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Αθόνα, 25 Ιουνύου 2021 

 

Σχόλια Green Tank επί του Προγράμματοσ Δίκαιησ 

Αναπτυξιακήσ Μετάβαςησ (ΠΔΑΜ) 2021-2027 και των 

Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιησ Μετάβαςησ (ΕΣΔΙΜ) 

 

Με το παρόν κεύμενο το Green Tank καταθϋτει τα ςχόλια του επύ των νϋων ςχεδύων για το 

Πρόγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) 2021-2027 και τα Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ). Ωσ κεντρικό ςημεύο ςημειώνουμε ότι παρατηρόθηκε ςαφόσ βελτύωςη του 

περιεχομϋνου των ΕΣΔΙΜ και του ΠΔΑΜ ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ πρώτεσ εκδοχϋσ τουσ.  

 

Ειδικότερα: 

 

1. Ενεργειακέσ κοινότητεσ: Αποτελεύ ιδιαύτερα θετικό εξϋλιξη ότι τα ΕΣΔΙΜ πλϋον προβλϋπουν 

την οικονομικό ςτόριξη ενεργειακών κοινοτότων για κϊλυψη τμόματοσ του κόςτουσ 

εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων αυτοπαραγωγόσ, θϋρμανςησ ό/και ϋργων ενεργειακόσ 

αναβϊθμιςησ. Τϋτοιεσ προβλϋψεισ, που δεν υπόρχαν ςτα αρχικϊ ςχϋδια, ϋρχονται να καλύψουν 

πολύ ουςιαςτικϋσ δυςκολύεσ χρηματοδότηςησ ενεργειακών κοινοτότων κυρύωσ μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα, που ϋχουν ωσ κύρια αποςτολό την κϊλυψη ιδύων ενεργειακών 

αναγκών μϋςω αυτοπαραγωγόσ. 

 

Σημειώνεται ωςτόςο ότι υπϊρχει μια αςυνϋπεια μεταξύ ΠΔΑΜ και ΕΣΔΙΜ. Στο πρώτο κεύμενο, 

η ςτόριξη ενεργειακών κοινοτότων αναφϋρεται μόνο ςτον υπο-ϊξονα τησ ενεργειακόσ 

αποδοτικότητασ (ςελ. 13) «Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη ςυςτημάτων 

θέρμανςησ ή/και δράςεων εξοικονόμηςησ ενέργειασ ή/και ςυςτημάτων αποθήκευςησ 

ενέργειασ» (απουςιϊζει δηλαδό η αυτοπαραγωγό), ενώ κανονικϊ και ςύμφωνα επύςησ με τα 

προβλεπόμενα ςτα ΕΣΔΙΜ πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ και ςτον υπο-ϊξονα «Καθαρό Ενϋργεια» 

όπου η ςτόριξη των ενεργειακών κοινοτότων θα εςτιϊζει ςτην αυτοπαραγωγό. 

 

2. Εξοικονόμηςη ενέργειασ – ενεργειακή αποδοτικότητα: Η ϋμφαςη που δύνεται ςτη 

βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ κτιρύων, τόςο νοικοκυριών -με ϋμφαςη ςτην 

αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ φτώχιασ- και ιδιωτικών επιχειρόςεων, όςο και δημοςύων 

κτιρύων και υποδομών, αποτελεύ επύςησ θετικό εξϋλιξη, δεδομϋνου ότι απουςύαζε από τα 

αρχικϊ ςχϋδια, ςτα οπούα υπόρχε μόνο η «ρότρα Δύκαιησ Μετϊβαςησ» και η αύξηςη κατϊ 10% 

τησ επιδότηςησ του προγρϊμματοσ «Εξοικονομώ & Αυτονομώ». Τα ϋργα ϋχουν αποδεδειγμϋνη 

δυνατότητα για δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ και τοπικϊ προςτιθϋμενησ αξύασ. 

