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Εκτιμώμενες συνέπειες 

- Απώλεια εγκατεστημένης 
ισχύος 

- Απώλεια θέσεων εργασίας 
- Απώλεια παραγόμενου 

πλούτου 
- Απώλεια άυλων αξιών & 

τεχνογνωσίας 
- Αύξηση τάσεων φυγής (brain 

drain) 

+ Εναλλακτικές μορφές 
ενεργειακής παραγωγής 
+ Προσέλκυση στοχευμένων 
επενδύσεων 
+ Θεσμοθέτηση ευνοϊκού 
επενδυτικού καθεστώτος 
+ Επανακατάρτιση σε νέες 
δεξιότητες 
+ Στήριξη της επιχειρηματικότητας 
 

Αναζήτηση ισοδυνάμων 

Η επίπονη εξίσωση της μετάβασης 
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Οι προκλήσεις… 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικής 

κουλτούρας 

Σύνδεση έρευνας με 
επιχειρηματικότητα 

& καινοτομία 

Αξιοποίηση όλων 
των νέων 

τεχνολογιών (π.χ. 
υδρογόνο) 

Επιλογή των 
δεξιοτήτων για 

επανακατάρτιση 

Αξιοποίηση 
ευκαιριών στον 

πρωτογενή τομέα 

Σύστημα 
διακυβέρνησης της 

μετάβασης 

Προσέλκυση 
σοβαρών 

επενδύσεων 

ΔΙΚΑΙΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Κατάρτιση 
Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου ενόψει 2030  

Κατάρτιση Σχεδίου 
Έκτακτης ανάγκης 

ενόψει 2023  
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) 

Τι είναι το Green Deal; 

Η ΕΕ θα καταστεί κλιματικά 
ουδέτερη έως το 2050 

Θα προστατεύει τη ζωή των 
ανθρώπων, των φυτών και 
των ζώων 

Οι επιχειρήσεις θα γίνουν 
παγκόσμιοι ηγέτες στις 
καθαρές τεχνολογίες 

Η μετάβαση θα είναι δίκαιη 
χωρίς αποκλεισμούς 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η 
νέα στρατηγική μας για την ανάπτυξη. 
Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις 
εκπομπές και να δημιουργήσουμε 
παράλληλα θέσεις εργασίας 

Προτείνουμε μια πράσινη και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβαση που θα 
συμβάλει στη βελτίωση της ευημερίας 
των ανθρώπων και θα εξασφαλίσει την 
υγεία του πλανήτη για τις επερχόμενες 
γενιές Frans Timmermans,  

Αντιπροέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ursula von der Leyen 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Τι σκοπεύει να κάνει; 

ΚΛΙΜΑ 
Η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. 
Η Επιτροπή θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό νόμο 
για το κλίμα, μετατρέποντας έτσι αυτήν την 
πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση και 
ενεργοποιώντας επενδύσεις. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα. 
Στην παραγωγή και τη χρήση ενέργειας 
αναλογεί περισσότερο από το 75 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ 

ΚΤΙΡΙΑ 
Ανακαίνιση κτιρίων, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες 
να μειώσουν τους λογαριασμούς και τη χρήση ενέργειας. 
Το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στα κτίρια 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Υποστήριξη της βιομηχανίας για να καινοτομήσει και να 
αναδειχθεί σε ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο στην πράσινη 
οικονομία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρησιμοποιεί 
ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό μόλις 12% 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο 
υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς. Στις 
μεταφορές αναλογεί το 25 % των εκπομπών μας 
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal)  

Ποιοι είναι οι οικονομικοί στόχοι του Green Deal; 

Να κινητοποιήσει για την επόμενη δεκαετία 1 τρις για τη χρηματοδότηση της μετάβασης μέσω του InvestEU  

Να παράσχει στήριξη στις δημόσιες διοικήσεις 

Να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων 

Από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση του Green Deal έως το 2030; 

503 δις. 25% του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε 

πολυταμειακή βάση 

114 δις. Εθνικές Συγχρηματοδοτήσεις κρατών μελών 

279 δις. Μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 

δανείων & εγγυήσεων - InvestEU 

143 δις. Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 

GREEN DEAL - 2030 

 
1.064 δις € 

25 δις. Έσοδα πλειστηριασμών εκπομπής ρύπων 

(ETS Funds) 
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Ο Mηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης  

Ποιος είναι ο σκοπός του Μηχανισμού; 

Να παράσχει 
στοχοθετημένη υποστήριξη 
στις περιφέρειες και στους 
τομείς που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την 
πράσινη οικονομία 

Τι θα πρέπει να κάνουν τα 
κράτη και οι περιφέρειες; 

