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Σχόλια Green Tank επί του νομοςχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξησ και Επενδύςεων 

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαςη και ρύθμιςη ειδικότερων ζητημάτων 

απολιγνιτοποίηςησ» 

 

Το νομοςχϋδιο «Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη και ρύθμιςη ειδικότερων ζητημϊτων 

απολιγνιτοπούηςησ» παρουςιϊζει μικρϋσ διαφοροποιόςεισ ςυγκριτικϊ με αυτό που κατατϋθηκε ςε 

δημόςια διαβούλευςη1. Όπωσ ολιγοόμερη όταν η δημόςια διαβούλευςη, ϋτςι και τώρα η 

επεξεργαςύα ςτισ Επιτροπϋσ και η ψόφιςη ςτη Βουλό γύνεται με μια αναιτιολόγητα ςυνοπτικό 

διαδικαςύα. Η προςϋγγιςη αυτό δεν προϊγει διόλου την κατανόηςη και τον ςε βϊθοσ διϊλογο 

μεταξύ των εμπλεκομϋνων φορϋων και των εκπροςώπων του Ελληνικού Κοινοβουλύου που 

αποτελούν απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την εύρεςη των πλϋον κατϊλληλων λύςεων για τα 

μεγϊλα και περύπλοκα ζητόματα τα οπούα ςχετύζονται με τη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών 

αλλϊ και την προςϋγγιςό τησ ωσ ϋνα εθνικό ζότημα.   

 

Μηχανιςμόσ Διακυβέρνηςησ  

Διϊρκεια λειτουργύασ των δομών διακυβϋρνηςησ: Το νομοςχϋδιο δεν αντιμετωπύζει ολιςτικϊ το 

ζότημα του μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών, αλλϊ 

περιορύζεται ςε οριςμϋνεσ ρυθμύςεισ για τη διαχεύριςη τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου 2021- 

2027, βϊςει των δομών που απαιτεύ το ΕΣΠΑ. Θετικό εξαύρεςη ςτον παραπϊνω κανόνα που διϋπει 

το νομοςχϋδιο αποτελεύ η πρόβλεψη, η οπούα προϋκυψε μετϊ το ςτϊδιο τησ δημόςιασ 

διαβούλευςησ, ότι η Ειδικό Υπηρεςύα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΕΥΔΑΜ) θα λειτουργεύ 

και 5 χρόνια μετϊ το πϋρασ τησ προγραμματικόσ περιόδου 2021-2027, δύχωσ όμωσ να 

προβλϋπονται ανϊλογεσ αρμοδιότητεσ ςχεδιαςμού πϋραν τησ προγραμματικόσ περιόδου 2021-

2027. Ωςτόςο, με βϊςη την εμπειρύα από ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, ο μεταςχηματιςμόσ των 

τοπικών οικονομιών θα διαρκϋςει πολύ περιςςότερο και επομϋνωσ ο μηχανιςμόσ διακυβϋρνηςησ 

θα ϋπρεπε να ϋχει τα αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ.  

 

Προτείνεται λοιπόν, ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 αντύ τησ ςυγκεκριμϋνησ ημερομηνύασ 

κατϊργηςησ 31.12.2032, να προβλεφθεύ η λειτουργύα τησ ΕΥΔΑΜ “για όςο χρόνο υλοποιούνται έργα 

μετάβαςησ ςτισ λιγνιτικέσ περιοχέσ” καθώσ και ότι η ΕΥΔΑΜ “δύναται να προετοιμάςει το 

περιεχόμενο, τα μέτρα, τισ δράςεισ και να ςυγκεντρώςει τουσ πόρουσ από επόμενεσ προγραμματικέσ 

περιόδουσ και άλλα χρηματοδοτικά μέςα”.     