 

3. Συςτήματα θέρμανςησ με χρήςη ΑΠΕ vs θέρμανςη/τηλεθέρμανςη με ορυκτό αέριο: 

Θετικό εξϋλιξη αποτελεύ επύςησ το γεγονόσ ότι το ΠΔΑΜ και τα ΕΣΔΙΜ καθιςτούν επιλϋξιμα τα 
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ϋργα θϋρμανςησ που βαςύζονται ςτισ ΑΠΕ και πιο ςυγκεκριμϋνα «αντλίεσ θερμότητασ και 

χρήςη ΑΠΕ (ηλιοθερμία, γεωθερμία, βιομάζα, κ.λπ.) για τηλεθερμάνςεισ, μικρά ςυςτήματα 

θέρμανςησ και θερμικέσ χρήςεισ, εν γένει, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ανανεώςιμεσ πηγέσ 

ενέργειασ ςτην περιοχή και να δημιουργηθούν οικονομίεσ κλίμακασ». Η υλοπούηςη τϋτοιων 

ϋργων θϋρμανςησ κρύνεται ωσ απολύτωσ απαραύτητη για την «προςταςύα» των πολιτών των 

λιγνιτικών περιοχών από αυξόςεισ των τιμών ορυκτού αερύου αλλϊ και από την εξϋλιξη τησ 

ευρωπαώκόσ πολιτικόσ η οπούα αναμϋνεται να εκτοπύςει ςταδιακϊ το ορυκτό αϋριο τόςο από 

την ηλεκτροπαραγωγό όςο και από τη θϋρμανςη.  

 

Η επιλογό αυτό φαύνεται να εύναι απόρροια τησ ςυνειδητοπούηςησ ότι ςύμφωνα με τον 

Ευρωπαώκό Κανονιςμό για το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, δεν επιτρϋπεται καμύα οικονομικό 

ςτόριξη ςε οποιαδόποτε υποδομό ορυκτών καυςύμων. Έτςι ενώ η 1η εκδοχό των ΕΣΔΙΜ όταν 

γεμϊτη από αναφορϋσ για νϋεσ υποδομϋσ ορυκτού αερύου που ςχεδιϊζεται να καλύψουν τισ 

ανϊγκεσ θϋρμανςησ και τηλεθϋρμανςησ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, ςτη 2η εκδοχό του ΕΣΔΙΜ Δ. 

Μακεδονύασ δεν υπϊρχει απολύτωσ καμύα αναφορϊ ςτο ορυκτό (ό όπωσ αποκαλεύται 

«φυςικό») αϋριο. Στο δε ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολησ υπϊρχει μόνο μύα αναφορϊ ωσ ςύνδεςη με το 

δύκτυο «φυςικού» αερύου για να αντιμετωπιςτεύ το τοπικό ζότημα τησ θϋρμανςησ. Ωςτόςο 

αναγνωρύζεται ςε αυτό την εκδοχό του ΕΣΔΙΜ ότι το τελευταύο πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με 

τη ςυνδρομό καθαρών εναλλακτικών, όπωσ οι αντλύεσ θερμότητασ που αξιοποιούν ΑΠΕ οι 

οπούεσ, ςε αντύθεςη με υποδομϋσ ορυκτού αερύου, εύναι 100% επιλϋξιμεσ για χρηματοδότηςη 

από το ΠΔΑΜ, ςύμφωνα με τον ευρωπαώκό Κανονιςμό.  

 

4. Έργα αποθήκευςησ ενέργειασ & Κόμβοσ Καινοτομίασ ωσ εμβληματικό έργο: Ο 

χαρακτηριςμόσ του κόμβου καινοτομύασ για το H2 και την αποθόκευςη ενϋργειασ ωσ 

εμβληματικού, και η επιλεξιμότητα ϋργων αποθόκευςησ -και όχι αποκλειςτικϊ πρϊςινου 

υδρογόνου αλλϊ και ϋργων αντληςιοταμύευςησ, μπαταριών και θερμικόσ αποθόκευςησ-, 

αποτελεύ ϋνα ακόμα θετικό ςτοιχεύο του περιεχομϋνου των ΕΣΔΙΜ. Το πρϊςινο υδρογόνο, 

παρϊ τα πλεονεκτόματα που εμφανύζει για την από-ανθρακοπούηςη διαφόρων «δύςκολων» 

τομϋων τησ οικονομύασ όπωσ οι ενεργοβόρεσ βιομηχανύεσ, δεν μπορεύ και δεν πρϋπει να 

αντιμετωπύζεται ωσ μοναδικό τεχνολογικό λύςη για όλεσ τισ ανϊγκεσ αποθόκευςησ ενϋργειασ. 

