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ϑνοψη 
 

Με την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ϋχει θϋςει ωσ κεντρικϐ ςτϐχο τησ 

τον μεταςχηματιςμϐ ϐλων των τομϋων τησ οικονομύασ προκειμϋνου να φτϊςει ςτην κλιματικό 

ουδετερϐτητα ωσ το 2050. Παρϊλληλα ϐμωσ ϋθεςε ωσ προϒπϐθεςη, η μετϊβαςη αυτό να εύναι 

κοινωνικϊ δύκαιη δύνοντασ μια νϋα πνοό ςε εκεύνεσ περιφϋρειεσ τησ Ευρώπησ των οπούων η 

οικονομύα εύναι βαθιϊ εξαρτημϋνη απϐ ρυπογϐνεσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ η καϑςη λιγνύτη.  Για 

αυτϐν τον λϐγο, δημιοϑργηςε τον Μηχανιςμϐ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, ο οπούοσ προορύζεται να 

χρηματοδοτόςει τη ςτροφό των εξαρτημϋνων απϐ ϊνθρακα περιοχών προσ τη βιωςιμϐτητα. 

Κομβικϐ ρϐλο ςτην επιτυχό ϋκβαςη τησ μετϊβαςησ των περιοχών αυτών ϋχει ο μηχανιςμϐσ 

διακυβϋρνηςησ, ϐροσ που αναφϋρεται ςτουσ ποικύλουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ διϊφοροι 

δρώντεσ και εμπλεκϐμενοι φορεύσ, αλληλεπιδροϑν, ςυνεργϊζονται και μετϋχουν ςτη λόψη 

αποφϊςεων για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη του ςυλλογικοϑ ςτϐχου. 

 

Η παροϑςα ϋκθεςη κϊνει πρώτα μια αναςκϐπηςη του ςχετικοϑ ευρωπαώκοϑ νομοθετικοϑ 

πλαιςύου που διϋπει τουσ μηχανιςμοϑσ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ και εςτιϊζει ςε καλϊ 

παραδεύγματα διακυβϋρνηςησ απϐ τρεισ λιγνιτικϋσ περιφϋρειεσ τησ Ευρώπησ. τη ςυνϋχεια, 

παρουςιϊζει τα βαςικϊ ςτοιχεύα του προτεινϐμενου απϐ την κυβϋρνηςη μηχανιςμοϑ 

διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ αυτϐσ αποτυπώνεται ςτα Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) 

και το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ). Η ϋκθεςη κλεύνει με μια κριτικό 

αποτύμηςη του ελληνικοϑ μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ και κατϊθεςη ςυγκεκριμϋνων 

προτϊςεων για τη βελτύωςό του.  

 

Η κυβϋρνηςη ωσ τώρα ϋχει πραγματοποιόςει πλόθοσ διαβουλεϑςεων, αν και με ανομοιογενό 

τρϐπο, κι ϋχει παρουςιϊςει και εξηγόςει τα βαςικϊ ςτοιχεύα του ςχεδιαςμοϑ τησ μετϊβαςησ ςε 

πολλϋσ ενημερωτικϋσ ημερύδεσ και εκδηλώςεισ. ε ϐ,τι αφορϊ ειδικϊ ςτον μηχανιςμϐ 

διακυβϋρνηςησ, ωςτϐςο, φαύνεται ϐτι ϋχει, μϋχρι ςτιγμόσ,  ακολουθόςει μια εκ των ϊνω προσ τα 

κϊτω (top-down) προςϋγγιςη, για την αποτελεςματικϐτητα τησ οπούασ εκφρϊζονται πολλϋσ 

επιφυλϊξεισ και κριτικό. Η προςϋγγιςη αυτό ϋρχεται ςε αντύθεςη με τισ κατευθυντόριεσ 

γραμμϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τη διακυβϋρνηςη των μεταβϊςεων, τα καλϊ 

παραδεύγματα ϊλλων χωρών, και τη γνώμη των πολιτών των λιγνιτικών περιοχών τησ χώρασ 

που αποζητοϑν ϋνα μοντϋλο διακυβϋρνηςησ πιο ςυμπεριληπτικϐ με περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ  

ςυμμετοχόσ των τοπικών κοινωνιών ςτη λόψη αποφϊςεων για το δικϐ τουσ μϋλλον. Επύςησ, ο 

προτεινϐμενοσ μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ εύναι πολυδαύδαλοσ και με αρκετϋσ αςϊφειεσ, ϐςον 

αφορϊ ςτισ αρμοδιϐτητεσ και ςτουσ ρϐλουσ των 11 διαφορετικών δομών που θα τον 

αποτελοϑν, και κυρύωσ ςτον τρϐπο τησ μεταξϑ τουσ αλληλεπύδραςησ. Ακϐμη, εγεύρονται 

ζητόματα επαρκοϑσ ςυμμετοχικϐτητασ, εκπροςώπηςησ, αλλϊ και διαφϊνειασ ςτισ δομϋσ αυτϋσ. 

 

Με βϊςη την αποτύμηςη του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ και την ανϊλυςη καλών 

παραδειγμϊτων διακυβϋρνηςησ απϐ την Σςεχύα, τη λοβακύα και τη Γερμανύα, προτεύνονται τα 

ακϐλουθα για τη διαμϐρφωςη ενϐσ δύκαιου και αποτελεςματικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ 

για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ: 

 

Συςτηματικό ενημϋρωςη και εύκολα προςβϊςιμη πληροφόρηςη για την πορεύα τησ 

μετϊβαςησ, αναβαθμύζοντασ την ιςτοςελύδα του ΔΑΜ ςε πλατφϐρμα ενημϋρωςησ για ϐλεσ τισ 

ςχετικϋσ με τη μετϊβαςη εξελύξεισ, αποφϊςεισ και διαβουλεϑςεισ. Θα πρϋπει να αποφευχθεύ ο 
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πλουραλιςμϐσ διαφορετικών καναλιών επικοινωνύασ και ιςτοςελύδων ανϊ δομό, αλλϊ και να 

επιδιωχθεύ η καλϊ οργανωμϋνη και ϋγκαιρη πληροφϐρηςη φορϋων και πολιτών.  

 

Διατόρηςη και ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ, ςυμπληρώνοντασ την καλό πρακτικό δημϐςιασ 

διϊθεςησ των πρακτικών των ςυνεδριϊςεων τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ, με ϋγκαιρη 

ανϊρτηςη των αντύςτοιχων πρακτικών των υπολούπων δομών.  

 

Ανοιχτϋσ και διαφανεύσ διαδικαςύεσ διαβούλευςησ προκρύνοντασ εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ϐλεσ 

οι παρατηρόςεισ εύναι προςβϊςιμεσ ςε ϐλουσ.  

 

Αποςαφόνιςη των ρόλων των διαφορετικών δομών, με ςτϐχο τη διαςφϊλιςη τησ μεταξϑ 

τουσ ςυμπληρωματικϐτητασ και την αποφυγό επικϊλυψησ αρμοδιοτότων.  

 

Διεύρυνςη τησ Εταιρικόσ Σχϋςησ, ώςτε να ςυμπεριλϊβει ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ 

και κυρύωσ εκπροςώπουσ τησ κοινωνύασ των πολιτών ςε ϐλα τα επϐμενα ςτϊδια ςχεδιαςμοϑ 

τησ Μετϊβαςησ, ςτην υλοπούηςό του και κϊθε αναθεώρηςη του. Η διεϑρυνςη αυτό αφορϊ, 

επύςησ, και ςε ϐλεσ τισ δομϋσ παρακολοϑθηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ, αλλϊ ϐχι μϐνο, τησ 

Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ του ΠΔΑΜ 2021-2027. 

 

Συμμετοχό εκπροςώπων του Α΄ βαθμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτη Συντονιςτικό 

Επιτροπό. Λϐγω τησ εγγϑτητασ των δημϊρχων με τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ ςτην ελληνικό 

πραγματικϐτητα και, εν γϋνει, του κομβικοϑ ρϐλου που ϋχουν διαδραματύςει ςτη μετϊβαςη, 

ειδικϊ των λιγνιτικών περιοχών απϐ το 2015 και μετϊ, προτεύνεται να διευρυνθεύ η 

υντονιςτικό Επιτροπό ώςτε να ςυμπεριλϊβει τουσ δημϊρχουσ των πϋντε ενεργειακών δόμων 

και τουσ Προϋδρουσ των Περιφερειακών Ενώςεων Δόμων των πϋντε υπϐ μετϊβαςη 

περιφερειών. 

 

Σύςταςη Περιφερειακών Επιτροπών Μετϊβαςησ κατϊ τα πρϐτυπα των Μϐνιμων 

Περιφερειακών υνϐδων (RPCs) του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ RESTART ςτην Σςεχύα, υπϐ 

την προεδρύα των περιφερειαρχών των υπϐ μετϊβαςη περιοχών, ϐπωσ ϊλλωςτε πρϐτεινε και η 

Παγκϐςμια Σρϊπεζα για τη διακυβϋρνηςη τησ μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα. Οι Επιτροπϋσ 

αυτϋσ θα εύναι επιφορτιςμϋνεσ με την κατϊρτιςη και την αναθεώρηςη ανϊ διετύα 

περιφερειακών ςχεδύων δρϊςησ τα οπούα θα εξειδικεϑουν τον κεντρικϐ ςχεδιαςμϐ και θα 

βρύςκονται ςε επικοινωνύα με την κεντρικό υντονιςτικό Επιτροπό. Η Περιφερειακό Ομϊδα τησ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ που λειτοϑργηςε για τη ςτόριξη τησ περιφερειακόσ αρχόσ κατϊ τη φϊςη 

κατϊρτιςησ του ΔΑΜ μπορεύ να μετεξελιχθεύ ςε μια τϋτοια δομό με την κατϊλληλη ενύςχυςη. 

 

Διϊκριςη ρόλων μεταξύ Ειδικόσ Υπηρεςύασ Συντονιςμού Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ 

Μετϊβαςησ (ΕΥΣΔΑΜ) και Τεχνικόσ Γραμματεύασ. Εν ϐψει επικεύμενησ ςυγχώνευςησ τησ 

Σεχνικόσ Γραμματεύασ με την ΕΤΔΑΜ και λϐγω μη εκπροςώπηςησ των υπϐ μετϊβαςη 

περιφερειών ςε αυτϋσ, προτεύνεται: η πρώτη να διατηρόςει τον ςυντονιςμϐ τησ υλοπούηςησ 

του ευρϑτερου ςχεδιαςμοϑ, ενώ η δεϑτερη θα ςυντονύζει την υλοπούηςη του εγκεκριμϋνου 

ΠΔΑΜ 2021-2027. Επύςησ, προτεύνεται να οριςτοϑν ςυγκεκριμϋνοι εκπρϐςωποι των υπϐ 

μετϊβαςη περιφερειών ωσ εςτιακϊ ςημεύα (focal points) με ςυμβουλευτικϐ ρϐλο ςτην Σεχνικό 

Γραμματεύα. Οι εν λϐγω εκπρϐςωποι θα προϋρχονται απϐ τισ Γενικϋσ Διευθϑνςεισ 

Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και τισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ των 
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αντύςτοιχων περιφερειακών προγραμμϊτων, ενώ θα εύναι και μϋλη των Περιφερειακών 

Επιτροπών Μετϊβαςησ. 

  

Εκπροςώπηςη τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, περιβαλλοντικών φορϋων και τησ 

κοινωνύασ των πολιτών ςτον φορϋα υλοπούηςησ τησ Μετϊβαςησ. Προτεύνεται η 

ςυμμετοχό εκπροςώπων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, εκπροςώπων περιβαλλοντικών φορϋων 

και τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτη Μετϊβαςη Α.Ε. Οι πρώτοι θα λειτουργόςουν ωσ εγγυητϋσ 

των ςυμφερϐντων των τοπικών κοινωνιών, ενώ οι δεϑτεροι θα ςυμβϊλλουν, ώςτε οι επιλογϋσ 

που θα γύνονται ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ να ςϋβονται την περιβαλλοντικό και κλιματικό 

βιωςιμϐτητα, και να γύνουν με κοινωνικϊ δύκαιο τρϐπο χωρύσ να μεύνει κανεύσ πύςω. 
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Ειςαγωγό 
 

Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, που παρουςιϊςτηκε τον Δεκϋμβριο του 2019, αποτελεύ τη 

νϋα αναπτυξιακό ςτρατηγικό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) και ϋχει ωσ κεντρικϐ ςτϐχο να 

καταςτεύ η Ευρώπη η πρώτη κλιματικϊ ουδϋτερη όπειροσ ςτον κϐςμο μϋχρι το 2050, και, 

παρϊλληλα, να ενιςχυθεύ η προςταςύα και η διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ1.  

 

Βαςικό επιδύωξη τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ εύναι η μετϊβαςη προσ την κλιματικό 

ουδετερϐτητα να πραγματοποιηθεύ με κοινωνικϊ δύκαιο τρϐπο, ϋτςι ώςτε να μην μεύνει κανεύσ 

ςτο περιθώριο. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, η ΕΕ διαμϐρφωςε τον λεγϐμενο «Μηχανιςμϐ Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ» (ΜΔΜ) ο οπούοσ θα παρϊςχει χρηματοδοτικό και τεχνικό βοόθεια ςτισ 

περιφϋρειεσ τησ ΕΕ που πλόττονται περιςςϐτερο απϐ τη μετϊβαςη ςτην πρϊςινη οικονομύα2. Ο 

Μηχανιςμϐσ αυτϐσ ϋχει τρεισ πυλώνεσ για την οικονομικό ςτόριξη και την ϊμβλυνςη των 

κοινωνικο-οικονομικών επιπτώςεων τησ μετϊβαςησ ςτισ ευρωπαώκϋσ περιφϋρειεσ των οπούων 

οι οικονομύεσ ςτηρύζονται ςε δραςτηριϐτητεσ υψηλόσ ϋνταςησ ϊνθρακα: 

 το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ το οπούο θα ενιςχϑςει με €17,5 διςεκ. τισ υπϐ μετϊβαςη 

περιοχϋσ,  

 τον μηχανιςμϐ «Invest EU» που θα ςτηρύζει με εγγυόςεισ τισ ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ και, 

τϋλοσ,  

 ϋναν μηχανιςμϐ δανειοδϐτηςησ του δημϐςιου τομϋα ςε ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό 

Σρϊπεζα Επενδϑςεων. 

 

Μϋςω τησ ςυνδυαςτικόσ δρϊςησ και των ςχετικών μοχλεϑςεων των τριών αυτών πυλώνων 

του ΜΔΜ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό επιδιώκει να κινητοποιόςει πϐρουσ τησ τϊξησ των €100 

διςεκ. την περύοδο 2021-2027 ςτισ υπϐ μετϊβαςη περιοχϋσ για τη ςτροφό των τοπικών 

οικονομιών προσ βιώςιμη κατεϑθυνςη. Σϋλοσ, ο ΜΔΜ, βαςιζϐμενοσ ςε μια πλατφϐρμα δύκαιησ 

μετϊβαςησ, θα παρϋχει τεχνικό βοόθεια ςτα κρϊτη μϋλη και τουσ επενδυτϋσ και θα μεριμνϊ για 

τη ςυμμετοχό κοινοτότων που πλόττονται, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταύρων και μη 

κυβερνητικών οργανώςεων.  

 

Πϋρα, ωςτϐςο, απϐ τη διαςφϊλιςη επαρκών πϐρων και την παροχό τεχνικόσ βοόθειασ για την 

αξιοπούηςό τουσ, κομβικϐσ παρϊγοντασ για την επιτυχό ϋκβαςη τησ μετϊβαςησ, εύναι ο 

μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςόσ τησ. Ο ϐροσ αυτϐσ αναφϋρεται ςτουσ ποικύλουσ τρϐπουσ και μϋςα 

με τουσ οπούουσ διϊφοροι δρώντεσ και παρϊγοντεσ που εμπλϋκονται, επηρεϊζουν και 

επηρεϊζονται απϐ τη μετϊβαςη ςυνεργϊζονται για την επύτευξη του ςυλλογικοϑ ςτϐχου. 

 

την Ελλϊδα, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οι ενδεύξεισ για το αδιϋξοδο του λιγνιτικοϑ μοντϋλου 

ηλεκτροπαραγωγόσ όταν εμφανεύσ απϐ τισ αρχϋσ τησ προηγοϑμενησ δεκαετύασ, οι ελληνικϋσ 

κυβερνόςεισ και η μεγϊλη πλειονϐτητα τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ των λιγνιτικών περιοχών 

επϋλεξαν να διεκδικοϑν εξαιρϋςεισ που θα παρϋτειναν τη λιγνιτικό δραςτηριϐτητα αντύ να 

προετοιμϊςουν τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ για την επϐμενη μϋρα. Ϊτςι, ο ςχεδιαςμϐσ τησ 

μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών κατϋληξε να ξεκινόςει με μεγϊλη καθυςτϋρηςη, μϐλισ τον 

                                                           
1 Ευρωπαώκό Επιτροπό (2021), «Μια Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα», https://bit.ly/3yu1ib8 
2 Ευρωπαώκό Επιτροπό (2020), «Φρηματοδϐτηςη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ: το επενδυτικϐ ςχϋδιο τησ 
Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ και ο Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ», https://bit.ly/3hLWJSP  

https://bit.ly/3yu1ib8
https://bit.ly/3hLWJSP
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Μϊρτιο του 2020, κι ενώ οι επιπτώςεισ τησ μετϊβαςησ εύχαν όδη αποκτόςει μεγϊλεσ 

διαςτϊςεισ, λϐγω τησ ραγδαύασ μεύωςησ τησ λιγνιτικόσ παραγωγόσ τα τελευταύα χρϐνια. 

Ψςτϐςο, μϋςα ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα διαμορφώθηκαν ςυγκεκριμϋνα ςχϋδια που 

προτεύνουν λϑςεισ για τον μεταςχηματιςμϐ του τοπικοϑ παραγωγικοϑ μοντϋλου. ϑμφωνα με 

τισ απαιτόςεισ του νϋου Ευρωπαώκοϑ Κανονιςμοϑ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, τα 

λεγϐμενα «Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ» (ΕΔΙΜ) που καταρτύςτηκαν απϐ την ελληνικό 

κυβϋρνηςη για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ περιλαμβϊνουν, μεταξϑ ϊλλων, και περιγραφό του 

μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ ο οπούοσ θα εφαρμοςτεύ για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη τησ 

μετϊβαςησ.  

 

Η παροϑςα ϋκθεςη ϋχει ωσ ςτϐχο να ςυνειςφϋρει ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ δύκαιου και 

αποτελεςματικοϑ ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ.  

 

Προσ τον ςκοπϐ αυτϐ, ςτο πρώτο μϋροσ τησ ϋκθεςησ εξετϊζεται το ευρωπαώκϐ θεςμικϐ πλαύςιο 

γϑρω απϐ ζητόματα διακυβϋρνηςησ, παρουςιϊζονται οι ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, καθώσ και οι διϊφοροι τϑποι μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ 

προϋκυψαν απϐ τον «Οδικό Χάρτη για μια Οργανωμένη Μετάβαςη των Λιγνιτικά Εξαρτώμενων 

Περιοχών τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ», τον οπούο εκπϐνηςε η Παγκϐςμια Σρϊπεζα. Σο πρώτο 

μϋροσ ολοκληρώνεται με την περιγραφό των βαςικών χαρακτηριςτικών τριών επιτυχημϋνων 

μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ ςε ιςϊριθμεσ περιφϋρειεσ τησ ΕΕ ϐπου εξορϑςςονται ςτερεϊ 

ορυκτϊ καϑςιμα. το δεϑτερο μϋροσ τησ ϋκθεςησ, παρουςιϊζεται ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ 

που προτεύνει η κυβϋρνηςη για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ και περιλαμβϊνεται ςτα 

αντύςτοιχα δημοςιευμϋνα ΕΔΙΜ για τη Δυτικό Μακεδονύα, την Πελοπϐννηςο και τα νηςιϊ 

Βορεύου και Νοτύου Αιγαύου και την Κρότη, καθώσ και οι απϐψεισ των τοπικών κοινωνιών 

γϑρω απϐ το ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ αυτϋσ αποτυπώνονται ςε δημοςκοπόςεισ. την 

τελευταύα ενϐτητα τησ ϋκθεςησ, γύνεται μια κριτικό αποτύμηςη του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ 

και κατατύθενται προτϊςεισ για τη βελτύωςό του. Σϋλοσ, ςτο Παρϊρτημα ςυνοψύζεται η 

ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ για τον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ τησ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ.     
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Ι. Η Ευρωπαώκό Διϊςταςη  
 

Οι μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ επηρεϊζονται απϐ πολλοϑσ παρϊγοντεσ, ϐπωσ η ςυνολικό 

εμπειρύα διακυβϋρνηςησ μύασ χώρασ, το ιςτορικϐ τησ μετϊβαςησ ςε μια ςυγκεκριμϋνη 

περιφϋρεια, αλλϊ κυρύωσ το υφιςτϊμενο θεςμικϐ πλαύςιο.  

 

Η διακυβϋρνηςη των υπϐ μετϊβαςη περιοχών ςόμερα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, διϋπεται απϐ 

τισ ςχετικϋσ προβλϋψεισ του νϋου Κανονιςμοϑ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΣΔΜ), καθώσ 

και του Κανονιςμοϑ Κοινών Διατϊξεων (ΚΚΔ), ςτον οπούο εμπύπτει το ΣΔΜ.  

 

Επιπλϋον, διαθϋςιμη προσ ϐλα τα κρϊτη μϋλη εύναι η εργαλειοθόκη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

για τη Διακυβϋρνηςη των μεταβϊςεων, η οπούα επιδιώκει να θϋςει αρχϋσ και να αναδεύξει καλϋσ 

πρακτικϋσ που μποροϑν να βοηθόςουν τα κρϊτη μϋλη και τισ περιφϋρειεσ που επηρεϊζονται 

περιςςϐτερο ςτην αντιμετώπιςη των προκλόςεων που ανακϑπτουν απϐ την ενεργειακό 

μετϊβαςη.  

 

Ακολοϑθωσ παρουςιϊζονται οι προβλϋψεισ των Κανονιςμών για τη διακυβϋρνηςη  και οι 

ςυςτϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ που περιϋχονται ςτη ςχετικό εργαλειοθόκη. τη 

ςυνϋχεια, περιγρϊφονται οι τρεισ βαςικϋσ κατηγορύεσ μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ καθώσ και 

τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα και μειονεκτόματϊ τουσ. Σϋλοσ, παρουςιϊζονται τα βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τριών διαφορετικών μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ απϐ εξορυκτικϋσ περιφϋρειεσ 

ςτην Σςεχύα, τη λοβακύα και τη Γερμανύα απϐ τουσ οπούουσ μποροϑν να αντληθοϑν χρόςιμα 

διδϊγματα και για την περύπτωςη των λιγνιτικών περιοχών τησ Ελλϊδασ.  

 

Κανονιςμϐσ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ 
 

Ο Κανονιςμϐσ για το ΣΔΜ περιλαμβϊνει ιςχυρϐ πλαύςιο διακυβϋρνηςησ με επύκεντρο τα 

Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ)3. Σο Ωρθρο 11 του Κανονιςμοϑ καθορύζει το 

περιεχϐμενο των ΕΔΙΜ που οφεύλουν να ςυντϊξουν τα κρϊτη μϋλη για κϊθε υπϐ μετϊβαςη 

περιφϋρεια ςτην επικρϊτειϊ τουσ, προκειμϋνου να λϊβουν την αντύςτοιχη χρηματοδϐτηςη απϐ 

το Σαμεύο. Ειδικϐτερα, ςτο εδϊφιο (ςτ) τησ παραγρϊφου 2 του Ωρθρου 11 αναφϋρεται ϐτι τα 

ςχϋδια θα πρϋπει να περιϋχουν την περιγραφό των μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ, οι οπούοι, 

ςϑμφωνα με το Παρϊρτημα ΙΙ του Κανονιςμοϑ ΣΔΜ ςυνύςτανται ςε τρύα ςτοιχεύα: 

 τισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ, 

 τα μϋτρα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ, 

 τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ για τον ςυντονιςμϐ και την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ 

του ςχεδύου καθώσ και τον ρϐλο αυτών. 

 

Κανονιςμϐσ Κοινών Διατϊξεων 
 

Η υποχρϋωςη αλλϊ και οι κανϐνεσ με τουσ οπούουσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται ο μηχανιςμϐσ 

διακυβϋρνηςησ των ΕΔΙΜ περιϋχονται ςτον Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων (ΚΚΔ), η αρχικό 

                                                           
3 Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 24ησ Ιουνύου 2021 
για τη θϋςπιςη του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, https://bit.ly/3dLxgb4 

https://bit.ly/3dLxgb4
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πρϐταςη για τον οπούο, μϊλιςτα αναθεωρόθηκε ώςτε να ςυμπεριλϊβει και το ΣΔΜ ςτη λύςτα 

των ταμεύων που καλϑπτει4.  

 

Ειδικϐτερα, το Ωρθρο 6 του ΚΚΔ περύ πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ αναφϋρει ϐτι κϊθε κρϊτοσ 

μϋλοσ, προκειμϋνου να αξιοποιόςει του πϐρουσ των ευρωπαώκών ταμεύων, οφεύλει να 

οργανώνει εταιρικό ςχϋςη η οπούα να περιλαμβϊνει τουλάχιστον τουσ ακϐλουθουσ εταύρουσ: 

(α) τισ αςτικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ· 

(β) τουσ οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ εταύρουσ· 

(γ) ςχετικοϑσ φορεύσ που εκπροςωποϑν την κοινωνύα των πολιτών, περιβαλλοντικοϑσ 

εταύρουσ και φορεύσ που εύναι υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, 

των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα, τησ 

ιςϐτητασ των φϑλων και τησ καταπολϋμηςησ των διακρύςεων. 

 

ϑμφωνα με το ύδιο ϊρθρο 6 του ΚΚΔ, πολυεπύπεδη διακυβϋρνηςη ςημαύνει ϐτι τα κρϊτη μϋλη 

προωθοϑν τη ςυμμετοχό των προαναφερθϋντων εταύρων ςε ϐλη τη διϊρκεια 

προγραμματιςμοϑ, απϐ την εκπϐνηςη των ςυμφωνιών εταιρικόσ ςχϋςησ, μϋχρι την 

προετοιμαςύα και την υλοπούηςη των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυμμετοχόσ 

τουσ ςτισ επιτροπϋσ παρακολοϑθηςησ. Η ςϑνθεςη των επιτροπών αυτών περιγρϊφεται ςτο 

Ωρθρο 34 του ύδιου Κανονιςμοϑ, ϐπου, μεταξϑ ϊλλων, ορύζεται ϐτι τα κρϊτη μϋλη πρϋπει να 

εξαςφαλύζουν την ιςϐρροπη εκπροςώπηςη των εκϊςτοτε αρμοδύων αρχών τουσ, των 

ενδιϊμεςων φορϋων και των εκπροςώπων των εταύρων του Ωρθρου 6, καθώσ και να 

δημοςιεϑουν τουσ καταλϐγουσ των μελών των επιτροπών, ϐπωσ ο Κανονιςμϐσ ορύζει. 

Εκπρϐςωποι τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςυμμετϋχουν, επύςησ, ςτισ εργαςύεσ των επιτροπών με 

ςυμβουλευτικό ιδιϐτητα.  

 

Επιπλϋον, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του Ωρθρου 6 του ΚΚΔ, η οργϊνωςη και η εφαρμογό 

των εταιρικών ςχϋςεων πραγματοποιεύται ςϑμφωνα με τον κατ’ εξουςιοδϐτηςη Κανονιςμϐ 

(ΕΕ) αριθ. 240/2014 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςχετικϊ με τον ευρωπαώκϐ κώδικα 

δεοντολογύασ για την εταιρικό ςχϋςη ςτο πλαύςιο των ευρωπαώκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμεύων5. ϑμφωνα, τϋλοσ, με την παρϊγραφο 4 του Ωρθρου 6 του ΚΚΔ, η 

εταιρικό ςχϋςη διεξϊγει τουλϊχιςτον μια φορϊ τον χρϐνο διαβουλεϑςεισ με τισ οργανώςεισ που 

εκπροςωποϑν τουσ εταύρουσ ςτο επύπεδο τησ Ϊνωςησ ςχετικϊ με την υλοπούηςη των 

προγραμμϊτων.  

 

Εργαλειοθόκη ΕΕ για τη Διακυβϋρνηςη τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ 
 

Αναγνωρύζοντασ τον κομβικϐ ρϐλο των μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ ςτην επιτυχό ϋκβαςη τησ 

μετϊβαςησ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό εξϋδωςε τον Μϊιο του 2020 ςχετικό εργαλειοθόκη 

                                                           
4 Ευρωπαώκό Επιτροπό, Κανονιςμϐσ 2021/1060 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για 
τον καθοριςμϐ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο+, το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ, και 
δημοςιονομικών κανϐνων για τα εν λϐγω Σαμεύα και για το Σαμεύο Αςϑλου και Μετανϊςτευςησ, το 
Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το Μϋςο για τη Διαχεύριςη των υνϐρων και των Θεωρόςεων 
https://bit.ly/3jFsDDc 
5 Κατ’ εξουςιοδϐτηςη Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 7ησ Ιανουαρύου 2014 ςχετικϊ 
με τον ευρωπαώκϐ κώδικα δεοντολογύασ για την εταιρικό ςχϋςη ςτο πλαύςιο των ευρωπαώκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμεύων, https://bit.ly/3ypHQfL 

https://bit.ly/3jFsDDc
https://bit.ly/3ypHQfL
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(Governance of Transitions Toolkit) που περιλαμβϊνει κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τον 

ςχεδιαςμϐ δομών και διαδικαςιών εμπλοκόσ των ενδιαφερομϋνων μερών6. Απευθϑνεται ςε 

περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ, κυβερνητικοϑσ φορεύσ υπεϑθυνουσ για την περιφερειακό 

ανϊπτυξη και οργανιςμοϑσ τησ κοινωνύασ των πολιτών, και χωρύζεται ςε τϋςςερα μϋρη:  

 τον ςχεδιαςμϐ μοντϋλων διακυβϋρνηςησ,  

 την εμπλοκό ενδιαφερομϋνων μερών και την οικοδϐμηςη ςυμπρϊξεων,  

 τον ρϐλο του κοινωνικοϑ διαλϐγου και  

 τον ρϐλο τησ κοινωνύασ των πολιτών. 