 

                                                             
1 Βλ. Σχόλια Green Tank επύ τησ δημόςιασ διαβούλευςησ 19.10.2021. 
https://thegreentank.gr/2021/10/19/jt_bill_comments_el/ 
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Έλλειψη ςυνϊφειασ με Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΕΣΔΙΜ) και υφιςτϊμενεσ δομϋσ: 

Απουςιϊζει η ςύνδεςη μεταξύ των δομών διακυβϋρνηςησ που περιλαμβϊνονται ςτο νομοςχϋδιο 

και ϊλλων υφιςτϊμενων δομών, ενώ η ςύνδεςη με αυτϋσ που περιγρϊφονται ςτα ΕΣΔΙΜ εύναι, 

τουλϊχιςτον, αςαφόσ. Χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα η απουςύα αναφορϊσ ςτην Κυβερνητικό 

Επιτροπό ΔΑΜ, η οπούα περιλαμβϊνει Υπουργούσ πολλών ςυναρμόδιων Υπουργεύων ό τη 

Συντονιςτικό Επιτροπό, η οπούα περιλαμβϊνει τον Συντονιςτό, τουσ αντύςτοιχουσ Γενικούσ 

Γραμματεύσ των ςυναρμόδιων Υπουργεύων και ϊλλουσ φορεύσ. Και οι 2 αυτϋσ υφιςτϊμενεσ δομϋσ, 

που δεν διευκρινύζεται ποιο θα εύναι το μϋλλον τουσ, αναγνωρύζουν τον πολυδιϊςτατο χαρακτόρα 

τησ μετϊβαςησ καθώσ και την ανϊγκη ςυνεργαςύασ και ςτο επύπεδο ςτησ κεντρικόσ Κυβϋρνηςησ 

για την επιτυχύα τησ. Τώρα, όμωσ, διαφαύνεται εμμϋςωσ ότι η μετϊβαςη θα εύναι αποκλειςτικό 

αρμοδιότητα του Υπουργεύου Ανϊπτυξησ, πρϊγμα το οπούο, αν επιβεβαιωθεύ ςτην πρϊξη, θα εύναι 

μια αρνητικό εξϋλιξη.   

 

Επιπλϋον, η δομό που ςυςτόνεται ςτο ϊρθρο 3 (Διεύθυνςη Στρατηγικού Σχεδιαςμού και 

Συντονιςμού Χρηματοδότηςησ) η οπούα εύναι προφανώσ κομβικόσ ςημαςύασ για τη διαρκό  

διαμόρφωςη των πολιτικών για τη ΔΑΜ και τον ςυντονιςμό φορϋων και χρηματοδοτόςεων, 

μοιϊζει να υποκαθιςτϊ ςε μεγϊλο βαθμό την υφιςτϊμενη Ειδικό Υπηρεςύα Συντονιςμού ΔΑΜ 

ενςωματώνοντασ κϊποιεσ από τισ αρμοδιότητεσ που ςτα ΕΣΔΙΜ περιλαμβϊνονταν ςε ϊλλεσ δομϋσ, 

χωρύσ όμωσ αυτό να εύναι ςαφϋσ. Παρϊλληλα το νομοςχϋδιο δεν αναφϋρεται ςε μια ςειρϊ δομών 

που περιλαμβϊνονταν ςε διϊφορεσ εκδοχϋσ των ΕΣΔΙΜ (πχ. ΤΕΣΔΑΜ, Task Force Enterprise Greece 

(One stop shop), Επιτροπό & υποεπιτροπϋσ Παρακολούθηςησ Προγρϊμματοσ ΔΑΜ 2021-27, 

Δορυφορικϋσ δομϋσ παρακολούθηςησ, Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) πϋρα 

από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ κλπ) καθώσ και τισ ςχϋςεισ που η νϋα δομό ϋχει με τισ προτεινόμενεσ αυτϋσ 

δομϋσ.  

 

Επιπλϋον, δεν διαφαύνεται η ςύνδεςη του μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ του νομοςχεδύου με τη 

διακυβϋρνηςη του Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ, από την οπούα θα αντληθούν επύςησ 

πόροι ό με αυτό του Πρϊςινου Ταμεύου που επύςησ υποςτηρύζει τη Δύκαιη Μετϊβαςη.  

 

Συνεπώσ, κρίνεται απαραίτητη η αποςαφήνιςη του ςυνολικού μηχανιςμού διακυβέρνηςησ, 

βάςει του οποίου θα υλοποιηθούν τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιησ Μετάβαςησ.  