Εύναι φανερό ότι οι πολυπούκιλεσ ανϊγκεσ αποθόκευςησ ενϋργειασ από ΑΠΕ ςτην πορεύα τησ 

εθνικόσ οικονομύασ προσ την κλιματικό ουδετερότητα θα καλυφθούν μϋςα από μύγμα 

τεχνολογιών αποθόκευςησ. Για τον λόγο αυτό, η ςυμπερύληψη όλων των τεχνολογιών 

αποθόκευςησ ςτισ επιλεξιμότητεσ του ΠΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ κρύνεται ωσ πολύ θετικό. 

Αναμϋνεται η «μετϊφραςη» αυτών των επιλεξιμοτότων ςε πραγματικούσ πόρουσ του ΠΔΑΜ 

που θα ςυνειςφϋρουν ςτην υλοπούηςη των αντύςτοιχων ϋργων.   

 

5. Στήριξη των γυναικών  και νεολαίασ: Θετικό το γεγονόσ ότι τα ΕΣΔΙΜ περιλαμβϊνουν 

δρϊςεισ επιδότηςησ θϋςεων εργαςύασ για την προώθηςη τησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτην 

αγορϊ εργαςύασ. Επιπλϋον, ςε αντύθεςη με τα προηγούμενα ΕΣΔΙΜ, ςτη νϋα εκδοχό τουσ 
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ΕΣΔΙΜ γύνεται εκτενόσ αναφορϊ ςτην παρϊγραφο «1.2.1 Κοινωνία και ανθρώπινο δυναμικό» 

ςτη νεολαύα και ειδικότερα ςτη μετανϊςτευςη των νεότερων ενηλύκων, ςτην ανεργύα των 

νϋων ηλικύασ 15-24 ετών, αλλϊ και ςτα ποςοςτϊ φτώχειασ ςτη Δυτικό Μακεδονύα. Ωςτόςο, 

απουςιάζουν ςυγκεκριμένεσ δράςεισ που θα αντιμετωπίςουν το πρόβλημα τησ φυγήσ των νέων, 

με εξαύρεςη μύα αναφορϊ ςτο ΠΔΑΜ (ςελ. 16) όπου γύνεται αναφορϊ ςε ειδικό πρόγραμμα 

προεργαςύασ για ανϋργουσ νϋουσ, ηλικύασ 18-29 ετών. 

 

Το ακανθώδεσ ζότημα τησ ςυγκρϊτηςησ φυγόσ των νϋων αναδεύχθηκε και μϋςα από τα  

ψηφιακϊ εργαςτόρια που διοργϊνωςε το Green Tank για την αξιολόγηςη τησ πορεύασ 

μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα, όπου φορεύσ και πολύτεσ, μεταξύ των οπούων και νϋοι, 

πρότειναν διαφόρουσ τρόπουσ ενύςχυςησ τησ νεολαύασ οι οπούοι θα μπορούςαν να 

ενςωματωθούν ςτο ΠΔΑΜ και τα ΕΣΔΙΜ.  

 

Επιπλϋον, αυτϋσ οι δρϊςεισ ςτόριξησ τησ απαςχόληςησ εύναι επιλϋξιμεσ από τη 

ςυγχρηματοδότηςη που προϋρχεται από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Ταμεύο, που πρϋπει να 

αξιοποιηθεύ με ςτοχευμϋνο τρόπο ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. 

 

6. Στήριξη υφιςτάμενων επιχειρήςεων: Ένα ακόμα βόμα προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη εύναι η 

ϋμφαςη που δύνεται ςτη ςτόριξη υφιςτϊμενων επιχειρόςεων ςε αντύθεςη με προηγούμενα 

ςχϋδια τα οπούα εςτύαζαν ςχεδόν αποκλειςτικϊ ςε μεγϊλεσ και νϋεσ επενδύςεισ. Κι ενώ οι 

τελευταύεσ εύναι απαραύτητεσ για τη δημιουργύα πολλών θϋςεων εργαςύασ, τόςο ο Κανονιςμόσ 

για το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, όςο και τα καλϊ παραδεύγματα μετϊβαςησ ςε ϊλλεσ 

περιοχϋσ τησ Ευρώπησ εςτιϊζουν ςτην ενύςχυςη μικρομεςαύων επιχειρόςεων ςε 

διαφορετικούσ κλϊδουσ καθώσ αυτϋσ ςυνειςφϋρουν περιςςότερο ςτην εμπλοκό των τοπικών 

κοινωνιών ςτη διεργαςύα τησ μετϊβαςησ, ςυμβϊλλοντασ ϋτςι καθοριςτικϊ ςτην επιτυχό 

ϋκβαςό τησ. Επύςησ η ςτόριξη υφιςτϊμενων επιχειρόςεων εύναι θετικό ειδικϊ ςτο ϊμεςο 

μϋλλον όπου η τοπικό οικονομύα αναμϋνεται να δεχθεύ τη μεγαλύτερη πύεςη λόγω τησ 

ραγδαύασ μεύωςησ τησ λιγνιτικόσ παραγωγόσ.   

