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ, γεγονϐσ που δεν ενιςχϑει τη ςυμμετοχό των τοπικών φορϋων ςε αυτϐ.  
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Η μϋχρι τώρα λειτουργύα του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ δεν ανϋδειξε μϐνο 

αδυναμύεσ ςε κεντρικϐ επύπεδο αλλϊ και ςε τοπικϐ κατϊ την ϊποψη αρκετών ςυμμετεχϐντων. 

Η επιτροπό που ςυςτϊθηκε απϐ την Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ για την επεξεργαςύα 

προτϊςεων για τη δύκαιη μετϊβαςη και οι υποεπιτροπϋσ αυτόσ, ενώ διατϑπωςαν απϐψεισ 

αυτϋσ εν τϋλει δεν ςυμπεριληφθόκαν ςτον ςχεδιαςμϐ. Σόμερα οι ομϊδεσ αυτϋσ βρύςκονται ςε 

αδρϊνεια, ενώ θα μποροϑςαν να αποτελοϑν ϋνα ςημαντικϐ κρύκο ςτο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ. 

Ακϐμη η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ δεν κατϐρθωςε ό δεν επιδύωξε να διαμορφώςει ϋνα 

αντύςτοιχο του ΣΔΑΜ ςϑςτημα τοπικόσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ, ενιςχϑοντασ την 

ιςϐτιμη ςυμμετοχό ϐλων των εμπλεκϐμενων φορϋων ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη. Επύςησ, διαφϊνηκε 

το ϐριο των τοπικών φορϋων ςτη διαμϐρφωςη ςυγκεκριμϋνων θϋςεων πϋραν τησ διατϑπωςησ 

μιασ γενικόσ θεώρηςησ για τη μεταλιγνιτικό περύοδο.  

 

Εύναι γεγονϐσ ϐμωσ ϐτι ο διϊλογοσ για το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ εκτυλύςςεται 

ενώ η μετϊβαςη βρύςκεται όδη ςε εξϋλιξη. Εκφρϊςτηκε η ϊποψη ϐτι ο δημϐςιοσ διϊλογοσ 

μονοπωλόθηκε για μεγϊλο διϊςτημα απϐ την ανϊγκη ό μη τησ απολιγνιτοπούηςησ, γεγονϐσ που 

καθυςτϋρηςε ςημαντικϊ την προετοιμαςύα για τη μετϊβαςη τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ.  Αυτϐ 

ϐμωσ που δεν αμφιςβητεύται απϐ την πλειονϐτητα των ςυμμετεχϐντων εύναι η ανϊγκη 

μεγαλϑτερησ ςυμμετοχόσ και ςυντονιςμϋνου δημϐςιου διαλϐγου, ϐχι μϐνο διμερών 

ςυναντόςεων, ώςτε να ακοϑγονται ϐλεσ οι απϐψεισ εγκαύρωσ και πριν τη λόψη αποφϊςεων. 

Μϐνο με αυτϐν τον τρϐπο οι τοπικϋσ κοινωνύεσ θα αντιληφθοϑν το επεύγον τησ κατϊςταςησ και 

ϐτι τώρα εύναι η ςτιγμό που λαμβϊνονται οι αποφϊςεισ οι οπούεσ θα καθορύςουν τισ επϐμενεσ 

δεκαετύεσ για την περιοχό.  

 

Απϐ εδώ και πϋρα τι; 
 

Η εξϋλιξη του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ θα εξαρτηθεύ ςε ςημαντικϐ 

βαθμϐ και απϐ το πϐςο οι δρώντεσ θα διεκδικόςουν τον ρϐλο τουσ ςε αυτϐ. Το να διατηρηθεύ 

το υφιςτϊμενο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ δεν αποτελεύ επιλογό για τουσ  ςυμμετϋχοντεσ. Για την 

πλειονϐτητα των ςυμμετεχϐντων το επϐμενο διϊςτημα, κατϊ την εξϋλιξη του ςχεδιαςμοϑ και 

τησ υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ, τα βαςικϐτερα ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ 