 

Συμμετοχό φορϋων: Από τισ δομϋσ διακυβϋρνηςησ που ορύζονται ςτο νομοςχϋδιο (ϊρθρα 3-12 και 

ϊρθρο 15) απουςιϊζει η ςυμμετοχό εκπροςώπων των τοπικών κοινωνιών των υπό μετϊβαςη 

περιοχών, εκπροςώπων τησ κοινωνύασ των πολιτών, των εργαζόμενων ό των νϋων. Η απόδοςη 

ςυγκεκριμϋνων ρόλων ςε όλουσ αυτούσ τουσ φορεύσ ςε ό,τι αφορϊ τη μετϊβαςη των λιγνιτικών 

περιοχών δεν αποτελεύ μόνο τυπικό υποχρϋωςη τησ χώρασ με βϊςη τον νϋο Κανονιςμό του 

Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, αλλϊ ςύμφωνα με τα επιτυχημϋνα παραδεύγματα μετϊβαςησ ςε ϊλλεσ 
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χώρεσ2 αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για την επιτυχύα του δύςκολου αυτού εγχειρόματοσ. 

Ταυτόχρονα αποτελεύ αύτημα των τοπικών φορϋων όπωσ καταγρϊφηκε ςε ςειρϊ εργαςτηρύων, 

προκειμϋνου να αυξηθεύ η ενεργόσ ςυμμετοχό των τοπικών κοινωνιών ςτη μετϊβαςη3. 

 

Προτείνεται λοιπόν ςτα ϊρθρα 3-12 να αναληφθούν δεςμεύςεισ που θα εξαςφαλύζουν τη 

ςυμμετοχό εκπροςώπων των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομϋνων, τησ κοινωνύασ των πολιτών 

και των νϋων των λιγνιτικών περιοχών ςτισ δομϋσ διακυβϋρνηςησ.  

 

Ειδικότερα για τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» προτείνεται ςτο ϊρθρο 7 του καταςτατικού τησ νϋασ 

εταιρεύασ (παρ.4 αρ. 15 του νομοςχεδύου) τα μϋλη του Διοικητικού Συμβουλύου τησ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΑΕ». να αυξηθούν ώςτε να ςυμπεριληφθούν και εκπρόςωποι των φορϋων τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ, Μεγαλόπολησ, των εργαζομϋνων, τησ κοινωνύασ των πολιτών και των νϋων. 

Επύςησ, ςτο ϊρθρο 2 του καταςτατικού τησ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» (παρ.4 αρ. 15 του νομοςχεδύου) 

προτεύνεται να προβλεφθεύ ξεκϊθαρα η ύδρυςη παραρτημϊτων τησ εταιρεύασ ςε Δυτικό Μακεδονύα 

& Μεγαλόπολη καθώσ και η δυνατότητα ύδρυςησ ϊλλων παραρτημϊτων ό υποκαταςτημϊτων και 

γραφεύων όπου αλλού κριθεύ ςκόπιμο. Επιπλϋον, ςτο ϊρθρο 3, παρ. 1 του καταςτατικού τησ 

Μετϊβαςη ΑΕ (παρ.4 αρ. 15 του νομοςχεδύου) προτεύνεται να προβλεφθούν ςυγκεκριμϋνα 

ποςοςτϊ του μετοχικού κεφαλαύου να ανόκουν ςτισ Περιφϋρειεσ και τουσ αντύςτοιχουσ δόμουσ 

των υπό μετϊβαςη περιοχών.  

 

Αποκατάςταςη εδαφών  

Από τισ προβλϋψεισ του νομοςχεδύου δεν φαύνεται να τηρεύται η αρχό «ο ρυπαύνων πληρώνει» 

δεδομϋνου ότι η ΔΕΗ εύναι υποχρεωμϋνη να τηρόςει τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ςχετικϊ με την 

αποκατϊςταςη μόνο ςτα εδϊφη που διατηρεύ ςτην κυριότητϊ τησ (ϊρθρο 29, παρϊγραφοσ 4) και 

μόνο ςτο τμόμα που δεν θα αξιοποιηθεύ για ϊλλεσ επενδύςεισ, αλλϊ όχι ςτα εδϊφη τα οπούα 

μεταβιβϊζονται ςτο δημόςιο, τα οπούα αποτελούν περύπου τα 2/3 των ςυνολικών. 