 

Παρϊ την πρόοδο ςε ςχϋςη με την 1η εκδοχό, η 2η εκδοχό των ΕΣΔΙΜ εξακολουθεύ να περιλαμβϊνει 

και οριςμϋνα αρνητικϊ ςημεύα. Ειδικότερα: 

   

1. Διακυβέρνηςη: Εύναι αναμφιςβότητο γεγονόσ ότι ο Συντονιςτόσ και μϋλη τησ Συντονιςτικόσ 

ομϊδασ ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πλόθοσ πολύωρων διαδικτυακών εκδηλώςεων όπου ϋχουν 

ενημερώςει για διαφορετικϋσ πτυχϋσ του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμού για τισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ και ϋχουν ακούςει τισ απόψεισ πολιτών και φορϋων. Επύςησ, παρϊ το γεγονόσ ότι 

εφαρμόζονται διαφορετικϋσ μεθοδολογύεσ που ςυχνϊ προκαλούν ςύγχυςη και απομονώνουν 

φορεύσ, από τον Σεπτϋμβριο του 2020 ωσ ςόμερα ϋχουν λϊβει χώρα διαβουλεύςεισ πϊνω ςε 

πϋντε διαφορετικϊ κεύμενα (ΣΔΑΜ, ΕΣΔΙΜ 1η εκδοχό, υπόμνημα βαςικών αρχών ΠΔΑΜ, ΕΣΔΙΜ 

2η εκδοχό και ΠΔΑΜ). Με εξαύρεςη δε την τελευταύα διαβούλευςη πϊνω ςτη 2η εκδοχό των 
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ΕΣΔΙΜ και του ΠΔΑΜ, ςε όλεσ τισ προηγούμενεσ δινόταν επαρκόσ χρόνοσ. Επύςησ ςε ςύγκριςη 

με την 1η εκδοχό των ΕΣΔΙΜ, η 2η εκδοχό αποςαφηνύζει περιςςότερο τουσ ρόλουσ καθώσ 

διαχωρύζεται το Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV) από τη θυγατρικό που θα εύναι δικαιούχοσ των 

ϋργων.  

 

Ωςτόςο ο προτεινόμενοσ μηχανιςμόσ διακυβϋρνηςησ που περιγρϊφεται ςτα ΕΣΔΙΜ 

εξακολουθεύ να προςομοιϊζει αυτόν ενόσ επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ (2021-27) όταν όλοι 

αναγνωρύζουν ότι η μετϊβαςη εύναι μια διαδικαςύα με πολύ ευρύτερεσ κοινωνικϋσ και χρονικϋσ 

προεκτϊςεισ. Ο προτεινόμενοσ μηχανιςμόσ διακυβϋρνηςησ παραμϋνει ιδιαύτερα 

ςυγκεντρωτικόσ με πολύ περιοριςμϋνη ςυμμετοχό εκπροςώπων των τοπικών κοινωνιών και 

τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων. Αυτό ϋρχεται ςε αντύθεςη με 

πολύ πιο ςυμμετοχικϊ ςυςτόματα διακυβϋρνηςησ που ϋχουν εφαρμοςτεύ με επιτυχύα ςε ϊλλεσ 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ τόςο ςτο ςτϊδιο του ςχεδιαςμού, όςο και ςε αυτό τησ υλοπούηςησ. Εύναι 

επύςησ ςε αντύθεςη και με τη βούληςη των πολιτών και των τοπικών φορϋων των λιγνιτικών 

περιοχών, όπωσ αυτό ϋχει καταγραφεύ ςε δημοςκοπόςεισ αλλϊ και ςτα ψηφιακϊ εργαςτόρια 

τα οπούα προςφϊτωσ διοργϊνωςε το Green Tank. Τϋλοσ, παρϊ την προαναφερθεύςα πρόοδο 

ςτον διαχωριςμό των ρόλων μεταξύ «Εγνατύασ Α.Ε.» και SPV, ο προτεινόμενοσ μηχανιςμόσ 

παραμϋνει πολυδαύδαλοσ με αρκετϋσ φαινομενικϋσ τουλϊχιςτον επικαλύψεισ μεταξύ των 

δομών του.    