 

το ςχετικϐ μϋροσ για τον ςχεδιαςμϐ μοντϋλων διακυβϋρνηςησ, η εργαλειοθόκη, μεταξϑ ϊλλων, 

ορύζει την ϋννοια τησ «χρηςτόσ» διακυβϋρνηςησ, η οπούα περιςτρϋφεται γϑρω απϐ 6 κομβικϋσ 

αξύεσ: τη διαφϊνεια, τη ςυμμετοχό, το κρϊτοσ δικαύου, την ιςϐτητα και τη ςυμμετοχικϐτητα, 

την αποτελεςματικϐτητα και τη λογοδοςύα. Ακϐμη, τονύζεται ϐτι τα μοντϋλα διακυβϋρνηςησ 

πρϋπει να εύναι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνα και να προςαρμϐζονται ςτισ ανϊγκεσ κϊθε περιοχόσ και να 

εξελύςςονται ςυν τω χρϐνω. Θεωρεύται, δε, πιο πιθανϐ να εύναι αποτελεςματικϊ ϐταν οι φορεύσ 

και οι κοινϐτητεσ τα αποδϋχονται, γεγονϐσ που απαιτεύ την εκπροςώπηςη ενϐσ ευρϋοσ 

φϊςματοσ ενδιαφερομϋνων μερών ςτη διακυβϋρνηςη. Για αυτϐ, ϋνα αποτελεςματικϐ μοντϋλο 

αντικατοπτρύζει τισ απϐψεισ διαφϐρων περιφερειακών και μη δρώντων και των 

αντιπροςώπων τουσ, ενώ ο κοινωνικϐσ διϊλογοσ και η εμπλοκό τησ κοινωνύασ των πολιτών 

εύναι ςτοιχεύα-κλειδιϊ ςτη διαδικαςύα αυτό. 

 

ε ϐ,τι αφορϊ ςτη διαδικαςύα εμπλοκόσ των ενδιαφερομϋνων μερών, η εργαλειοθόκη 

περιγρϊφει μορφϋσ ςυμμετοχόσ και ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα, ευπροςϊρμοςτα ςε διαφορετικϋσ 

ομϊδεσ-ςτϐχουσ. Η εργαλειοθόκη αναφϋρει, επύςησ, τουσ κινδϑνουσ που απορρϋουν απϐ τη μη 

επαρκό εμπλοκό των ενδιαφερομϋνων μερών, ϐπωσ η αϑξηςη τησ αβεβαιϐτητασ, η πιθανϐτητα 

μη αποδοχόσ του αποτελϋςματοσ και μη ςυμμϐρφωςησ ςε αυτϐ, η απώλεια τησ εμπιςτοςϑνησ η 

οπούα ςυνδϋεται και με τη μη αποδοτικό χρόςη πϐρων, καθώσ και η δημιουργύα αντιςτϊςεων 

που ανϊγονται ςε ηθικϊ ζητόματα, ϐπωσ η μη ςυμμετοχό ςτη λόψη αποφϊςεων. Παρουςιϊζει 

δε, τρύα επύπεδα αϑξουςασ ςυμμετοχόσ των ενδιαφερομϋνων μερών ςτισ Εταιρικϋσ χϋςεισ 

κατϊ τη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ και παρακολοϑθηςησ. Σα επύπεδα αυτϊ εύναι η ενημϋρωςη 

(information), η ςυμβουλευτικό (consultation) και η ςυνεργαςύα (cooperation). Ειδικϐτερα, 

ενημϋρωςη ςημαύνει μονϐδρομη ροό πληροφοριών προσ τα ενδιαφερϐμενα μϋρη με ςτϐχο τη 

διαςφϊλιςη διαφϊνειασ, μϋςω ενημερωτικοϑ υλικοϑ, ϐπωσ ομιλύεσ και ςεμινϊρια. Η 

ςυμβουλευτικό ςυνεπϊγεται την αμφύδρομη πληροφϐρηςη, κατϊ την οπούα τα ενδιαφερϐμενα 

μϋρη μποροϑν να εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ και να προτεύνουν κατευθϑνςεισ, μϋςω 

ερωτηματολογύων, ςυνεντεϑξεων και ϊλλων εργαλεύων. Ψςτϐςο, δεν εύναι δεςμευτικό η 

αποδοχό των προτϊςεων που κατατύθενται ςε αυτϐ το επύπεδο, οι οπούεσ ϊλλωςτε μπορεύ να 

αντικροϑουν η μύα την ϊλλη ό να μην ανταποκρύνονται ςε ϐρουσ των ςχετικών Κανονιςμών. 

Σϋλοσ, η ςυνεργαςύα αφορϊ κϊποιασ μορφόσ κοινό λόψη αποφϊςεων: τα ενδιαφερϐμενα μϋρη 

ϋχουν τη δυνατϐτητα κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ να ελϋγξουν τα τελικϊ ςχϋδια ειςϊγοντασ 

περιοριςτικϋσ κατευθϑνςεισ δεςμευτικόσ φϑςεωσ, μϋςω τησ εμπλοκόσ τουσ ςε ςχετικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ διαβουλεϑςεισ επύ τελικών κειμϋνων, αδειοδοτόςεισ, εγκρύςεισ, δημϐςια 

εκπροςώπηςη ςε διοικητικϊ ϐργανα ό διαπραγματεϑςεισ με τοπικοϑσ φορεύσ. 

 

                                                           
6 Ευρωπαώκό Επιτροπό (2020), “Governance of Transitions Toolkit:  Design of governance structures and 
stakeholder engagement processes for coal regions in transition”, https://bit.ly/3dSQxHw    

https://bit.ly/3dSQxHw
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Ειδικϐτερα, για τον ςχεδιαςμϐ μιασ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, η 

εργαλειοθόκη παραπϋμπει ςτουσ «7 Χρυςούσ Κανόνεσ για ανοιχτό και ςυμπεριληπτικό 

ςχεδιαςμό δίκαιησ μετάβαςησ ςε περιφερειακό επίπεδο» που ςυνδιαμϐρφωςαν περιβαλλοντικϋσ 

ΜΚΟ και δεξαμενϋσ ςκϋψησ απϐ ϐλη την Ευρώπη7: 

1) Ανοιχτϋσ προςκλόςεισ: Δημοςιοποιόςτε την πρϐθεςη για την ϋγκαιρη ϋναρξη του 

προγραμματιςμοϑ τησ διαδικαςύασ και κϊντε το ςε πολλαπλϋσ και προςβϊςιμεσ 

τοποθεςύεσ· 

2) Συμπερύληψη: διαςφαλύςτε ϐτι ϐλοι οι εταύροι ςυμπεριλαμβϊνονται ςε ομϊδεσ για την 

υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ· 

3) Ιςότητα: ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ μετϊβαςησ δώςτε ςε ϐλουσ τουσ εταύρουσ ύςο κϑροσ και 

ύςα δικαιώματα ψόφου· 

4) Πρόςβαςη ςτην πληροφορύα: προςφϋρετε ςε ϐλουσ τουσ εταύρουσ τισ ύδιεσ 

πληροφορύεσ εγκαύρωσ και ταυτϐχρονα· 

5) Ανατροφοδότηςη: εδραιώςτε ςυγκεκριμϋνεσ και διαφανεύσ διαδικαςύεσ για 

ανατροφοδϐτηςη· 

6) Δημοςιοπούηςη: διαςφαλύςτε ϐτι πρακτικϊ ϐλων των ςυναντόςεων δημοςιοποιοϑνται 

εντϐσ δϑο εβδομϊδων απϐ την πραγματοπούηςό τουσ· 

7) Εμπλοκό και ςυμμετοχό: διευκολϑνετε τη δημϐςια εμπλοκό ςτη διαδικαςύα 

μετϊβαςησ και διαςφαλύςτε ϐτι το κοινϐ εύναι πλόρωσ ενημερωμϋνο για αυτό. 

 

Η εφαρμογό αυτών των κανϐνων εύναι ςημαντικό για να καταςτεύ δυνατϐσ ϋνασ ταχϑσ και 

κοινωνικϊ δύκαιοσ μεταςχηματιςμϐσ των τοπικών οικονομιών πϋρα απϐ τον λιγνύτη και τον 

λιθϊνθρακα, καθώσ και να διαςφαλιςτεύ η διαφϊνεια και η αποτελεςματικό ςυμμετοχό των 

ενδιαφερομϋνων μερών ςτη διαδικαςύα επιλογόσ και εφαρμογόσ ςυγκεκριμϋνων ϋργων. 

 

ϑμφωνα με την εργαλειοθόκη, ο κοινωνικϐσ διϊλογοσ αποτελεύ κλειδύ για την επιτυχύα τησ 

μετϊβαςησ. Με βϊςη τη διεθνό εμπειρύα απϐ διϊφορεσ περιοχϋσ, ο αποτελεςματικϐσ κοινωνικϐσ 

διϊλογοσ μπορεύ να οδηγόςει ςε περιςςϐτερο κοινωνικϊ δύκαιεσ και ιςορροπημϋνεσ διαδικαςύεσ 

μετϊβαςησ, μϋςα απϐ τη διαχεύριςη πιθανών ςυγκροϑςεων, παραδεύγματοσ χϊριν, μεταξϑ 

περιβαλλοντικόσ προςταςύασ και προτεραιοτότων του τομϋα τησ απαςχϐληςησ. Οι αρχϋσ του 

διαλϐγου αυτοϑ, ϊλλωςτε, μαζύ με το δικαύωμα ςτισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεϑςεισ ςτην ΕΕ 

περιλαμβϊνονται ςτη υνθόκη για τη Λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ωρθρα 151-156), 

ςτον Ευρωπαώκϐ Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμϊτων και τον Φϊρτη Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων 

τησ ΕΕ. Επιτυχημϋνα παραδεύγματα εφαρμογόσ κοινωνικοϑ διαλϐγου μεταξϑ κυβϋρνηςησ, 

εργοδοτών και εργαζομϋνων, ςϑμφωνα με την εργαλειοθόκη, ϋχουν εφαρμοςτεύ ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ τησ Ιςπανύασ, ςτισ περιοχϋσ Saarland και Ruhr τησ Γερμανύασ και ςτην περιοχό του 

Yorkshire του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου. 

 

Η εργαλειοθόκη δύνει, επύςησ, ϋμφαςη ςτα πολλαπλϊ οφϋλη που απορρϋουν απϐ τη ςυμμετοχό 

τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ. ε αυτϊ ςυγκαταλϋγονται τα εξόσ: 

 Οικοδϐμηςη ενϐσ κλύματοσ εμπιςτοςϑνησ, γεγονϐσ που αυξϊνει την ευαιςθητοπούηςη και 

την αποδοχό μεταξϑ των μερών, κϊτι που με τη ςειρϊ του ενιςχϑει την αύςθηςη 

νομιμοπούηςησ των παραγϐμενων ςχεδύων και οδηγεύ ςε μεγαλϑτερη οικειοπούηςό τουσ 

(ownership) απϐ την πλευρϊ των πολιτών. Ϊτςι, μειώνεται ο κύνδυνοσ τοπικών 

                                                           
7 The Green Tank (2019), «7 χρυςoύ κανϐνεσ για τον ςχεδιαςμϐ μιασ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτισ λιγνιτικϋσ 
περιφϋρειεσ τησ Ευρώπησ», https://thegreentank.gr/2019/07/15/7goldenrules/ 

https://thegreentank.gr/2019/07/15/7goldenrules/
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αντιςτϊςεων ςε μεταγενϋςτερα ςτϊδια τησ μετϊβαςησ, αυξϊνονται, δηλαδό, οι 

πιθανϐτητεσ οι τοπικϋσ κοινωνύεσ να ςυμμορφωθοϑν με τα ςχϋδια και να τα εφαρμϐςουν· 

 υμβολό ςτην υπερπόδηςη διαφϐρων ϊλλων εμποδύων που μποροϑν να εμφανιςτοϑν, 

αυξϊνοντασ την κατανϐηςη αντιςτϊςεων και αντιθϋςεων, ϐπωσ οι ανιςορροπύεσ ιςχϑοσ 

και οργανωμϋνων ςυμφερϐντων, γεγονϐσ που ςυμβϊλλει ςτην αποτελεςματικϐτερη 

αντιμετώπιςό τουσ· 

 Αϑξηςη του αντύκτυπου και του ρυθμοϑ τησ προϐδου των διαδικαςιών μετϊβαςησ· 

 Ενύςχυςη τησ διαδικαςύασ μετϊβαςησ με τεχνογνωςύα, επαφϋσ, γνώςη του τοπικοϑ 

κοινωνικοϑ κεφαλαύου, ακϐμη και με υλικοϑσ πϐρουσ· 

 Πολλαπλαςιαςτικό δρϊςη για ομϊδεσ πολιτών και παρακύνηςη για περαιτϋρω εμπλοκό 

τουσ ςτη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ. 

 

Κατηγορύεσ Μοντϋλων Διακυβϋρνηςησ 
 

Για τη μετϊβαςη λιγνιτικών περιφερειών ςε διϊφορεσ χώρεσ του κϐςμου ωσ τώρα ϋχουν 

εφαρμοςτεύ διαφορετικού μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ τϐςο για τον ςχεδιαςμϐ ϐςο και για την 

υλοπούηςη. Πολλού απϐ αυτοϑσ τουσ μηχανιςμοϑσ παρουςιϊζονται ςτη μελϋτη τησ Παγκϐςμιασ 

Σρϊπεζασ για τη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ8, η οπούα εύχε 

τελικοϑσ αποδϋκτεσ την ελληνικό κυβϋρνηςη και την Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ, και 

εκπονόθηκε με αποκλειςτικό χρηματοδϐτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο τησ 

ςυμμετοχόσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτην πλατφϐρμα των λιγνιτικών και 

λιθαναθρακικών περιοχών υπϐ μετϊβαςη (Coal Regions in Transition platform).   

 

τισ οκτώ μελϋτεσ περύπτωςησ που εξετϊςθηκαν απϐ την Παγκϐςμια Σρϊπεζα, παρατηροϑνται 

διαφοροποιόςεισ ωσ προσ το εϑροσ των δρώντων που εμπλϋκονται ςτη διακυβϋρνηςη κατϊ τον 

ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ, καθώσ και το επύπεδο ςυμμετοχόσ τουσ ςτη λόψη 

αποφϊςεων. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ εφαρμϐςτηκαν μοντϋλα διακυβϋρνηςησ με τον 

ςχεδιαςμϐ και τη λόψη αποφϊςεων να πραγματοποιοϑνται απϐ την κεντρικό κυβϋρνηςη (top-

down), ενώ ςε ϊλλεσ υπόρχαν εντονϐτερα χαρακτηριςτικϊ τοπικόσ ςυμμετοχικϐτητασ, 

ακολουθώντασ μια προςϋγγιςη εκ των περιφερειών προσ τα πϊνω (bottom-up), ενώ μύα τρύτη 

κατηγορύα αφορϊ ςε υβριδικϋσ προςεγγύςεισ μεταξϑ των δϑο παραπϊνω κατηγοριών. τον 

Πύνακα 1 που ακολουθεύ ςημειώνονται τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα των διαφϐρων 

προςεγγύςεων. 

  

                                                           
8 The World Bank (2020), “A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western 
Macedonia”, https://bit.ly/2TtP8Ap  

https://bit.ly/2TtP8Ap
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Πύνακασ 1: Συγκριτικό παρουςύαςη μοντϋλων διακυβϋρνηςησ 

 
Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα 

Προςϋγγιςη 

Κεντρικόσ 

Κυβϋρνηςησ εκ των 

ϊνω προσ τα κϊτω 

(top-down) 

 Γρόγορη λόψη αποφϊςεων 

 Βραχυπρϐθεςμη 

αποτελεςματικϐτητα 

 Ευθυγρϊμμιςη με εθνικϋσ 

προτεραιϐτητεσ 

 Σϊςη να μη λαμβϊνονται υπ’ 

ϐψιν οι ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ 

των περιφερειών 

 Ϊλλειψη ευρεύασ εμπλοκόσ 

ενδιαφερομϋνων μερών 

 Κύνδυνοσ τοπικόσ αντύςταςησ 

 Δυςκολύα αποτελεςματικόσ 

υλοπούηςησ λϐγω ελλιποϑσ 

ςυμπερύληψησ τοπικών αρχών 

Τοπικό και 

περιφερειακό 

προςϋγγιςη εκ των 

κϊτω προσ τα ϊνω 

(bottom-up) 

 Σοπικώσ δημιουργοϑμενα 

ςχϋδια μετϊβαςησ 

 Εξαςφϊλιςη τοπικόσ 

ςυμμετοχόσ 

 Απαιτεύ δυνατοϑσ δεςμοϑσ με 

την κεντρικό κυβϋρνηςη για την 

εξαςφϊλιςη χρηματοδϐτηςησ 

 Οι πολιτικϋσ μεταξϑ επιπϋδων 

διακυβϋρνηςησ ενδϋχεται να μην 

εύναι ευθυγραμμιςμϋνεσ 

Υβριδικό προςϋγγιςη 

με Όχημα Ειδικού 

Σκοπού 

 Ευθυγρϊμμιςη επιπϋδων 

διακυβϋρνηςησ με το ϐραμϊ 

τουσ για τη μετϊβαςη 

 Διεϑρυνςη ςυμμετοχόσ 

ενδιαφερομϋνων μερών 

 Σο Όχημα μπορεύ να 

βελτιςτοποιόςει τη διαχεύριςη, 

υλοπούηςη και παρακολοϑθηςη 

 Ευδιϊκριτοι ρϐλοι και 

αρμοδιϐτητεσ 

 Η κατανομό ρϐλων και 

αρμοδιοτότων ανϊ επύπεδο 

διακυβϋρνηςησ πρϋπει να εύναι 

ςαφόσ για να μην υπϊρχουν 

επικαλϑψεισ 

 

Ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ που πρϐτεινε η Παγκϐςμια Σρϊπεζα για τη μετϊβαςη των 

λιγνιτικών περιοχών τησ Ελλϊδασ, παρουςιϊζεται ςτο Παρϊρτημα. 

  

Καλϋσ πρακτικϋσ – Παραδεύγματα απϐ ϊλλεσ χώρεσ  
 

την ενϐτητα αυτό παρουςιϊζονται τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τριών ςυγκεκριμϋνων 

παραδειγμϊτων διακυβϋρνηςησ απϐ την Σςεχύα, τη λοβακύα και τη Γερμανύα, με ςτϐχο να 

αντληθοϑν χρόςιμα διδϊγματα για την καλϑτερη διαμϐρφωςη τησ διακυβϋρνηςησ τησ 

μετϊβαςησ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ. 

 

Σςεχύα 
 

Σο πρϐγραμμα RE:START τησ Σςεχύασ καταγρϊφεται απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό ωσ ϋνα 

επιτυχημϋνο παρϊδειγμα διακυβϋρνηςησ9, ςτοιχεύα του οπούου θεώρηςε η Παγκϐςμια Σρϊπεζα 

                                                           
9 European Commission (2019), “RE:START-Strategy for economic restructuring of Czech coal regions”, 
https://bit.ly/3xrTgQ6 

https://bit.ly/3xrTgQ6
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ϐτι μποροϑν να αξιοποιηθοϑν και για τη διαμϐρφωςη αποτελεςματικοϑ μηχανιςμοϑ 

διακυβϋρνηςησ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ.  

 

Πρϐκειται για μύα πρωτοβουλύα που ξεκύνηςε απϐ τισ ύδιεσ τισ τρεισ περιφερειακϋσ ενϐτητεσ τησ 

χώρασ (Karlovy Vary, Usti, and Moravia – Silesia) ϐπου εξορϑςςεται λιγνύτησ ό λιθϊνθρακασ, 

ϑςτερα απϐ αύτημϊ τουσ προσ την κυβϋρνηςη για οικονομικϋσ «ενϋςεισ», ώςτε να 

επανεκκινόςουν τισ οικονομύεσ τουσ10. Σο εγχεύρημα γρόγορα πϋραςε ςτα χϋρια τησ 

κυβϋρνηςησ, ϐταν εκεύνη επανενεργοπούηςε το 2014 το αξύωμα του Κυβερνητικοϑ Επιτρϐπου, ο 

ρϐλοσ του οπούου όταν να ςυντονύςει τη ςυνεργαςύα μεταξϑ μεμονωμϋνων υπουργεύων για την 

κϊλυψη των αναγκών επανοικοδϐμηςησ των δομικϊ πληττϐμενων λιγνιτικών και 

λιθανθρακικών περιοχών τησ χώρασ11. Ση θϋςη κατϋλαβε ο Δρ. Jiří Cienciala, ο οπούοσ απϐ το 

2013 διατελοϑςε Τπουργϐσ Βιομηχανύασ και Εμπορύου τησ Σςεχικόσ Δημοκρατύασ. Ο τελευταύοσ 

επιφορτύςτηκε με το να καταςτρώςει και να παρουςιϊςει ςτην κυβϋρνηςη ϋνα ςχϋδιο 

οικονομικόσ και κοινωνικόσ αναδιϊρθρωςησ των περιοχών αυτών. 

 

Σο πρώτο ςτϊδιο του εγχειρόματοσ, δηλαδό του ςχεδιαςμοϑ, διόρκεςε απϐ το 2015 μϋχρι το 

2018 και εςτύαζε ςτην ανϊπτυξη ενϐσ ςτρατηγικοϑ πλαιςύου, τη ςυλλογό πληροφοριών, την 

αξιολϐγηςη των αναγκών των εν λϐγω περιοχών, καθώσ και τη ςυγκρϐτηςη ενϐσ 

αποτελεςματικοϑ μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ. Ο τελευταύοσ χαρακτηρύςτηκε απϐ την εμπλοκό 

ενϐσ ευρϋοσ φϊςματοσ ενδιαφερομϋνων μερών. Ϊτςι, παρ’ ϐλο που το πρϐγραμμα ϋχει τϑχει 

αρνητικόσ κριτικόσ, καθώσ δεν υποςτηρύζει ρητϊ την απολιγνιτοπούηςη των εν λϐγω 

περιοχών12, η ςχετικό εργαλειοθόκη τησ ΕΕ αναφϋρει την περύπτωςη τησ Σςεχύασ και του 

RE:START ωσ ϋνα επιτυχημϋνο παρϊδειγμα διακυβϋρνηςησ, κατϊ το οπούο η κατανομό 

αρμοδιοτότων και οι ευθϑνεσ κοινοποιόθηκαν ςτο ευρϑτερο κοινϐ και το μοντϋλο αποδεύχθηκε 

ευϋλικτο και εξελιςςϐμενο παρϊλληλα με τη ςτρατηγικό. 

 

Σο 2015, ϋνα χρϐνο μετϊ τη ςϑςταςη του γραφεύου του Κυβερνητικοϑ Επιτρϐπου, η κυβϋρνηςη 

ενϋκρινε ψόφιςμα το οπούο ϋθεςε τισ βϊςεισ για την ανϊπτυξη ςτρατηγικόσ για την οικονομικό 

επανοικοδϐμηςη των τριών περιοχών. Η κατϊρτιςη τησ ςτρατηγικόσ, που εύχε ορύζοντα 

τριετύασ, διόρκεςε περιςςϐτερο απϐ ϋναν χρϐνο και υιοθετόθηκε τον Ιανουϊριο του 2017, ενώ 

ο Κυβερνητικϐσ Επύτροποσ επιφορτύςτηκε και με την προετοιμαςύα ειδικών μϋτρων για τισ 

περιοχϋσ υπϐ το πλαύςιο αυτϐ, τα οπούα θα εφαρμϐζονταν μϋςω ετόςιων χεδύων Δρϊςησ. 

Παρϊλληλα, ο ύδιοσ αναλϊμβανε ϋναν ρϐλο διαμεςολαβητό και παρϊγοντα διευκϐλυνςησ, αφοϑ 

θα ϋπρεπε να ςυνομιλεύ με τα ενδιαφερϐμενα μϋρη και απϐ τισ τρεισ περιοχϋσ, για την ανϊπτυξη 

και ςυμφωνύα επύ των χεδύων13, ϐπωσ επύςησ και τη διαχεύριςη του ϋργου τησ εκτελεςτικόσ 

ομϊδασ που θα ςυντϐνιζε τισ δραςτηριϐτητεσ ςτισ τρεισ περιοχϋσ, αλλϊ και μεικτών ομϊδων 

                                                           
10 Heuer D. (2018), “Just Transition in Czech Republic”, Centre for Transport and Energy, 
https://bit.ly/3ywJ8FK 
11 RE:START (2019), “Strategy of Economic Restructuring of Usti, Moravian-Silesian and Karlovy Vary 
regions: Basic facts”, https://bit.ly/3wmU5br  
12 Η Σςεχύα, μϋχρι και τη ςυγγραφό του παρϐντοσ δεν ϋχει ανακοινώςει χρονολογύα πλόρουσ 
απεξϊρτηςησ απϐ τα ςτερεϊ ορυκτϊ καϑςιμα. Σην 1η Υεβρουαρύου 2021 επρϐκειτο να ληφθεύ απϐφαςη 
απϐ την τςεχικό κυβϋρνηςη ςυνεργαςύασ για το 2038, ςε ςυνϋχεια πρϐταςησ τησ ειδικόσ Λιγνιτικόσ 
Επιτροπόσ τησ χώρασ, γεγονϐσ που δεν κατϋςτη δυνατϐ, λϐγω διαφωνιών μεταξϑ των κομμϊτων, και 
αντιπρϐταςησ για το 2033 (Reuters, “UPDATE 1-Czech government parties fail to agree on 2038 coal 
phase-out target”, https://reut.rs/3yAU5q0) 
13 Restartregionu (2018), “RE:START will win the trust of the people if it’s stable”, https://bit.ly/3qSusON  

https://bit.ly/3ywJ8FK
https://bit.ly/3wmU5br
https://reut.rs/3yAU5q0
https://bit.ly/3qSusON
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εργαςύασ. Δομόθηκε, δηλαδό, αρχικϊ ϋνα κεντρικϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ με ςυγκϋντρωςη 

ϐλων των αρμοδιοτότων ςτο πρϐςωπο του Κυβερνητικοϑ Επιτρϐπου. 

 

Η μεγϊλη αλλαγό ςτο μοντϋλο διακυβϋρνηςησ επόλθε ϑςτερα απϐ ςχετικϊ αιτόματα των 

τοπικών κυβερνητών (περιφερειαρχών) το 2018 και το 2019 για περιςςϐτερη ςυμμετοχό ςτη 

λόψη αποφϊςεων για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. Ϊκτοτε, ξεκύνηςε η 

δεϑτερη φϊςη του προγρϊμματοσ, με τη δομό που παρουςιϊζεται ςτο Διϊγραμμα 1: 

 

 
Διϊγραμμα 1: Δομό Διακυβϋρνηςησ προγρϊμματοσ RE:START (Σςεχύα) 

 

Η ςημαντικϐτερη αλλαγό που παρατηρεύται εύναι η μετακϑλιςη αρμοδιοτότων απϐ τον 

Κυβερνητικϐ Επύτροπο προσ το Τπουργεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το οπούο ανϋλαβε την 

ηγεςύα τησ ϐλησ διαδικαςύασ με τη ςυνδρομό του Τπουργεύου Βιομηχανύασ και Εμπορύου. Με τη 

ςειρϊ του, το Τπουργεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ ςυνϋςτηςε δομϋσ ςε δϑο επύπεδα, το εθνικϐ 

και το περιφερειακϐ. υγκεκριμϋνα, ςε εθνικϐ επύπεδο δημιοϑργηςε την Εθνικό Εκτελεςτικό 

Ομϊδα, η οπούα απαρτύζεται απϐ υπαλλόλουσ του Τπουργεύου Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ αλλϊ 

και υπαλλόλουσ των ενδιαφερομϋνων Περιφερειών και λειτουργεύ ωσ διαχειριςτικό και 

ςυντονιςτικό αρχό του RE:START για να διοικόςει τη μετϊβαςη. Δημιοϑργηςε, επύςησ, και μια 

υμβουλευτικό Ομϊδα ςτην οπούα μετϋχουν εκπρϐςωποι υπουργεύων, οι περιφερειακού 

ομϐλογού τουσ και ο Κυβερνητικϐσ Επύτροποσ. ε περιφερειακϐ επύπεδο, ςυνϋςτηςε τισ Μϐνιμεσ 

Περιφερειακϋσ υνϐδουσ (Regional Permanent Conferences – RPCs) ωσ κεντρικό δομό 

διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονϐσ πωσ ςτο νϋο ςχόμα 

διακυβϋρνηςησ, ο Κυβερνητικϐσ Επύτροποσ απϋκτηςε πλϋον μϐνο ςυμβουλευτικϐ ρϐλο, ωσ 

μϋλοσ τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ του προγρϊμματοσ, απϐ κοινοϑ με εκπροςώπουσ των 

ςχετικών Τπουργεύων, αλλϊ και εκπροςώπουσ των τριών Περιφερειών. 

 

Μολονϐτι παραμϋνει μια κεντρικϊ διοικοϑμενη ςτρατηγικό, το RE:START φϋρνει κοντϊ 

εθνικοϑσ φορεύσ λόψησ αποφϊςεων και εμπειρογνωμοςϑνη απϐ τισ περιφϋρειεσ για την 

υλοπούηςη μιασ δύκαιησ μετϊβαςησ για τισ τρεισ περιοχϋσ. Αυτϐ αποπειρϊται να επιτευχθεύ 

μϋςα απϐ διϊφορεσ κινόςεισ, ϐπωσ ο αναβαθμιςμϋνοσ ρϐλοσ των RPCs. Η πρϐςθετη αυτονομύα 

που τουσ δϐθηκε αφορϊ ςτη διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ ςτρατηγικόσ, κυρύωσ για τη 
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διαςφϊλιςη μϋγιςτησ δυνατϐτητασ απορρϐφηςησ πϐρων ςε κϊθε περιοχό, ώςτε να 

εξαλειφθοϑν ανιςορροπύεσ ςτην εφαρμογό του RE:START. Μετατρϊπηκαν, δηλαδό, ςε 

περιφερειακοϑσ εγγυητϋσ των χεδύων Δρϊςησ, αφού ϋχουν την αρμοδιότητα να 

προτεύνουν περιφερειακούσ ςτόχουσ, προτεραιότητεσ μετϊβαςησ και προκαταρκτικϋσ 

ιδϋεσ για προγρϊμματα μετϊβαςησ, εν τοισ πρϊγμαςι, να καθορύζουν και να 

εφαρμόζουν τα Σχϋδια Δρϊςησ, αλλϊ και να παρϋχουν και ςχετικϊ περιφερειακϊ δεδομϋνα, 

εϊν τουσ ζητηθεύ. ε εθνικϐ επύπεδο, βϋβαια, η τςεχικό κυβϋρνηςη, μϋςω του Τπουργεύου 

Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, παραμϋνει ο δικαιοϑχοσ τησ ςτρατηγικόσ. 

 

τον μηχανιςμϐ αυτϐ, ο κϊθε περιφερειϊρχησ που προεδρεϑει τησ οικεύασ RPC εύναι υπϐλογοσ 

για την εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ, ενώ, παρϊλληλα, εύναι επιφορτιςμϋνοσ με το να ετοιμϊζει 

και να καταθϋτει ςε αυτόν προσ ϋγκριςη την Ετόςια Κατϊςταςη τρατηγικόσ, η οπούα περιϋχει 

το ϐραμα κϊθε περιφϋρειασ και τον οδικϐ χϊρτη για την περιφερειακό δρϊςη προσ τη Δύκαιη 

Μετϊβαςη. Οι RPCs ςυνεδριϊζουν τουλϊχιςτον δϑο φορϋσ το χρϐνο, προκειμϋνου να 

διαχειριςτοϑν το ςϑνολο τησ ςτρατηγικόσ και μπορεύ να ςυγκροτοϑνται ςε διευρυμϋνη μορφό, 

περιλαμβϊνοντασ εκπροςώπουσ των RPCs των ϊλλων δϑο περιφερειών. Μϋςα απϐ αυτό τη 

δομό, ϐπωσ ενδεικτικϊ φαύνεται και ςτο παρακϊτω διϊγραμμα για μια εκ των τριών ςχετικών 

περιφερειών, εξαςφαλύζεται η εμπλοκό μελών τϐςο τησ εκϊςτοτε τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

(Περιφϋρειεσ και Δόμοι), ϐςο και οικονομικών και κοινωνικών εταύρων, τησ πανεπιςτημιακόσ 

κοινϐτητασ, ενώςεων εργαζομϋνων κλπ. 