 

Ευρύτερα, το νομοςχϋδιο χαρακτηρύζεται από πολύ βαςικϋσ ελλεύψεισ ςτισ διατϊξεισ που 

ςχετύζονται με την αποκατϊςταςη των εδαφών ειδικϊ αυτών που θα περιϋλθουν ςτο δημόςιο. Για 

τα εδϊφη αυτϊ παραμϋνουν εντελώσ ϊγνωςτα τα εξόσ: α) η αξύα τησ υπό μεταβύβαςη γησ β) το 

ςχϋδιο περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ γ) το κόςτοσ τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ, δ) οι 

μετϋπειτα χρόςεισ γησ των εδαφών αυτών. Επομϋνωσ εύναι αδύνατον να προςεγγιςτεύ το 

θεμελιώδεσ ερώτημα αν το ποςό των 300 εκ. ευρώ (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΦΠΑ) από το Ταμεύο 

Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ  που ϋχει ανακοινωθεύ ότι θα διατεθεύ ςτη ΔΕΗ προκειμϋνου να 

                                                             
2 The Green Tank. 2021. H Διακυβϋρνηςη τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. 
https://thegreentank.gr/2021/07/19/dikaii-metavasi-diakyversnisi-ekthesi/ 
3 The Green Tank. 2021. «Η πορεύα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα – Ψηφιακϊ εργαςτόρια 

διαβούλευςησ: Συμπερϊςματα και προτϊςεισ». https://thegreentank.gr/2021/06/18/jt-workshops/ 
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αποκαταςτόςει τα εδϊφη τα οπούα θα περιϋλθουν  ςτο δημόςιο επαρκεύ για τον ςκοπό αυτό και αν 

όχι, πώσ θα καλυφθεύ το ςχετικό χρηματοδοτικό κενό. 

 

Κρίνεται απαραίτητο να υπϊρξουν ςαφεύσ και πειςτικϋσ απαντόςεισ ςτα ςυγκεκριμϋνα 

ερωτόματα και κυρύωσ του τρόπου με τον οπούο θα διαςφαλιςτεύ η τόρηςη τησ αρχόσ ο «ρυπαύνων 

πληρώνει»  

 

Τηλεθέρμανςη  

Το νομοςχϋδιο προχωρϊ τη νομικό οργϊνωςη τησ τηλεθϋρμανςησ ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ 

χώρασ. Το ουςιώδεσ όμωσ, που εξακολουθεύ να απουςιϊζει, εύναι η ορθολογικό επιλογό των 

τεχνολογιών οι οπούεσ θα αξιοποιηθούν για την παραγωγό τησ θερμικόσ ενϋργειασ, η οπούα θα 

καλύψει τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ των πολιτών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Εύναι ςαφϋσ ότι ϋχει επιλεγεύ 

το ορυκτό αϋριο ωσ το μοναδικό καύςιμο που θα χρηςιμοποιηθεύ ςτο μϋλλον χωρύσ ωςτόςο να 

λαμβϊνονται υπόψη:  

(α) Το κλιματικό του αποτύπωμα και η αςυμβατότητϊ του με την επύτευξη τόςο του ςτόχου 

μεύωςησ κατϊ 55% των καθαρών εκπομπών τησ χώρασ ωσ το 2030, όςο και τησ κλιματικόσ 

ουδετερότητασ ωσ το 2050 για τα οπούα ϋχει δεςμευτεύ η χώρα ςτον κλιματικό νόμο που 

πρόςφατα κατατϋθηκε ςε δημόςια διαβούλευςη  

(β) Το οικονομικό αποτύπωμα αυτόσ τησ επιλογόσ για τουσ πολύτεσ των λιγνιτικών περιοχών 

μετϊ το 2023-2024, δεδομϋνησ τησ αλλαγόσ πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και τησ 

ςυμπερύληψησ του τομϋα τησ θϋρμανςησ ςε νϋο, διακριτό χρηματιςτόριο ρύπων, πρϊγμα 

που αναμφύβολα θα επιβαρύνει το κόςτοσ τησ θερμικόσ κιλοβατώρασ η οπούα θα 

παρϊγεται από ορυκτϊ καύςιμα.   