Να ετοιμάσουν Τοπικά Σχέδια Μετάβασης 

Τι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
τα Σχέδια Μετάβασης; 

Κοινωνικές Προκλήσεις 
Ανεργία, Επανακατάρτιση, Κοινωνικός 

αποκλεισμός 

Οικονομικές Προκλήσεις 
Εισόδημα, Παραγωγική βάση, επενδύσεις 

Περιβαλλοντικές Προκλήσεις 
ΑΠΕ, νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, 

αποκαταστάσεις εδαφών 
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Ο Mηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης  

Οι χρηματοδοτικοί πυλώνες του Μηχανισμού 

 Στόχος 
ΜΔΜ 

>€104,6 δις 

1ος Πυλώνας 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

€ 30-50 δις 

2ος Πυλώνας 
Δάνεια & Εγγυήσεις Ιδιωτικών 

Επενδύσεων-InvestEU 

€ 45 δις 

3ος Πυλώνας 
Δάνεια Δημοσίων Επενδύσεων 

€ 25-30 δις 

Το Ταμείο θα έχει από την ΕΕ 
προϋπολογισμό € 7,5 δις. Τα κράτη 

μέλη θα αντιστοιχούν σε κάθε € του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης από 1,5 € 

έως 3 € από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. 
Επιπλέον, οι πόροι αυτοί θα 
συμπληρώνονται με εθνική 

χρηματοδότηση   

Ο στόχος κινητοποίησης € 45 δισ. 
αντιστοιχεί σε προβλέψεις ύψους 1,8 

δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ για το 

Πρόγραμμα InvestEU. 

Προβλέπει ευνοϊκή δανειοδότηση του 
δημόσιου τομέα από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Η δανειακή 
διευκόλυνση θα βασίζεται σε 

συνεισφορά ύψους € 1,5 δις. από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ & δανεισμό 

της ΕΤΕπ € 10 δις. 

Τεχνική Βοήθεια προς 
Περιφέρειες υπό μετάβαση 

Τοπικά Σχέδια Μετάβασης  
συμβατά με ΕΣΕΚ 

Προϋπόθεση Χρηματοδότησης 



9 

Ο Mηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης  

Τι κάνει ο Μηχανισμός για τους ανθρώπους; 

Διευκολύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους τομείς και κλάδους 

Προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης & εξειδίκευσης σε νέες ειδικότητες 

Ενθαρρύνει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών 

Επενδύει στη καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 

Διευκολύνει την πρόσβαση σε καθαρή και ασφαλή ενέργεια 

Τι κάνει ο Μηχανισμός για τις επιχειρήσεις; 

Στήριξη οικονομικής διαφοροποίησης που δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας 

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 

Διευκολύνσεις πρόσβασης σε δανειοδότηση και χρηματοδοτικής στήριξη 

Επένδυση στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων start-ups 

Επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας  
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Ο Mηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης  

Τι κάνει ο Μηχανισμός για τις περιφέρειες; 

Υποστήριξη της μετάβασης σε δραστηριότητες ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία 

Επένδυση σε βιώσιμες δημόσιες μεταφορές 

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας 

Παροχή ευνοϊκών δανείων σε περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές 

Βελτίωση των ενεργειακών υποδομών όπως δίκτυα τηλεθέρμανσης 

Παροχή τεχνικής βοήθειας 

Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στις πλέον πληγείσες 
περιοχές της Ευρώπης, όπως οι περιοχές εξόρυξης 

άνθρακα, για να διασφαλίσουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία 
θα έχει την πλήρη υποστήριξη όλων και θα έχει την 

ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα 

Frans Timmermans,  
Αντιπροέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Πόροι Μηχανισμού & Κριτήρια Κατανομής 

Πηγή πληροφοριών: 

1. Εκπομπές ΑΘ βιομηχανικών περιοχών 
(49%)  

2. Θέσεις εργασίας στην εξόρυξη 
λιθάνθρακα και λιγνίτη (25%) 

3. Θέσεις εργασίας  στις βιομηχανικές 
περιοχές  (25%) 

4. Παραγωγή τύρφης (0,95%) 

5. Παραγωγή  σχιστολιθικού πετρελαίου 
(0,05%) 

 € 294 εκ. (3,92%) από το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης 

 €  3,923 δις (3,75%) των συνολικών πόρων 

Πόροι για την Ελλάδα 

Κριτήρια 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Δεν αφορά μόνο τις 41 
εξορυκτικές περιφέρειες της ΕΕ όπως η 