 

 
Διϊγραμμα 2: ϑνθεςη Μϐνιμησ Περιφερειακόσ υνϐδου Περιφϋρειασ Usti Σςεχύασ 

 

Σϋλοσ, το ςϑςτημα των «καθρεπτιζϐμενων» ομολϐγων που λειτουργεύ μεταξϑ Εθνικόσ 

Εκτελεςτικόσ Ομϊδασ/υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ και RPCs, επεκτεύνεται και ςτο κατώτερο 

επύπεδο τησ διακυβϋρνηςησ, εκεύνο των θεματικών ομϊδων, οι οπούεσ ςυςτϊθηκαν για να 

αντιμετωπύςουν επτϊ (7) ςημαντικϊ ζητόματα – πυλώνεσ τησ μετϊβαςησ: επιχειρηματικϐτητα 

και καινοτομύα, επενδϑςεισ, ϋρευνα και επιςτόμη, ανθρώπινοι πϐροι, κοινωνικό 

ςταθεροπούηςη, περιβϊλλον και υποδομϋσ και δημϐςια διούκηςη. τισ τοπικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ 

ςυμμετϋχουν δόμοι, περιφερειακϊ γραφεύα, ο αντύςτοιχοσ ΟΑΕΔ, η Οργϊνωςη Κοινωνικόσ 
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Ενςωμϊτωςησ τησ Σςεχύασ, επιχειρόςεισ και ΜΚΟ, ενώ ςε κϊθε ομϊδα εθνικόσ εμβϋλειασ 

υπϊρχουν εκπρϐςωποι Τπουργεύων, εμπειρογνώμων και περιφερειών, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των περιφερειακών αρχών, εκπροςωπώντασ τισ τοπικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ. 

 

Οι τοπικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ ςυλλϋγουν ςε εξαμηνιαύα βϊςη προτϊςεισ αναπτυξιακών 

προγραμμϊτων μϋςω ηλεκτρονικών ερωτηματολογύων, δημϐςιων εκκλόςεων (π.χ. μϋςω ΜΜΕ), 

ό ςυναντόςεων με τα ενδιαφερϐμενα μϋρη, ενώ λαμβϊνονται υπ’ ϐψιν και προτϊςεισ που 

ςυζητόθηκαν παλιϐτερα εντϐσ των RPCs. Οι προτϊςεισ αυτϋσ υπϐκεινται ςε περαιτϋρω 

ανϊπτυξη και επεξεργαςύα και, ϋτςι, καταρτύζονται προςχϋδια των χεδύων Δρϊςησ με τα 

υποςτηρικτικϊ τουσ μϋτρα. Ϊπειτα, κατατύθενται ςτισ RPCs ϐπου εγκρύνονται και 

υπογρϊφονται απϐ τουσ τοπικοϑσ κυβερνότεσ, ώςτε να αποςταλοϑν, ςτη ςυνϋχεια, ςτο 

Τπουργεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ. Αυτϐ εύναι υπεϑθυνο για την εκκύνηςη δια-τμηματικών 

διαβουλεϑςεων και την κατϊθεςη των τελικών εκδοχών των χεδύων ςτην Κυβϋρνηςη προσ 

ςυζότηςη. 

 

Ανακεφαλαιώνοντασ, ϐπωσ διαπιςτώνεται απϐ αυτό την επιςκϐπηςη του ςυςτόματοσ 

διακυβϋρνηςησ τησ Σςεχύασ, η χώρα αρχικϊ λειτουργοϑςε με εκ των ϊνω προσ τα κϊτω 

προςϋγγιςη (top-down), ωςτϐςο ςταδιακϊ η προςϋγγιςη αυτό προςαρμϐςτηκε ςτισ ανϊγκεσ 

και την εξϋλιξη τησ μετϊβαςησ και ενύςχυςε τη ςυμμετοχό εκπροςώπων τησ τοπικόσ κοινωνύασ 

ςτη διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. Οι αρμοδιϐτητεσ του Κυβερνητικοϑ Επιτρϐπου 

περιςτϊλθηκαν και ο ρϐλοσ του περιορύςτηκε απλϊ ςε ςυμβουλευτικϐ. Μετϊ απϐ αιτόματα των 

περιφερειών για περιςςϐτερη ςυμμετοχό ςτισ διαδικαςύεσ, πλϋον, ςτην Σςεχύα εφαρμϐζεται 

ϋνα υβριδικϐ μοντϋλο, με ςυνδυαςμϐ εκ των ϊνω προσ τα κϊτω (top-down) και εκ των κϊτω 

προσ τα ϊνω (bottom-up) διαδικαςιών. Οι περιφϋρειεσ ϋχουν λϐγο και ενεργϐ ρϐλο ςτη 

διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ, αφοϑ, ωσ περιφερειακού εγγυητϋσ των ςχεδύων, ςυγκαλοϑνται ςε 

εξαμηνιαύα βϊςη και παρϋχουν ετηςύωσ ανατροφοδϐτηςη. Οι δε περιφερειϊρχεσ εύναι υπϐλογοι 

για την εφαρμογό των ςχεδύων αυτών. Σο τοπικϐ, δηλαδό, επύπεδο ϋχει ουςιαςτικϋσ 

αρμοδιϐτητεσ και η διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ τησ μετϊβαςησ δεν γύνεται αμιγώσ κεντρικϊ. 

 

Τπογραμμύζεται, πϊντωσ, ϐτι οι πιο ςυμμετοχικϋσ δομϋσ δεν οδηγοϑν αυτομϊτωσ ςε μεγαλϑτερη 

ςυμμετοχό των πολιτών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρϊ την πρϐβλεψη για την ϑπαρξη 

ςυμμετοχικϐτερων δομών, εν προκειμϋνω, παρατηρόθηκε ςτο ευρϑ κοινϐ περιοριςμϋνη 

κατανϐηςη τησ ςχετικόσ ςτρατηγικόσ και γνώςη για το πωσ η τοπικό κοινωνύα μπορεύ να 

ςυμμετϊςχει ςτην αναδιϊρθρωςη των λιγνιτικών και λιθανθρακικών περιοχών. Επύςησ, ϐπωσ 

δόλωνε η Αναπληρώτρια Κυβερνητικό Επύτροποσ για το RE:START, Gabriela Nekolová, η 

ςυμβολό των πολιτών ςτη διαβοϑλευςη όταν περιοριςμϋνη, με την ϋννοια ϐτι οι περιςςϐτερεσ 

ιδϋεσ απϐ το κοινϐ όταν πολϑ γενικϋσ. Ειδικϐτερα, οι πολύτεσ ζητοϑςαν βοόθεια για την ανεργύα 

ό αναδεύκνυαν περιβαλλοντικϊ προβλόματα, οπϐτε οι αρμϐδιοι ϋπρεπε να επικοινωνοϑν μαζύ 

τουσ για να μετατρϋψουν τισ ανϊγκεσ τουσ ςε πιο ςυγκεκριμϋνεσ ιδϋεσ και προτϊςεισ. Αυτϐ 

βϋβαια, δεν ακυρώνει ςε καμύα περύπτωςη τη αξύα τησ διαβοϑλευςησ και τησ ςυμμετοχόσ των 

πολιτών. Όπωσ ανϋφερε και η εργαλειοθόκη τησ ΕΕ, μϐνο ϐταν ςυμμετϋχουν οι πολύτεσ ςτη 

διαδικαςύα θεωροϑν νομιμοποιημϋνα τα αποτελϋςματϊ τησ και τα οικειοποιοϑνται. την 

περύπτωςη τησ Σςεχύασ, το φαινϐμενο αυτϐ εύναι πιθανϐ να οφεύλεται ςτην αμφιταλϊντευςη 

τησ τςϋχικησ κυβϋρνηςησ γϑρω απϐ την απϐφαςη τησ πλόρουσ απεξϊρτηςησ απϐ τον λιγνύτη 

και τον λιθϊνθρακα, αλλϊ και η ϋλλειψη, αφ’ ενϐσ, πληροφοριών ςχετικϊ με τουσ τρϐπουσ 

ςυμμετοχόσ των τοπικών παραγϐντων και, αφ’ ετϋρου, ςαφόνειασ ςχετικϊ με το αν οι απϐψεισ 

και ιδϋεσ τουσ θα ληφθοϑν υπ’ ϐψιν. ημαντικό παρϊμετροσ κατϊ την Ευρωπαώκό Επιτροπό 



 
 

13 
 

ενδϋχεται να εύναι και η απογοότευςη που ϋχουν δημιουργόςει ςτουσ πολύτεσ επύμονα 

οικονομικϊ ζητόματα, τριϊντα χρϐνια μετϊ τη διϊςπαςη τησ Σςεχοςλοβακύασ. 

 

λοβακύα 
 

την εργαλειοθόκη τησ ΕΕ για τη διακυβϋρνηςη, η λοβακύα αναφϋρεται ωσ πρϐτυπο 

μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ που διαμορφώθηκε απϐ τα κϊτω προσ τα πϊνω (bottom up)14. 

  

H πορεύα προσ τη Δύκαιη Μετϊβαςη ξεκύνηςε τον επτϋμβριο του 2017, ϐταν η Katarína 

Macháčková, δόμαρχοσ τησ Prievidza, του οικονομικοϑ και διοικητικοϑ κϋντρου τησ Upper 

Nitra, μιασ υπο-περιφϋρειασ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ Trencin, διοργϊνωςε μια ςτρογγυλό 

τρϊπεζα για το μϋλλον τησ περιοχόσ. Ο τϐτε Πρωθυπουργϐσ, ο Τπουργϐσ Οικονομικών, καθώσ 

και ειδικού απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών και Περιβϊλλοντοσ απϋρριψαν την πρϐςκληςη να 

ςυμμετϊςχουν. Σο ύδιο ςυνϋβη και με την Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), τη 

μεγαλϑτερη ςλοβακικό εταιρεύα λιγνύτη και κϊτοχο των τοπικών ορυχεύων, η οπούα 

ιςχυρύςτηκε ϐτι οι αποφϊςεισ για το μϋλλον του λιγνύτη ςτην περιοχό όταν πολϑ ςοβαρϋσ για 

να ληφθοϑν ςε τοπικϐ επύπεδο. 

 

Δϑο μόνεσ αργϐτερα, τον Δεκϋμβριο του 2017, η περιοχό του Trencin επιλϋχθηκε ωσ μια απϐ τισ 

τρεισ πρώτεσ πιλοτικϋσ περιφϋρειεσ για την νεοςυςταθεύςα τϐτε Πλατφϐρμα τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ για τισ λιγνιτικϋσ και λιθαναθρακικϋσ περιοχϋσ υπϐ μετϊβαςη (Coal Regions in 

Transition platform). Σον Ιανουϊριο του 2018, η δόμαρχοσ Macháčková εκκύνηςε μια 

ςυμμετοχικό διαδικαςύα, για την κατϊρτιςη  ενϐσ ςχεδύου δρϊςησ για την μεταλιγνιτικό 

ανϊπτυξη τησ Upper Nitra. Η HPB αρνόθηκε εκ νϋου να ςυμμετϊςχει, ςτηρύζοντασ την απϐφαςό 

τησ αυτό τη φορϊ ςτο γεγονϐσ ϐτι αντύςτοιχεσ διαπραγματεϑςεισ λϊμβαναν χώρα υπϐ την 

αιγύδα τησ κυβϋρνηςησ. Πρϊγματι, παρ’ ϐλο που, αρχικϊ, η κυβϋρνηςη ταςςϐταν ανοιχτϊ και 

ςαφώσ υπϋρ του λιγνύτη, εκκύνηςε τον δικϐ τησ διϊλογο για το μϋλλον τησ περιοχόσ τον 

Υεβρουϊριο του 2018. Η πρωτοβουλύα αυτό, μϊλιςτα, εύχε την ϋγκριςη τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ, αφοϑ παρουςιϊςτηκε κατϊ τη διϊρκεια ςυνϊντηςησ ςτο Trencin, παρουςύα 

εκπροςώπων τησ Επιτροπόσ και τησ κυβϋρνηςησ. 

 

Μϋχρι τον Απρύλιο του 2018, οι δϑο πρωτοβουλύεσ λειτουργοϑςαν εν παραλλόλω, εργαζϐμενεσ 

διακριτϊ. Και ενώ οι ομϊδεσ εργαςύασ που εύχαν δημιουργηθεύ απϐ την τοπικό αυτοδιούκηςη 

όταν ςυμμετοχικϋσ και ανοιχτϋσ ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο, η δομό που εύχε ςυςτόςει η κυβϋρνηςη 

και η περιφϋρεια περιοριζϐταν ςε κυβερνητικοϑσ και επιχειρηματικοϑσ δρώντεσ. Επρϐκειτο, 

δηλαδό, για μια μη ςυμμετοχικό διαδικαςύα, η οπούα απϋκλειε βουλευτϋσ, ΜΚΟ και ϊλλα 

ενδιαφερϐμενα μϋρη, ενώ τον ιδιωτικϐ τομϋα εκπροςωποϑςε μϐνο η ΗΒΡ και η GA Drilling, μια 

ακϐμη εταιρεύα ορυκτών καυςύμων. 

 

Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, η κοινωνύα των πολιτών ςτην Upper Nitra πύεζε τϐςο την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό, ϐςο και τη ςλοβακικό κυβϋρνηςη να τροποποιόςει τισ διαδικαςύεσ, ώςτε να γύνουν 

πιο αποδοτικϋσ και ςυμμετοχικϋσ. Η κυβϋρνηςη υπϋκυψε τελικϊ ςτισ πολιτικϋσ πιϋςεισ και 

επιβεβαύωςε ϐτι το ςχϋδιο δρϊςησ που προετοιμαζϐταν μϋςω τησ τοπικόσ πρωτοβουλύασ τησ 

δημϊρχου τησ Prievidza θα όταν εκεύνο που θα εξελιςςϐταν ςτην αντύςτοιχη εθνικό 

                                                           
14

 Ευρωπαώκό Επιτροπό (2020), “Governance of Transitions Toolkit:  Design of governance structures and 
stakeholder engagement processes for coal regions in transition”, https://bit.ly/3dSQxHw  

https://bit.ly/3dSQxHw
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ςτρατηγικό για την Upper Nitra. Η κυβϋρνηςη τησ λοβακύασ ζότηςε, επύςησ, απϐ την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό να υποςτηρύξει τη διαδικαςύα διαμϐρφωςησ του ςχεδύου δρϊςησ που η 

τοπικό κοινωνύα και η κοινωνύα των πολιτών θεωροϑςαν ωσ ϋγκυρο και αποδεκτϐ, γεγονϐσ 

που ςηματοδϐτηςε την αναγνώριςη απϐ τη ςλοβακικό κυβϋρνηςη των εκ των κϊτω προσ τα 

ϊνω (bottom-up) ςυμμετοχικών διαδικαςιών για τον καθοριςμϐ του μϋλλοντοσ τησ περιοχόσ. 

Ϊτςι, τον Μϊιο του 2018, οι δϑο πρωτοβουλύεσ ϊρχιςαν να ςυνεργϊζονται.  

 

τη ςυνϋχεια, η δόμαρχοσ διεϑρυνε τισ δραςτηριϐτητεσ, ςε μια προςπϊθεια να ςυμπεριλϊβει 

ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερουσ δρώντεσ απϐ την περιφϋρεια15. 

 

Όπωσ φαύνεται και ςτο παρακϊτω διϊγραμμα που αποτυπώνει τη διαδικαςύα διαβοϑλευςησ 

του χεδύου Δρϊςησ τησ περιοχόσ, περύπου 60 ϊτομα διαφορετικών ιδιοτότων 

προθυμοποιόθηκαν να λϊβουν μϋροσ ςτη διαδικαςύα: κϊτοικοι, ειδικού/εμπειρογνώμονεσ, ΜΚΟ, 

δόμοι, διευθυντϋσ ςχολεύων, κϋντρα αλληλεγγϑησ δόμων, επιχειρηματύεσ, ενώςεισ και ςϑλλογοι. 

Αποφαςύςτηκαν τϋςςερεισ πυλώνεσ ωσ προτεραιϐτητεσ τησ μετϊβαςησ: οικονομύα, μεταφορϋσ, 

κοινωνικϋσ υποδομϋσ και τουριςμϐσ, και ςυςτϊθηκαν τϋςςερεισ αντύςτοιχεσ ομϊδεσ εργαςύασ, 

με ςκοπϐ, απϐ τον Ιοϑλιο μϋχρι τον Οκτώβριο του 2018, να διαμορφωθεύ το τελικϐ χϋδιο 

Δρϊςησ. Σον επτϋμβριο του ύδιου ϋτουσ, κατϊ τη διϊρκεια ςυνϊντηςησ ϐλων των 

ενδιαφερομϋνων μερών, εγκρύθηκαν τα αποτελϋςματα των τοπικών ομϊδων εργαςύασ. τη 

ςυνϋχεια, με ανϊθεςη απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, τα αποτελϋςματα δϐθηκαν ςε 

ςυμβουλευτικό εταιρεύα (PWC), ώςτε να οριςτικοποιηθεύ η διαδικαςύα και να διαμορφωθεύ ϋνα 

εθνικϐ πλϋον χϋδιο Δρϊςησ16. 

 

 
Διϊγραμμα 3: Διαδικαςύα διαβοϑλευςησ χεδύου Δρϊςησ περιοχόσ Upper Nitra (λοβακύα) 

 

Σο προςχϋδιο του χεδύου Δρϊςησ που κατϊρτιςαν οι τϋςςερισ ομϊδεσ εργαςύασ 

παρουςιϊςτηκε, ακολοϑθωσ, ςτουσ πολύτεσ προσ ανατροφοδϐτηςη μϋςα απϐ τϋςςερεισ 

δημϐςιεσ ακροϊςεισ τον Απρύλιο και τον Μϊιο του 2019 ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ τησ περιοχόσ, αλλϊ 

                                                           
15

 CEE Bankwatch Network (2019), “Upper Nitra, Slovakia: an exemplary approach towards just 
transition”, https://bit.ly/3ho5ROA˙ CEE Bankwatch Network (2020), “Just transition: Slovakia's Upper 
Nitra”, https://bit.ly/3xtcTXT 
16

 Ευρωπαώκό Επιτροπό (2020), “Governance of Transitions Toolkit:  Design of governance structures and 
stakeholder engagement processes for coal regions in transition”, https://bit.ly/3dSQxHw 

https://bit.ly/3ho5ROA
https://bit.ly/3xtcTXT
https://bit.ly/3dSQxHw
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κατατϋθηκε, επύςησ, προσ δημϐςια ανοιχτό διαβοϑλευςη ςτο διαδύκτυο. Η πρϐςκληςη για τισ 

ακροϊςεισ δημοςιεϑτηκε τϐςο ςτον τοπικϐ τϑπο, ϐςο και ςτισ ιςτοςελύδεσ των οικεύων δόμων, 

και ςτϊλθηκε απευθεύασ ςτα 150 μϋλη των ομϊδων εργαςύασ, ςτουσ επικεφαλόσ των δόμων και 

ςε 2000 εταιρεύεσ τησ περιφϋρειασ. τισ ακροϊςεισ ςυμμετεύχαν ενδιαφερϐμενα μϋρη και 

πολύτεσ, ςτουσ οπούουσ παρουςιϊςτηκε το περιεχϐμενο του χεδύου Δρϊςησ και εύχαν την 

ευκαιρύα να το ςχολιϊςουν, αλλϊ και να ςυμβϊλλουν με ιδϋεσ για την αξιοπούηςη των 

δυνατοτότων τησ Upper Nitra17. 

 

Μϋςα απϐ αυτόν τη διαδικαςύα, προετοιμϊςτηκε το τελικϐ προςχϋδιο, το οπούο με τη ςειρϊ του 

ϋγινε αντικεύμενο των επύςημων δημϐςιων διαβουλεϑςεων. Εν τϋλει, τον Ιοϑλιο του 2019, η 

κυβϋρνηςη ενϋκρινε το χϋδιο Δρϊςησ για τον Μεταςχηματιςμϐ τησ λιγνιτικόσ περιοχόσ τησ 

Upper Nitra, που βαςύςτηκε ςτην ευρεύα ςυμμετοχό πολιτών, επιχειρηματιών και τησ 

κοινωνύασ των πολιτών. Σο χϋδιο, μεταξϑ ϊλλων, επιβεβαύωνε την απϐρριψη νϋου ορυχεύου 

λιγνύτη ςτο Novaky, το οπούο ςκϐπευε να ανούξει η εταιρεύα ΗΒΡ, καθώσ, επύςησ, και την παϑςη 

παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ λιγνύτη, μϋχρι το 2023. Σο χϋδιο περιεύχε ϐχι μϐνο το 

ϐραμα για την περιοχό, αλλϊ και ςειρϊ ιδεών για προγρϊμματα, τα οπούα προτϊθηκαν 

απευθεύασ απϐ τουσ τοπικοϑσ ςυμμετϋχοντεσ. Όπωσ πολϑ εϑςχημα αποτυπώθηκε εντϐσ του 

ςχεδύου, οι κϊτοικοι ζητοϑν μια «πιο ελκυςτική και αυτάρκη περιοχή, όπου η οικονομία θα 

αναπτυχθεί ςε ςυμβίωςη με ένα καθαρό περιβάλλον και καλέσ οικονομικέσ ςυνδέςεισ με άλλα 

οικονομικά κέντρα»18. 

 

υνοψύζοντασ, η περύπτωςη τησ Upper Nitra ςτη λοβακύα αποτελεύ ϋνα επιτυχημϋνο 

παρϊδειγμα διαμϐρφωςησ ενϐσ ςχεδύου μετϊβαςησ εκ των κϊτω προσ τα ϊνω (bottom-up), με 

ιςχυρό εμπλοκό των ενδιαφερομϋνων μερών ςτισ διαδικαςύεσ τησ μετϊβαςησ. Παρ’ ϐλο που, 

αρχικϊ, η κεντρικό κυβϋρνηςη και εταιρεύεσ (HBP και GA Drilling) προςπϊθηςαν να 

διεμβολύςουν την τοπικό πρωτοβουλύα, χϊρη ςτην επιμονό τησ δημϊρχου, επικρϊτηςε, τελικώσ 

αυτό. Η ςυμμετοχό του τοπικοϑ παρϊγοντα όταν καθοριςτικό καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ, τϐςο ςτον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ τησ ςτρατηγικόσ που ξεκύνηςε απϐ το χαμηλϐτερο 

επύπεδο αυτοδιούκηςησ (δόμοσ), ϐςο και ςτην εξελικτικό διαμϐρφωςη του ςχεδύου, μϋςω 

διαβουλεϑςεων ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν ακϐμα και μεμονωμϋνοι πολύτεσ, ο ιδιωτικϐσ τομϋασ, 

αλλϊ και η κοινωνύα των πολιτών. 

 

Γερμανύα 
 

Λϐγω τησ εκτεταμϋνησ χρόςησ λιγνύτη και λιθϊνθρακα ςτο ενεργειακϐ μύγμα τησ Γερμανύασ, 

αλλϊ κυρύωσ του γεγονϐτοσ ϐτι η πορεύα απεξϊρτηςησ απϐ τον λιθϊνθρακα και 

μεταςχηματιςμοϑ των τοπικών οικονομιών ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Γερμανύασ ςυντελεύται 

εδώ και δεκαετύεσ, μποροϑν να αντληθοϑν απϐ αυτόν πολϑτιμα ςτοιχεύα και πρακτικϋσ 

χρόςιμεσ για την Ελλϊδα.  

 

                                                           
17

 Halasz T. (2020), “From local initiative to national strategy: how citizens in Upper Nitra took control of 
their region’s post-coal future”, https://bit.ly/3qStnq2˙ European Commission (2019), “Welcome 
Transition Strategy I: The cases of Slovakia and Greece”, https://bit.ly/2TQPkto 
18

 CEE Bankwatch Network (2019), “Upper Nitra, Slovakia: an exemplary approach towards just 
transition”, https://bit.ly/3ho5ROA˙ Halasz T. (2020), “From local initiative to national strategy: how 
citizens in Upper Nitra took control of their region’s post-coal future”, https://bit.ly/3qStnq2 

https://bit.ly/3qStnq2
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Η Γερμανύα εύναι μια απϐ τισ χώρεσ που φημύζονται για την εφαρμογό καινοτϐμων μοντϋλων, 

ϐπωσ εύναι η ςϑςταςη κυβερνητικών οργανιςμών ό οχημϊτων ειδικοϑ ςκοποϑ (SPV). 

Ενδεικτικϋσ αρμοδιϐτητεσ τϋτοιων οχημϊτων εύναι η ςυνεργαςύα με φορεύσ εκμετϊλλευςησ, η 

ανϊληψη τησ κυριϐτητασ εγκαταλελειμμϋνων βιομηχανικών περιοχών και του κϐςτουσ 

αποκατϊςταςόσ τουσ, καθώσ και ο πλειςτηριαςμϐσ των γαιών, απϐ τα κϋρδη των οπούων 

επωφελοϑνται. Ενώ εταιρεύεσ εξϐρυξησ ό κλειςύματοσ ορυχεύων μποροϑν να χειριςτοϑν 

επαρκώσ ϐ,τι ςυνεπϊγεται το φυςικϐ κλεύςιμο και η αποκατϊςταςη, τα SPV ϋχουν το 

πλεονϋκτημα ϐτι μποροϑν να διαχειρύζονται καλϑτερα τϋτοιεσ περιπτώςεισ, ϐντασ πιο ευϋλικτα 

και αποτελεςματικϊ ςτισ επαφϋσ τουσ με εγχώριουσ και ξϋνουσ επενδυτϋσ. 

 

το δεϑτερο μιςϐ του 20ου αιώνα, ξεκύνηςε ςτη Γερμανύα η απεξϊρτηςη απϐ τον λιθϊνθρακα ςε 

περιοχϋσ ϐπωσ οι Saarland και Ruhr ςε ςυνδυαςμϐ με την αναδιϊρθρωςη των τοπικών 

οικονομιών19. Παρϊ τη ςυνδικαλιςτικό κουλτοϑρα και την παρϊδοςη τησ Γερμανύασ ςτον 

οργανωμϋνο κοινωνικϐ διϊλογο, οι πρώτεσ φϊςεισ τησ μετϊβαςησ χαρακτηρύςτηκαν απϐ top-

down διαρθρωτικϋσ πολιτικϋσ και περιοριςμϋνη διαβοϑλευςη με τοπικοϑσ φορεύσ. τα τϋλη τησ 

δεκαετύασ του 1980 ωςτϐςο ϊρχιςε να εφαρμϐζεται μια περιςςϐτερο bottom-up προςϋγγιςη 

(περιφερειακό διαρθρωτικό πολιτικό), η οπούα εξουςιοδοτοϑςε τουσ τοπικοϑσ φορεύσ να 

υλοποιόςουν ϋργα που ςχεδιϊςτηκαν ςε ςυνεργαςύα με τισ εθνικϋσ και κρατικϋσ αρχϋσ20.  

 

Η μεταςτροφό αυτό ςτην προςϋγγιςη τησ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ ϋφταςε ςτο 

αποκορϑφωμϊ τησ ςτισ αρχϋσ τησ προηγοϑμενησ δεκαετύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το 2010, η 

κυβϋρνηςη του ομϐςπονδου κρατιδύου τησ Βϐρειασ Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ (ϐπου βρύςκεται και 

η κοιλϊδα Ruhr) ανακούνωςε την ϋναρξη ενϐσ «προγρϊμματοσ δρϊςησ» για τον λιθϊνθρακα τησ 

περιοχόσ. Ϊτςι, ξεκύνηςε το ϋργο «Πρόγραμμα καινοτομίασ τησ λιθανθρακικήσ περιοχήσ τησ 

Ρηνανίασ», υπϐ την ηγεςύα του βιομηχανικοϑ και εμπορικοϑ επιμελητηρύου του Aachen. Σο 

πρϐγραμμα αυτϐ εύχε ωσ ςτϐχο να αξιοποιόςει τισ δυνατϐτητεσ τησ περιοχόσ ώςτε να 

αντιμετωπύςει τισ αναμενϐμενεσ βαθιϋσ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ που θα επϋρχονταν απϐ την 

ςτροφό του παραγωγικοϑ μοντϋλου και την απεξϊρτηςη απϐ τον λιθϊνθρακα. Ψςτϐςο, λϐγω 

ςχετικϊ χαμηλόσ χρηματοδϐτηςησ απϐ το κρατύδιο τησ Βϐρειασ Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ, καθώσ 

και προκαταλόψεων και ανηςυχιών των ενδιαφερομϋνων μερών απϐ τη βιομηχανύα και το 

περιβαλλοντικϐ κύνημα, παρουςιϊςτηκαν διϊφορα εμπϐδια ςτην ανϊπτυξη ενϐσ κατϊλληλου 

μοντϋλου για το ςϑνολο τησ περιοχόσ. 

 

Εν τοϑτοισ, ςε ςυνϋχεια υπογραφόσ ςυμφωνύασ ςυναςπιςμοϑ μεταξϑ των ςοςιαλδημοκρατών 

και του πρϊςινου κϐμματοσ τησ Βϐρειασ Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ, δημιουργόθηκε ο 

“Innovationsregion Rheinisches Revier” (IRR). Πρϐκειται για οργανιςμϐ περιφερειακόσ 

ανϊπτυξησ, ο οπούοσ ςυνϋβαλε ςτην κατανϐηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων αλλϊ και 

των αδυναμιών τησ περιοχόσ και τελικϊ ςτη διαμϐρφωςη μιασ μακροπρϐθεςμησ ςτρατηγικόσ 

μετϊβαςησ ςε ςυνδυαςμϐ με βραχυπρϐθεςμεσ δρϊςεισ. Η επιτυχύα του IRR φαύνεται να όταν η 

ςυνϋπεια των εμπλεκϐμενων ατϐμων, τα οπούα κατϋθεταν ςυνεχώσ νϋεσ ιδϋεσ που ενύςχυαν 

ουςιαςτικϊ το αφόγημα για βιώςιμεσ εναλλακτικϋσ λϑςεισ. Με τον τρϐπο αυτϐ, βοόθηςαν 

ςημαντικϊ ςτο να ϋρθουν ςταδιακϊ ςε επαφό ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη και λειτοϑργηςαν ωσ 

                                                           
19 European Commission (2020), “Toolkit: Sustainable employment and welfare support, How to 
accompany the labour market transition I coal regions in transition”, https://bit.ly/3hpNg4Q 
20 World Resources Institute (2020), “Germany: The Ruhr Region’s Pivot from Coal Mining to a Hub of 
Green Industry and Expertise”, https://bit.ly/3wo28oj   

https://bit.ly/3hpNg4Q
https://bit.ly/3wo28oj
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διαμεςολαβητϋσ μεταξϑ των ςυμφερϐντων τησ βιομηχανύασ, των πολιτικών και τησ κοινωνύασ 

των πολιτών. 