φαύνονται και ςτο Διϊγραμμα 6, εύναι η αυξημϋνη ςυμμετοχό ςτη λόψη αποφϊςεων (31%), 

περιςςϐτερη ενημϋρωςη και περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ ςυμμετοχόσ ςε τοπικϐ επύπεδο (29%), 

ενώ οι φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, Δόμοι (33%) και Περιφϋρεια (30%) κρύνονται ωσ οι 

καταλληλϐτεροι για την υλοπούηςη του ςχεδύου ΔΑΜ (Διϊγραμμα 7).  
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Διϊγραμμα 6: Στοιχεύα μελλοντικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

 

 
Διϊγραμμα 7: Καταλληλϐτεροσ φορϋασ για την υλοπούηςη του ςχεδύου ΔΑΜ 

 

Τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ μελλοντικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ 

ανιχνεϑθηκαν μϋςα απϐ τισ παρακϊτω ερωτόςεισ: 

1. Ποιεσ αλλαγϋσ θα προτεύνατε ςτο υφιςτϊμενο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ; Τι εύναι αυτϐ 

που κατϊ τη γνώμη ςασ μπορεύ να αλλϊξει, ώςτε η διακυβϋρνηςη τησ μετϊβαςησ να μην 

εξιςώνεται με τη διαχεύριςη του επϐμενου Προγρϊμματοσ 2021- 2027;  

2. Με ποιο τρϐπο πιςτεϑετε ϐτι η τοπικό κοινωνύα μπορεύ να ςυμμετϋχει πιο ενεργϊ ςτη 

μετϊβαςη; (π.χ. τοπικϋσ ςυνελεϑςεισ/ τοπικϊ δημοψηφύςματα/ τοπικϐ παρατηρητόριο 

μετϊβαςησ/ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ/ διαδικαςύεσ διαβοϑλευςησ ςε επύπεδο Δόμου και 

Περιφϋρειασ/ μϐνιμο ςυμβοϑλιο δύκαιησ μετϊβαςησ ςε Δόμουσ και Περιφϋρεια με 

ςυμμετοχό πολιτών/ ϊλλο). 

 

Το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη που θα ενιςχϑει τη ςυμμετοχό τησ τοπικόσ 

κοινωνύασ θα πρϋπει να ϋχει τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ: 
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1. υμμετοχικότητα και ςυμπερύληψη: Στη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ εμπλϋκονται πολλού 

φορεύσ διαφορετικών επιπϋδων. Για τον λϐγο αυτϐ θα πρϋπει να αναζητηθοϑν τρϐποι 

οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ και ανταλλαγόσ απϐψεων, ώςτε να ςυμμετϋχουν ϐςο το δυνατϐν 

περιςςϐτεροι απϐ τα ενδιαφερϐμενα μϋρη ςτη μετϊβαςη, ςτον δημϐςιο διϊλογο και ςτη 

λόψη και υλοπούηςη αποφϊςεων. Με αυτϐν τον τρϐπο θα μπορϋςει να διαςφαλιςτεύ 

παρϊλληλα η διαφϊνεια και η δικαιοςϑνη.  

2. υμμετοχό τοπικών αρχών: Προτεύνεται να υπϊρξει τοπικό δομό ςε επύπεδο Δόμου ό 

Περιφϋρειασ ό ϋνα υβριδικϐ ςχόμα που να υποςτηρύζει τη μετϊβαςη, ϐχι ωσ γραφεύο με τη 

λογικό του one stop shop για τη μετϊβαςη αλλϊ ωσ διακριτό δομό, ςαν μύα τοπικό task 

force. Να διαμορφωθεύ μια ενδιϊμεςη δομό μεταξϑ κεντρικόσ κυβϋρνηςησ και τοπικοϑ 

επιπϋδου ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα τησ Τςεχύασ. Προσ αυτϐ οι Δόμοι θα πρϋπει να 

ςτελεχωθοϑν με επαρκώσ καταρτιςμϋνο προςωπικϐ. Ακϐμη, η Περιφερειακό Ϋνωςη Δόμων 

(ΠΕΔ) ό οι Ενεργειακού Δόμοι θα μποροϑςαν να πρωταγωνιςτόςουν ςτον τοπικϐ δημϐςιο 

διϊλογο για τη μετϊβαςη, ώςτε να διαχϋεται η πληροφορύα ςτουσ πολύτεσ, να 

διατυπώνονται απϐψεισ και να ςυντύθενται ςε μια διαδικαςύα αμφύδρομησ 

ανατροφοδϐτηςησ με τα υπϐλοιπα επύπεδα διακυβϋρνηςησ.  