 

2. Αποκαταςτάςεισ εδαφών: Η ϋνταξη τησ αποκατϊςταςησ εδαφών ςτισ επιλϋξιμεσ δρϊςεισ 

προσ χρηματοδότηςη από πόρουσ του ΠΔΑΜ και όχι αποκλειςτικϊ από το Ταμεύο Ανϊκαμψησ 

και Ανθεκτικότητασ ό ϊλλουσ δημόςιουσ πόρουσ εξακολουθεύ να παραμϋνει, γεγονόσ που εύναι 

προβληματικό αν λϊβει κανεύσ υπόψη του ότι οι αποκαταςτϊςεισ εξ’ οριςμού δεν δημιουργούν 

μόνιμεσ θϋςεισ εργαςύασ και επομϋνωσ δεν μπορούν να ϋχουν ρόλο ςτη ςτροφό των τοπικών 

οικονομιών ςε βϊθοσ χρόνου.   

 

3. Κατανομή των πόρων: Απουςιϊζει η τεκμηρύωςη για τον τρόπο με τον οπούο 

κατανεμόθηκαν οι πόροι μεταξύ των υπό μετϊβαςη περιφερειών (€1 διςεκ. για τη Δυτικό 

Μακεδονύα €390 εκατ. για την Πελοπόννηςο και €210 εκατ. για τα νηςιϊ) όπωσ επύςησ και η 

ςύνδεςη με τισ επιπτώςεισ τησ μετϊβαςησ ςτισ τοπικϋσ οικονομύεσ, οι οπούεσ μϊλιςτα 

ποςοτικοποιόθηκαν από τισ μελϋτεσ του ΙΟΒΕ και του ΙΕΝΕ το 2020. Απουςιϊζει επύςησ η 

τεκμηρύωςη για τον τρόπο με τον οπούο κατανεμόθηκαν οι πόροι ςτουσ ϊξονεσ 

προτεραιότητασ. Μεγϊλο προβληματιςμό προκαλεύ η διοχϋτευςη μόλισ του 15,9% και μόλισ 

του 6,9% των πόρων για την ενεργειακό μετϊβαςη και την κυκλικό 

οικονομύα/αναπροςαρμογό χρόςεων γησ, αντύςτοιχα, τη ςτιγμό που τόςο ςτο κεύμενα όςο και 

ςτη δημόςια ςφαύρα εύναι φανερό η ϋμφαςη που δύνεται ςτην ενεργειακό ςτροφό αλλϊ και 

ςτην κυκλικό οικονομύα. Με δεδομϋνο μϊλιςτα ότι επιλϋχθηκε ο ϊξονασ προτεραιότητασ τησ 

κυκλικόσ οικονομύασ να «ςυνυπϊρχει» με την ετερόκλητη δραςτηριότητα των 

αποκαταςτϊςεων εδαφών, δεν εύναι διόλου ςαφϋσ τι ποςό τελικϊ θα διατεθεύ για πραγματικϋσ 
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https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/06/202106_GreenTank_JTWorkshops_GR.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/06/202106_GreenTank_JTWorkshops_GR.pdf
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δρϊςεισ κυκλικόσ οικονομύασ που ϋχουν προταθεύ όπωσ η ανακύκλωςη μπαταριών ό η 

ανακύκλωςη φωτοβολταώκών.  

 

Στον αντύποδα τησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ και τησ κυκλικόσ οικονομύασ βρύςκεται η ςτόριξη 

και προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ, η οπούα και λαμβϊνει τη μερύδα του λϋοντοσ με 47% 

των πόρων, χωρύσ ωςτόςο να εξηγεύται το είδοσ τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ το οπούο 

ςτηρύζεται και οι αντύςτοιχεσ (αυξημϋνεσ) ανϊγκεσ χρηματοδότηςησ. Επύςησ, δεν εύναι ςαφϋσ 

αν η ςτόριξη θα δύνει ςαφό προτεραιότητα ςτισ ενιςχύςεισ εκεύνεσ που θα βοηθόςουν τισ 

επιχειρόςεισ να ςυμμετϊςχουν ςτον πρϊςινο μεταςχηματιςμό των λιγνιτικών περιφερειών.  

 

https://thegreentank.gr/