 

Σο 2014, οι προςπϊθειεσ αυτϋσ ϊρχιςαν να αποδύδουν εμφανεύσ καρποϑσ. Δόμοι, 

επιχειρηματικϋσ ενώςεισ τησ περιοχόσ και το ςυνδικαλιςτικϐ ςωματεύο για τουσ βιομηχανικοϑσ 

τομεύσ εξϐρυξησ, χημικόσ βιομηχανύασ και ενϋργειασ (IG BCE) ϋνωςαν τισ δυνϊμεισ τουσ και 

ϋγιναν μϋτοχοι ςτον IRR, ο οπούοσ λύγο μετϊ μετονομϊςτηκε ςε “Zukunftsagentur Rheinisches 

Revier” (Οργανιςμϐσ για το Μϋλλον τησ περιοχόσ τησ Ρηνανύασ – ZRR). Μεςολϊβηςαν 

ςυζητόςεισ ωσ προσ την εμβϋλεια του, δηλαδό, για το αν θα περιλϊμβανε και μεγϊλεσ γειτονικϋσ 

πϐλεισ, ϐπωσ η Κολωνύα, οι οπούεσ θα μποροϑςαν να ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςε οικονομικϐ 

επύπεδο. Εν τϋλει, αποφαςύςτηκε επύκεντρο να παραμεύνει μϐνο η ύδια η περιοχό εξϐρυξησ 

λιθϊνθρακα. 

 

Μια απϐ τισ βαςικϋσ εναςχολόςεισ του ZRR όταν η μετατροπό των μεγϊλων ατμοηλεκτρικών 

ςταθμών ςε ϊλλεσ χρόςεισ. Παρ’ ϐλο που το κλεύςιμϐ τουσ απεύχε χρονικϊ, μιασ και η Γερμανύα 

ϋχει ανακοινώςει την απολιγνιτοπούηςό τησ για το 2038, με τη διαμεςολϊβηςη του ZRR 

διϊφορα ενδιαφερϐμενα μϋρη ξεκύνηςαν να αναπτϑςςουν ιδϋεσ για την εκμετϊλλευςη των 

υπαρχουςών υποδομών για ϊλλεσ χρόςεισ. Πλϋον, ο ZRR εύναι ϋνασ απϐ τουσ παύκτεσ-κλειδιϊ 

ςτην περιοχό αναφορικϊ με τη διαχεύριςη τησ μετϊβαςησ, αποτελώντασ το βαςικϐ 

ςυντονιςτικϐ ϐργανο του ομϐςπονδου κρατιδύου τησ Βϐρειασ Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ και τησ 

πρώην εξορυκτικόσ περιοχόσ. Βαςικό του αρμοδιϐτητα εύναι η ανϊπτυξη ενϐσ εκτεταμϋνου 

«Οικονομικοϑ και Διαρθρωτικοϑ Προγρϊμματοσ», για το οπούο θα ϋχει πλόρη αρμοδιϐτητα, απϐ 

τον ςχεδιαςμϐ μϋχρι τη δημιουργύα δομόσ για διαμϐρφωςη προςκλόςεων ϋργων και 

διαγωνιςμών. Σο κομμϊτι τησ τεχνικόσ υλοπούηςησ περιλαμβϊνει μια κεντρικό ςυμβουλευτικό 

υπηρεςύα χρηματοδϐτηςησ, την ϋναρξη, τον προςδιοριςμϐ και τον ςυντονιςμϐ των ϋργων 

καθώσ και τον ςυντονιςμϐ τησ διαδικαςύασ επιλογόσ. 

 

Πρϊγματι, απϐ τη διεϑρυνςη του 2014 και εξόσ, ο ZRR κατϊφερνε να υποςτηρύζεται απϐ 

αξιϐπιςτη χρηματοδϐτηςη, με αποτϋλεςμα, μϋχρι το 2017, να ϋχει αναπτϑξει ϋνα κοινϐ ϐραμα 

για την περιοχό και την αντύςτοιχη ςτρατηγικό για την υλοπούηςό του. Διεξόγαγε, επύςησ, 

μελϋτεσ για τισ προοπτικϋσ ςυγκεκριμϋνων κλϊδων τησ βιομηχανύασ, ενώ διοργϊνωςε ακϐμη 

και διαγωνιςμοϑσ ιδεών και εκδηλώςεισ δικτϑωςησ, προκειμϋνου να φϋρει κοντϊ τα 

ενδιαφερϐμενα μϋρη.  

 

Ο ZRR ςυνϊντηςε, βϋβαια, και διϊφορα προβλόματα ςτην πορεύα, αρχόσ γενομϋνησ απϐ την 

αδϑναμη εντολό του και την, ϐπωσ αποδεύχθηκε, αξιϐπιςτη μεν, ανεπαρκό δε χρηματοδϐτηςη, 

καθώσ κατϊφερνε να ςυγκεντρώςει μϐνο € 500.000 το χρϐνο απϐ ϐλεσ τισ πηγϋσ 

χρηματοδϐτηςησ. Επιπλϋον, λϐγω τησ αδϑναμησ θεςμικόσ δομόσ του, αρχικϊ, τον εκτϐπιζαν 

τϐςο η τοπικό αυτοδιούκηςη (δόμοι), ϐςο και ο ιδιωτικϐσ τομϋασ (εταιρεύεσ). Εύχε δεχθεύ 

κριτικό, επύςησ, λϐγω τησ ελλιποϑσ εκπροςώπηςησ τοπικών δόμων και, ωσ εκ τοϑτου και των 

τοπικών κοινοτότων, και τησ κοινωνύασ των πολιτών, παρ’ ϐλο που τα ςυμφϋροντϊ τουσ 

εκπροςωποϑνταν, θεωρητικϊ, απϐ τουσ αξιωματοϑχουσ ςε επύπεδο ομϐςπονδου κρατιδύου και 

επαρχύασ. 

 

Για να αντιμετωπύςει ειδικϊ το τελευταύο, ο ZRR αποφϊςιςε να εγκαθιδρϑςει μια 

ςυμβουλευτικό επιτροπό, αποτελοϑμενη απϐ 20 εκπροςώπουσ γειτονικών δόμων τησ 

λιγνιτικόσ περιοχόσ τησ Ρηνανύασ. Ο ρϐλοσ τησ επιτροπόσ όταν αμιγώσ ςυμβουλευτικϐσ, 
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ωςτϐςο, ςε 3 απϐ τα 20 μϋλη, δϐθηκε θϋςη ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του οργανιςμοϑ, με μια 

κοινό ψόφο. Πλϋον, ο ZRR χρηςιμεϑει, αφ’ ενϐσ, ωσ ενδιϊμεςοσ φορϋασ μεταξϑ των 

πολυϊριθμων δόμων τησ περιοχόσ και τησ επϐμενησ ανώτερησ διοικητικόσ ενϐτητασ (το 

ομϐςπονδο κρατύδιο), αφ’ ετϋρου, ωσ πλατφϐρμα διαλϐγου. Ϊτςι, αντιμετωπύςτηκε ςε κϊποιο 

βαθμϐ και το δεϑτερο ζότημα, εκεύνο τησ ςυμμετοχόσ τησ κοινωνύασ των πολιτών. Μολονϐτι η 

κοινωνύα των πολιτών δεν απϋκτηςε διακριτό θϋςη ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του ZRR, υπόρξε 

παροϑςα ςτισ διαδικαςύεσ, με ποικύλουσ τρϐπουσ, ϐπωσ ςτισ δημϐςιεσ ςυνϐδουσ για την 

περιοχό, διαδικτυακοϑσ διαλϐγουσ, ςυναντόςεισ και διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ ςτουσ δόμουσ. 

Σϋλοσ, μϋςω τησ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ και τησ πλατφϐρμασ διαλϐγου κατϋςτη δυνατϐ να 

μειωθεύ και ο ανταγωνιςμϐσ μεταξϑ των διαφϐρων επιπϋδων τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, οι οπούοι 

ανταγωνύζονταν για την προςϋλκυςη επιχειρόςεων. 

 

Ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ, λοιπϐν, που εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη τησ Βϐρειασ Ρηνανύασ-

Βεςτφαλύασ εύναι υβριδικϐ με Όχημα Ειδικοϑ κοποϑ (SPV). Σο SPV λειτουργεύ ωσ κεντρικό 

πολυμετοχικό ςυντονιςτικό αρχό ςε μορφό Εταιρεύασ Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ, η οπούα 

διαχειρύζεται ϐλη τη διαδικαςύα μετϊβαςησ του ομϐςπονδου κρατιδύου. Μϋτοχοι εύναι 

περιφϋρειεσ, δόμοι, επιχειρηματικϋσ ενώςεισ τησ περιοχόσ, επιμελητόρια και ςυνδικαλιςτικϊ 

ςωματεύα. Ο ZRR εύναι υπεϑθυνοσ για τη δημιουργύα Οικονομικοϑ και Διαρθρωτικοϑ 

Προγρϊμματοσ για την περιοχό και τον επαναπροςδιοριςμϐ τησ χρόςησ των μεγϊλων 

ηλεκτρικών ςταθμών, απϐ το ςχεδιαςμϐ μϋχρι τη δημιουργύα δομόσ για δημοςύευςη 

προςκλόςεων ϋργων και εκπϐνηςησ διαγωνιςμών, μϋχρι και το ςκϋλοσ τησ τεχνικόσ 

υλοπούηςησ. 

 

 
Διϊγραμμα 4: Οργανωτικό δομό διαρθρωτικόσ αλλαγόσ Ρηνανύασ (Γερμανύα) 
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Όπωσ φαύνεται και ςτο παραπϊνω διϊγραμμα, ςε επύπεδο ομοςπονδιακοϑ κρατιδύου 

ςυμμετϋχει το Τπουργεύο Οικονομικών, η υμβουλευτικό Επιτροπό Οικονομικών, 

Επιςτημονικών και Κοινωνικών Εταύρων, η αντύςτοιχη Περιφϋρεια τησ Κολωνύασ και μια 

διυπουργικό θεματικό ομϊδα εργαςύασ. το περιφερειακϐ επύπεδο, ςτη διακυβϋρνηςη 

ςυμμετϋχουν τα περιφερειακϊ ςυμβοϑλια Κολωνύασ και Ντύςελντορφ, μια Επιτροπό 20 

γειτονικών δόμων, ομϊδα εργαςύασ των δϑο περιφερειακών ςυμβουλύων και ϊλλη μια ομϊδα 

εργαςύασ για την οικονομικό ανϊπτυξη, καθώσ και αρχϋσ που εύναι υπεϑθυνεσ για τον 

χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ. Η κοινωνύα των πολιτών ςυμμετϋχει κατϊ τισ ςυνϐδουσ για τισ υπϐ 

μετϊβαςη περιοχϋσ και τισ διαδικτυακϋσ διαβουλεϑςεισ/διαλϐγουσ. 

 

Επιπλϋον, με ςτϐχο τη ςυμπερύληψη ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερων εμπειρογνωμϐνων, 

δημιουργόθηκαν επτϊ θεματικού περιφερειακού κϐμβοι για την υποςτόριξη του ZRR ςτην 

ανϊπτυξη του οικονομικοϑ και διαρθρωτικοϑ προγρϊμματοσ: 

1. χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ 

2. ενϋργεια 

3. καινοτομύα και εκπαύδευςη 

4. υποδομϋσ και κινητικϐτητα 

5. βιομηχανύα 

6. γεωργικϋσ επιχειρόςεισ και πϐροι 

7. ϋκθεςη διεθνοϑσ αρχιτεκτονικόσ και τεχνολογύασ 

 

ε κϊθε κϐμβο, μια κοινοπραξύα εμπειρογνωμϐνων εργϊζεται για τον ςχεδιαςμϐ των 

κατϊλληλων προγραμμϊτων χρηματοδϐτηςησ. Ο ZRR εποπτεϑει τουσ περιφερειακοϑσ κϐμβουσ 

ςτον κϑκλο ςυντονιςμοϑ και δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον ςτϐχο τησ ανϊπτυξησ και προώθηςησ 

μιασ ςυγκεκριμϋνησ και ϊμεςα ςχετικόσ δρϊςησ εφαρμογόσ για ολϐκληρη την περιφερειακό 

διαδικαςύα μεταςχηματιςμοϑ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, το ZRR ςυνδϋεται με εξωτερικοϑσ 

εμπειρογνώμονεσ και επιςτόμονεσ απϐ τη βιομηχανύα, την πολιτικό και τισ ενώςεισ εντϐσ και 

εκτϐσ τησ περιοχόσ, δημιουργώντασ μια επύςημη διαδικαςύα διαβοϑλευςησ που περιλαμβϊνει, 

επύςησ, με διϊφορουσ τρϐπουσ τη ςυμμετοχό των πολιτών. Σο προςχϋδιο του Οικονομικοϑ και 

Διαρθρωτικοϑ Προγρϊμματοσ παρουςιϊςτηκε ςτα περιφερειακϊ ενδιαφερϐμενα μϋρη ςε 

ςχετικό ςϑνοδο. Σο επϐμενο ςτϊδιο εύναι η περαιτϋρω εξϋλιξη του ςχεδύου απϐ περιφερειακοϑσ 

εμπειρογνώμονεσ21. 

 

Ανακεφαλαιώνοντασ, η Γερμανύα αποτελεύ ϋνα πολϑ χρόςιμο παρϊδειγμα για τισ διαδικαςύεσ 

τησ μετϊβαςησ που δεύχνει ϐτι η ϐλη διαδικαςύα θα πρϋπει να καθοδηγεύται απϐ πολυεπύπεδη 

διακυβϋρνηςη και ανϊλογο ςχεδιαςμϐ, ενθαρρϑνοντασ τα διακριτϊ πολιτικϊ επύπεδα να 

αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ, προκειμϋνου να ςχεδιϊςουν και να εφαρμϐςουν αποτελεςματικϋσ 

ςτρατηγικϋσ. Επιπλϋον, ο ςχεδιαςμϐσ και η λόψη αποφϊςεων πρϋπει να περιλαμβϊνουν υψηλϐ 

βαθμϐ ςυμμετοχόσ ϐλων των ςχετικών ενδιαφερομϋνων μερών απϐ την αρχό τησ διαδικαςύασ, 

και να παρϋχουν λϑςεισ ςτη βϊςη τησ ςυναύνεςησ με ςτϐχο την αϑξηςη τησ αποδοχόσ και την 

αξιοπούηςη ενδογενών δυνατοτότων22. τη διαδικαςύα αυτό, καταλυτικό ςυμβολό μπορεύ να 

ϋχει η εφαρμογό ενϐσ μοντϋλου με ϋναν αναπτυξιακϐ οργανιςμϐ (SPV) ωσ ςυςτημικοϑ 

διαμεςολαβητό. Σοϑτο, διϐτι, μπορεύ να δώςει λϑςεισ ςε πολλϊ απϐ τα ζητόματα που 

                                                           
21 European Commission (2020), “Regional Development Agency Rhenish Lignite Mining Area”, 
https://bit.ly/3jSoT15 
22 Brauers H. et al. (2018), “Coal transition in Germany: Learning from past transitions to build phase-out 
pathways”, IDDRI and Climate Strategies, https://bit.ly/3yAalaK 

https://bit.ly/3jSoT15
https://bit.ly/3yAalaK
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προκϑπτουν. υγκεκριμϋνα, μπορεύ να βοηθόςει τισ περιοχϋσ υπϐ μετϊβαςη να δημιουργόςουν 

μια μακροπρϐθεςμα προςανατολιςμϋνη «πλατφϐρμα» που να περιλαμβϊνει ϋνα ευρϑ φϊςμα 

μϋτρων, ενώ η ενςωμϊτωςη ϐλων των δρϊςεων υπϐ τη ςκϋπη του SPV μπορεύ να ςυμβϊλλει 

ςτην ανϊπτυξη κατϊλληλων ςτρατηγικών, βϊςει των ςυγκεκριμϋνων πλεονεκτημϊτων και 

προκλόςεων τησ εκϊςτοτε περιοχόσ. Σϋλοσ, η δημιουργύα ενϐσ δικτϑου ενδιαφερομϋνων μερών 

μπορεύ να αμβλϑνει τισ εκατϋρωθεν προκαταλόψεισ και τον ανταγωνιςμϐ μεταξϑ φορϋων, 

οδηγώντασ ςε ςυναύνεςη ςχετικϊ με τη γενικό πορεύα τησ μετϊβαςησ. Η ςυμμετοχό και η 

δημϐςια διαβοϑλευςη αποτελοϑν μεν πρϐκληςη, παραμϋνουν δε εντελώσ απαραύτητεσ για την 

επιτυχό ϋκβαςη τησ μετϊβαςησ. 
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ΙΙ. Η Διακυβϋρνηςη τησ Μετϊβαςησ ςτην Ελλϊδα 
 

Η πρώτη ςυςτηματικό πρϐταςη για ϋνα ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ ςτισ λιγνιτικϋσ 

περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ περιλαμβϊνεται ςτην προαναφερθεύςα ςχετικό μελϋτη τησ Παγκϐςμιασ 

Σρϊπεζασ για τη Δυτικό Μακεδονύα, η οπούα ολοκληρώθηκε τον Ιοϑνιο του 2020. Για λϐγουσ 

ςϑγκριςησ με τον μηχανιςμϐ που ϋχει προταθεύ επύςημα μϋχρι ςτιγμόσ ςτα διαφορετικϊ 

κεύμενα που εύναι δημϐςια διαθϋςιμα, και ο οπούοσ περιγρϊφεται αναλυτικϊ παρακϊτω, η 

πρϐταςη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ παρουςιϊζεται αναλυτικϊ  ςτο Παρϊρτημα.  

  

ε αυτό την ενϐτητα παρουςιϊζεται η ςταδιακό εξϋλιξη των δομών διακυβϋρνηςησ, που 

προτεύνει επύςημα η ελληνικό κυβϋρνηςη και ϊρχιςαν να διαμορφώνονται μετϊ την 

ανακούνωςη τησ απϐφαςησ απολιγνιτοπούηςησ τον επτϋμβριο του 2019 απϐ τον 

Πρωθυπουργϐ. Πρώτα, παρουςιϊζονται οι αρχικϋσ δομϋσ που δημιουργόθηκαν ςε εθνικϐ και 

περιφερειακϐ επύπεδο πριν την παρουςύαςη του χεδύου Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 

(ΔΑΜ) τον επτϋμβριο του 2020. τη ςυνϋχεια, περιγρϊφονται οι υπϐλοιπεσ δομϋσ που 

απαρτύζουν τον προτεινϐμενο πλόρη μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ, οι οπούεσ εξελύχτηκαν τϐςο 

μεταξϑ των δϑο εκδοχών των Εδαφικών χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) ϐςο και ςτο 

εννοιολογικϐ υπϐμνημα (concept paper) για το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 

(ΠΔΑΜ), και το πρώτο ςχϋδιο του ΠΔΑΜ.  

 

Παρϊλληλα, περιγρϊφονται οι διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ διαβοϑλευςησ που εφαρμϐςτηκαν απϐ 

την κυβϋρνηςη για τα διαφορετικϊ κεύμενα του ςχεδιαςμοϑ (ΔΑΜ, ΕΔΙΜ και ΠΔΑΜ). Σϋλοσ, 

παρουςιϊζεται η γνώμη των πολιτών των λιγνιτικών περιοχών τησ χώρασ για ζητόματα 

διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ αυτό αποτυπώθηκε ςε δημοςκοπόςεισ και δημϐςιεσ ςυζητόςεισ.    

 

Οι αρχικϋσ δομϋσ διακυβϋρνηςησ  
 

Μετϊ την ανακούνωςη ςτισ 23 επτεμβρύου 201923 τησ απϐφαςησ πλόρουσ απολιγνιτοπούηςησ 

τησ ηλεκτροπαραγωγόσ τησ Ελλϊδασ ωσ το 2028, η πρώτη δομό διακυβϋρνηςησ θεςπύςτηκε, 

τρεισ μόνεσ αργϐτερα, ςτισ 23 Δεκεμβρύου 2019, και όταν η Κυβερνητικό Επιτροπό Δύκαιησ 

Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΚΕΔΑΜ). Η ΚΕΔΑΜ ςυςτϊθηκε με Πρϊξη Τπουργικοϑ 

υμβουλύου (ΠΤ)24 και απαρτύζεται απϐ: α) τουσ υπουργοϑσ Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ 

(Πρϐεδροσ), β) Οικονομικών, γ) Ανϊπτυξησ & Επενδϑςεων, δ) Εςωτερικών, ε) Ναυτιλύασ και 

Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ25, ςτ) Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων καθώσ και ζ) τον υφυπουργϐ 

Ανϊπτυξησ & Επενδϑςεων για τισ Δημϐςιεσ Επενδϑςεισ και το ΕΠΑ. Η ΚΕΔΑΜ εύναι το 

ανώτατο πολιτικϐ ϐργανο που ςχετύζεται με τη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών με κϑριο 

αντικεύμενο την ϋγκριςη και παρακολοϑθηςη του ΔΑΜ, τον ςυντονιςμϐ των δημϐςιων 

διαβουλεϑςεων με τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ και τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, καθώσ και τον ςυντονιςμϐ 

                                                           
23 Ομιλύα του Πρωθυπουργοϑ Κυριϊκου Μητςοτϊκη ςτη ϑνοδο Κορυφόσ για το Κλύμα, 23.9.2019, 
https://bit.ly/2SMW9Mh  
24 Πρϊξη Τπουργικοϑ υμβουλύου 52/23.12.2019 (ΥΕΚ Α΄ 213/24.12.2019) https://bit.ly/3AnxkHP  
25 την αρχικό εξαμελό ςϑνθεςη τησ ΚΕΔΑΜ, ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτο ΔΑΜ, δεν ςυμμετεύχε ο Τπουργϐσ 
Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, ο οπούοσ προςτϋθηκε, εκ των υςτϋρων ςε διεϑρυνςό τησ, δυνϊμει 
τησ ΠΤ 49/7-12-20 (ΥΕΚ Α΄ 259/27-12-20), https://bit.ly/3yBFR84. Βϊςει τησ τελευταύασ, η ςϑνθεςη 
παρϋμεινε εξαμελόσ, μετϊ την αφαύρεςη του Τφυπουργοϑ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, αρμϐδιο για 
θϋματα Ενϋργειασ και Ορυκτών Πρώτων Τλών, που αρχικϊ ςυμμετεύχε. 

https://bit.ly/2SMW9Mh
https://bit.ly/3AnxkHP
https://bit.ly/3yBFR84
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για την αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πηγών χρηματοδϐτηςησ, ϐπωσ το Πρϐγραμμα Δημοςύων 

Επενδϑςεων, το Πρϊςινο Σαμεύο, τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα, το 

Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, το Σαμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, κ.ο.κ. τισ ςυνεδριϊςεισ 

τησ Επιτροπόσ δϑνανται να μετϋχουν, ϑςτερα απϐ πρϐςκληςη του Προϋδρου, χωρύσ δικαύωμα 

ψόφου, εκπρϐςωποι των ςυναρμϐδιων Τπουργεύων, δημϐςιων φορϋων, ΟΣΑ και κϊθε ϊλλο 

πρϐςωπο που κρύνεται ϐτι δϑναται να ςυνδρϊμει κατϊ περύπτωςη ςτο ϋργο τησ. 

 

Επιπλϋον, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτην ύδια ΠΤ, ορύζεται Συντονιςτικό Επιτροπό (ΣΕΠ) η 

οπούα ϋχει ωσ αρμοδιϐτητα την κατϊρτιςη και υλοπούηςη του ΔΑΜ, του Προγρϊμματοσ 

Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) και των υποκεύμενων Εδαφικών χεδύων Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) ςτο πλαύςιο του υμφώνου Εταιρικόσ χϋςησ και των Κανονιςμών των 

Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων. Αποτελεύ το ανώτατο ϐργανο 

διούκηςησ και διεϑθυνςησ των ςχετικών δραςτηριοτότων και διαδικαςιών, ϋχοντασ την ευθϑνη 

ϋναντι τησ ΚΕΔΑΜ για την αποτελεςματικϐτητϊ τουσ. Η Επιτροπό απαρτύζεται απϐ: α) μύα 

προςωπικϐτητα εγνωςμϋνου κϑρουσ, ωσ υντονιςτό του ΔΑΜ και Πρϐεδρο που ορύζεται με 

απϐφαςη τησ Κυβερνητικόσ Επιτροπόσ, β) τον Γενικϐ Γραμματϋα Οικονομικόσ Πολιτικόσ, γ) τον 

Γενικϐ Γραμματϋα Δημϐςιων Επενδϑςεων και ΕΠΑ, δ) τη Γενικό Γραμματϋα Ενϋργειασ και 

Ορυκτών Πρώτων Τλών, ε) τη Γενικό Γραμματϋα Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ ςτ) τον 

Γενικϐ Γραμματϋα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων26, ζ) τον Περιφερειϊρχη Δυτικόσ 

Μακεδονύασ, η) τον Περιφερειϊρχη Πελοποννόςου και θ) τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο τησ 

Δημϐςιασ Επιχεύρηςησ Ηλεκτριςμοϑ (ΔΕΗ) Α.Ε. και ι) τον Διοικητό του Οργανιςμοϑ 

Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ (ΟΑΕΔ). Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ ΚΕΔΑΜ, ςτισ 

ςυνεδριϊςεισ τησ ΕΠ δϑνανται να μετϋχουν, ϑςτερα απϐ πρϐςκληςη του Προϋδρου, χωρύσ 

δικαύωμα ψόφου, εκπρϐςωποι των ςυναρμϐδιων Τπουργεύων, δημϐςιων φορϋων, ΟΣΑ και 

κϊθε ϊλλο πρϐςωπο που κρύνεται ϐτι δϑναται να ςυνδρϊμει κατϊ περύπτωςη ςτο ϋργο τησ. 

 

Με απϐφαςη τησ ΚΕΔΑΜ ςτισ 17 Μαρτύου 2020, ωσ Συντονιςτόσ του ΣΔΑΜ και Πρϐεδροσ τησ 

υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ορύςτηκε ο Κωςτόσ Μουςουροϑλησ27. Επύςησ, την υποςτόριξη τησ 

ΕΠ αναφορικϊ με την κατϊρτιςη του ΔΑΜ, ανϋλαβε κατϐπιν ανοιχτοϑ διαγωνιςμοϑ που 

διενεργόθηκε ςτισ 26.03.2020 απϐ την Ελληνικό Εταιρεύα υμμετοχών & Περιουςύασ Α.Ε. 

(ΕΕΤΠ), η κοινοπραξύα των διεθνών ςυμβουλευτικών εταιριών Boston Consulting Group 

(BCG) και Grant Thornton (GT) με τη ςυμμετοχό καθηγητών του Εθνικοϑ Μετςϐβιου 

Πολυτεχνεύου (ΕΜΠ)28. 

 

Σϋλοσ, για την περαιτϋρω ςτόριξη τησ ΕΠ ςυςτϊθηκε τον Μϊιο του 202029 Τεχνικό 

Γραμματεύα ΔΑΜ, η οπούα ςτελεχώθηκε κατϐπιν Εςωτερικόσ Πρϐςκληςησ Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ για τη «ςτελέχωςη Ομάδασ Υποςτήριξησ ΜΟΔ Α.Ε. για το ΔΑΜ» που 

διενεργόθηκε απϐ την ΜΟΔ Α.Ε. ςτισ 9 Απριλύου 2020. Η Σεχνικό Επιτροπό υποςτηρύζει τη ΕΠ 

                                                           
26 Η αρχικό ςϑνθεςη τησ ΕΠ, ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτο ΔΑΜ, όταν οκταμελόσ και δεν ςυμμετεύχε οϑτε η 
Γενικό Γραμματϋασ Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, οϑτε ο Γενικϐσ Γραμματϋασ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 
και Σροφύμων, οι οπούοι προςτϋθηκαν, εκ των υςτϋρων, ςε διεϑρυνςό τησ, δυνϊμει τησ ΠΤ 49/7-12-20 
(ΥΕΚ Α΄ 259/27-12-20), https://bit.ly/3yBFR84 
27 ΑΔΑ: ΧΙΨΕ4653Π8-ΓΚΓ, Απϐφαςη Κυβερνητικόσ Επιτροπόσ για τη Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη τησ 
Περιφϋρειασ  Δυτικόσ  Μακεδονύασ  και  του  Δόμου  Μεγαλϐπολησ  ςτη  Μεταλιγνιτικό  Εποχόσ 
ΤΠΕΝ/ΤΠΡΓ/28804/2842, https://bit.ly/3wo8TXd 
28 υντονιςτικό Επιτροπό ΔΑΜ (21.12.2020) Απολογιςμϐσ ϋργου 2020 https://bit.ly/3dJknyj  
29 ϑςταςη Σεχνικόσ Γραμματεύασ τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ για τη Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη, ν. 
4685/2020 ϊρθρο 104 παρ.5 (ΥΕΚ Α 92, 7.5.2020)  https://bit.ly/3dKAZp8  

https://bit.ly/3yBFR84
https://bit.ly/3wo8TXd
https://bit.ly/3dJknyj
https://bit.ly/3dKAZp8
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ςτον ςχεδιαςμϐ και την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του ΔΑΜ, ςτον ςχεδιαςμϐ και την 

κατϊρτιςη των ΕΔΙΜ και του ΠΔΑΜ 2021-2027, ςτον ςυντονιςμϐ και την παρακολοϑθηςη τησ 

εφαρμογόσ και τησ επύτευξησ των ςτϐχων τουσ, ςε επιςτημονικϊ, τεχνικϊ και νομικϊ ζητόματα, 

ενώ εύναι επιφορτιςμϋνη και με τισ ειςηγόςεισ των αναγκαύων νομοθετικών ρυθμύςεων. 

 

Παρϊλληλα με τισ παραπϊνω πρώτεσ δομϋσ διακυβϋρνηςησ ςε κυβερνητικϐ επύπεδο, ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα, ςυςτϊθηκε τον Μϊιο του 2020 Ομϊδα Εργαςύασ 34 μελών με απϐφαςη του 

Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Μακεδονύασ για την προετοιμαςύα τησ μετϊβαςησ τησ Περιφϋρειασ ςτη 

μεταλιγνιτικό περύοδο30. Η Ομϊδα ορύςτηκε τον Μϊιο του 2020 ενώ τον Ιοϑλιο του ύδιου ϋτουσ 

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

μετϊβαςησ, ϐπωσ η αποκατϊςταςη εδαφών, η αξιοπούηςη υφιςτϊμενων υποδομών, η 

αξιολϐγηςη επενδϑςεων κ.α. την Περιφερειακό Ομϊδα ςυμμετϋχουν εκπρϐςωποι τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ, τησ ακαδημαώκόσ και επιςτημονικόσ κοινϐτητασ, των επιμελητηρύων, τησ ΔΕΗ, 

ςωματεύων εργαζομϋνων, εκπρϐςωποσ των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, καθώσ και ο ύδιοσ ο 

υντονιςτόσ και Πρϐεδροσ τησ ΕΠ. 