3. Ενημϋρωςη πολιτών: Η ευρεύα και κατανοητό προσ ϐλουσ ενημϋρωςη για τον ςχεδιαςμϐ 

και την υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για τη διαςφϊλιςη τησ 

διαφϊνειασ, τησ ςυμμετοχικϐτητασ και εν τϋλει τησ αποδοχόσ απϐ την τοπικό κοινωνύα. Σε 

αυτό την κατεϑθυνςη ενιςχυτικϐ ρϐλο μποροϑν να διαδραματύςουν οι επαγγελματικού και 

επιςτημονικού φορεύσ τησ περιοχόσ. Επύςησ, η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ μπορεύ να 

αποτελϋςει κϐμβο ενημϋρωςησ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη μϋςα απϐ ςτοχευμϋνεσ 

δραςτηριϐτητεσ επικοινωνύασ και διαμϐρφωςη λεπτομεροϑσ ιςτϐτοπου που να 

περιλαμβϊνει ϐλη την αναγκαύα πληροφορύα για τη μετϊβαςη ςτη Δυτικό Μακεδονύα. 

4. Αποφυγό ταύτιςησ του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ με το νϋο 

Πρόγραμμα: Η ςτϐχευςη του Προγρϊμματοσ αφορϊ ςτην υλοπούηςη επενδυτικών ςχεδύων 

και την απορρϐφηςη ςυγκεκριμϋνων πϐρων την περύοδο 2021-2027 και ωσ εκ τοϑτου 

διαθϋτει αντύςτοιχη δομό, πυλώνεσ δρϊςησ κϊ. Η διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ ϐμωσ εύναι 

ευρϑτερη, θα ϋχει μεγαλϑτερη διϊρκεια  και πρϋπει να διαςφαλιςτεύ μϋςω ενϐσ 

διαφοροποιημϋνου και περιςςϐτερο ςυμμετοχικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ που θα 

περιλαμβϊνει περιςςϐτερουσ δρώντεσ απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ ςε ϋνα Πρϐγραμμα. 

5. Ρόλοσ ΔΕΗ: Απϐ ϋνα ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ η ΔΕΗ δεν μπορεύ να 

απουςιϊζει. Οι αποφϊςεισ που καλεύται να λϊβει δεν αφοροϑν αποκλειςτικϊ αυτό ωσ 

επιχεύρηςη, αλλϊ το μϋλλον τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Ωσ εκ τοϑτου θα πρϋπει με δομημϋνο 

και δημϐςιο τρϐπο να ςυνδιαλϋγεται με την τοπικό κοινωνύα για τη αναδιαμϐρφωςη των 

κατευθϑνςεων του ςχεδιαςμοϑ. Αυτό η προςϋγγιςη εύναι αναγκαύα και για τη διαμϐρφωςη 

των χρόςεων γησ για τα λιγνιτικϊ εδϊφη που θα αποκαταςταθοϑν. 

6. Ρόλοσ Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ: Το Πανεπιςτόμιο με τη ςημερινό του μορφό 

και δρϊςη μπορεύ να καλϑψει πϊρα πολλϋσ επιςτημονικϋσ απαιτόςεισ του ΣΔΑΜ (ενϋργεια, 

ϋξυπνη γεωργύα, αργυρό οικονομύα, κτλ). Παρϊλληλα, η τεχνικό υποςτόριξη που ϋχει 

προςφϋρει μϋχρι ςτιγμόσ ςτουσ δόμουσ τησ περιφϋρειασ για τον ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη 

πολλών αναπτυξιακών ϋργων αναδεικνϑει τη δυναμικό που ϋχει το Πανεπιςτόμιο ςε ϐλα τα 

βόματα τησ υλοπούηςησ του ΣΔΑΜ. Για το λϐγο αυτϐ θα μποροϑςε να αποτελϋςει και 

τεχνικϐ ςϑμβουλο τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ.  