παρούσα Πλατφόρμα Άνθρακα, αλλά 108 
Περιφέρειες με «υποδομές κάρβουνου», 

σχιστολιθικού πετρελαίου, τύρφης, και με 
βιομηχανίες μεγάλης έντασης άνθρακα 
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Αξιολόγηση της κατανομής 

Πόσο δίκαιη είναι η κατανομή; 

Στην Πολωνία κατανέμεται ποσό €2 δις έναντι του συνολικού ποσού των €7,5 δις  

Στη Γερμανία κατανέμεται ποσό €877 εκ. έναντι του συνολικού ποσού των €7,5 δις  

Στη Γαλλία κατανέμεται ποσό €402 εκ. παρά το γεγονός ότι δεν έχει ενεργές ανθρακοφόρες περιοχές 

Στην Ισπανία ήδη άρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις: 21st January 2020. MADRID – Spain warns about 
‘unfairness’ of EU’s Just Transition Fund https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-
warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/ 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κατανομή ΔΕΝ είναι δίκαιη!  

Τι θα πρέπει να γίνει; 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Σύνταξη ενός τεκμηριωμένου κειμένου αναθεώρησης των κριτηρίων κατανομής, το 
οποίο να προωθηθεί και να υποστηριχθεί με συντονισμένες στρατηγικές και συμμαχίες κατά τις 
τριμερείς διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα 

Τα χρήματα που προβλέπονται μπορούν να απορροφηθούν εύκολα; 

ΟΧΙ καθόλου εύκολα!  
Φτάνει να αναλογιστεί κανείς ότι το ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας 2014-1019, ύψους € 339.985.142, είχε 
στις 31-12-2019, απορροφητικότητα 19,5% 

Πηγή πληροφοριών: 

https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/madrid-spain-warns-about-unfairness-of-eus-just-transition-fund/1420781/
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Η χρηματοδότηση του Master Plan 

Μηχανισμός 
Δίκαιης Μετάβασης 

Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Εθνικό Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης 

Άμεση 
χρηματοδότηση, 

δάνεια & εγγυήσεις 
Ιδιωτικού Τομέα   

Εθνικά 
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 

ΠΕΠ ΔΜ 2021-2027 
ΕΣΕΚ 

MASTER 
PLAN 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Άμεση 
χρηματοδότηση, 

δάνεια & εγγυήσεις 
Δημόσιου Τομέα   

Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
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Η σημασία του παράγοντα «χρόνος» 

Εάν υλοποιηθεί η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης ότι «η Ελλάδα θα πετύχει την απολιγνιτοποίηση μέχρι 
το 2023, ενώ μέχρι το 2028 μόνο μία λιγνιτική μονάδα θα μείνει ανοικτή…»  

Τότε… 

 Αναμένονται να χαθούν μέχρι το 2023, 1500 θέσεις εργασίας από του ΑΗΣ 
Αμυνταίου, ΑΗΣ Καρδιάς και μονάδες 1 και 2 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. 

 Σύμφωνα με άλλες μελέτες (ΑΝΚΟ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, WWF) οι συνολικές απώλειες 
άμεσων θέσεων εργασίας εκτιμώνται περίπου στις 4000. 

 Κάποιοι άλλοι εκτιμούν ότι οι απώλειες σε θέσεις εργασίας από την τοπική 
οικονομία συνολικά, θα ξεπεράσουν τις 20.000   

Τι σημαίνει 
αυτό; 

Για μια περιφέρεια όπως η Δυτική Μακεδονία, όπου: 
 Ο πληθυσμός της ήδη μειώθηκε από το 2011 έως το 2018 κατά 5,8% 
 Η πληθυσμιακή πυκνότητα ανέρχεται στους 29,2 κατοίκους ανά τ.χ. (την πιο 

αραιοκατοικημένη της Ελλάδας και μια από τις πιο αραιοκατοικημένες της Ε.Ε. 
 Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στην 263η θέση από τις 268 περιφέρειες της Ε.Ε. 
 Το ΑΕΠ έχει ήδη μειωθεί από το 2011 έως το 2018 κατά 16,8% 

 

Όλα τα παραπάνω κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για συνθήκες 
ανθρωπιστικής κρίσης στη Δυτική Μακεδονία μετά το 2023! 

Τι είναι 
απαραίτητο; 

Η κατάρτιση ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης με ορίζοντα το 2023 
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Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2023 

Τι μπορεί να γίνει όμως σ’ ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης έως το 2023; 

 Η εμπειρία δείχνει ότι τα μέτρα άμεσης απόδοσης μπορεί να είναι δημόσιου χαρακτήρα 
πολιτικές που εστιάζουν σε άμεση στήριξη νέων θέσεων εργασίας για ένα χρονικό διάστημα, 
αναπληρώνοντας μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απωλεσθούν. 
 