 

χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ  
 

Η πρώτη επύςημη αναφορϊ ςε μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ 

Ελλϊδασ ϋγινε ςτο χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΔΑΜ), γνωςτϐ και ωσ “Master 

Plan”. Προςχϋδιο του ΔΑΜ ολοκληρώθηκε ςτα τϋλη του Αυγοϑςτου 2020 και κατατϋθηκε ςτη 

ΕΠ, η οπούα και το παρουςύαςε ςτισ ομϊδεσ των δϑο Περιφερειών τον επτϋμβριο για ςχϐλια. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ διαβοϑλευςησ με τισ περιφερειακϋσ ομϊδεσ, 

επικαιροποιημϋνη εκδοχό του ΔΑΜ τϋθηκε ςε ανοιχτό διαδικτυακό δημϐςια διαβοϑλευςη απϐ 

τισ 3 Οκτωβρύου μϋχρι και τισ 10 Νοεμβρύου 202031. Παρϊ τη μεγϊλη διϊρκεια τησ 

διαβοϑλευςησ, η ςυμμετοχό ςε αυτό όταν περιοριςμϋνη, ςυγκεντρώνοντασ μϐλισ 85 δημϐςια 

ςχϐλια, τα περιςςϐτερα απϐ φορεύσ και ελϊχιςτα απϐ πολύτεσ, ενώ ϊλλα 12 ςτϊλθηκαν 

απευθεύασ εκτϐσ τησ πλατφϐρμασ διαβοϑλευςησ. Σα αποτελϋςματα τησ διαβοϑλευςησ 

παρουςιϊςτηκαν ςτην ΚΕΔΑΜ ςτισ 24 Νοεμβρύου, ϐταν και εγκρύθηκε η τελικό εκδοχό του 

ΔΑΜ, η οπούα δημοςιεϑθηκε ςτισ 11 Δεκεμβρύου 202032. 

 

ε ϐ,τι αφορϊ ειδικϊ ςτη διακυβϋρνηςη, ςτο ΔΑΜ γύνεται μϐνο μια απλό μνεύα ςτισ 

προβλϋψεισ του Ωρθρου 6 του Κανονιςμοϑ Κοινωνικών Διατϊξεων περύ Εταιρικόσ χϋςησ και 

πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ, και αναφϋρεται ϐτι «οι Εθνικέσ Αρχέσ θα ςυνεργαςτούν ενεργά με 

τουσ φορείσ όλων των επιπέδων διακυβέρνηςησ καθώσ και με τουσ Κοινωνικούσ Εταίρουσ 

ςυμπεριλαμβανομένων των ενώςεων εργαζομένων». Σο ΔΑΜ παραπϋμπει τη λεπτομερό 

παρουςύαςη του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ 2021-2027. 

 

                                                           
30 Για τη ςϑνθεςη και τισ αρμοδιϐτητεσ τησ Ομϊδασ, βλ. ΑΔΑ: ΧΛΔ7ΛΧ-ΜΜΒ, «Σροποπούηςη τησ 
ϑςταςησ και υγκρϐτηςησ τησ Ομϊδασ Εργαςύασ για την προετοιμαςύα μετϊβαςησ τησ Περιφϋρειασ 
Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο», https://bit.ly/3xsh8D1  
31 Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (2020), Ολοκλόρωςη δημοςύευςησ διαβοϑλευςησ:  χϋδιο 
Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (Master Plan) για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ και 
τησ Μεγαλϐπολησ, https://bit.ly/3hQoV72   
32 Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (11.12.2020), Επικαιροποιημϋνο Master Plan Δύκαιησ 
Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών. https://bit.ly/3dI4NTt  

https://bit.ly/3xsh8D1
https://bit.ly/3hQoV72
https://bit.ly/3dI4NTt
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Εδαφικϊ χϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ 
 

Η κατϊρτιςη και ϋγκριςη των Εδαφικών χεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) αποτελεύ 

αναγκαύα προϒπϐθεςη για την πρϐςβαςη των κρατών μελών τησ ΕΕ ςτουσ πϐρουσ του ΣΔΜ. 

Με αυτό την ϋννοια, τα ΕΔΙΜ αποτελοϑν τα βαςικϊ κεύμενα ςχεδιαςμοϑ τησ Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ.  

  

ϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ του ΣΔΜ (ϊρθρο 11), τα κρϊτη μϋλη καταρτύζουν, μαζύ με τισ 

αρμϐδιεσ τοπικϋσ και περιφερειακϋσ αρχϋσ των οικεύων εδαφών, ϋνα ό περιςςϐτερα ΕΔΙΜ που 

καλϑπτουν ϋνα ό περιςςϐτερα επηρεαζϐμενα εδϊφη, τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςτισ περιφϋρειεσ 

επιπϋδου NUTS 3, ό ςε τμόματα αυτών. Σα εν λϐγω εδϊφη εύναι τα περιςςϐτερο θιγϐμενα, λϐγω 

των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώςεων που απορρϋουν απϐ τη μετϊβαςη, ιδύωσ με βϊςη 

την αναμενϐμενη προςαρμογό των εργαζομϋνων ό τισ αναμενϐμενεσ απώλειεσ θϋςεων 

εργαςύασ ςτην παραγωγό και χρόςη ορυκτών καυςύμων και τισ ανϊγκεσ μεταςχηματιςμοϑ των 

παραγωγικών διεργαςιών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων με τη μεγαλϑτερη ϋνταςη εκπομπών 

αερύων του θερμοκηπύου. 

 

ε ςυνεννϐηςη με την Ευρωπαώκό Επιτροπό, η ελληνικό κυβϋρνηςη επϋλεξε να καταρτύςει και 

να υποβϊλλει προσ ϋγκριςη τρύα ΕΔΙΜ, ϋνα για τη Δυτικό Μακεδονύα33, ϋνα για τη 

Μεγαλϐπολη34 και ϋνα για τα νηςιϊ των περιφερειών Βορεύου Αιγαύου, Νοτύου Αιγαύου και 

Κρότησ35. Και τα τρύα ΕΔΙΜ εντϊςςονται  ςε ϋνα ενιαύο Ειδικϐ Πρϐγραμμα (ΠΔΑΜ), ςϑμφωνα 

με τα προβλεπϐμενα του ϊρθρου 10 του Κανονιςμοϑ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ.  

 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται οι διαδικαςύεσ που ακολουθόθηκαν για την κατϊρτιςη και 

διαβοϑλευςη των τριών ΕΔΙΜ, ενώ μετϊ περιγρϊφονται οι εταιρικϋσ ςχϋςεισ και οι δομϋσ 

διακυβϋρνηςησ που εύναι κοινϋσ και για τα τρύα ΕΔΙΜ. 

 

Κατϊρτιςη και Διαβοϑλευςη 
 

Σα δϑο προςχϋδια ΕΔΙΜ για τισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ καταρτύςτηκαν απϐ την 

ύδια ομϊδα ςυμβοϑλων που εύχε αναλϊβει και τη διαμϐρφωςη του ΔΑΜ. ε αντύθεςη με τη 

διαδικαςύα τησ ανοιχτόσ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ που επιλϋχθηκε για το ΔΑΜ, τα δϑο ΕΔΙΜ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ, ςτϊλθηκαν για ςχϐλια με τη μορφό ερωτηματολογύου36 

ςτισ 8 Υεβρουαρύου 2020 ςε περιοριςμϋνο αριθμϐ αποδεκτών, μϐλισ 27 για το ΕΔΙΜ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ37 και 22 για το ΕΔΙΜ Μεγαλϐπολησ38. Η διϊρκεια τησ διαβοϑλευςησ όταν 40 

                                                           
33 ΤΠΕΝ (Υεβρουϊριοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ, https://bit.ly/2TCApTx  
34 ΤΠΕΝ (Υεβρουϊριοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ Μεγαλϐπολησ, 
https://bit.ly/3hzMIrJ  
35 ΤΠΕΝ (Απρύλιοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ νόςων Βορεύου και 
Νοτύου Αιγαύου & Κρότησ, https://bit.ly/36c1903  
36 Ερωτηματολϐγιο τησ διαβοϑλευςησ για το Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ τησ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ https://bit.ly/3hguNY8  
37 Επιςτολό Κ. Μουςουροϑλη (8.2.2021) με θϋμα «Κατϊρτιςη Εδαφικοϑ χεδύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ 
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ» https://bit.ly/3jMajbE  
38 Ο πύνακασ αποδεκτών του ΕΔΙΜ Μεγαλϐπολησ απϐ τουσ οπούουσ ζητόθηκε επιςόμωσ η ςυμπλόρωςη 
του ςχετικοϑ ερωτηματολογύου εδϐθη απϐ το ΔΑΜ κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ του Green Tank. 

https://bit.ly/2TCApTx
https://bit.ly/3hzMIrJ
https://bit.ly/36c1903
https://bit.ly/3hguNY8
https://bit.ly/3jMajbE
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ημϋρεσ με καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ ςχολύων τισ 19 Μαρτύου 2020, ςϑμφωνα με 

ςχετικό απϐφαςη τησ ΕΠ39.  

 

Η κατϊρτιςη του τρύτου ΕΔΙΜ για τα νηςιϊ ολοκληρώθηκε τον Απρύλιο 2021, με υποςτόριξη 

απϐ διαφορετικϐ ςϑμβουλο και ακολουθώντασ μια ςχετικϊ διαφορετικό διαδικαςύα απϐ τα 

ϊλλα δϑο ΕΔΙΜ. υγκεκριμϋνα, με υπουργικό απϐφαςη40 ςυγκροτόθηκε Ομϊδα Εργαςύασ με 

αρμοδιϐτητεσ τον προςδιοριςμϐ των ςυμμετεχϐντων ςτη διαδικαςύα κατϊρτιςησ του ΕΔΙΜ, 

την ϋγκριςη τησ διαδικαςύασ ενημϋρωςησ και διαβοϑλευςησ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ και τον 

ςυντονιςμϐ τουσ ςτη διαδικαςύα διαβοϑλευςησ. Πρϐεδροσ τησ Ομϊδασ Εργαςύασ ορύςτηκε ο 

Τπουργϐσ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, αναπληρώτρια η Γενικό Γραμματϋασ του ιδύου 

υπουργεύου και μϋλη οι Γενικού Γραμματεύσ Ενϋργειασ & Ορυκτών Πρώτων Τλών και Δημοςύων 

Επενδϑςεων & ΕΠΑ, ο Πρϐεδροσ τησ ΕΠ, οι Περιφερειϊρχεσ Βορεύου Αιγαύου, Νοτύου Αιγαύου 

και Κρότησ, οι Πρϐεδροι των Περιφερειακών Ενώςεων των Δόμων Βορεύου Αιγαύου, Νοτύου 

Αιγαύου και Κρότησ, και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ τησ ΔΕΗ, ενώ ςτισ ςυναντόςεισ ςυμμετϋχει και 

ςϑμβουλοσ (Deloitte/ Exergia), ο οπούοσ προςελόφθη απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό για την 

παροχό τεχνικόσ υποςτόριξησ ςτην κατϊρτιςη του ςυγκεκριμϋνου ΕΔΙΜ41. Όπωσ και ςτην 

περύπτωςη των ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ, μετϊ την ολοκλόρωςό του, το 

ΕΔΙΜ των νόςων εςτϊλη ςτισ 28 Απριλύου 2021 για ςχϐλια ςε 110 ςυγκεκριμϋνουσ φορεύσ και 

υπηρεςύεσ42, οι οπούοι κλόθηκαν να απαντόςουν επύςησ ςε ερωτηματολϐγιο43. Ψςτϐςο, ςτην 

περύπτωςη του ΕΔΙΜ νόςων η διϊρκεια τησ διαβοϑλευςησ όταν μϐλισ 16 ημϋρεσ, μϋχρι τισ 14 

ΜαϏου 2021, πολϑ ςυντομϐτερη απϐ τισ αντύςτοιχεσ διαβουλεϑςεισ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ και 

τησ Μεγαλϐπολησ. 

 

Για τη Δυτικό Μακεδονύα και τη Μεγαλϐπολη, το ερωτηματολϐγιο που εςτϊλη ςτουσ φορεύσ 

των δϑο περιφερειών περιεύχε τισ ύδιεσ τϋςςερισ ςτοχευμϋνεσ ερωτόςεισ. Αυτϋσ αφοροϑςαν, 

αφ’ ενϐσ, ςε τυχϐν προςθόκεσ και προτϊςεισ αναφορικϊ με τισ διαπιςτωθεύςεσ ανϊγκεσ και 

αναπτυξιακούσ ςτόχουσ που προκϑπτουν ανϊ τομϋα απϐ τα ΕΔΙΜ, με βϊςη την εμπειρύα και 

την τεχνογνωςύα του κϊθε φορϋα – αποδϋκτη αφ’ ετϋρου, ςε ςυμπληρώςεισ/αλλαγϋσ ςτη 

διατϑπωςη των προτεραιοτότων, ό κϊποια πρϐςθετη προτεραιϐτητα, αλλϊ και 

ςυμπληρώςεισ ςτισ ενδεικτικϋσ κατηγορύεσ παρεμβϊςεων ανϊ προτεραιότητα, οι οπούεσ να 

εύναι ςημαντικϋσ για τουσ φορεύσ αυτοϑσ και, κατϊ την γνώμη τουσ, δεν περιϋχονται ςτο 

ςχετικϐ κοινϐ κεφϊλαιο των δϑο ΕΔΙΜ. Σο ερωτηματολϐγιο του ΕΔΙΜ νόςων δεν εύχε 

ςυγκεκριμϋνη δομό, καθώσ, ςε αντύθεςη με τα ϊλλα δϑο, περιεύχε μϐνο μια ανοικτό ερώτηςη, με 

τουσ τρεισ ϊξονεσ: Κεφϊλαιο ΕΣΔΙΜ νόςων – Σχόλιο/Παρατόρηςη – Τεκμηρύωςη. 

 

ε ημερύδα ςτισ 16 Ιουνύου 2021 παρουςιϊςτηκαν ςυγκεντρωτικϊ τα αποτελϋςματα τησ 

διαβοϑλευςησ των τριών ΕΔΙΜ44, ϐπου διαπιςτώθηκε μειωμϋνη ςυμμετοχό των φορϋων ςτη 

                                                           
39 Πρακτικϊ 12ησ υνεδρύαςησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΔΑM, 04.02.2021 https://bit.ly/3wi30uP  
40 Απϐφαςη Τπουργοϑ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ (15.02.2021) ϑςταςη Ομϊδασ Εργαςύασ για 
την κατϊρτιςησ του Εδαφικοϑ χεδύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΔΙΜ) των νόςων Αιγαύου και Κρότησ ΑΔΑ: 
ΧΒ5Ψ4653ΠΨ-Ε9Γ https://bit.ly/36eyis4 
41 Πρακτικϊ 13ησ υνεδρύαςησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΔΑM, 15.04.2021 https://bit.ly/3qKNqXo  
42 Επιςτολό Κ. Μουςουροϑλη (28.4.2021) με θϋμα «Κατϊρτιςη Εδαφικοϑ χεδύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ 
Νόςων Β. Αιγαύου, Ν. Αιγαύου και Κρότησ», https://bit.ly/3jOximf    
43 Ερωτηματολϐγιο τησ διαβοϑλευςησ για το Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ Νόςων Β. Αιγαύου, Ν. 
Αιγαύου και Κρότησ https://bit.ly/3k86EF3  
44 ΤΠΕΝ (16.6.2021). Αποτελϋςματα διαβοϑλευςησ ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ –Μεγαλϐπολησ –Νόςων, 
https://bit.ly/3wniX2O 

https://bit.ly/3wi30uP
https://bit.ly/36eyis4
https://bit.ly/3qKNqXo
https://bit.ly/3jOximf
https://bit.ly/3wniX2O
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διαβοϑλευςη. Ση μεγαλϑτερη ςυμμετοχό εύχε η Δυτικό Μακεδονύα με απαντόςεισ απϐ το 78% 

των φορϋων, ςτη ςυνϋχεια η Μεγαλϐπολη με το 50% να ανταποκρύνεται ςτην πρϐςκληςη 

ςυμπλόρωςησ του ερωτηματολογύου, ενώ μϐλισ το 35% των φορϋων που προςκλόθηκαν να 

υποβϊλλουν ςχϐλια ςτο ΕΔΙΜ των νόςων απϊντηςαν. Εκτϐσ απϐ τισ απαντόςεισ ςτισ 

ερωτόςεισ του ερωτηματολογύου, 22 φορεύσ επεκτϊθηκαν ςε ευρϑτερα θϋματα, ςχετικϊ με το 

χρονοδιϊγραμμα του ΕΕΚ, τισ αποκαταςτϊςεισ εδαφών, το ΠΔΑΜ κ.ϊ. Για την καλϑτερη 

διαχεύριςη των ςχολύων και την ενςωμϊτωςη τουσ, αντιςτοιχόθηκαν ςε 12 επιμϋρουσ 

κατηγορύεσ, μια εκ των οπούων όταν και η κατηγορύα «Μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ και εταιρικό 

ςχϋςη». Μετϊ τον επιμεριςμϐ τουσ ςε υπο-ςχϐλια, για τη Δυτικό Μακεδονύα-Μεγαλϐπολη 

προϋκυψαν 249, ενώ για τα νηςιϊ 199. Απϐ αυτϊ, 15 (6%) και 8 (4%) αντιςτούχωσ αφοροϑςαν 

την εν λϐγω κατηγορύα. Δεν δημοςιοποιόθηκαν, ωςτϐςο, περαιτϋρω ςτοιχεύα που να 

αναφϋρονται ςτο ακριβϋσ περιεχϐμενο των ςχολύων αυτών. Απϐ την ανϊλυςη των 

απαντόςεων, ϐμωσ, προϋκυψαν προτϊςεισ για εμπλουτιςμϐ δρϊςεων και παρεμβϊςεων. 

ϑμφωνα με την ϋκθεςη διαβοϑλευςησ τησ ΕΠ, οι απαντόςεισ των φορϋων, λόφθηκαν υπ’ 

ϐψιν και ενςωματώθηκαν κατϊ το μϋγιςτο δυνατϐν ςτη νϋα, εκδοχό των ΕΔΙΜ, δύνοντασ 

ιδιαύτερη προςοχό:  

 ςτην ϊρςη αςαφειών με καλϑτερη επιμϋρουσ ανϊλυςη (π.χ. χρονοδιϊγραμμα, 

επηρεαζϐμενα εδϊφη)· 

 ςτη ςτατιςτικό επεξεργαςύα και μεθοδολογύα τεκμηρύωςησ των οικονομικών, 

κοινωνικών μεγεθών και ϊλλων παραμϋτρων·  

 την ενύςχυςη τησ λογικόσ παρϋμβαςησ και τη ςυςχϋτιςη τησ με αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ 

και ςτϐχουσ·  

 ςτισ προτεινϐμενεσ δρϊςεισ-πρϊξεισ ςτισ οπούεσ θα επικεντρωθεύ η χρηματοδϐτηςη απϐ 

το ΣΔΜ. 

 

Οι δεϑτερεσ εκδοχϋσ των ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ45, Μεγαλϐπολησ46 και νόςων47 τϋθηκαν ςε 

μια διαφορετικό μορφό διαβοϑλευςησ τϐςο ςε ςχϋςη με την ανοιχτό δημϐςια διαβοϑλευςη του 

ΔΑΜ, ϐςο και ςε ςχϋςη με την πρϐςκληςη περιοριςμϋνου αριθμοϑ επιλεγμϋνων φορϋων και 

υπηρεςιών που εφαρμϐςτηκε ςτην πρώτη εκδοχό των ΕΔΙΜ. Αυτό τη φορϊ αναρτόθηκαν ςτη 

ςελύδα του ΔΑΜ ςε μύα κλειςτοϑ τϑπου (τα ςχϐλια του κϊθε πολύτη ό φορϋα δεν όταν 

διαθϋςιμα δημοςύωσ) διαβοϑλευςη, ϐπου κϊθε ενδιαφερϐμενοσ μποροϑςε να καταθϋςει ςχϐλια 

ςε ςυγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό διεϑθυνςη, διϊρκειασ 16 ημερών απϐ τισ 9 ϋωσ τισ 25 Ιουνύου 

2021. 

 

Εταιρικό χϋςη 
 

Βαςικϐ ςυςτατικϐ ςτοιχεύο των μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ, ειδικϊ εφϐςον προκϑπτει και 

ςυγχρηματϐδοτηςη απϐ τα ευρωπαώκϊ ταμεύα, εύναι η ςϑναψη εταιρικών ςχϋςεων με διϊφορεσ 

κατηγορύεσ εταύρων, ϋτςι ώςτε να ενιςχυθεύ ο κοινωνικϐσ διϊλογοσ και η ςυνεργαςύα, με ςτϐχο 

την αποδοτικϐτερη απορρϐφηςη των πϐρων για τη μετϊβαςη . ϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ του 

ΣΔΜ, η εταιρικό ςχϋςη που πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςτα ΕΔΙΜ, περιγρϊφει τουσ εταύρουσ 

                                                           
45 ΤΠΕΝ (Ιοϑνιοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, 
https://bit.ly/3hzH5tD  
46 ΤΠΕΝ (Ιοϑνιοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ Μεγαλϐπολησ, https://bit.ly/3his68I  
47 ΤΠΕΝ (Ιοϑνιοσ 2021). Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ νόςων Βορεύου και Νοτύου Αιγαύου & 
Κρότησ, https://bit.ly/3hAjEAs  

https://bit.ly/3hzH5tD
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που μετϋχουν ςε αυτόν καθώσ και τισ ρυθμύςεισ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην προετοιμαςύα, την 

υλοπούηςη, την παρακολοϑθηςη και την αξιολϐγηςη των ΕΔΙΜ. ε ϐ,τι αφορϊ ςτισ ρυθμύςεισ 

για τη ςυμμετοχό φορϋων, η ΕΠ λειτουργεύ ιςτοςελύδα48 για την πληρϋςτερη ενημϋρωςη ϐλων 

των ενδιαφερϐμενων μερών, ςτην οπούα δημοςιεϑονται ϐλα τα ςτρατηγικϊ και προγραμματικϊ 

ϋγγραφα, καθώσ και τα πρακτικϊ των ςυνεδριϊςεων τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ49. χετικϊ 

με τουσ εταύρουσ που ςυμμετϋχουν ςτην εταιρικό ςχϋςη, και τα τρύα ΕΔΙΜ περιλαμβϊνουν τισ 

παρακϊτω κατηγορύεσ φορϋων: 

 Αρμϐδιεσ τοπικϋσ αρχϋσ: Περιφερειακϋσ αρχϋσ, Δημοτικϋσ αρχϋσ, λοιπού φορεύσ 

 Επιμελητόρια: Εμποροβιομηχανικϊ Επιμελητόρια, Σεχνικϊ Επιμελητόρια, Γεωτεχνικϊ 

Επιμελητόρια, Οικονομικϊ Επιμελητόρια 

 ϑλλογοι / Ομοςπονδύεσ: Εργατικϊ κϋντρα, Εμπορικού ςϑλλογοι 

 Επιςτημονικϊ κϋντρα: Εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα, Ινςτιτοϑτα και κϋντρα ϋρευνασ, 

τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ και οικονομικών ερευνών. 

 

οβαρό παρϊλειψη τησ παραπϊνω ςϑνθεςησ αποτελεύ η μη ςυμπερύληψη κανενϐσ 

περιβαλλοντικοϑ φορϋα, ό ϊλλων εκπροςώπων τησ κοινωνύασ των πολιτών, καθώσ και φορϋων 

που εύναι υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, 

των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα, τησ ιςϐτητασ των φϑλων και τησ καταπολϋμηςησ 

των διακρύςεων. το ϊρθρο 6 του ΚΚΔ περύ πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ αναφϋρεται ρητϊ ϐτι 

εκπρϐςωποι απϐ ϐλεσ αυτϋσ τισ κατηγορύεσ φορϋων πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ 

εταιρικϋσ ςχϋςεισ. Επιπλϋον, ςτην πρώτη εκδοχό των τριών ΕΔΙΜ τησ Ελλϊδασ, δηλώνεται ϐτι 

η εταιρικό ςχϋςη δϑναται να ςυμπληρωθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαβοϑλευςησ, ενώ μϐνο ςε 

εκεύνο των νόςων γρϊφεται ϐτι αυτϐ πρϐκειται να ςυμβεύ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ςτη 

διαβοϑλευςη πϊνω ςε αυτόν την πρώτη εκδοχό των ΕΔΙΜ επιςημϊνθηκε ςτη ΕΠ50 η μη 

ςυμπερύληψη περιβαλλοντικών ΜΚΟ, καμύα ςχετικό διορθωτικό κύνηςη δεν ϋλαβε χώρα ωσ 

τώρα. 

 

Δομϋσ διακυβϋρνηςησ  
 

Ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ που απαιτεύται απϐ τον Κανονιςμϐ του ΣΔΜ, περιγρϊφεται και 

ςτα τρύα ΕΔΙΜ και περιλαμβϊνει 11 βαςικϋσ δομϋσ οι οπούεσ αλληλεπιδροϑν, ϐπωσ 

απεικονύζεται ςτο παρακϊτω. Εκτϐσ απϐ την Κυβερνητικό Επιτροπό τησ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ 

Μετϊβαςησ (ΚΕΔΑΜ), τη υντονιςτικό Επιτροπό (ΕΠ) και την Σεχνικό Γραμματεύα, οι οπούεσ 

θεςπύςτηκαν ςτα αρχικϊ ςτϊδια του ςχεδιαςμοϑ πριν την κατϊρτιςη του ΔΑΜ και 

παρουςιϊςτηκαν παραπϊνω, το προτεινϐμενο ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ που περιϋχεται ςτην 

πρώτη εκδοχό των τριών ΕΔΙΜ περιλαμβϊνει 8 επιπλϋον δομϋσ και υπϐ-δομϋσ, οι οπούεσ 

περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 

                                                           
48 χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ https://www.sdam.gr/  
49 Πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων ΔΑΜ: https://www.sdam.gr/index.php/praktika-sdam  
50 The Green Tank (18.3.2021) «20 ςημεύα για το Εδαφικϐ χϋδιο Δύκαιησ Μετϊβαςησ τησ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ», https://thegreentank.gr/2021/03/18/esdim-20-simeia/ 

https://www.sdam.gr/
https://www.sdam.gr/index.php/praktika-sdam
https://thegreentank.gr/2021/03/18/esdim-20-simeia/
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Διϊγραμμα 5: Οργανωτικό δομό δύκαιησ αναπτυξιακόσ μετϊβαςησ Ελλϊδασ 

 

Ειδικό Υπηρεςύα Συντονιςμού ΔΑΜ (Ειδικό Υπηρεςύα Διαχεύριςησ): Εκτϐσ απϐ την 

Σεχνικό Γραμματεύα, ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ θα περιλαμβϊνει και δεϑτερη υποςτηρικτικό 

δομό ςτη ΕΠ και, πιο ςυγκεκριμϋνα, την Ειδικό Τπηρεςύα υντονιςμοϑ για τη ΔΑΜ (ΕΤΔΑΜ), 

η οπούα θα μετεξελιχθεύ ςε Διαχειριςτικό Αρχό, και θα αναλϊβει οριςμϋνεσ απϐ τισ εργαςύεσ τησ 

Σεχνικόσ Γραμματεύασ. Η ςϑςταςό τησ δεν ϋχει ακϐμα ολοκληρωθεύ, ωςτϐςο, με την κατϊ 

προτεραιϐτητα ςυνδρομό τησ ΜΟΔ Α.Ε., η Τπηρεςύα θα ςτελεχωθεύ κατϊλληλα και θα 

αποκτόςει ϐλουσ τουσ απαραύτητουσ πϐρουσ, υποδομϋσ και ςυςτόματα για την εϑρυθμη 

λειτουργύα τησ. Πϋραν των αρμοδιοτότων που θα αναλϊβει απϐ την Σεχνικό Γραμματεύα, θα 

επιφορτιςτεύ και με τισ εξόσ αρμοδιϐτητεσ: 

 Σην ϊμεςη υλοπούηςη ϐλων των απαραύτητων πρϐδρομων διαχειριςτικών ενεργειών 

που απαιτοϑνται για το μεταςχηματιςμϐ τησ ςε Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ 

Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-2027 (ΕΤΔ 

ΠΔΑΜ 2021-2027), με την ϋγκριςη του νϋου ΠΔΑΜ 2021-2027· 

 Σον ςχεδιαςμϐ και ςυντονιςμϐ προγραμμϊτων και πολιτικών εφαρμογών των δρϊςεων 

ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ΔΑΜ, την κατϊρτιςη και παρακολοϑθηςη υλοπούηςησ 

των επιχειρηςιακών ςχεδύων που εντϊςςονται ςτο ΔΑΜ και το ςυντονιςμϐ τησ 

αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων για τον ςκοπϐ αυτϐ πηγών χρηματοδϐτηςησ, εθνικών ό 

ευρωπαώκών· 

 Σην εκπλόρωςη των αναφερϐμενων ειδικών αρμοδιοτότων του ϊρθρου 17 του ν. 

4314/201451, τισ οπούεσ θα αςκεύ κατϊ τρϐπο ανϊλογο για τα ϋργα που 

χρηματοδοτοϑνται απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ ό απϐ ευρωπαώκϊ ό διεθνό προγρϊμματα και 

χρηματοδοτόςεισ, καθώσ και αρμοδιοτότων ςχετικϊ με τη διούκηςη, οργϊνωςη και 

παρακολοϑθηςη του ΔΑΜ και την εποπτεύα τησ φυςικόσ και οικονομικόσ προϐδου των 

ϋργων και προγραμμϊτων ςτισ υπϐ μετϊβαςη περιοχϋσ· 

 Σην κατϊρτιςη και διαχεύριςη του ΠΔΑΜ 2021-27, την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςόσ 

του και την υποςτόριξη υλοπούηςησ των προβλεπϐμενων δικαιοϑχων. 