7. Νεολαύα: Ενώ η νεολαύα θα ϋπρεπε να ϋχει κεντρικϐ ρϐλο κι λϐγο ςτη μετϊβαςη, δεν 

εκπροςωπεύται με κϊποιο θεςμικϐ τρϐπο ςτο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ, πρϊγμα που πρϋπει 

να αλλϊξει. Για την εμπλοκό τησ ςτην υλοπούηςη τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ εύναι δυνατϐ να 

οργανωθοϑν ςυνελεϑςεισ νϋων που να παρϊγουν απϐψεισ ςχετικϊ με την πορεύα τησ 

μετϊβαςησ και τον ρϐλο των νϋων ςε αυτό, δικτϑωςη με ϊλλεσ περιοχϋσ υπϐ μετϊβαςη και 
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ανταλλαγό εμπειριών και καλών πρακτικών καθώσ και ενημερώςεισ ςτα ςχολεύα και το 

Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ.  

8. Παρατηρητόριο  ΔΑΜ: Το παρατηρητόριο αποτελεύ ςημαντικό δομό του προτεινϐμενου 

απϐ την κυβϋρνηςη ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ. Προτεύνεται να διατηρόςει την 

ανεξαρτηςύα τησ. Για το λϐγο αυτϐ θα πρϋπει να διϋπεται απϐ ϋνα τεχνοκρατικϐ και 

επιςτημονικϐ προφύλ καθώσ και επαρκεύσ πϐρουσ για τη λειτουργύα του. Ακϐμα δεν ϋχει 

αποφαςιςτεύ η ςτϐχευςό του, αλλϊ εκ του οριςμοϑ του θα κληθεύ να αποτυπώςει με 

δεύκτεσ το περιεχϐμενο τησ μετϊβαςησ, ώςτε να μπορεύ να αποτιμηθεύ ςωςτϊ η πορεύα τησ 

και να δημιουργηθεύ μια ιςχυρϊ τεκμηριωμϋνη βϊςη για την περαιτϋρω ανϊλυςό τησ. Θα 

μποροϑςε ακϐμη να επεκταθεύ ο χαρακτόρασ του ςε διευρωπαώκϐ παρατηρητόριο. 

9. Μετϊβαςη Α.Ε.: Θα πρϋπει να διαςφαλιςτεύ η ςυμμετοχό των τοπικών φορϋων ςε αυτϐ το 

ςχόμα ωσ μϋτρο για την ενύςχυςη τησ ςυμμετοχικϐτητασ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςτο 

ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ. Ακϐμη θα πρϋπει να εξαςφαλιςτεύ η ςτρατηγικό ςϑμπραξό τησ με 

τοπικοϑσ φορεύσ.  

10. Έδρα δομών ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ: θα πρϋπει οι δομϋσ διακυβϋρνηςησ τησ 

μετϊβαςησ να βρύςκονται ςτη Δυτικό Μακεδονύα για την ευκολϐτερη διαχεύριςό τουσ και 

ϋλεγχο. Ειδικϐτερα, το Παρατηρητόριο ΣΔΑΜ προτεύνεται να μην εδρεϑει ςτην Αθόνα ενώ η 

Μετϊβαςη Α.Ε. προτεύνεται να εδρεϑει ςτη Δυτικό Μακεδονύα, ώςτε να υπϊρχει ϊμεςη 

επαφό με την πρϐκληςη που καλεύται να αντιμετωπύςει. 