 Το σενάριο αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο, απορροφά ωστόσο τους έντονους 
κοινωνικούς και οικονομικούς κραδασμούς των πρώτων 2-3 ετών. 
 

 Επιπλέον, εάν σχεδιαστεί προσεκτικά και αποτελεσματικά, θα μπορούσε να έχει 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία και μακροπρόθεσμα τόσο στην 
απασχόληση όσο και στο εισόδημα. 
 

 Το σενάριο αυτό στηρίζεται επίσης στην ρεαλιστική παραδοχή ότι οι καθυστερήσεις στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση είναι μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Άλλωστε όλοι 
συμφωνούμε ότι ζούμε σε μια χώρα που είναι αδύνατον να χτίσει ένα νοσοκομείο σε μια 10 
ημέρες όπως η Κίνα…  

Δεν υπάρχει παράδειγμα στον κόσμο οικονομίας που μετά από μια βίαιη κατάρρευση 
της παραγωγικής της βάσης να πέτυχε την ανάταξή της μέσα σε διάστημα 3-4 ετών.  

Την ανάταξη και ομαλή μετάβαση καλείται να πετύχει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Έκτακτης Ανάγκης για την περιοχή έως το 2030. 
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Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2023 

Κάποιες πρώτες προτάσεις, σκέψεις & ιδέες 

Αποφασιστική ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Ερευνητικών Κέντρων 

1η Πρόταση 

Προτεινόμενες παρεμβάσεις με ορίζοντα 3ετίας: 
1. Αποφασιστική αύξηση μελών ΔΕΠ με έμφαση στις σχολές και στα τμήματα των ενεργειακών 

δήμων 
2. Αποφασιστική αύξηση διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
3. Αποφασιστική ενίσχυση με προσωπικό του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) και 

των επτά (7) ερευνητικών Ινστιτούτων.  
4. Μετάταξη στελεχών αυξημένων προσόντων της ΔΕΗ που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία 

τους σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου 
5. Μεταδιδακτορικές έρευνες με έμφαση στους τομείς ενέργειας και RIS Δυτικής Μακεδονίας 
6. Ενίσχυση του ΕΚΕΤΑ με εστίαση στους τομείς ενεργειακής μετάβασης 

 

Στόχος:  
(α) Η δημιουργία αναχωμάτων για την αποτροπή τάσεων φυγής στελεχών υψηλών προσόντων 
(β) Η μετατροπή του braindrain σε braingain… 
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Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2023 

Κάποιες πρώτες προτάσεις, σκέψεις & ιδέες 

Σύσταση Διαδημοτικού Φορέα Κοινωφελούς Σκοπού Δυτικής Μακεδονίας 

2η Πρόταση 

Η ιδέα αφορά στη σύσταση ενός Διαδημοτικού Φορέα Κοινωφελούς Σκοπού που αναφέρεται στους 
εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και των δορυφορικών της ΔΕΗ ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα χάσουν 
την εργασία τους. 
Οι εργαζόμενοι αυτοί, αφού περάσουν ένα σύντομο διάστημα επανακατάρτισης, θα ενταχθούν στον 
Φορέα για ένα διάστημα 3-5 ετών με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης στους 13 Δήμους 
της περιφέρειας με έμφαση στους ενεργειακούς δήμους. 
Οι τομείς που θα μπορούσε το προσωπικό αυτό να απασχοληθεί είναι: 
 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

κλπ) 
 Περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση, καθαριότητα, πράσινο κλπ) 
 Πολιτικής Προστασίας (π.χ. πυροπροστασία, διανοίξεις μονοπατιών κλπ) 
 Πολιτισμού (π.χ. βιβλιοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ) 
 Τεχνικά έργα (π.χ. κατασκευές, συντηρήσεις κλπ) 
Προϋπόθεση λειτουργίας του Φορέα η γενναία χρηματοδότηση μέσα από Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης   

Στόχος:  
(α) Η στήριξη ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά τους και είναι πλησίον της σύνταξης 
(β) Η επίλυση άμεσων αναγκών των δήμων λόγω έλλειψης προσωπικού  
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Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2023 

Κάποιες πρώτες προτάσεις, σκέψεις & ιδέες 

Διασφάλιση λειτουργίας τηλεθερμάνσεων 

3η Πρόταση 

Η διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων μετά το 2023 αποτελεί αυτονόητο προαπαιτούμενο 
πριν την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων. Η δρομολόγηση της πιο δόκιμης εναλλακτικής λύσης θεωρείται 
αυτονόητη στο πλαίσιο του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