 

Τεχνικό Επιτροπό ΣΔΑΜ: ϑμφωνα με τα ΕΔΙΜ, η Σεχνικό Επιτροπό ΔΑΜ (ΣΕΔΑΜ) 

ςυςτόθηκε και ςυγκροτόθηκε με απϐφαςη του Προϋδρου τησ ΕΠ, υπϐ τον Πρϑτανη του 

Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ. Ϊργο τησ Επιτροπόσ εύναι η υποςτόριξη τησ 

                                                           
51 Ν. 4314/2014 , ϊρθρο 17 «Αρμοδιϐτητεσ Επιτελικών Δομών Τπουργεύων», https://bit.ly/3AI0j9a 

https://bit.ly/3AI0j9a
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υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΔΑΜ ςχετικϊ με τισ ιδιωτικϋσ επενδυτικϋσ προτϊςεισ και τα 

αναπτυξιακϊ ςχϋδια που τύθενται υπ’ ϐψιν τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο του 

ΔΑΜ. το αντικεύμενο τησ Σεχνικόσ Επιτροπόσ εντϊςςονται ενδεικτικϊ οι κϊτωθι ενϋργειεσ:  

 Επεξεργαςύα κριτηρύων και μεθοδολογύασ προκαταρκτικόσ αξιολϐγηςησ (pre-

screening) προτϊςεων και ςχεδύων ςτισ υπϐ μετϊβαςη Περιφϋρειεσ/περιοχϋσ· 

 Εκπϐνηςη εγχειριδύου προκαταρκτικόσ αξιολϐγηςησ προτϊςεων και ςχεδύων· 

 Προκαταρκτικό αξιολϐγηςη προτϊςεων και ςχεδύων που τύθενται υπ’ ϐψιν τησ ΕΠ· 

 Προκαταρκτικό ανϊλυςη επιπτώςεων ςτην οικονομύα, την απαςχϐληςη, την ενϋργεια 

και το περιβϊλλον των ωσ ϊνω προτϊςεων και αναπτυξιακών ςχεδύων· 

 Αξιολϐγηςη προτϊςεων για την αξιοπούηςη εργαλεύων Σεχνικόσ Βοόθειασ των 

Ευρωπαώκών θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ και Διεθνών Οργανιςμών, με ςκοπϐ την 

ανϊπτυξη ώριμων και βιώςιμων επενδυτικών ϋργων ςτισ υπϐ μετϊβαςη 

Περιφϋρειεσ/περιοχϋσ. 

 

Task Force Enterprise Greece (One stop shop): Σο ϋργο τησ ΣΕΔΑΜ θα ςυνεχύςει ςτη φϊςη 

τησ υλοπούηςησ του ςχεδιαςμοϑ τησ μετϊβαςησ η νϋα Ομϊδα Κροϑςησ (Task Force) που 

δημιουργόθηκε απϐ τον οργανιςμϐ “Enterprise Greece”, μϋριμνα τησ οπούασ θα εύναι η 

προςϋλκυςη, η οργανωμϋνη υποδοχό και η υποςτόριξη υποψηφύων επενδυτών ςε ϐλα τα 

ςτϊδια τησ επενδυτικόσ διαδικαςύασ. Όπωσ αναφϋρεται ςτο εννοιολογικϐ υπϐμνημα (concept 

paper) του ΠΔΑΜ αποφαςύςτηκε η μετεξϋλιξό τησ Task Force ςε Επιχειρηςιακό Μονϊδα του 

οργανιςμοϑ “Enterprise Greece”, η οπούα θα παρϋχει υπηρεςύεσ γενικόσ αναφορϊσ και 

ςυνολικόσ εξυπηρϋτηςησ (one stop shop), δεδομϋνου του πολυςϑνθετου χαρακτόρα τησ 

διαδικαςύασ λόψησ επενδυτικών αποφϊςεων και τησ αναγκαιϐτητασ ςτρατηγικόσ 

προςϋλκυςησ επενδϑςεων ςτισ περιοχϋσ μετϊβαςησ. 

 

Παρατηρητόριο ΔΑΜ: Για την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη τησ πορεύασ τησ μετϊβαςησ 

δημιουργεύται το Παρατηρητόριο που εύναι κοινϐ για το ςϑνολο των περιοχών υπϐ μετϊβαςη. 

Αποςτολό του εύναι να παρϋχει ςυςτηματικό και ϋγκυρη πληροφϐρηςη και ανϊλυςη για το 

εύδοσ και την ϋκταςη των προκαλοϑμενων μεταβολών ςτον οικονομικϐ και κοινωνικϐ ιςτϐ των 

επηρεαζϐμενων περιοχών, με ςκοπϐ τη διαμϐρφωςη πολιτικών και τη λόψη διορθωτικών 

μϋτρων παρϋμβαςησ.  Οι αρμοδιϐτητεσ του Παρατηρητηρύου αναλυτικϊ θα εύναι οι ακϐλουθεσ: 

 Η υποςτόριξη ςτη χϊραξη πολιτικόσ βϊςει κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών 

δεδομϋνων και τη διαμϐρφωςη του ςχεδιαςμοϑ ςε θϋματα ανϊπτυξησ ουδϋτερησ 

οικονομύασ και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, ςϑμφωνα με ευρωπαώκϊ και εθνικϊ 

καταςτατικϊ κεύμενα· 

 Η ςυγκϋντρωςη και ςυςτηματικό επεξεργαςύα ςυγκριτικόσ ανϊλυςησ και ςτατιςτικόσ 

πληροφϐρηςησ ποςοτικών και ποιοτικών ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτη τοπικϋσ/ 

περιφερειακϋσ δρϊςεισ· 

 Ο ςχεδιαςμϐσ και ανϊπτυξη τρϊπεζασ πληροφοριών με βϊςεισ δεδομϋνων για τισ 

ανωτϋρω δρϊςεισ και ϋργα, ιδιαύτερα αυτών που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ εθνικϊ και 

ευρωπαώκϊ προγρϊμματα· 

 Η ςυνεργαςύα με τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ, ςε κεντρικϐ, περιφερειακϐ και 

τοπικϐ επύπεδο, για τη διερεϑνηςη των αναγκών τουσ επύ των ςτοιχεύων και 

χαρακτηριςτικών που ςυνθϋτουν το ΔΑΜ· 

 Η καθοδόγηςη ςτη λόψη αναγκαύων διορθωτικών αποφϊςεων· 
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 Η ενημϋρωςη ςχετικϊ με την εξϋλιξη τησ διαδικαςύασ μετϊβαςησ ςτισ περιοχϋσ 

μετϊβαςησ· 

 Η παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη δεικτών μϋτρηςησ αποδοτικϐτητασ (KPIs)· 

 Η ςυνεργαςύα με διεθνεύσ οργανιςμοϑσ ςυναφοϑσ αντικειμϋνου και οργϊνωςη 

εκδηλώςεων για την ανταλλαγό τεχνογνωςύασ και εμπειριών ςε ςχετικϊ ζητόματα· 

 Η εκπϐνηςη μελετών και ερευνών ςε ζητόματα ςτρατηγικόσ μετϊβαςησ και 

αναπτυξιακοϑ μεταςχηματιςμοϑ· 

 Η ςϑνθεςη τακτικών εκθϋςεων προϐδου προσ τη ΕΠ· 

 Η ςϑνταξη ετόςιασ ϋκθεςησ ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ ωσ προσ την εφαρμογό των 

δρϊςεων του. 

 

Μϋχρι τη ςυγγραφό του παρϐντοσ, δεν εύχαν ακϐμα δημοςιευτεύ οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

λειτουργύασ του Παρατηρητηρύου, ϐμωσ, αναμϋνεται μελϋτη απϐ το Ινςτιτοϑτο Οικονομικών 

και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οπούα θα αφορϊ και ςτον προςδιοριςμϐ τησ οργανωτικόσ 

δομόσ του. Αναφορικϊ δε με τη ςϑνθεςό του, ςτο ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ αναφερϐταν ϐτι 

το Παρατηρητόριο θα ϋχει επταμελό ςϑνθεςη, ωςτϐςο, ςε διαδικτυακό εκδόλωςη που 

πραγματοποιόθηκε τον Μϊιο του 202152, εκπρϐςωποσ του ΙΟΒΕ παρουςύαςε το ακϐλουθο 

ενδεικτικϐ οργανϐγραμμα του Παρατηρητηρύου, το οπούο απαιτεύ τη ςτελϋχωςό του απϐ 

προφανώσ μεγαλϑτερο αριθμϐ ατϐμων. Ωγνωςτα, τϋλοσ, εξακολουθοϑν να παραμϋνουν η ϋδρα 

του Παρατηρητηρύου, η ςυμμετοχό τοπικών φορϋων και ο ρϐλοσ τουσ.  

 

 
Διϊγραμμα 6: Ενδεικτικϐ Οργανϐγραμμα Παρατηρητηρύου 

 

Επιτροπό & υποεπιτροπϋσ Παρακολούθηςησ Προγρϊμματοσ ΔΑΜ 2021-27: Εκτϐσ απϐ το 

Παρατηρητόριο ΔΑΜ, ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ περιλαμβϊνει και ειδικϋσ δομϋσ για την 

παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ΠΔΑΜ. Η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ αποτελεύ το 

ανώτατο ϐργανο με αυτϐν τον ςκοπϐ, λαμβϊνοντασ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ ςε ςυνεργαςύα 

και με τη ΕΠ. Ο ρϐλοσ τησ θα εύναι εκτεταμϋνοσ και για πρακτικοϑσ λϐγουσ θα περιλϊβει και 

                                                           
52 Περιφερειακό Ϊνωςη Δόμων Δυτικόσ Μακεδονύασ (2021), «Μοντϋλο Διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ 
Μετϊβαςησ: Εδαφικϐτητα, δικαιοςϑνη και αποτελεςματικϐτητα», Πρακτικϊ υνϊντηςησ Κοινωνικοϑ 
Διαλϐγου με τύτλο Phasing out Coal, του ϋργου “Supporting the clean energy transition of coal-intensive 
EU regions” (DeCarb), 10/5/2021 
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τρεισ Τποεπιτροπϋσ, επιφορτιςμϋνη η καθεμύα με την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του 

Προγρϊμματοσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτισ επιμϋρουσ δρϊςεισ και ϋργα που θα εμπύπτουν ςτο οικεύο 

Εδαφικϐ χϋδιο τησ κϊθε προσ ανϊπτυξη περιοχόσ (Δ. Μακεδονύα, Μεγαλϐπολη, νόςοι). Η 

ςτελϋχωςη τησ Επιτροπόσ και των υποεπιτροπών αναμϋνεται να καθοριςτεύ με την ϋγκριςη 

του νϋου ΕΠΑ 2021-2027, ενώ ϊγνωςτο παραμϋνει αν ςε αυτϋσ τισ επιτροπϋσ θα μετϋχουν 

τοπικού φορεύσ. 

 

ημειώνεται ϐτι η ςϑνθεςη των επιτροπών αυτών περιγρϊφεται ςτο Ωρθρο 34 του Κανονιςμοϑ 

Κοινών Διατϊξεων ΚΔ, ϐπου, μεταξϑ ϊλλων, ορύζεται ϐτι τα κρϊτη μϋλη οφεύλουν να 

εξαςφαλύζουν την ιςϐρροπη εκπροςώπηςη των εκϊςτοτε αρμοδύων αρχών τουσ, των 

ενδιϊμεςων φορϋων και των εκπροςώπων των εταύρων του Ωρθρου 6 του ΚΚΔ53, καθώσ και να 

δημοςιεϑουν τουσ καταλϐγουσ των μελών των επιτροπών, ϐπωσ ο Κανονιςμϐσ ορύζει. 

Εκπρϐςωποι τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςυμμετϋχουν επύςησ ςτισ εργαςύεσ των επιτροπών με 

ςυμβουλευτικό ιδιϐτητα. 

 

Δορυφορικϋσ δομϋσ παρακολούθηςησ: Ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ περιλαμβϊνει τη 

δημιουργύα και επιπλϋον επικουρικών δορυφορικών δομών ςτισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ (πλην 

των νόςων), οι οπούεσ φαύνεται να υπϊγονται/λογοδοτοϑν ςτην ΕΤΔΑΜ, για την καλϑτερη 

παρακολοϑθηςη του οικεύου προγρϊμματοσ, χωρύσ ωςτϐςο, να γύνεται κϊποια περαιτϋρω 

αναφορϊ ςτισ δομϋσ αυτϋσ ό τη ςϑνθεςό τουσ και τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ. 

 

Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV): Προετοιμϊζεται νομοθετικό 

ρϑθμιςη για την ύδρυςη ενϐσ εξειδικευμϋνου οργανωτικοϑ ςχόματοσ με τη μορφό Οχόματοσ 

Ειδικοϑ κοποϑ (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. Σο εν λϐγω SPV θα αναλϊβει την 

αρμοδιϐτητα αποκατϊςταςησ, εξυγύανςησ και αναβϊθμιςησ των εκτϊςεων αυτών τισ γαύεσ των 

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

ενώ θα αναπτϑξει ςχεδιαςμοϑσ για την αξιοπούηςό τουσ ςϑμφωνα με τισ γενικϋσ χρόςεισ γησ 

που ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτο εθνικϐ χϋδιο ΔΑΜ, κυρύωσ μϋςω υμπρϊξεων Δημϐςιου και 

Ιδιωτικοϑ Σομϋα, και τη διϊθεςό τουσ για την ανϊπτυξη νϋων οικονομικών δραςτηριοτότων με 

ενιαύεσ και ταχϑτατεσ διαδικαςύεσ αδειοδϐτηςησ. 

 

Για την υλοπούηςη των ϋργων αποκατϊςταςησ των εδαφών θα χρηςιμοποιηθεύ, ωσ διαθϋτουςα 

μεγϊλη ςχετικό εμπειρύα και ευελιξύα, η ΔΕΗ Α.Ε., η οπούα θα το αναλϊβει εργολαβικϊ, εύτε δια 

των υπηρεςιών τησ, εύτε μϋςω υπεργολϊβων. Ϊχει όδη νομοθετηθεύ η δυνατϐτητα αυτό. Κατϊ 

την επιλογό των εδαφών προσ αποκατϊςταςη, θα ληφθοϑν υπ’ ϐψιν οι χρονικού περιοριςμού 

του Σαμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, το οπούο θα χρηματοδοτόςει το ςχετικϐ κϐςτοσ, 

καθώσ και οι ενϋργειεσ που απαιτοϑνται για την ολοκλόρωςη των αναγκαύων παρεμβϊςεων 

για την εξυπηρϋτηςη των νϋων χρόςεων γησ. 

 

                                                           
53 τισ αςτικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ· τουσ οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ εταύρουσ· ςχετικοϑσ φορεύσ 

που εκπροςωποϑν την κοινωνύα των πολιτών, περιβαλλοντικοϑσ εταύρουσ και φορεύσ που εύναι 

υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, των δικαιωμϊτων 

των ατϐμων με αναπηρύα, τησ ιςϐτητασ των φϑλων και τησ καταπολϋμηςησ των διακρύςεων. 
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Δικαιούχοσ ϋργων ΠΔΑΜ «Μετϊβαςη Α.Ε.»: τη δεϑτερη εκδοχό των ΕΔΙΜ το Όχημα 

Ειδικοϑ κοποϑ διαχωρύζεται απϐ τον φορϋα υλοπούηςησ των ϋργων ςτισ υπϐ μετϊβαςη 

περιοχϋσ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, δημιουργεύται επιπλϋον δομό και πιο ςυγκεκριμϋνα, θυγατρικό 

τησ «Εγνατύα Οδϐσ Α.Ε» που θα αναλϊβει την υλοπούηςη ϋργων του ΠΔΑΜ και την υποςτόριξη 

των δικαιοϑχων ςε τοπικϐ επύπεδο για την ωρύμανςη των ϋργων τουσ. Πρϐκειται για δρϊςεισ 

που απαιτοϑν ολικό αντιμετώπιςη απϐ την αρχικό ςχεδύαςη, μϋχρι αδειοδοτόςεισ, ενδεχϐμενεσ 

απαλλοτριώςεισ, μελϋτεσ και την υλοπούηςη τουσ, διαδικαςύεσ ανϊθεςησ των επιμϋρουσ ϋργων, 

καθώσ επύςησ και την επύβλεψη και παραλαβό τουσ. Αναλυτικϐτερα θα εύναι επιφορτιςμϋνη με 

τα εξόσ: 

 Εκτϋλεςη ϋργων που θα ενταχθοϑν ςτουσ 5 αναπτυξιακοϑσ πυλώνεσ του ΔΑΜ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ αποκατϊςταςησ εδαφών· 

 Τλοπούηςη των αναγκαύων για την εφαρμογό του ΔΑΜ υποδομών (πχ 

επιχειρηματικών πϊρκων ϐπου θα εγκαταςταθοϑν υπϊρχουςεσ και νϋεσ επιχειρόςεισ, 

ςϑνδεςό τουσ με οδικοϑσ ϊξονεσ και δύκτυα, κοκ)· 

 υμπλόρωςη των δικτϑων μεταφορών (πχ κϊθετοσ ϊξονασ Υλώρινα-Εγνατύα οδϐσ)· 

 Τποςτόριξη διοικητικών δομών και φορϋων (ΟΣΑ, αναπτυξιακϋσ εταιρεύεσ κλπ) για την 

υλοπούηςη ϋργων και ςχεδύων τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. Η υποςτόριξη αυτό μπορεύ να 

γύνει εύτε με την παροχό τεχνογνωςύασ, εύτε με την ανϊληψη τησ υλοπούηςησ για 

λογαριαςμϐ των φορϋων· 

 Τλοπούηςη ϋργων (κυρύωσ ωρύμανςη) που θα ενταχθοϑν ςτο Ειδικϐ Μεταβατικϐ 

Πρϐγραμμα 2020-23 (ΕΜεΠ ΔΑΜ), το οπούο καταρτύςτηκε κατϐπιν απϐφαςησ ΚΕΔΑΜ 

και θα χρηματοδοτηθεύ απϐ το ΕΠΑ 2014-20· 

 Προετοιμαςύα και ςϑνταξη ϐλων των απαραύτητων εγγρϊφων για την ϋνταξη 

πρϊξεων/ϋργων ςτο νϋο ΠΔΑΜ 2021-27 ό/και ςε λοιπϊ προγρϊμματα που 

χρηματοδοτοϑνται απϐ ενωςιακοϑσ ό εθνικοϑσ πϐρουσ· 

 Ψσ δικαιοϑχοσ για διαδικαςύεσ εκτϋλεςησ των ϋργων αυτών (εκπϐνηςη μελετών, λόψη 

απαραύτητων αδειών, ςϑνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ, ανϊθεςησ και εκτϋλεςη ϋργων) 

καθώσ και την επύβλεψη τησ εκτϋλεςησ των ςχετικών ςυμβϊςεων και του ελϋγχου των 

ςχετικών μελετών· 

 Λοιπϋσ ςχετικϋσ ενϋργειεσ, ϐπωσ υποςτόριξη τησ ΕΠΔΑΜ και τησ Σεχνικόσ Γραμματεύασ 

ςε θϋματα προγραμματιςμοϑ, ιερϊρχηςησ ϋργων κλπ. 

 

Η ςϑνθεςό τησ  «Μετϊβαςη Α.Ε.» δεν εύναι ακϐμη γνωςτό, καθώσ η ςτελϋχωςό τησ θα ξεκινόςει 

με την ολοκλόρωςη τησ ςϑςταςόσ τησ. 

 

Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 
 

χεδϐν τισ ύδιεσ δομϋσ διακυβϋρνηςησ με τα ΕΔΙΜ παρουςύαςε η κυβϋρνηςη και ςτο 

εννοιολογικϐ υπϐμνημα (concept paper) του Πρoγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 

(ΠΔΑΜ) το οπούο δημοςιεϑτηκε τον Απρύλιο του 202154 ςτην ιςτοςελύδα του ΔΑΜ και 

υποβλόθηκε ςε δημϐςια διαβοϑλευςη διϊρκειασ 20 ημερών (6-26.4.2021) με τη μορφό 

απαντόςεων ςε ερωτηματολϐγιο55, ϐπωσ και ςτην περύπτωςη τησ πρώτησ εκδοχόσ των ΕΔΙΜ. 

                                                           
54 ΤΠΕΝ (Απρύλιοσ 2021), Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ 2021-2027: Τπϐμνημα 
κατανϐηςησ βαςικών εννοιών (concept paper) https://bit.ly/3hgvFfw  
55 ΔΑΜ (6.4.2021), Ερωτηματολϐγιο Διαβοϑλευςησ για το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ 
Μετϊβαςησ 2021-2027, https://bit.ly/3dO9jzE  

https://bit.ly/3hgvFfw
https://bit.ly/3dO9jzE
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Η διαφορϊ, ωςτϐςο, ςε ςχϋςη με τη διαβοϑλευςη των ΕΔΙΜ, όταν ϐτι η πρϐςκληςη 

ςυμμετοχόσ όταν ανοικτό ςε οποιονδόποτε ενδιαφερϐμενο και δεν περιοριζϐταν ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ φορεύσ.  

 

Απϐ την ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων τησ διαβοϑλευςησ56 γύνεται φανερϐ ϐτι η ςυμμετοχό ςε 

αυτόν όταν περιοριςμϋνη με το 1/3 των ςυμμετεχϐντων να προϋρχονται απϐ πολύτεσ που 

ςχετύζονται με δραςτηριϐτητεσ τησ ΔΕΗ, ενώ η μεγϊλη τουσ πλειονϐτητα προερχϐταν απϐ τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Πϋρα απϐ τα ςχϐλια και τισ προτϊςεισ ςχετικϊ με το περιεχϐμενο των 

δρϊςεων που εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΠΔΑΜ, και ςε ϐ,τι αφορϊ ειδικϊ ςτη 

διακυβϋρνηςη, πολλού υπογρϊμμιςαν την ανϊγκη αυξημϋνησ ςυμμετοχόσ τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ Α’ βαθμοϑ ςτον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ.  

 

Μετϊ απϐ την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ διαβοϑλευςησ πϊνω ςτο εννοιολογικϐ 

υπϐμνημα του ΠΔΑΜ, υποβλόθηκε ςε διαβοϑλευςη η 1η εκδοχό του ΠΔΑΜ, αυτό τη φορϊ με τον 

τύτλο «τρατηγικό Προγρϊμματοσ και Ανϊλυςη Προτεραιοτότων»57. Η διαβοϑλευςη με τη 

μορφό υποβολόσ ςχολύων ςε ςυγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό διεϑθυνςη εύχε διϊρκεια μϐλισ 

16ημερών (9-25.6.2021) και ϋλαβε χώρα ταυτϐχρονα με τη 2η εκδοχό των ΕΔΙΜ. 

 

Η γνώμη των πολιτών  
 

Ο ςχεδιαςμϐσ τησ μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών ξεκύνηςε ουςιαςτικϊ τον Μϊρτιο του 

2020, με τον οριςμϐ του υντονιςτό του ΔΑΜ. Κϊτω απϐ την πύεςη τησ ραγδαύασ μεύωςησ τησ 

λιγνιτικόσ παραγωγόσ και των πολϑ ςφιχτών χρονοδιαγραμμϊτων που ορύζουν οι Ευρωπαώκού 

Κανονιςμού για την αξιοπούηςη οικονομικών πϐρων και μϋςα ςε πολϑ ςϑντομο χρονικϐ 

διϊςτημα, ξεκύνηςαν και προχώρηςαν διαδικαςύεσ, οι οπούεσ κανονικϊ θα ϋπρεπε να 

εκτυλιχθοϑν ςε βϊθοσ χρϐνων. Επιπλϋον, η διαδικαςύα εκπϐνηςησ των ύδιων των ςχεδύων 

μετϊβαςησ όταν ςαφώσ κεντρικό, ακολουθώντασ μια εκ των ϊνω προσ τα κϊτω προςϋγγιςη. 

Κϊτω απϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, οι απϐψεισ των πολιτών για ζητόματα ςχεδιαςμοϑ και 

διακυβϋρνηςησ, εύτε δεν εκφρϊςτηκαν, εύτε δεν ϋφταςαν ςτουσ κατϊλληλουσ αποδϋκτεσ.  

 

Υωσ ςτισ απϐψεισ των πολιτών των λιγνιτικών περιοχών για τη μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό 

περύοδο επιχεύρηςε να δώςει ϋρευνα γνώμησ που προετούμαςε και ανϋλυςε το Green Tank ςε 

ςυνεργαςύα με τη διαΝΕΟςισ και την Καθηγότρια του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ 

Πανεπιςτημύου Αθηνών Ε. Δοϑςη. Η δημοςκϐπηςη διενεργόθηκε απϐ την εταιρεύα 

δημοςκοπόςεων Marc κατϊ τη διϊρκεια τησ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ για το ΔΑΜ, τον 

Οκτώβριο του 2020 και δημοςιεϑτηκε τον Νοϋμβριο του 202058.  

 

Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι περιςςϐτεροι απϐ τουσ μιςοϑσ πολύτεσ (50,6%) δόλωςαν ϊγνοια για 

τη διαβοϑλευςη του ΔΑΜ, το οπούο πρϐτεινε τη νϋα αναπτυξιακό ςτρατηγικό για την περιοχό 

τουσ. Μεγϊλη ϊγνοια καταγρϊφηκε και για το περιεχϐμενο του ΔΑΜ, αφοϑ μεταξϑ των 

                                                           
56 ΤΠΕΝ (16.6.2021), Αποτελϋςματα διαβοϑλευςησ εννοιολογικοϑ υπομνόματοσ (concept paper) και 
Παρουςύαςη ΠΔΑΜ, https://bit.ly/3AAgfdK 
57 ΤΠΕΝ (Ιοϑνιοσ 2021), ΠΔΑΜ 2021-2027: τρατηγικό του Προγρϊμματοσ και Ανϊλυςη 
Προτεραιοτότων, https://bit.ly/2SR8ZJr 
58 The Green Tank (27.11.2020). Ανϊλυςη: Σι πιςτεϑουν οι πολύτεσ των λιγνιτικών περιοχών για την 
απολιγνιτοπούηςη και τη μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό; https://thegreentank.gr/2020/11/27/ 
analysis_poll_lignite_regions_el/ 

https://bit.ly/3AAgfdK
https://bit.ly/2SR8ZJr
https://thegreentank.gr/2020/11/27/analysis_poll_lignite_regions_el/
https://thegreentank.gr/2020/11/27/analysis_poll_lignite_regions_el/
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πολιτών που γνώριζαν την ϑπαρξη διαβοϑλευςησ για το ΔΑΜ, μϐλισ ϋνα ςτουσ τρεισ (32%) 

γνώριζε το περιεχϐμενϐ του. Ίδιο (32%) όταν και το ποςοςτϐ των ερωτώμενων που εξϋταζε 

την πιθανϐτητα ό ςκϐπευε να ςυμμετϊςχει ςτη διαβοϑλευςη του ΔΑΜ, ενώ ϋνα επιπλϋον 

πρϐβλημα που καταγρϊφηκε ςτη δημοςκϐπηςη όταν ϐτι η μεγϊλη πλειονϐτητα των 

ερωτώμενων (69,7%) δεν γνώριζε καν τον τρϐπο με τον οπούο μποροϑςε να ςυμμετϊςχει ςτη 

διαβοϑλευςη.  

 

Δεν όταν διϐλου τυχαύο το γεγονϐσ ϐτι ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη του ΔΑΜ που διόρκεςε 40 

ημϋρεσ, ελϊχιςτοι πολύτεσ  ςυμμετεύχαν τελικϊ.     

 

Ειδικϊ απϐ τισ απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που ςχετύζονταν με τη διακυβϋρνηςη γύνεται ςαφϋσ 

ϐτι οι πολύτεσ αποζητούν ϋνα ςαφώσ λιγότερο ςυγκεντρωτικό μοντϋλο για την 

υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ και τη διαχεύριςη των οικονομικών πόρων, το οπούο να 

ςτηρύζεται περιςςότερο ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη Α’ και Β’ βαθμού (αθροιςτικό 

ποςοςτό 46,5%) και λιγότερο ςτην κεντρικό κυβϋρνηςη, ενώ προςεγγύζουν με 

ςκεπτικιςμϐ τισ ΔΙΣ και ακϐμη περιςςϐτερο τη ΔΕΗ ςτα ύδια ζητόματα. Η προτύμηςη αυτό των 

πολιτών προσ την τοπικό αυτοδιούκηςη για τη διακυβϋρνηςη τησ μετϊβαςησ εύναι ςυμβατό και 

με τισ ευθϑνεσ που αποδύδουν, ςτισ κυβερνόςεισ, απαντώντασ ςε ϊλλη ερώτηςη για τισ μεγϊλεσ 

καθυςτερόςεισ και τισ λανθαςμϋνεσ επιλογϋσ τουσ οι οπούεσ διϐγκωςαν τισ προκλόςεισ που 

αντιμετωπύζουν ςόμερα οι τοπικϋσ κοινωνύεσ. 

 

Η ύδια ϊποψη των πολιτών για ενιςχυμϋνο ρϐλο τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτη διακυβϋρνηςη 

τησ μετϊβαςησ αποτυπώθηκε και ςτην ϋρευνα με τύτλο «Βαρϐμετρο Γνώμησ» που διενεργόθηκε 

απϐ τη δημοτικό κύνηςη «Κοζϊνη τϐποσ να ζεισ» του δόμου Κοζϊνησ, η δεϑτερη φϊςη του 

οπούου (10/03/2021 – 18/03/2021) αςχολόθηκε και με πιο εξειδικευμϋνα ζητόματα 

διακυβϋρνηςησ. υγκεκριμϋνα, η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των ερωτηθϋντων (91,6%) 

απϊντηςε ϐτι Περιφϋρεια και δόμοι πρϋπει να μετϋχουν ςτη μετοχικό ςϑνθεςη και ςτη διούκηςη 

του οχόματοσ ειδικοϑ ςκοποϑ (SPV) που θα ςυςταθεύ για την αξιοπούηςη των λιγνιτικών 

εδαφών. Μϊλιςτα, το 66,3% απϊντηςε ϐτι ϐχι μϐνο πρϋπει να ςυμμετϋχει, αλλϊ να ϋχει και την 

πλειοψηφύα τησ μετοχικόσ ςϑνθεςησ. Η ϊποψη των πολιτών για ενύςχυςη των τοπικών 

«φωνών» ςτη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ διαφαύνεται και ςε ϊλλεσ απαντόςεισ του 

ερωτηματολογύου, αφοϑ το 93,9% απϊντηςε ϐτι το SPV θα πρϋπει να αποδύδει οικονομικοϑσ 

πϐρουσ ςτην τοπικό κοινωνύα με βϊςη τον κϑκλο εργαςιών του, ενώ για το Παρατηρητόριο που 

περιγρϊφεται ςτο ΕΔΙΜ, το 92,9% των πολιτών απϊντηςε ϐτι θα πρϋπει να ενςωματώςει 

κϊποιο εργαλεύο ϐπωσ το ςυγκεκριμϋνο Βαρϐμετρο Γνώμησ, κϊτι που προσ το παρϐν δεν 

προβλϋπεται59. 