11. Πλατφόρμα ενημϋρωςησ - διαβούλευςησ: Εύναι απαραύτητη η δημιουργύα μιασ 

πλατφϐρμασ ςτην οπούα να καταγρϊφονται οι προτϊςεισ ςχεδιαςμοϑ τησ μετϊβαςησ, οι 

προτεινϐμενεσ επενδϑςεισ,  τα ϋργα που υλοποιοϑνται και η εξϋλιξό τουσ, η πορεύα 

υλοπούηςησ του ΠΔΑΜ και κϊθε ϊλλη πληροφορύα ςχετικϊ με τη Δύκαιη Μετϊβαςη, και ςε 

αυτό να διενεργεύται η διαβοϑλευςη, ώςτε να εξαςφαλύζεται η διαφϊνεια και η 

ςυμμετοχικϐτητα. Μπορεύ μϊλιςτα αυτό η διαδικαςύα να θεςμοθετηθεύ και να αποτελϋςει 

αναγκαύο ςτϊδιο για την περαιτϋρω υλοπούηςη ϋργων και αποφϊςεων ςχετικϊ με τη 

μετϊβαςη. 
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V. υμπερϊςματα – Προτϊςεισ πολιτικόσ  
 

Απϐ τα Ψηφιακϊ Εργαςτόρια Διαβοϑλευςησ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη αναδεύχθηκε ο ϋντονοσ 

προβληματιςμϐσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ για την πορεύα τησ μετϊβαςησ. Αποδεύχθηκε επύςησ ϐτι 

οι τοπικού φορεύσ επαγρυπνοϑν και επιθυμοϑν να ςυμβϊλλουν ςτην προςπϊθεια εξαςφϊλιςησ 

ενϐσ βιώςιμου μϋλλοντοσ τησ περιοχόσ.  

 

Οι ειδικϐτερεσ προτϊςεισ των ςυμμετεχϐντων που αναδεύχθηκαν μϋςα απϐ τα Ψηφιακϊ 

Εργαςτόρια Διαβοϑλευςησ καταγρϊφηκαν αναλυτικϊ ςτισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ. Απϐ αυτϋσ 

εύναι δυνατϐ να εξαχθοϑν ευρϑτερεσ προτϊςεισ πολιτικόσ για την περαιτϋρω πορεύα τησ 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα, τϐςο για το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ ϐςο και 

για το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ. 

 

Περιεχϐμενο ςχεδιαςμοϑ  
 

Όςον αφορϊ το περιεχϐμενο του ςχεδιαςμοϑ διαμορφώνονται δϑο επύπεδα προτϊςεων. 

Αφενϐσ εκεύνο που αφορϊ την αντιμετώπιςη των ϊμεςων ςυνεπειών τησ παϑςησ λειτουργύασ 

των λιγνιτικών μονϊδων που εύναι όδη διογκωμϋνεσ λϐγω και τησ προϒπϊρχουςασ φθύνουςασ 

αναπτυξιακόσ πορεύασ τησ περιοχόσ, και αφετϋρου εκεύνο που αφορϊ ςτον ςχεδιαςμϐ για τισ 

μελλοντικϋσ παρεμβϊςεισ που θα μεταςχηματύςουν το παραγωγικϐ πρϐτυπο ςτη μεταλιγνιτικό 

περύοδο. Ειδικϐτερα: 

 

 Για την τρϋχουςα περύοδο εύναι αναγκαύο να αντιμετωπιςτοϑν ϊμεςα και αποτελεςματικϊ 
οι κοινωνικϋσ επιπτώςεισ τησ πρώτησ περιϐδου τησ απολιγνιτοπούηςησ. Για το λϐγο αυτϐ 

χρειϊζεται η ςυγκρϐτηςη μιασ ςτρατηγικόσ για τη ςυγκρϊτηςη τησ ανεργύασ και τησ φυγόσ 

του πληθυςμοϑ που να εύναι ϊμεςα εφαρμϐςιμη και να μπορεύ να απορροφόςει τα 

κονδϑλια που ϋχουν προβλεφθεύ απϐ το Ειδικϐ Μεταβατικϐ Πρϐγραμμα Δύκαιησ 

Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2020- 2023.  