(γ) Οι πολύ υψηλϋσ τιμϋσ των δικαιωμϊτων εκπομπών ςτο χρηματιςτόριο ρύπων οι οπούεσ 

προβλϋπεται από όλουσ ότι θα αυξηθούν ακόμα περιςςότερο μϋςα ςτη δεκαετύα που 

διανύουμε,  

(δ) Η πολύ πραγματικό πιθανότητα επανϊληψησ τησ ϋκρηξησ των τιμών ορυκτού αερύου που 

βιώνουμε ςόμερα και ςτο μϋλλον.   

 

Προτού λοιπόν δαπανηθούν πολύτιμοι πόροι για την καταςκευό υποδομών αμφύβολησ 

βιωςιμότητασ, προτείνεται να γύνει μια  ςυγκριτικό ανϊλυςη μεταξύ τησ προτεινόμενησ με λύςεισ 

που βαςύζονται ςτισ καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ, λαμβϊνοντασ υπόψη όλα τα προαναφερόμενα 

περιβαλλοντικϊ και νϋα οικονομικϊ δεδομϋνα, ώςτε να επιλεγεύ η λύςη εκεύνη που θα εύναι 

μακροχρόνια πιο βιώςιμη.   

 

Πόροι Πράςινου Ταμείου  

Στο νομοςχϋδιο, μετϊ το ςτϊδιο τησ δημόςιασ διαβούλευςησ προςτϋθηκε, το ϊρθρο (25) όπου 

ορύζεται ότι για εκταμιεύςεισ πόρων για ϋργα ϊνω των 50.000 ευρώ από τον ειδικό λογαριαςμό 

του Πρϊςινου Ταμεύου για τη ςτόριξη των λιγνιτικών περιοχών απαιτεύται η ςυνυπογραφό και του 
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αρμόδιου για τα θϋματα ΔΑΜ Υπουργού και όχι μόνο του Υπουργού ΠΕΝ. Ωςτόςο, το θϋμα ουςύασ 

που ανακύπτει δεν εύναι ποιοι υπουργού ςυνυπογρϊφουν, αλλϊ οι χρόςεισ των πόρων του 

Πρϊςινου Ταμεύου. Στο Ταμεύο αυτό, ειδικϊ για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ, ϋχουν μαζευτεύ περύπου 112 

εκ. ευρώ για την περύοδο 2018-2021 από τη δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων εκπομπών. Εύναι 

απολύτωσ απαραύτητο αυτού οι πόροι να μην καταςπαταληθούν ςε κϊθε λογόσ μελϋτεσ και χρόςεισ 

χαμηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, όπωσ ςυνϋβαινε για χρόνια με τον τοπικό πόρο τησ ΔΕΗ, αλλϊ να 

ενταχθούν ςε ϋνα ςυνολικό ςχϋδιο μεταςχηματιςμού των τοπικών οικονομιών.  

 

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ο παρόν νόμοσ για την απολογνιτοπούηςη να ςυμπεριλϊβει ρητό 

δϋςμευςη για τη χρόςη των πόρων του Πρϊςινου Ταμεύου για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ προσ 

υλοπούηςη των προτεραιοτότων που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτα Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ, τα οπούα κατϋθεςε επύςημα η χώρα ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Οκτώβριο του 

2021. Με τον τρόπο αυτό θα εναρμονιςτούν οι υφιςτϊμενοι εθνικού πόροι για τη ΔΑΜ με τον 

ςυνολικότερο ςχεδιαςμό για τη ΔΑΜ, όπωσ αυτόσ αποτυπώνεται ςτα ΕΣΔΙΜ και θα διαςφαλιςτεύ η 

απαραύτητη ςυμπληρωματικότητα των πόρων ςτην υλοπούηςη του ςυνολικού ςχεδιαςμού. 

 

https://thegreentank.gr/