 

Σϋλοσ, οι απϐψεισ φορϋων και πολιτών για το κομβικϐ ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ 

αποτυπώθηκαν και ςε ψηφιακϐ εργαςτόριο δομημϋνου διαλϐγου που οργϊνωςε το Green Tank 

τον Μϊιο του 202060. Η ανϊλυςη των τοποθετόςεων των φορϋων και πολιτών τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ που μετεύχαν ςτο εργαςτόριο ανϋδειξε την ανϊγκη για: 

                                                           
59 Δημοτικό Κύνηςη «Κοζϊνη τϐποσ να ζεισ» (2021), «Ανϊλυςη απαντόςεων 2ου Ερωτηματολογύου 
(10/03/2021 – 18/03/2021), υμβολό ςτην διαβοϑλευςη του Εδαφικοϑ χεδύου Δύκαιησ και 
Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ Δυτικόσ Μακεδονύασ», https://bit.ly/3hqsZfz  
60 The Green Tank (18.06.2021). «Η πορεύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα- Χηφιακϊ 
εργαςτόρια διαβοϑλευςησ: υμπερϊςματα και προτϊςεισ»,  https://bit.ly/3dP6myR 

https://bit.ly/3hqsZfz
https://bit.ly/3dP6myR
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 Πιο ςυμμετοχικό και ςυμπεριληπτικό χαρακτόρα απϐ τον υφιςτϊμενο μηχανιςμϐ 

διακυβϋρνηςησ. 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, 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 ο μηχανιςμϐσ 

διακυβϋρνηςησ οφεύλει να μπορεύ να ανταποκριθεύ και ςτισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ 

κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ ςε ϐλα τα ςτϊδια προγραμματιςμοϑ και υλοπούηςησ τησ 

μετϊβαςησ ςε βϊθοσ χρϐνου. 

 Ενιςχυμϋνο ρόλο των φορϋων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, καθώσ η τοπικό 

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

μπορεύ να ςυμβϊλει καθοριςτικϊ ςτην επιτυχό υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ. ε κϊθε 

περύπτωςη ϋνα ςυμμετοχικϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ που εξαςφαλύζει περιςςϐτερο 

δυναμικϐ ρϐλο για την τοπικό αυτοδιούκηςη, αφ’ ενϐσ κατοχυρώνει τη ςυμμετοχό τησ 

τοπικόσ κοινωνύασ ςτη διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ και ςτην 

υλοπούηςό του, και αφ’ ετϋρου ενιςχϑει την αμφύδρομη ανατροφοδϐτηςη με τα 

υπϐλοιπα επύπεδα διακυβϋρνηςησ. 
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ΙΙΙ: Κριτικό Αποτύμηςη και Προτϊςεισ 
 

Κριτικό Αποτύμηςη  
 

την ενϐτητα αυτό πραγματοποιεύται μια κριτικό αποτύμηςη τησ ϋωσ τώρα πορεύασ γϑρω απϐ 

ζητόματα διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτην Ελλϊδα. Εςτιϊζει τϐςο ςτισ 

διαβουλεϑςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ϐςο και ςτισ δομϋσ διακυβϋρνηςησ που ϋχουν 

προταθεύ, καθώσ και τον τρϐπο αλληλεπύδραςησ μεταξϑ τουσ.   

 

Διαβοϑλευςη 
 

τα θετικϊ τησ ωσ τώρα πορεύασ ςχεδιαςμοϑ τησ μετϊβαςησ κατατϊςςεται το γεγονϐσ ϐτι 

πραγματοποιόθηκαν πολλϋσ διαβουλεύςεισ γϑρω απϐ τα βαςικϊ κεύμενα ςχεδιαςμοϑ. 

υγκεκριμϋνα, ϋλαβαν χώρα ςυνολικϊ εννϋα διαβουλεϑςεισ, μύα για το ΔΑΜ, και απϐ δϑο για 

καθϋνα απϐ τα τρύα ΕΔΙΜ και το ΠΔΑΜ. Επύςησ, ωσ ιδιαύτερα θετικϐ αποτιμϊται το γεγονϐσ 

ϐτι μϋλη τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ και ιδιαύτερα ο υντονιςτόσ Κ. Μουςουροϑλησ 

ςυμμετεύχε ςε πλόθοσ εκδηλώςεων, ημερύδων, δημοςύων ςυζητόςεων αλλϊ και 

εκπομπών ςτα τοπικϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ εξηγώντασ βαςικϊ ςτοιχεύα του ςχεδιαςμοϑ 

και απαντώντασ ςε πολλϋσ ςχετικϋσ ερωτόςεισ. Επιπλϋον, ςημαντικό ςυμβολό ςτη διαφϊνεια 

αποτελεύ η δημοςύευςη ςτην ιςτοςελύδα του ΣΔΑΜ αναλυτικών πρακτικών όλων των 

ςυνεδριϊςεων τησ ΣΕΠ.  

   

Ψςτϐςο, εφαρμϐςτηκαν τϋςςερισ (4) διαφορετικϋσ μορφοποιόςεισ για την 

πραγματοπούηςη των εννϋα (9) διαβουλεύςεων χωρύσ τεκμηρύωςη για την ανϊγκη τϐςο 

μεγϊλων διαφοροποιόςεων. υγκεκριμϋνα, δοκιμϊςτηκαν η ανοιχτό δημϐςια διαβοϑλευςη ςτο 

opengov, η κλειςτό διαβοϑλευςη αλλϊ με ανοιχτό πρϐςκληςη ςτην ιςτοςελύδα του ΔΑΜ για 

αποςτολό ςχολύων ςε ςυγκεκριμϋνη διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου και η κλειςτό 

διαβοϑλευςη με κλειςτό πρϐςκληςη για υποβολό ςχολύων ςε περιοριςμϋνο αριθμϐ φορϋων. 

Επύςησ, ςε οριςμϋνεσ διαβουλεϑςεισ η μορφοπούηςη των ςχολύων δεν εύχε κανϋνα περιοριςμϐ, 

ενώ ςε ϊλλεσ ζητόθηκε ό ςυμπλόρωςη ερωτηματολογύων. Η επιλογό τησ μορφοπούηςησ δεν 

εμφϊνιςε καμύα ιδιαύτερη ςυνϋπεια μεταξϑ διαβουλεϑςεων αφοϑ παρατηρόθηκαν ςημαντικϋσ 

διαφοροποιόςεισ ακϐμα και εντϐσ τησ ύδια κατηγορύασ κειμϋνων. Για παρϊδειγμα, η πρώτη 

εκδοχό των ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ ςτϊλθηκε ςε περιοριςμϋνο αριθμϐ 

φορϋων, ενώ για τη διαβοϑλευςη πϊνω ςτη δεϑτερη εκδοχό τουσ ϋγινε ανοικτό πρϐςκληςη 

προσ κϊθε ενδιαφερϐμενο φορϋα ό πολύτη να υποβϊλλει ςχϐλια ςε ςυγκεκριμϋνη διεϑθυνςη 

ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. Πϋραν των διαφορετικών μορφοποιόςεων, αλλϊ και εξαιτύασ 

αυτών των διαφοροποιόςεων, η ενημϋρωςη για τη διεξαγωγό διαβουλεϑςεων δεν όταν ενιαύα 

προσ ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ και πολύτεσ. 

   

Επιπλϋον, μεγϊλεσ διαφοροποιόςεισ παρατηρόθηκαν μεταξύ τησ διϊρκειασ των 

διαφορετικών διαβουλεύςεων . Η πρώτη διαβοϑλευςη για το ΔΑΜ διόρκεςε 40 ημϋρεσ, ενώ 

ο ύδιοσ χρϐνοσ δϐθηκε και ςτουσ επιλεγμϋνουσ φορεύσ να καταθϋςουν τα ςχϐλιϊ τουσ πϊνω 

ςτην πρώτη εκδοχό των ΕΔΙΜ των δϑο λιγνιτικών περιοχών. Ψςτϐςο, για τη διαβοϑλευςη 

πϊνω ςτο εννοιολογικϐ υπϐμνημα του ΠΔΑΜ δϐθηκαν 20 μϋρεσ, για το ΕΔΙΜ νόςων 16 

ημϋρεσ, ενώ για την πρώτη εκδοχό του ΠΔΑΜ και τη δεϑτερη εκδοχό των τριών ΕΔΙΜ, ϐλοι οι 
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ενδιαφερϐμενοι εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ μϐλισ 16 ημϋρεσ. Οι παραπϊνω διαφοροποιόςεισ 

μεταξϑ διαβουλεϑςεων ωσ προσ τη μορφοπούηςη και τη διϊρκεια απεικονύζονται ςτον Πύνακα 

2. 

 

Πύνακασ 2: Χαρακτηριςτικϊ διαβουλεύςεων κειμϋνων ςχεδιαςμού  

Κεύμενο Μορφό Διϊρκεια Πλόθοσ ςχολύων 

ΔΑΜ Α 1.10-10.11.2020 (40 μϋρεσ) 97 

1η εκδοχό ΕΔΙΜ Δ. Μακεδονύασ Β 8.2-19.3.2021 (40 μϋρεσ) 249* 

1η εκδοχό ΕΔΙΜ Πελοποννόςου Β 8.2-19.3.2021 (40 μϋρεσ) 249* 

Εννοιολογικϐ υπϐμνημα ΠΔΑΜ Γ 6.4-26.4.2021 (20 μϋρεσ) Ωγνωςτο 

1η εκδοχό ΕΔΙΜ νόςων Β 28.4-14.5.2021 (16 μϋρεσ) 199 

2η εκδοχό ΕΔΙΜ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ 
Δ 9.6-25.6.2021 (16 μϋρεσ) Ωγνωςτο 

2η εκδοχό ΕΔΙΜ Πελοποννόςου Δ 9.6-25.6.2021 (16 μϋρεσ) Ωγνωςτο 

2η εκδοχό ΕΔΙΜ νόςων Δ 9.6-25.6.2021 (16 μϋρεσ) Ωγνωςτο 

1η εκδοχό ΠΔΑΜ Δ 9.6-25.6.2021 (16 μϋρεσ) Ωγνωςτο 

Α: Ανοιχτή δημόςια διαβούλευςη ςτο opengov.gr 

B: Κλειςτή πρόςκληςη για ςυμπλήρωςη ερωτηματολογίου ςε περιοριςμένο αριθμό φορέων 

Γ: Ανοιχτή πρόκληςη ςτην ιςτοςελίδα του ΔΑΜ για ςυμπλήρωςη ερωτηματολογίου και αποςτολή του ςε 

ςυγκεκριμένη διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Δ: Ανοιχτή πρόςκληςη ςτην ιςτοςελίδα του ΔΑΜ για υποβολή ςχολίων 

*για τα ΕΔΙΜ Δ. Μακεδονίασ και Πελοποννήςου μαζί 

  

Με εξαύρεςη το ΔΑΜ για τισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ, ϐπου η διαβοϑλευςη όταν 

ανοιχτό ςτο opengov και επομϋνωσ τα ςχϐλια εύναι δημοςύωσ διαθϋςιμα, περιοριςμϋνεσ 

πληροφορύεσ ϋγιναν δημόςια γνωςτϋσ ςχετικϊ με το περιεχόμενο των ςχολύων που 

κατατϋθηκαν ςτισ υπϐλοιπεσ διαβουλεϑςεισ. Για την 1η εκδοχό των ΕΔΙΜ και του 

εννοιολογικοϑ υπομνόματοσ του ΠΔΑΜ παρουςιϊςτηκαν δημοςύωσ δϑο εκθϋςεισ διαβοϑλευςησ 

ςτισ 16 Ιουνύου και ενώ η 2η εκδοχό των ύδιων κειμϋνων εύχε τεθεύ ςε διαβοϑλευςη. Οι εκθϋςεισ 

περιλϊμβαναν αριθμητικϊ ςτοιχεύα που κατηγοριοποιοϑςαν τισ απαντόςεισ ςτα 

ερωτηματολϐγια. Ψςτϐςο, οι προτϊςεισ και τα ειδικϐτερα ςχϐλια που κατατϋθηκαν απϐ τουσ 

φορεύσ δεν δημοςιοποιόθηκαν, οϑτε παρουςιϊςτηκε κϊποια βαθϑτερη ανϊλυςη ό επεξεργαςύα 

τουσ, οϑτε και τεκμηρύωςη για τουσ λϐγουσ που οδόγηςαν ςτη μερικό ό πλόρη αποδοχό ό την 

απϐρριψη τουσ. Ψσ αποτϋλεςμα αυτοϑ, όταν αδϑνατον να κατανοηθεύ απϐ οποιονδόποτε 

ενδιαφερϐμενο πϐςα και ποια ςχϐλια ενςωματώθηκαν ό απορρύφθηκαν και, κυρύωσ, με ποιο 

ςκεπτικϐ.   

  

Οι μεγϊλεσ διαφοροποιόςεισ ςτη μορφοπούηςη των διαβουλεϑςεων και τη διϊρκειϊ τουσ, και 

κυρύωσ η εντελώσ ανεπαρκόσ δημοςιοπούηςη τησ ϋναρξησ τουσ, ςυνϋβαλαν ώςτε η 

ςυμμετοχό των πολιτών και των φορϋων ςτισ διαβουλεϑςεισ να εύναι περιοριςμϋνη.  

 

Μεταξϑ των δϑο εκδοχών των ΕΔΙΜ και του ΠΔΑΜ, παρατηρόθηκαν πολϑ ςημαντικϋσ αλλαγϋσ 

ωσ προσ το περιεχϐμενο (και ϐχι τη διακυβϋρνηςη), ςτοιχεύο ιδιαύτερα θετικϐ, καθώσ ςτισ 

πρώτεσ εκδοχϋσ των ΕΔΙΜ παρατηρόθηκαν ποικύλεσ αδυναμύεσ. Εξαιτύασ, ϐμωσ, τησ 

ανεπαρκοϑσ παρουςύαςησ και ανϊλυςησ των ςχολύων που κατατϋθηκαν ςτην πρώτη εκδοχό 

των κειμϋνων, δεν εύναι διϐλου ςαφϋσ αν οι αλλαγϋσ οφεύλονταν ςτα ςχϐλια των φορϋων και 
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των πολιτών ό ςτισ παρατηρόςεισ που πιθανϐν να ϋκαναν αρμϐδιεσ Διευθϑνςεισ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ςτισ οπούεσ εύχαν ςταλεύ τα ύδια προςχϋδια, πριν την ϋγκριςη και 

δημοςύευςη των τελικών κειμϋνων των Κανονιςμών.    

 

Μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ 
 

Αρχικϊ, πρϋπει να τονιςτεύ ϐτι η Ελλϊδα ϋνα τρύμηνο απϐ την ανακούνωςη τησ απϐφαςησ τησ 

απολιγνιτοπούηςησ θϋςπιςε το πρώτο ϐργανο τησ διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη 

χώρα. Πρϐκειται για μύα κυβερνητικό επιτροπό με τη ςυμμετοχό των ςυναρμϐδιων υπουργεύων 

τϐςο ςε επύπεδο Τπουργών ϐςο και ςε επύπεδο Γενικών Γραμματϋων, ςτην οπούα το Τπουργεύο 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ϋχει τον καθοριςτικϐ λϐγο ωσ επιςπεϑδον υπουργεύο. Η επιλογό 

αυτό εύναι ιδιαύτερα θετικό, καθώσ υπογραμμύζει ϐτι η υπϐθεςη τησ μετϊβαςησ δεν ϋχει μϐνο 

ενεργειακό διϊςταςη, αλλϊ απαιτεύ διατομεακό ςυνεργαςύα με ςτϐχο τη ςτροφό του τοπικοϑ 

παραγωγικοϑ μοντϋλου των λιγνιτικών περιοχών ςε βιώςιμη κατεϑθυνςη. Επιπλϋον, το πρώτο 

αυτϐ ϐργανο δεν ϋχει, επύ τησ αρχόσ, ημερομηνύα λόξησ και ϊρα μπορεύ να παρακολουθεύ την 

πορεύα τησ μετϊβαςησ που αναμϋνεται να διαρκϋςει πολϑ περιςςϐτερο απϐ την υλοπούηςη του 

ΠΔΑΜ.  

 

Ψςτϐςο, μετϊ την ανακούνωςη τησ δημιουργύασ του ΣΔΜ και του πιεςτικοϑ χρονοδιαγρϊμματοσ 

για τον ςχεδιαςμϐ των ΕΔΙΜ και του ΠΔΑΜ, ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ φαύνεται να 

περιορύζει την εμβϋλεια και το πολιτικϐ εκτϐπιςμϊ του και να διαμορφώνεται ςε μηχανιςμϐ 

κατϊρτιςησ και διαχεύριςησ ενϐσ προγρϊμματοσ τησ νϋασ προγραμματικόσ περιϐδου, χωρύσ να 

ϋχει μακροχρϐνιο ορύζοντα. Όμωσ η Δύκαιη Μετϊβαςη δεν αποτελεύ μόνο μύα ϊςκηςη 

διαχεύριςησ πόρων, αλλϊ μύα μακροχρόνια διεργαςύα οικονομικού και κοινωνικού 

μεταςχηματιςμού, που απαιτεύ ευρϑτερεσ ςυμμετοχικϋσ δομϋσ διακυβϋρνηςησ με 

μακροχρϐνια προοπτικό, που θα επεκταθεύ για πολλϊ χρϐνια μετϊ το πϋρασ τησ τρϋχουςασ 

προγραμματικόσ περιϐδου 2021-2027. 

 

Επιπλϋον, υπϊρχουν ζητόματα ςυμπληρωματικότητασ των διαθϋςιμων πόρων. 

υγκεκριμϋνα, ακϐμα κι αν δεχθεύ κανεύσ την ϋμφαςη που απαιτεύ η προςπϊθεια απορρϐφηςησ 

των €1,6 διςεκ. του προϒπολογιςμοϑ του ΠΔΑΜ, εύναι γνωςτϐ ϐτι οι πϐροι του ΠΔΑΜ δεν εύναι 

οι μϐνοι που διατύθενται για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. Πϐροι όδη δύνονται απϐ το ΕΠΑ 2014-2020 

για το μεταβατικϐ πρϐγραμμα, ςυμπληρωματικού πϐροι ςτο ΠΔΑΜ προβλϋπονται απϐ τα 

τομεακϊ και περιφερειακϊ προγρϊμματα του ΕΠΑ 2021-2027, απϐ το Σαμεύο Ανϊκαμψησ και 

Ανθεκτικϐτητασ, και το τρατηγικϐ χϋδιο για την Κοινό Γεωργικό Πολιτικό 2023-2027, ενώ 

πϐροι όδη διατύθενται απϐ το Πρϊςινο Σαμεύο. Ο μηχανιςμϐσ, ωςτϐςο, τησ διακυβϋρνηςησ 

επικεντρώνεται κυρύωσ ςτο ΠΔΑΜ, χωρύσ να αναγνωρύζεται ο θεςμικϐσ αλλϊ και 

ςυμπληρωματικϐσ ρϐλοσ των λοιπών χρηματοδοτικών μϋςων, παρϋχοντασ τουσ θϋςη και ρϐλο 

ςτο ςυνολικϐ ςχόμα.  

 

Απϐ την πρώτη απϐφαςη μϋχρι ςόμερα, ο μηχανιςμϐσ τησ διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ τησ 

χώρασ ϋχει εξελιχθεύ και εμπλουτιςτεύ με επιπλϋον δομϋσ, ενώ ςχϋδια για τη μελλοντικό του 

διαμϐρφωςη ϋχουν πλϋον περιληφθεύ ςτα ςτρατηγικϊ και προγραμματικϊ κεύμενα για την 

περύοδο 2021-2027.  
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Η ςϑγκριςη του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ που προτεύνεται ςτα ΕΔΙΜ και το ΠΔΑΜ, ο οπούοσ 

παρουςιϊςτηκε ςτο δεϑτερο μϋροσ τησ ϋκθεςησ, με αυτϐν που πρϐτεινε η Παγκϐςμια Σρϊπεζα 

ςτη μελϋτη τησ για τη μετϊβαςη τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτη μεταλιγνιτικό 

περύοδο, ο οπούοσ παρουςιϊζεται ςτο Παρϊρτημα, παρουςιϊζει μεγϊλεσ ομοιϐτητεσ. Δεδομϋνησ 

τησ κομβικόσ ςημαςύασ του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ για την επιτυχό ϋκβαςη τησ μετϊβαςησ, 

και του γεγονϐτοσ ϐτι η πλόρησ ϋκθεςη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ ολοκληρώθηκε τον Ιοϑνιο 

του 2020, εύναι απορύασ ϊξιον γιατύ τα βαςικϊ ςτοιχεύα του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ, δεν 

ςυμπεριλόφθηκαν ςτο ΔΑΜ που τϋθηκε ςε ανοιχτό δημϐςια διαβοϑλευςη τον Οκτώβριο του 

2020. Ο περιςςότεροσ χρόνοσ για διαβούλευςη και βελτιώςεισ θα εύχε ςύγουρα ευεργετικϊ 

αποτελϋςματα ϐςον αφορϊ ςτη μορφό του μηχανιςμοϑ που τελικϊ θα κατατεθεύ ςτην 

Ευρωπαώκό Επιτροπό. Αντ’ αυτοϑ, η πρώτη εκδοχό του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ 

παρουςιϊςτηκε μϐνο ςε περιοριςμϋνο αριθμϐ φορϋων ςτουσ οπούουσ απεςτϊλη το 

ερωτηματολϐγιο για τα ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ τον Υεβρουϊριο του 

2021. Μϊλιςτα, οι πολύτεσ απϋκτηςαν τη δυνατϐτητα να πληροφορηθοϑν και να ςχολιϊςουν 

τον μηχανιςμϐ με τον οπούο θα διακυβερνηθεύ η υλοπούηςη του ςχεδύου που θα αλλϊξει ϊρδην 

το οικονομικϐ και παραγωγικϐ μοντϋλο τησ περιοχόσ τουσ μϐλισ τον Απρύλιο του 2021, ϐταν 

κατατϋθηκε πλϋον ςε ανοιχτό διαβοϑλευςη το εννοιολογικϐ υπϐμνημα του ΠΔΑΜ, και αυτϐ 

μϐνο ςτην περύπτωςη που πληροφορόθηκαν την ϑπαρξη του ςχετικοϑ κειμϋνου. Όλα αυτϊ 

εύχαν ςαν αποτϋλεςμα το κομβικϐ ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ να παραμεύνει ςτη «ςκιϊ» του 

περιεχομϋνου του ςχεδιαςμοϑ και των διαφϐρων μεγϊλων επενδϑςεων που το ύδιο διϊςτημα 

παρουςιϊζονταν ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, περιορύζοντασ ακϐμα και την απλό πληροφϐρηςη 

των πολιτών για τα βαςικϊ ςτοιχεύα και δομϋσ του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ.    

  

Επύ τησ ουςύασ, ο προτεινϐμενοσ μηχανιςμϐσ εύναι πολυδαύδαλοσ με αρκετϋσ αςϊφειεσ ϐςον 

αφορϊ ςτισ αρμοδιϐτητεσ και ςτουσ ρϐλουσ των διαφϐρων δομών, και κυρύωσ ςτον τρϐπο τησ 

μεταξϑ τουσ αλληλεπύδραςησ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η αλληλουχύα των 

εργαςιών που θϋλει την ΕΤΔΑΜ να υποςτηρύζει την Σεχνικό Επιτροπό, η οπούα ςυςτϊθηκε 

μαζύ με την Σεχνικό Γραμματεύα για να υποςτηρύζουν τη υντονιςτικό Επιτροπό. Επιπλϋον, δεν 

εύναι διϐλου ςαφϋσ αν εύναι ϐντωσ διακριτού οι ρϐλοι των δομών παρακολοϑθηςησ 

(Παρατηρητόριο, Επιτροπό και Τποεπιτροπϋσ Παρακολοϑθηςησ και δορυφορικϋσ δομϋσ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ), ϐπωσ ςαφόσ δεν εύναι η ροό των πληροφοριών μεταξϑ 

τουσ και μεταξϑ αυτών και των υπολούπων δομών, αλλϊ και ο ρϐλοσ τουσ ςτη λόψη 

αποφϊςεων και διορθωτικών κινόςεων. Επύςησ, παρϊ το ϐτι προτεύνεται και απϐ την 

Παγκϐςμια Σρϊπεζα, δεν τεκμηριώνεται επαρκώσ γιατύ απαιτεύται το Όχημα Ειδικοϑ κοποϑ 

(SPV), ςτο οπούο θα μεταβιβαςτεύ ϋνα ςημαντικϐ τμόμα των λιγνιτικών εδαφών τησ ΔΕΗ, να 

αποτελεύ διακριτϐ φορϋα απϐ τον φορϋα υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ (Μετϊβαςη Α.Ε.).  

 

Αν και η αρχικό διατομεακό προςϋγγιςη του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ ςε επύπεδο υπουργών 

και γενικών γραμματϋων (ςε ΚΕΔΑΜ και ΕΠ αντιςτούχωσ) αποτελεύ θετικϐ χαρακτηριςτικϐ 

του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ, δεν εύναι διϐλου ςαφϋσ πώσ αυτό η 

διατομεακό ςυνϋργεια επεκτεύνεται και ςε πιο τεχνοκρατικό επύπεδο εντόσ των 

υπολούπων δομών του μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ.  

 

Γενικϐτερα, απουςιϊζει η αναλυτικό περιγραφό τησ λειτουργύασ τησ κϊθε δομόσ που θα 

περιλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων, τουσ ςτϐχουσ τησ, τη ςϑνθεςό τησ, τη ςυχνϐτητα με την οπούα θα 

ςυνεδριϊζουν τα μϋλη τησ ό θα ςυμμετϋχουν ςε ςυνεδριϊςεισ ϊλλων δομών, καθώσ και τισ 

υποχρεώςεισ λογοδοςύασ των πεπραγμϋνων τησ. 
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Επιπλϋον, απϐ το ανώτερο μϋχρι το κατώτερο επύπεδο του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ 

διακυβϋρνηςησ, εγεύρονται ζητόματα επαρκούσ ςυμμετοχικότητασ και εκπροςώπηςησ, 

καθώσ ςτη ςϑνθεςη ϐςων εκ των δομών του οργανογρϊμματοσ ϋχουν ανακοινωθεύ, δεν 

υπϊρχει επαρκόσ εκπροςώπηςη των τοπικών αρχών, των τοπικών κοινωνιών και τησ 

κοινωνύασ των πολιτών.   

 

Εύναι γενικϊ αποδεκτϐ ϐτι ο ςχεδιαςμϐσ τησ μετϊβαςησ αποτελεύ διαδικαςύα που πρϋπει να 

βρύςκεται υπϐ ςυνεχό εξϋλιξη για να αντιμετωπύζει τισ κλιμακοϑμενεσ προκλόςεισ, ειδικϊ για 

τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Όμωσ, πϋρα απϐ τα προβλεπϐμενα ςτουσ Κανονιςμοϑσ που εςτιϊζουν 

ειδικϊ ςτα εγκεκριμϋνα ΕΔΙΜ και το ΠΔΑΜ, δεν ϋχει προβλεφθεύ η δυνατϐτητα αναθεώρηςησ 

του ΔΑΜ. Επιπρϐςθετα, πϋρα απϐ τισ τυπικϋσ υποχρεώςεισ του ΠΔΑΜ, απουςιϊζει 

πρόβλεψη για τον τρόπο που θα παρακολουθεύται ςυνολικϊ η πορεύα τησ μετϊβαςησ 

και τον τρϐπο με τον οπούο τα αποτελϋςματα τησ παρακολοϑθηςησ απϐ ϐλεσ τισ προτεινϐμενεσ 

δομϋσ, και τησ αξιολϐγηςησ τησ πορεύασ μετϊβαςησ, θα αξιοποιοϑνται ςε αυτϋσ τισ διεργαςύεσ 

αναθεώρηςησ.  

 

Οι εταιρικϋσ ςχϋςεισ δεν εύναι επαρκώσ διαφανεύσ. Ενώ ςτα ΕΔΙΜ παρουςιϊζονται οι 

κατηγορύεσ των φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ, δεν ορύζονται ςυγκεκριμϋνα 

ποιοι φορεύσ ςυνιςτοϑν την εκϊςτοτε εταιρικό ςχϋςη. Απϐ τα πρακτικϊ δε τησ ΕΠ διαφαύνεται 

ϐτι η επιλογό των ςυμμετεχϐντων ςτισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ ϋγινε μετϊ απϐ απλό πρϐταςη των 

περιφερειαρχών και αποδοχό τησ. 

 

Ακϐμη, οι εταιρικϋσ ςχϋςεισ δεν περιλαμβϊνουν βαςικϋσ κατηγορύεσ φορϋων που 

αναφϋρονται ςτον ςχετικϐ Ευρωπαώκϐ Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων (ΚΚΔ). Ειδικϐτερα, απϐ 

τισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ των ΕΔΙΜ Δυτικόσ Μακεδονύασ και Μεγαλϐπολησ απουςιϊζουν οι 

δημοτικϋσ αρχϋσ. Επύςησ, απουςιϊζουν πλόρωσ εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών, οι 

περιβαλλοντικού εταύροι και λοιπού φορεύσ με κοινωνικϐ πρϐςημο (κοινωνικό ϋνταξη, 

δικαιώματα, ιςϐτητα, διακρύςεισ), αντύθετα με τισ προβλϋψεισ του ΚΚΔ. την ουςύα, επικρατεύ 

μια ροπό προσ φορεύσ που εκπροςωποϑν οικονομικοϑσ τομεύσ, με τουσ αντύςτοιχου 

ενδιαφϋροντοσ φορεύσ να κυριαρχοϑν, ενώ υςτεροϑν οι προβλϋψεισ για φορεύσ που θα 

μποροϑςαν να προωθοϑν δικαιώματα και ενδιαφϋροντα ςυλλογικοτότων, πϋραν των 

εργατικών κϋντρων και των εμπορικών ςυλλϐγων. Η εταιρικό ςχϋςη του ΕΔΙΜ νόςων εύναι 

ςχετικϊ πιο ςυμπεριληπτικό, αφοϑ ςε αντύθεςη με τισ αντύςτοιχεσ των λιγνιτικών περιοχών, 

περιλαμβϊνει τουσ προϋδρουσ των Περιφερειακών Ενώςεων Δόμων Βορεύου και Νοτύου 

Αιγαύου και Κρότησ, αλλϊ και περιβαλλοντικοϑσ φορεύσ ϐπωσ εύναι  φορεύσ διαχεύριςησ 

προςτατευϐμενων περιοχών, οι οπούοι, ωςτϐςο, εύναι εποπτευϐμενοι φορεύσ του Τπουργεύου 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. Τπογραμμύζεται η απουςύα από τισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ των 

λιγνιτικών περιοχών, αλλϊ και ςυνολικϊ από τον προτεινόμενο μηχανιςμό 

διακυβϋρνηςησ, εκπροςώπων περιβαλλοντικών ΜΚΟ και δεξαμενών ςκϋψησ, παρϊ την 

προςφορϊ τουσ ςτην υπϐθεςη τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςε αυτϋσ ακριβώσ τισ περιοχϋσ, μϋςω 

του ςυςτηματικοϑ ϋργου τεκμηρύωςησ και ςυνηγορύασ που παρϊγουν ςε τοπικϐ, εθνικϐ και 

ευρωπαώκϐ επύπεδο απϐ το 2015 και μετϊ, το οπούο ϋχει όδη αποδώςει πολλοϑσ καρποϑσ61. 