Στόχος:  
(α) Η επίλυση ενός ζητήματος που έχει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις  
(β) Η αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω της χρήσης παραδοσιακών λεβήτων  

Η ιδέα αφορά στην αποφασιστική ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Πτολεμαϊδα 
στην πρώην λιπασματοβιομηχανία της ΑΕΒΑΛ με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εξοπλισμό. 
Το Κέντρο θα έχει αναφορά όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα 
παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση στους τομείς διάσωσης και προστασίας 

Στόχος:  
(α) Η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων 
(β) Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας  

Ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Πτολεμαϊδα 

4η Πρόταση 



3rd Stakeholder  
Group Meeting 

Κοζάνη, 10 Φεβρουαρίου 2020 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

    Ευρήματα συγκριτικής μελέτης του 
έργου DeCarb για τις αποκαταστάσεις 
εδαφών και χρήσεις γης 

 

    Δρ Διονύσης Γιαννακόπουλος 
     Ερευνητής Β΄ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 



20 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Τα στερεά ορυκτά 

καύσιμα 

αντιπροσωπεύουν 

το 14,5% της 

συνολικής 

διαθέσιμης 

ενέργειας στην ΕΕ-

28 

Ο άνθρακας 

αποτελεί την 

τρίτη συνεισφορά 

στην παραγωγή 

ενέργειας. Ο 

άνθρακας 

αντιπροσωπεύει 

σχεδόν το 20% 

της συνολικής 

παραγωγής 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

128 

ανθρακωρυχεία 

σε 12 χώρες της 

ΕΕ με 

συνδυασμένη 

παραγωγική 

ικανότητα άνω 

των 500 

εκατομμυρίων 

τόνων ετησίως 

207 σταθμοί 

ηλεκτροπαραγωγής 

με καύση άνθρακα 

σε 21 χώρες της ΕΕ 

με συνδυασμένη 

εγκατεστημένη ισχύ 

150GW 

Ο τομέας του 

άνθρακα απασχολεί 

σήμερα 237.000 

άτομα Σε όλη την 

αλυσίδα αξίας 

άνθρακα ο αριθμός 

των έμμεσων 

θέσεων εργασίας 

που εξαρτώνται από 

τις δραστηριότητες 

άνθρακα είναι έως 

215.000 

Το 18% των 

εκπομπών 

αερίων 

θερμοκηπίου της 

ΕΕ προέρχεται 

από την εξόρυξη 

άνθρακα και την 

καύση 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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Εξέταση του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου και πώς μπορεί να διευκολύνει την 

περιβαλλοντική και εδαφική αποκατάσταση σε πρώην ορυχεία. 

 

Διαμόρφωση της εικόνας της απαιτήσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και 

εδαφικές αποκαταστάσεις για τις περιοχές που συμμετέχουν το έργο DeCarb.  

 

Καθορισμός της δυνατοτήτων και των φραγμών στην υλοποίηση των παρεμβάσεων 

αποκατάστασης μετά την εξόρυξη. 

 

Εντοπισμός των χρήσεων γης μετά την εξόρυξη που είναι τεχνικά και φυσικά εφικτές 

και μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική και βιώσιμη πρόταση για την 

περιφερειακή οικονομία. 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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Εξεταζόμενες περιοχές   

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

WESTERN MACEDONIA (GR) 

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

ŁÓDZKIE (PL) 

SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

SAVINJSKA (SI) 

NORTH HUNGARY (HU) 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

FINAL REPORT A 1.4 
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4,44 
3,4 

1,6 

1,6 

1,0 

3,4 

4,5 
5,5 

1,0 

1,1 3,9 

3,3 

3,4 

4,5 

8,9 

1,6 

2,2 

13,0 

12,3 

5,7 

Γενικά στοιχεία 

2,6 

Πρόσθετες θέσεις 

εργασίας για κάθε 1 

εργαζόμενο στην 

βιομηχανία άνθρακα 

Σύνολο Ισχύος 

μονάδων σε GW 

Πλήθος 

εργαζομένων στη 

βιομηχανία άνθρακα 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

FINAL REPORT A 1.4 
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Γενικά στοιχεία 

Αναφορά χωρών στις εξεταζόμενες περιοχές του έργου DeGarb 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

FINAL REPORT A 1.4 
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Προκλήσεις 

• Αδύναμη οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την βιομηχανία του άνθρακα. 

• Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από τον 

εθνικό μέσο όρο. 

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

• Η Ρουμανία παρουσιάζει μια ισχυρότερη από ποτέ θέση υπέρ του άνθρακα 

• Ο άνθρακας καλύπτει επί του παρόντος περίπου το ένα τρίτο της εγχώριας ζήτησης 

ενέργειας. 

• Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από τον 

εθνικό μέσο όρο. 

• Κοινότητες με προφίλ μονοκαλλιέργειας. 

• Χαμηλή επιβολή της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές στην ΕΕ. 

• Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ημερομηνία παύσης λειτουργίας ενώ δεν υπάρχουν σχέδια για 

την δίκαιη μετάβαση. 

• Αδύναμη και μη διαφοροποιημένη οικονομία, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και επίδραση από 

την οικονομική κρίση. 

• Η βιομηχανία άνθρακα είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας της περιοχής. 

• Η περιοχή είναι πρωταθλητής της ανεργίας και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από 

τον εθνικό μέσο όρο. 

• Έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για το κλείσιμο των ορυχείων και την επακόλουθη 

αποκατάσταση στη Δυτική Μακεδονία. 

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

WESTERN MACEDONIA (GR) 

ŁÓDZKIE (PL) 

• Η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα στην Ευρώπη. 

• Ο άνθρακας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% της παραγωγής ενέργειας και το 51% του 

συνολικού ενεργειακού εφοδιασμού. 

• Δέσμευση για παράταση των οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε άνθρακα. 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 



26 

Προκλήσεις 

SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

• Οικονομία χαμηλής τεχνολογίας με σημαντική εξάρτηση από τον άνθρακα και με 

αναπτυξιακό μοντέλο μονοκαλλιέργειας βασισμένο στον άνθρακα. 

• Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από 

τον εθνικό μέσο όρο. 

• Η Βουλγαρία εξακολουθεί να μην διαθέτει μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική και 

δεν συζητείται σήμερα η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα. 

• Δεν υπάρχουν στοχοθετημένα κονδύλια για δραστηριότητες αποκατάστασης και μετά 

το κλείσιμο, μετά τη διακοπή της εξόρυξης άνθρακα. 

• Κεντρική προσέγγιση του χωροταξικού σχεδιασμού και της περιφερειακής 

αναδιάρθρωσης. 

SAVINJSKA (SI) 

• Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από 

τον εθνικό μέσο όρο. 

• Η χρηματοδότηση της αποκατάστασης των εδαφών δεν είναι εξειδικευμένα, ενώ οι 

αρμοδιότητες χρηματοδότησης κατανέμονται μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης 

ορυχείων, των δήμων και του κράτους. 

• Δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κατάργησης του άνθρακα. 

NORTH HUNGARY (HU) 

• Η περιοχή έχει υποστεί μείωση του βιομηχανικού τομέα.  

• Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από 

τον εθνικό μέσο όρο. 

• Το κράτος δεν έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό συγκεκριμένο ποσό για την 

αποκατάσταση εδαφών σε πρώην ορυχεία. 

• Τοποθεσίες ορυχείων σε κοντινή απόσταση από λεκάνες απορροής, προστατευόμενες 

από τη φύση περιοχές (λίμνη Békás) και αρχαιολογικούς χώρους. 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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Παράγοντες προς την απανθρακοποίηση 

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

WESTERN MACEDONIA (GR) 

ŁÓDZKIE (PL) 

• Αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό αξιοποίησης του λιγνίτη και τις 

χρήσεις γης μετά την εξόρυξη. 

• Αναπτυγμένες και τυποποιημένες διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού. 

• Οι φορείς εκμετάλλευσης ορυχείων δεσμεύονται νομίμως να δημιουργούν αποθεματικά από 

τα κέρδη τους για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για προγραμματισμένα 

έργα αποκατάστασης. 

• Εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ορυχείων 

σε ολόκληρη τη χώρα (565 εκατ. Ευρώ για το Βρανδεμβούργο). 

• Η Γερμανία θα καταργήσει τον άνθρακα μέχρι το 2038. 

• Η περιφερειακή οικονομία εξαρτάται λιγότερο από τον άνθρακα σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

• Ο κάτοχος δικαιωμάτων εξόρυξης υποχρεούται νομικά να καλύψει ολόκληρο το κόστος των 

έργων αποκατάστασης εξαντλημένων ορυχείων. 

• Για το 2019, 7,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κλείσιμο και την αποκατάσταση μη 

ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων 

• Εγκεκριμένα σχέδια τελικής αποκατάστασης ορυχείων. 

• Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. 

• Πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη 

μέχρι το 2028 

• Εξαιρετικά διαφοροποιημένη οικονομία με μακρά βιομηχανική παράδοση. 

• Περιορισμένος ρόλος του άνθρακα στην οικονομική δομή της περιοχής. 

• Διάφορες πηγές χρηματοδότησης. 