 Κρύςιμοσ κρύκοσ για την επύτευξη μιασ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο εύναι 

η νεολαύα τησ περιοχόσ. Για τον λϐγο αυτϐ προτεύνεται να προβλεφθεύ ςτο ςχεδιαςμϐ και 

να διαμορφωθοϑν εξειδικευμϋνα κύνητρα και μϋτρα ςτον ςχεδιαςμϐ τησ επικεύμενησ 

προγραμματικόσ περιϐδου που να απευθϑνονται ειδικϐτερα ςτη νεολαύα, ώςτε να 

ςυμβϊλουν ςτη ςυγκρϊτηςό τησ ςτην περιοχό και την ενςωμϊτωςό τησ ςτον αναπτυξιακϐ 

ςχεδιαςμϐ (κατϊρτιςη, απαςχϐληςη, ενύςχυςη επιχειρηματικϐτητασ κϊ).  

 Ο τοπικϐσ παρϊγοντασ πρϋπει να αποτελϋςει αναπϐςπαςτο μϋροσ του ςχεδιαςμοϑ. Αυτϐ 

ςημαύνει ϐτι ο ςχεδιαςμϐσ δεν πρϋπει να επικεντρώνεται αποκλειςτικϊ ςτα μεγϊλησ 
κλύμακασ ϋργα που θα προςελκϑςουν μεγϊλουσ επενδυτϋσ, αλλϊ θα αξιοποιεύ τισ 

υφιςτϊμενεσ επιχειρηματικϋσ δομϋσ και τα τοπικϊ ερευνητικϊ κϋντρα-πανεπιςτόμιο και 

θα δύνει κύνητρα για την ανϊπτυξη και τον πολλαπλαςιαςμϐ αυτών, ακϐμα και αν εύναι 

μικρϐτερησ δυναμικϐτητασ. Τϋτοια παραδεύγματα εύναι οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, η 

ενύςχυςη των υφιςτϊμενων επιχειρόςεων, μϋτρα που να αφοροϑν τουσ αγρϐτεσ και 

κτηνοτρϐφουσ τησ περιοχόσ κϊ.  

 Εύναι ςημαντικϐ να διατηρηθεύ ο ενεργειακόσ χαρακτόρασ τησ περιοχόσ αξιοποιώντασ τισ 
υφιςτϊμενεσ ενεργειακϋσ υποδομϋσ, ςτη βϊςη ϐμωσ τησ ορθόσ χωροθϋτηςησ των νϋων 

ενεργειακών ϋργων, και κυρύωσ των ϋργων ΑΠΕ, αλλϊ και τησ διατόρηςησ ενϐσ επαρκώσ 

διαφοροποιημϋνου παραγωγικοϑ μοντϋλου μακριϊ απϐ τη λογικό τησ μονοκαλλιϋργειασ. 
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Παρϊλληλα θα πρϋπει να αξιοποιηθοϑν περιςςϐτερο οι δυνατϐτητεσ τησ περιοχόσ για 

αποθόκευςη ενϋργειασ.   

 Η αποκατϊςταςη των λιγνιτικών εδαφών αποτελεύ κρύςιμο πϐρο για την περιοχό. Εύναι 

ςημαντικϐ να διαμορφωθούν ϊμεςα και μετϊ από εκτενό διαβούλευςη οι χρόςεισ 

γησ για αυτϊ, ώςτε να ςυμβϊλλουν με τον βϋλτιςτο τρϐπο ςτη ςτροφό του παραγωγικοϑ 

μοντϋλου τησ περιοχόσ και ςτη βιωςιμϐτητϊ τησ. 

 Ο διακριτόσ ρόλοσ του κρϊτουσ εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για τη διαςφϊλιςη τησ 
επιτυχύασ τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο. Ο ρϐλοσ του δεν πρϋπει να εύναι μϐνο 

ςυντονιςτικϐσ. Η μεταςτροφό ςτο τοπικϐ παραγωγικϐ μοντϋλο που απαιτεύται εύναι 

τϋτοιου μεγϋθουσ που δεν μπορεύ να ςτηριχθεύ αποκλειςτικϊ ςτην ιδιωτικό πρωτοβουλύα 

και ςτουσ ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ. Πϋραν αυτών απαιτοϑνται επενδϑςεισ υποδομόσ για τισ 

οπούεσ το κρϊτοσ οφεύλει να αναλϊβει πρωτεϑοντα ρϐλο.  