 

                                                           
61 The Green Tank (Ιοϑλιοσ 2020) «Δύκαιη Μετϊβαςη: Ιςτορικϐ, εξελύξεισ και προκλόςεισ ςε Ελλϊδα και 
Ευρώπη», https://bit.ly/2Uw0Jix 

https://bit.ly/2Uw0Jix
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Σϐςο ο ύδιοσ ο μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ ϐςο και ο ωσ τώρα ςχεδιαςμϐσ εύναι κεντρικϐσ, 

εφαρμϐζοντασ καθαρϊ μια από πϊνω-προσ-τα-κϊτω (top down) προςϋγγιςη, ϐπου 

πρϐςβαςη ςε ϐλεσ τισ πληροφορύεσ ϋχει μϐνο ϋνασ πολϑ περιοριςμϋνοσ αριθμϐσ ανθρώπων, οι 

οπούοι λαμβϊνουν και τισ τελικϋσ αποφϊςεισ. Πολϑ ςημαντικό εύναι η απουςύα απϐ τισ 

διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων των δημϊρχων των υπϐ μετϊβαςη περιοχών, παρϊ το γεγονϐσ 

ϐτι ο ρϐλοσ τουσ ςτην πρϐοδο των ζητημϊτων τησ μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών, ειδικϊ 

την περύοδο 2015-2019 όταν καθοριςτικϐσ, τϐςο ςε εθνικϐ επύπεδο μϋςω τησ θϋςπιςησ του 

Εθνικοϑ Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, ϐςο και ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, μϋςω τησ ϋνταξησ τησ 

Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ ωσ μύα απϐ τισ τρεισ πρώτεσ πιλοτικϋσ περιοχϋσ ςτην 

Πλατφϐρμα των λιγνιτικών περιοχών υπϐ μετϊβαςη (Coal Regions in Transition platform).     

 

Προτϊςεισ 
 

Η πορεύα τησ μετϊβαςησ αναμϋνεται να εύναι μακροχρϐνια και ςύγουρα δεν θα περιοριςτεύ ςτη 

διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2021-2027. υνεπώσ, πρϋπει να προβλεφθεύ ϋνασ 

μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ ο οπούοσ θα λαμβϊνει υπ’ ϐψιν και θα καλϑπτει τον μακροχρϐνιο 

ορύζοντα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Ϊνασ τϋτοιοσ μηχανιςμϐσ  θα πρϋπει να διαςφαλύζει τη 

ςυνϋχεια ςτην πορεύα τησ μετϊβαςησ, ανεξϊρτητα απϐ πολιτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ αλλϊ και 

ςυγκεκριμϋνα χρηματοδοτικϊ μϋςα.   

 

Ο μηχανιςμϐσ αυτϐσ πρϋπει να διατηρόςει τον διατομεακϐ του χαρακτόρα, ϐχι μϐνο ςτο 

πολιτικϐ επύπεδο αλλϊ και ςτο τεχνοκρατικϐ. Παρϊλληλα, να ςυμπληρωθεύ ώςτε να αποκτόςει 

πιο ςυμπεριληπτικϐ και αποκεντρωμϋνο χαρακτόρα, προςφϋροντασ τη δυνατϐτητα 

ουςιαςτικόσ ςυμμετοχόσ περιςςϐτερων φορϋων τϐςο ςτον διαρκώσ εξελιςςϐμενο ςχεδιαςμϐ 

ϐςο και ςτην υλοπούηςη τησ μετϊβαςησ.  

 

Σα υβριδικϊ ςυςτόματα τησ Σςεχύασ, τησ Γερμανύασ, ακϐμα κι αυτϐ τησ λοβακύασ, το οπούο 

βαςύζεται ςε μια καθαρϊ απϐ κϊτω-προσ-τα-ϊνω (bottom-up) προςϋγγιςη, αποδεικνϑουν ϐτι η 

εκτενόσ ςυμπερύληψη τοπικών φορϋων και εκπροςώπων τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτη 

διακυβϋρνηςη, δεν μειώνει ςε καμύα περύπτωςη την αποτελεςματικϐτητα, ϐταν 

πραγματοποιεύται με ςταδιακϐ και ςυςτηματικϐ τρϐπο. Αντιθϋτωσ, η διεθνόσ εμπειρύα ϋχει 

δεύξει ϐτι ϐςοι περιςςϐτεροι φορεύσ, κοινωνικϋσ ομϊδεσ και πολύτεσ εμπλϋκονται με δομημϋνο 

και διαφανό τρϐπο, τϐςο περιςςϐτερο αποδεκτϐ γύνεται το ςχϋδιο τησ μετϊβαςησ, ενιςχϑοντασ, 

ϋτςι, αφ’ ενϐσ την αποτελεςματικϐτητα και αφ’ ετϋρου την κοινωνικό δικαιοςϑνη.  

 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτην αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ 

αποφϊςεων των εκπροςώπων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, των περιβαλλοντικών φορϋων 

καθώσ και εκπροςώπων φορϋων που εύναι υπεϑθυνοι για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ 

ϋνταξησ, των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα, τησ 

ιςϐτητασ των φϑλων και τησ καταπολϋμηςησ των διακρύςεων. Δεν πρϐκειται μϐνο για μια 

τυπικό υποχρϋωςη με βϊςη τον Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων, ο οπούοσ διϋπει τη 

χρηματοδϐτηςη απϐ τον Ευρωπαώκϐ Μηχανιςμϐ Δύκαιησ Μετϊβαςησ· εύναι μια ουςιαςτικό 

πολιτικό επιλογό που θα παύξει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην επιτυχύα του μεγϊλου αυτοϑ 

εγχειρόματοσ για τον ολικϐ μεταςχηματιςμϐ του παραγωγικοϑ μοντϋλου περιοχών τϐςο βαθιϊ 

εξαρτημϋνων απϐ τον λιγνύτη.  
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ε αυτό την κατεϑθυνςη προτεύνονται τα ακϐλουθα: 

 

Συςτηματικό ενημϋρωςη και εύκολα προςβϊςιμη πληροφόρηςη για την πορεύα τησ 

Μετϊβαςησ, αναβαθμύζοντασ την ιςτοςελύδα του ΔΑΜ ςε κϐμβο πληροφϐρηςησ για ϐλεσ τισ 

ςχετικϋσ με τη Μετϊβαςη εξελύξεισ, αποφϊςεισ και διαβουλεϑςεισ. Θα πρϋπει να αποφευχθεύ ο 

πλουραλιςμϐσ διαφορετικών καναλιών επικοινωνύασ και ιςτοςελύδων ανϊ δομό, αλλϊ και να 

επιδιωχθεύ η καλϊ οργανωμϋνη και ϋγκαιρη πληροφϐρηςη φορϋων και πολιτών.  

 

Διατόρηςη και ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ, ςυμπληρώνοντασ την καλό πρακτικό δημϐςιασ 

διϊθεςησ των πρακτικών των ςυνεδριϊςεων τησ ΕΠ, με ϋγκαιρη ανϊρτηςη των αντύςτοιχων 

πρακτικών των νϋων δομών που θα δημιουργηθοϑν.  

 

Ανοιχτϋσ και διαφανεύσ διαδικαςύεσ διαβούλευςησ προκρύνοντασ εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ϐλεσ 

οι παρατηρόςεισ εύναι προςβϊςιμεσ ςε ϐλουσ.  

 

Αποςαφόνιςη των ρόλων των διαφορετικών δομών με ςτϐχο τη διαςφϊλιςη τησ μεταξϑ 

τουσ ςυμπληρωματικϐτητασ και την αποφυγό επικϊλυψησ αρμοδιοτότων.  

 

Διεύρυνςη τησ Εταιρικόσ Σχϋςησ ώςτε να ςυμπεριλϊβει ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ 

και κυρύωσ εκπροςώπουσ τησ κοινωνύασ των πολιτών ςε ϐλα τα επϐμενα ςτϊδια ςχεδιαςμοϑ 

τησ Μετϊβαςησ, ςτην υλοπούηςό του και κϊθε αναθεώρηςη του. Η διεϑρυνςη αυτό αφορϊ, 

επύςησ, και ςε ϐλεσ τισ δομϋσ παρακολοϑθηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ αλλϊ ϐχι μϐνο, τησ 

Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ του ΠΔΑΜ 2021-2027. Οι παρακϊτω προτϊςεισ, εντοπύζουν 

ςυγκεκριμϋνεσ δυνατϐτητεσ διεϑρυνςησ των εταύρων που ςυμμετϋχουν ςτη διακυβϋρνηςη τησ 

Μετϊβαςησ. 

 

Συμμετοχό εκπροςώπων του Α΄ βαθμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτη Συντονιςτικό 

Επιτροπό. Η ΕΠ του ΔΑΜ αποτελεύ την επιτελικό «καρδιϊ» του μηχανιςμοϑ διακυβϋρνηςησ 

τϐςο ςε επύπεδο ςχεδιαςμοϑ ϐςο και ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ. Λϐγω τησ εγγϑτητασ των 

δημϊρχων με τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα και, εν γϋνει, του κομβικοϑ 

ρϐλου που ϋχουν διαδραματύςει ςτην μετϊβαςη, ειδικϊ των λιγνιτικών περιοχών απϐ το 2015 

και μετϊ, η μη ςυμμετοχό τουσ ωσ τώρα ςτην ΕΠ αποτελεύ ςοβαρό παρϊλειψη, η οπούα πρϋπει 

να διορθωθεύ. Για τον λϐγο αυτϐ προτεύνεται να διευρυνθεύ η ΕΠ ώςτε να ςυμπεριλϊβει τουσ 

δημϊρχουσ των πϋντε ενεργειακών δόμων και τουσ Προϋδρουσ των Περιφερειακών Ενώςεων 

Δόμων των πϋντε υπϐ μετϊβαςη περιφερειών.    

 

Σύςταςη Περιφερειακών Επιτροπών Μετϊβαςησ κατϊ τα πρϐτυπα των RPCs του 

ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ RESTART ςτην Σςεχύα υπϐ την προεδρύα των περιφερειαρχών των 

υπϐ μετϊβαςη περιοχών, ϐπωσ ϊλλωςτε πρϐτεινε και η Παγκϐςμια Σρϊπεζα για τη 

διακυβϋρνηςη τησ μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα. Οι Επιτροπϋσ αυτϋσ θα εύναι 

επιφορτιςμϋνεσ με την κατϊρτιςη και την αναθεώρηςη ανϊ διετύα περιφερειακών ςχεδύων 

δρϊςησ τα οπούα θα εξειδικεϑουν τον κεντρικϐ ςχεδιαςμϐ και θα βρύςκονται ςε επικοινωνύα με 

την κεντρικό υντονιςτικό Επιτροπό. Η Περιφερειακό Ομϊδα τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ που 

λειτοϑργηςε για τη ςτόριξη τησ περιφερειακόσ αρχόσ κατϊ τη φϊςη κατϊρτιςησ του ΔΑΜ 

μπορεύ να μετεξελιχθεύ ςε μια τϋτοια δομό με την κατϊλληλη ενύςχυςη, ςϑμφωνα μϊλιςτα και 

με τη ςχετικό πρϐταςη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ. Η ύδια Περιφερειακό Επιτροπό θα εύναι 
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υπεϑθυνη και για τη διϊχυςη των πληροφοριών ςτουσ πολύτεσ των υπϐ μετϊβαςη περιοχών 

μϋςω οργϊνωςησ ςτοχευμϋνων δρϊςεων ενημϋρωςησ και δημοςύων διαβουλεϑςεων.   

 

Διϊκριςη ρόλων μεταξύ Ειδικόσ Υπηρεςύασ Συντονιςμού Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ 

Μετϊβαςησ (ΕΥΣΔΑΜ) και Τεχνικόσ Γραμματεύασ. Όπωσ εξηγόθηκε ςτο δεϑτερο μϋροσ τησ 

παροϑςασ ϋκθεςησ, η ΕΤΔΑΜ θα μετεξελιχθεύ κυρύωσ ςτη Διαχειριςτικό Αρχό του 

Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ), ενώ παρϊλληλα θα αναλϊβει πολλϋσ 

απϐ τισ αρμοδιϐτητεσ τησ Σεχνικόσ Γραμματεύασ. Ψςτϐςο, η Δύκαιη Μετϊβαςη δεν θα 

ολοκληρωθεύ ςτη διϊρκειασ τησ χρηματοδοτικόσ περιϐδου 2021-2027. Επομϋνωσ, η 

προτεινϐμενη ςυγχώνευςη τησ ΕΤΔΑΜ με την Σεχνικό Γραμματεύα θα αφόςει ϋνα ςημαντικϐ 

κενϐ ςτον μηχανιςμϐ διακυβϋρνηςησ μετϊ το πϋρασ τησ περιϐδου. Επιπλϋον, οι υπϐ μετϊβαςη 

περιφϋρειεσ δεν εκπροςωποϑνται οϑτε ςτην ΕΤΔΑΜ, οϑτε ςτην Σεχνικό Γραμματεύα ωσ τώρα, 

με αποτϋλεςμα δϑο νευραλγικόσ ςημαςύασ δομϋσ διακυβϋρνηςησ να εύναι απομονωμϋνεσ απϐ το 

γύγνεςθαι των υπϐ μετϊβαςη περιφερειών, περιορύζοντασ ϋτςι την αποτελεςματικϐτητϊ τουσ.   

 

Για την αντιμετώπιςη τησ διττόσ αυτόσ πρϐκληςησ προτεύνεται η Σεχνικό Γραμματεύα που θα 

λειτουργεύ και μετϊ το πϋρασ τησ χρηματοδοτικόσ περιϐδου, να διατηρόςει τον ςυντονιςμϐ τησ 

υλοπούηςησ του ευρϑτερου ςχεδιαςμοϑ, ενώ η ΕΤΔΑΜ θα ςυντονύζει την υλοπούηςη του 

εγκεκριμϋνου ΠΔΑΜ 2021-2027. Επύςησ, προτεύνεται να οριςτοϑν ςυγκεκριμϋνοι εκπρϐςωποι 

των υπϐ μετϊβαςη περιφερειών ωσ εςτιακϊ ςημεύα (focal points) με ςυμβουλευτικϐ ρϐλο ςτην 

Σεχνικό Γραμματεύα. Οι εν λϐγω εκπρϐςωποι θα προϋρχονται απϐ τισ Γενικϋσ Διευθϑνςεισ 

Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και τισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ των 

αντύςτοιχων περιφερειακών προγραμμϊτων, ενώ θα εύναι ταυτϐχρονα και μϋλη των 

Περιφερειακών Επιτροπών Μετϊβαςησ που παρουςιϊςτηκαν παραπϊνω, για τον καλϑτερο 

δυνατϐ ςυντονιςμϐ μεταξϑ τησ Σεχνικόσ Γραμματεύασ και των περιφερειακών αυτών δομών.  

 

Εκπροςώπηςη τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, περιβαλλοντικών φορϋων και τησ 

κοινωνύασ των πολιτών ςτον φορϋα υλοπούηςησ τησ Μετϊβαςησ. Η ςϑνθεςη του φορϋα 

«Μετϊβαςη Α.Ε.» που θα ϋχει τον πιο νευραλγικϐ ρϐλο ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ τησ 

μετϊβαςησ θα ανακοινωθεύ μετϊ τη ςϑςταςό τησ και γι’ αυτϐ δεν υπόρχε ςχετικό περιγραφό 

ςτα ΕΔΙΜ. Προτεύνεται η ςυμμετοχό εκπροςώπων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, εκπροςώπων 

περιβαλλοντικών φορϋων και τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτη Μετϊβαςη Α.Ε. Οι πρώτοι θα 

λειτουργόςουν ωσ εγγυητϋσ των ςυμφερϐντων των τοπικών κοινωνιών, ενώ οι δεϑτεροι θα 

ςυμβϊλλουν, ώςτε οι επιλογϋσ που θα γύνονται ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ να ςϋβονται την 

περιβαλλοντικό και κλιματικό βιωςιμϐτητα, και να γύνουν με κοινωνικϊ δύκαιο τρϐπο χωρύσ να 

μεύνει κανεύσ πύςω. τη Γερμανύα, ϊλλωςτε, η ςυμμετοχό τοπικών φορϋων ςτο Όχημα Ειδικοϑ 

κοποϑ (ZRR) εύναι ιςχυρό, αφοϑ μϋτοχοι εύναι, μεταξϑ ϊλλων, περιφϋρειεσ και δόμοι. τισ 

εργαςύεσ του ςυμμετϋχουν τα περιφερειακϊ ςυμβοϑλια Κολωνύασ και Ντύςελντορφ, καθώσ και 

μια ςυμβουλευτικό επιτροπό, αποτελοϑμενη απϐ 20 εκπροςώπουσ γειτονικών δόμων τησ 

λιγνιτικόσ περιοχόσ τησ Ρηνανύασ, ενώ η κοινωνύα των πολιτών ςυμμετϋχει ςτισ ςυνϐδουσ για 

τισ υπϐ μετϊβαςη περιοχϋσ και τισ διαδικτυακϋσ διαβουλεϑςεισ/διαλϐγουσ. 
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Παρϊρτημα 
 

Οδικϐσ Φϊρτησ τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ 
 

Σον Υεβρουϊριο του 2019, η Παγκϐςμια Σρϊπεζα ξεκύνηςε μελϋτη, ϑςτερα απϐ ανϊθεςη τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο τησ Πλατφϐρμασ λιγνιτικών περιφερειών υπϐ μετϊβαςη, 

ςτην οπούα ςυμμετϋχει η Δυτικό Μακεδονύα ωσ πιλοτικό περιφϋρεια. Σα αποτελϋςματα τησ 

μελϋτησ παραδϐθηκαν τον Ιοϑνιο του 2020 ςτισ ελληνικϋσ αρχϋσ ωσ ο «Οδικϐσ Φϊρτησ τησ 

Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ για μια καλϊ οργανωμϋνη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών τησ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ». Αυτϐσ αποτελεύ ςυνδυαςμϐ απϐ ςυςτϊςεισ, εργαλεύα και μεθοδολογύεσ 

για την υποςτόριξη τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ και τησ κυβϋρνηςησ ςτη διαμϐρφωςη 

ςυγκεκριμϋνου ςχεδύου για τη μετϊβαςη. Για την κατϊρτιςό του, η Παγκϐςμια Σρϊπεζα εξϋταςε 

διϊφορα παραδεύγματα μετϊβαςησ λιγνιτκών περιοχών ςε οκτώ χώρεσ: Γερμανύα, ΗΠΑ, 

Καναδϊσ, Νϐτιοσ Αφρικό, Πολωνύα, Ρουμανύα, Ρωςύα και Σςεχύα. Ο Οδικϐσ Φϊρτησ περιϋχει τρύα 

κεφϊλαια: την ενδυνϊμωςη των κυβερνητικών ςυςτημϊτων, την προετοιμαςύα ανθρώπων και 

κοινοτότων και τον αναπροςδιοριςμϐ των χρόςεων γησ και των περιουςιακών ςτοιχεύων. 

 

το πρώτο κεφϊλαιο, το ςχετικϐ με τη διακυβϋρνηςη, η μελϋτη παρουςιϊζει προτϊςεισ για τη 

βϋλτιςτη διοικητικό δομό αναφορικϊ με τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη μιασ ολοκληρωμϋνησ 

μετϊβαςησ, με βϊςη διεθνεύσ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ, αλλϊ και παρελθοντικϋσ πρακτικϋσ τησ 

Ελλϊδασ (ϐπωσ, λϐγου χϊριν, οι Ολυμπιακού Αγώνεσ, το Αττικϐ Μετρϐ και η Εγνατύα Οδϐσ). 

Επύςησ, χωρύζει τη μετϊβαςη των περιοχών τησ χώρασ ςε δϑο φϊςεισ, του ςχεδιαςμοϑ και τησ 

υλοπούηςησ. Η φϊςη του ςχεδιαςμοϑ προτεύνεται να διαρκϋςει τουλϊχιςτον μϋχρι το τϋλοσ του 

2021 και βαςύζεται ςε μια εκτεταμϋνη ανϊλυςη τησ οικονομύασ και τησ αγορϊσ εργαςύασ των 

υπϐ μετϊβαςη περιοχών τησ χώρασ. Αντύςτοιχα, η δεϑτερη φϊςη, αυτό τησ υλοπούηςησ, 

προτεύνεται να διαρκϋςει απϐ το 2022 μϋχρι το 2028, οϑςα ευθυγραμμιςμϋνη με το 

επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα 2021-202762. 

 

Πρϐταςη για την Ελλϊδα 
 

Απϐ ϐλεσ τισ μελϋτεσ περύπτωςησ, εκεύνη τησ Σςεχύασ (RE:START) θεωρόθηκε, απϐ την 

Παγκϐςμια Σρϊπεζα, η πιο ςυγγενόσ με την Ελλϊδα και τη Δυτικό Μακεδονύα, εξ αιτύασ, κυρύωσ, 

των παρεμφερών διοικητικών δομών των δϑο χωρών. την περύπτωςη τησ Σςεχύασ, τα 

υπουργεύα εκτεύνονται προσ τισ περιφϋρειεσ και οι περιφερειακϋσ διοικόςεισ διαδραματύζουν 

ενεργϐ ςυντονιςτικϐ ρϐλο με την κεντρικό κυβϋρνηςη ςε θϋματα πολιτικόσ. Ϊνα αντύςτοιχο 

ςχόμα προτϊθηκε και για την Ελλϊδα, ςε ϋνα υβριδικϐ μοντϋλο που θα ακολουθεύ και την εκ 

των ϊνω προσ τα κϊτω και την εκ των κϊτω προσ τα ϊνω προςϋγγιςη ςε αμφϐτερεσ τισ φϊςεισ 

μετϊβαςησ. 

 

Η πρϐταςη δομόσ διακυβϋρνηςησ που απεικονύζεται ςτο Διϊγραμμα 7, ϋγινε με βϊςη δομϋσ που 

ςτην πλειονϐτητϊ τουσ ϋχουν όδη ςυςταθεύ ςτην Ελλϊδα. υγκεκριμϋνα, η Διυπουργικό 

(Κυβερνητικό) Επιτροπό, η υντονιςτικό Επιτροπό και η Σεχνικό Γραμματεύα υπόρχαν, ϐταν 

                                                           
62 The World Bank (2020), “A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western 
Macedonia”, https://bit.ly/2TtP8Ap 

https://bit.ly/2TtP8Ap
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γρϊφτηκε ο Οδικϐσ Φϊρτησ (τελευταύα ςυςτϊθηκε η Σεχνικό Γραμματεύα, τον Μϊιο του 2020, 

ενώ η μελϋτη παραδϐθηκε ςτισ ελληνικϋσ αρχϋσ ϋναν μόνα αργϐτερα). 

 

 
Διϊγραμμα 7: Προτεινϐμενοσ μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ Μετϊβαςησ τησ Ελλϊδασ - Υϊςη χεδιαςμοϑ 

 

Πϋραν των υπαρχουςών δομών, ςτην πρώτη φϊςη, αυτό του ςχεδιαςμοϑ, ο Φϊρτησ προτεύνει 

τη ςϑςταςη Περιφερειακόσ Επιτροπόσ ςτη Δυτικό Μακεδονύα, που όταν το επύκεντρο τησ 

μελϋτησ, η οπούα λειτουργεύ ωσ ο τοπικϐσ-περιφερειακϐσ εγγυητόσ του ςχεδύου μετϊβαςησ και 

δύνει ανατροφοδϐτηςη προσ τα ϊνω. Ακϐμη, προτεύνει περιφερειακοϑσ ςτϐχουσ και 

προτεραιϐτητεσ μετϊβαςησ, παρϋχει προκαταρκτικϋσ ιδϋεσ για προγρϊμματα μετϊβαςησ, 

καθώσ και ςχετικϊ περιφερειακϊ δεδομϋνα κατϐπιν αιτόματοσ. Η Σεχνικό Γραμματεύα, εν 

ςυνεχεύα, ςυμβουλεϑει τη υντονιςτικό Επιτροπό και φτιϊχνει προςχϋδιο ςχεδύου μετϊβαςησ, 

ενώ η υντονιςτικό Επιτροπό κϊνει ςυςτϊςεισ για το τελικϐ προσ ϋγκριςη ςχϋδιο και 

παρουςιϊζει ςτοιχεύα για την επικοινωνύα και την εμπλοκό των ενδιαφερομϋνων μερών ςτην 

Κυβερνητικό Επιτροπό. Μϊλιςτα, η υφιςτϊμενη Ομϊδα Εργαςύασ για τη Δυτικό Μακεδονύα θα 

μποροϑςε να διαδραματύςει ρϐλο γραμματεύασ για αυτόν την Επιτροπό προσ υποςτόριξη του 

γραφεύου του Περιφερειϊρχη. 

 

Και πϊλι με βϊςη τισ προτϊςεισ του Οδικοϑ Φϊρτη, ϐπωσ φαύνεται και ςτο Διϊγραμμα 8, τησ 

Περιφερειακόσ Επιτροπόσ προεδρεϑει ο εκϊςτοτε Περιφερειϊρχησ. Ψσ μϋλη, αναφϋρονται οι 

πρϐεδροι κοινοτότων και περιφερειακών ςυμβουλύων, πανεπιςτόμια και η ακαδημαώκό 

κοινϐτητα, επιχειρόςεισ τησ αλυςύδασ αξύασ του λιγνύτη, δημοτικϊ γραφεύα ευκαιριών 

απαςχϐληςησ, εργατικϊ ςωματεύα, η ΔΕΗ, ΜΚΟ, ϊλλοι δημϐςιοι φορεύσ και ο ιδιωτικϐσ τομϋασ, 

καθώσ και Γραμματεύα θεματικών ομϊδων εργαςύασ (κατϊ τα πρϐτυπα τησ Σςεχύασ), οι 

θεματικϋσ των οπούων δεν εύχαν ακϐμη καθοριςτεύ. Σϋλοσ, ςημαντικϐ ρϐλο φαύνεται να υπϋχει 

και αξιωματοϑχοσ τησ Σεχνικόσ Γραμματεύασ που θα ςυμμετϋχει ςτην Επιτροπό και θα 

αποτελεύ τον ςϑνδεςμο μεταξϑ του κατώτερου αυτοϑ επιπϋδου διακυβϋρνηςησ με τα ανώτερα 

(Επιτροπό προσ Σεχνικό Γραμματεύα). 

 

Όλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη προτεύνεται να ϋχουν ενεργϐ ρϐλο καθ’ ϐλη τη διαδικαςύα τησ 

μετϊβαςησ, αφοϑ, θα πραγματοποιεύται διαβοϑλευςη ςε εξαμηνιαύα βϊςη και ετηςύωσ θα 

κατατύθενται προτϊςεισ προγραμμϊτων που θα δύνουν ώθηςη ςτη διαδικαςύα τησ μετϊβαςησ. 
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Διϊγραμμα 8: Προτεινϐμενη ςϑνθεςη Περιφερειακόσ Επιτροπόσ Δυτικόσ Μακεδονύασ – Υϊςη 

χεδιαςμοϑ 

 

Και ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ τα ενδιαφερϐμενα μϋρη διατηροϑν το ρϐλο τουσ, αφοϑ η δομό 

που προτεύνεται εύναι ςχεδϐν ύδια με εκεύνη του ςχεδιαςμοϑ. Όπωσ φαύνεται ςτο Διϊγραμμα 9, 

η μϐνη διαφορϊ εύναι ϐτι προτεύνεται η ύδρυςη Ανώνυμησ Εταιρεύασ και SPV. 

 

 
Διϊγραμμα 9: Προτεινϐμενοσ μηχανιςμϐσ διακυβϋρνηςησ Μετϊβαςησ τησ Ελλϊδασ - Υϊςη Τλοπούηςησ 

 

Η ςϑνθεςη τησ Περιφερειακόσ Επιτροπόσ κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ 

προτεύνεται να παραμεύνει απαρϊλλαχτη, ϐπωσ φαύνεται ςτο Διϊγραμμα 10, με μϐνη διαφορϊ 
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το ϐτι τα περιφερειακϊ ενδιαφερϐμενα μϋρη, μϋςω τησ Περιφερειακόσ Επιτροπόσ, θα 

ςυνομιλοϑν πλϋον με την Ανώνυμη Εταιρεύα (Μετϊβαςη Α.Ε)., αντύ τησ Σεχνικόσ Γραμματεύασ. 

Επύςησ, η λογικό των εξαμηνιαύων διαβουλεϑςεων και των ετόςιων εκθϋςεων παραμϋνει. 

 

 
Διϊγραμμα 10: Προτεινϐμενη ςϑνθεςη Περιφερειακόσ Επιτροπόσ Δυτικόσ Μακεδονύασ – Υϊςη 

Τλοπούηςησ 

 

Επιπρϐςθετα, ςτην πρϐταςη διακυβϋρνηςησ τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ, η ςυνεχόσ εμπλοκό 

των ενδιαφερομϋνων μερών αποτελεύ κομβικϐ ςτοιχεύο ϐλων των ςταδύων του ςχεδιαςμοϑ και 

τησ υλοπούηςησ τησ μετϊβαςησ. Ο Οδικϐσ Φϊρτησ προβαύνει ςτην πρϐταςη ανϊπτυξησ 

ςυγκεκριμϋνησ ςτρατηγικόσ εμπλοκόσ τουσ, κϑριοσ ςτϐχοσ τησ οπούασ εύναι να διαςφαλιςτεύ η 

κατανϐηςη και η ενςωμϊτωςη κατϊ τη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ, προωθώντασ εξ ύςου τη 

διαφϊνεια και τη λογοδοςύα απϐ τισ ςχετικϋσ αρχϋσ. Με ϊλλα λϐγια, να διαςφαλιςτεύ η λόψη 

τεκμηριωμϋνων αποφϊςεων ςχετικϊ με τα κυβερνητικϊ ςχϋδια για τη μετϊβαςη, 

λαμβανομϋνων υπ’ όψιν των απόψεων όλων όςοι επηρεϊζονται από τη μετϊβαςη. Γι’ 

αυτϐ, προτεύνεται η εγκαθύδρυςη μιασ πλατφϐρμασ που θα ςυγκεντρώνει διϊφορεσ ομϊδεσ 

ςυμφερϐντων και θα ςυγκαλεύται ςε τριμηνιαύα βϊςη. Η κυβϋρνηςη, ϋτςι, θα μπορεύ να 

επικοινωνεύ τα ςχϋδιϊ τησ και να λαμβϊνει ανατροφοδϐτηςη και την οπτικό των ομϊδων 

αυτών. τη φϊςη του ςχεδιαςμοϑ, η πλατφϐρμα αυτό θα μποροϑςε να ςυντονύζεται απϐ την 

Σεχνικό Γραμματεύα, ενώ ςε αυτό τησ υλοπούηςησ απϐ την Ανώνυμη Εταιρεύα (Μετϊβαςη Α.Ε.). 

το ςχϋδιο εφαρμογόσ τησ ςτρατηγικόσ, προτεύνονται, επύςησ, διαβουλεϑςεισ και εργαςτόρια 

(workshops) με τα ενδιαφερϐμενα μϋρη, ανϊλογα με τη δρϊςη που θα αφορϊ η κϊθε 

διαβοϑλευςη ό το κϊθε εργαςτόριο. 