 Η Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών δεν εύναι αποκλειςτικϊ ϋνα τοπικϐ πρϐβλημα. 

Πρϐκειται για το μεγαλϑτερο εγχεύρημα μεταςτροφόσ του αναπτυξιακοϑ μοντϋλου 

ςυγκεκριμϋνων περιοχών, οι οπούεσ ςτόριξαν την ανϊπτυξη τησ χώρασ για δεκαετύεσ και θα 

ϋχουν καθοριςτικϐ ρϐλο και ςτο μϋλλον.  Για το λϐγο αυτϐ οι πόροι που όδη 

προγραμματύζεται να διατεθούν για τη μετϊβαςη πρϋπει να ενιςχυθούν από 

πρόςθετουσ εθνικούσ πόρουσ (πχ. ϋςοδα από δημοπραςύα δικαιωμϊτων CO2, 

λιγνιτικόσ πόροσ). 

 

Σϑςτημα Διακυβϋρνηςησ 
 

Αναφορικϊ ςτο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ αναδεικνϑεται η ανϊγκη για: 

 

 Πιο ςυμμετοχικό και ςυμπεριληπτικό χαρακτόρα απϐ το υφιςτϊμενο. Όςοι 

περιςςϐτεροι φορεύσ, κοινωνικϋσ ομϊδεσ και πολύτεσ εμπλϋκονται με δομημϋνο και διαφανό 

τρϐπο, τϐςο περιςςϐτερο αποδεκτό γύνεται η διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ, διευκολϑνεται η 

ςυμμετοχό των πολιτών ςε αυτό και εξαςφαλύζεται η αποτελεςματικϐτητα του ςχεδύου και 

η δικαιοςϑνη.  

 Πιο μακροχρόνιο ορύζοντα. Η μετϊβαςη θα  εύναι μακροχρϐνια και δεν θα περιοριςτεύ ςτη 
διϊρκεια ενϐσ προγρϊμματοσ ό μιασ προγραμματικόσ περιϐδου. Περιλαμβϊνει πολλοϑσ 

δρώντεσ και επύπεδα λειτουργύασ και κινητοποιεύ ϐχι μϐνο οικονομικοϑσ αλλϊ και 

κοινωνικοϑσ πϐρουσ. Ωσ εκ τοϑτου το ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ δεν θα 

πρϋπει να ταυτύζεται αποκλειςτικϊ με το ςϑςτημα διαχεύριςησ των χρηματοδοτικών μϋςων. 

Θα πρϋπει να μπορεύ να ανταποκριθεύ και ςτισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ 

ςε ϐλα τα ςτϊδια προγραμματιςμοϑ και υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ ςε βϊθοσ χρϐνου.  

 Ενιςχυμϋνο ρόλο τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Για τη διαςφϊλιςη τησ μεγαλϑτερησ 
ςϑνδεςησ με την τοπικό κοινωνύα, την εξαςφϊλιςη τησ ςυμμετοχόσ τησ και την αποδοχό 

του ςχεδιαςμοϑ για τη μετϊβαςη ώςτε η εφαρμογό του ςχεδύου να εύναι επιτυχόσ, θα 

πρϋπει η μετϊβαςη να αποτελϋςει βαςικό αρμοδιϐτητα τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ.  Η 

διεθνόσ και ευρωπαώκό εμπειρύα μασ δεύχνουν ϐτι για την επιτυχύα τησ μετϊβαςησ και την 

εξαςφϊλιςη τησ δικαιοςϑνησ παύζει καθοριςτικϐ ρϐλο η ενεργϐσ εμπλοκό τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ. Σε κϊθε περύπτωςη ϋνα ςυμμετοχικϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ πρϋπει να 

εξαςφαλύζει περιςςϐτερο δυναμικϐ ρϐλο για την τοπικό αυτοδιούκηςη, ώςτε να ςυμβϊλει 

ςτη διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ και ςτην υλοπούηςό του καθώσ και 

ςτην ενύςχυςη τησ αμφύδρομησ ανατροφοδϐτηςησ με τα υπϐλοιπα επύπεδα διακυβϋρνηςησ.  

 