• Η τοπική στήριξη για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων άνθρακα αυξάνεται, οδηγώντας 

σε μεγαλύτερη απαίτηση για να σχεδιασθεί διαδικασία μετάβασης. 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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Παράγοντες προς την απανθρακοποίηση 

SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

SAVINJSKA (SI) 

NORTH HUNGARY (HU) 

• Η περιοχή έχει καλούς δείκτες βασικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

• Οι διαθέσιμες χρηματοοικονομικές πηγές προσφέρουν μια καλή αφετηρία για την 

εφαρμογή της δίκαιης μετάβασης. 

• Ο κάτοχος δικαιωμάτων εξόρυξης υποχρεούται νομικά να καλύψει ολόκληρο το 

κόστος των έργων αποκατάστασης των εξαντλημένων ορυχείων. 

• Καλοί δείκτες βασικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

• Διαφοροποιημένη οικονομία και οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές. 

• Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ασκείται 

ιδιαίτερα από τις τοπικές κοινότητες. 

• Αποκεντρωμένη προσέγγιση στην αποκατάσταση των εδαφών.  

• Εθνική ενεργειακή στρατηγική σε ισχύ 

• Εκπόνηση σχεδίου δίκαιης μετάβασης. 

• Η χώρα εξαρτάται λιγότερο από τον άνθρακα σε σύγκριση με άλλες χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

• Δέσμευση αντικατάστασης του άνθρακα με βιομάζα, φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια και 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

• Ο κάτοχος δικαιωμάτων εξόρυξης υποχρεούται νομικά να καλύψει ολόκληρο το 

κόστος των έργων αποκατάστασης των εξαντλημένων ορυχείων. 

• Προγράμματα κοινωνικής προστασίας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης μπορούν 

να εγκριθούν κατά περίπτωση 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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Δράσεις που προσβλέπουν στην αποκατάσταση  

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

WESTERN MACEDONIA (GR) 

ŁÓDZKIE (PL) 

• Παροχή κινήτρων στους φορείς εκμετάλλευσης για τερματισμό δραστηριοτήτων (π.χ. 

αποζημίωση). 

• Συμμετοχή ενδιαφερομένων που θα επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τη μελλοντική 

χρήση της γης, στις συζητήσεις για την επιλογή των χρήσεων τελικών γης.  

• Μέτρα αποκατάστασης σοβαρών περιβαλλοντικών θεμάτων που προκαλούνται από 

δραστηριότητες εξόρυξης και  στοχοθετημένες παρεμβάσεις. 

• Δέσμευση της χώρας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

επεξεργασία σχεδίου δίκαιης μετάβασης. 

• Να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία για τη μεταλλευτική βιομηχανία με την οδηγία για τις 

βιομηχανικές εκπομπές της ΕΕ και να συμπεριληφθούν ρήτρες για βιώσιμη περιβαλλοντική 

διαχείριση. 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της απανθρακοποίησης.  

• Δραστηριότητες αποκατάστασης για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Προώθηση συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αποκατάσταση εδαφών. 

• Παροχή κινήτρων - συνεργατικά σχέδια για την αξιοποίηση εδαφών. 

• Αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη 

που συνδέονται με την απανθρακοποίηση και την αποκατάσταση εδαφών. 

• Εναρμονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαδικασίες για την αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων και των εναλλακτικών χρήσεων γης. 

• Ενθάρρυνση της χρήσης υποβαθμισμένων εκτάσεων και παροχή κινήτρων - συνεργατικά 

σχέδια για την αξιοποίηση εδαφών. 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

SAVINJSKA (SI) 

NORTH HUNGARY (HU) 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα πλεονεκτήματα της 

απανθρακοποίησης. 

• Συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό της αποκατάστασης. 

• Παροχή κινήτρων - συνεργατικά σχέδια για την αξιοποίηση των εδαφών.  

• Αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. 

• Καθορισμός συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης και διαδικασιών για την 

αξιολόγηση πιθανών και εναλλακτικών χρήσεων γης. 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη που συνδέονται με την απανθρακοποίηση και την  

αποκατάσταση των εδαφών.  

• Αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη που συνδέονται με την απανθρακοποίηση και την 

αποκατάσταση εδαφών. 

• Παροχή - συνεργατικά σχέδια για την αξιοποίηση των εδαφών.  

• Αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης 

Δράσεις που προσβλέπουν στην αποκατάσταση  

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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SOUTH EAST 

PLANNING 

REGION (BG) 

SAVINJSKA 

(SI) 

NORTH 

HUNGARY 

(HU) 

Δυνατότητες ανάπτυξης  

SOUTH-WEST 

OLTENIA (RO)  

STATE OF 

BRANDENBURG 

(DE) 

WESTERN 

MACEDONIA 

(GR) 

ŁÓDZKIE 

(PL) 

Ηλιακή 

ενέργεια 

Αιολική 

ενέργεια 

Υδρο/Ηλ. 

ενέργεια 
Γεωργία Τουρισμός 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Μέση 

Μέση 

Μέση 

Μέση 

Μέση 

Μέση 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

FINAL REPORT A 1.4 
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Εκτίμηση επίδρασης από την σταδιακή 
κατάργηση του άνθρακα 

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

WESTERN MACEDONIA (GR) 

ŁÓDZKIE (PL) 

Με χαμηλό ποσοστό ανεργίας (4,5%) και περίπου 3,500 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο (0,3% 

από οικονομικά ενεργό πληθυσμό), το Βραδεμβούργο πιθανότατα θα είναι σε θέση να 

απορροφήσει τις απώλειες θέσεων εργασίας επαναφέροντας ένα σημαντικό μέρος του 

εργατικού δυναμικού που σχετίζεται με τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

Η νοτιοδυτική Ολτενία, με χαμηλό ποσοστό ανεργίας (5,5%) αλλά με άνθρακα που 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο στο περιφερειακό προϊόν (4,5%) μπορεί να έχει 

σχετικά χαμηλό έως μέτριο κοινωνικό αντίκτυπο με τη δυνατότητα απορρόφησης της μείωσης 

της απασχόλησης μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. 

Η Δυτική Μακεδονία, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα (27% το 2018) 

και ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 25% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, αναμένεται να 

αντιμετωπίσει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις εάν επιβαρυνθεί και με το 3,5% του ενεργού 

πληθυσμού που θα αντιμετωπίσει κίνδυνο απώλειας απασχόλησης λόγω του κλεισίματος των 

ορυχείων και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη.  

Αναμένεται να παρουσιασθεί χαμηλός κοινωνικός αντίκτυπος από την παύση 

δραστηριοτήτων με βάση τον άνθρακα, δεδομένης της εξαιρετικά διαφοροποιημένης 

οικονομίας και του περιορισμένου ρόλου του άνθρακα στην οικονομική δομή της περιοχής. 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

SAVINJSKA (SI) 

NORTH HUNGARY (HU) 

Είναι μια από τις περιφέρειες της ΕΕ που αναμένεται να επιδείξουν τον υψηλότερο 

κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο από τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα. Με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 20% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο και 2,3% των θέσεων εργασίας 

του  οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε κίνδυνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποσοστό 

ανεργίας άνω του 10%, το οποίο είναι κοντά στη μέγιστο της Βουλγαρίας 

Αναμένεται να υπάρξει μέτριος κοινωνικός αντίκτυπο, δεδομένου ότι η βιομηχανία 

άνθρακα αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του συνολικού ΑΕΠ που παράγεται στην 

περιοχή 

Η βόρεια Ουγγαρία αναμένεται να παρουσιάσει χαμηλό κοινωνικό αντίκτυπο λόγω του 

τερματισμού των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον άνθρακα, δεδομένου του 

χαμηλού αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται (ή επηρεάζονται) από τη 

βιομηχανία άνθρακα, του περιορισμένου ρόλου του άνθρακα στην οικονομική δομή της 

περιοχής και των σχεδίων αντικατάστασης άνθρακα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Εκτίμηση επίδρασης από την σταδιακή 
κατάργηση του άνθρακα 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

WORKSHOP IN BRANDENBURG, D.SOLOMOS, DRAXIS 
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SOUTH EAST PLANNING REGION (BG) 

SAVINJSKA (SI) 

NORTH HUNGARY (HU) 

Εκτίμηση επίδρασης από την σταδιακή 
κατάργηση του άνθρακα 

SOUTH-WEST OLTENIA (RO)  

STATE OF BRANDENBURG (DE) 

WESTERN MACEDONIA (GR) 

ŁÓDZKIE (PL) 

Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις 

 

Υψηλές 

 

 

 

 

Μέσες 

 

 

 

Χαμηλές 

 

SOURCE : NEEDS ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL RESTITUTION AND LAND RESTORATION IN DECARB TERRITORIES, 

FINAL REPORT A 1.4 
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Αρχική προσέγγιση στο JTF 

Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση της ΕΕ οι συνολικές 

επενδύσεις του μηχανισμού JTF θα ανέλθουν σε 

104,6 δις € εκ των οποίων 3,9 δις € αφορούν την 

Ελλάδα ή ποσοστό 3,8% επί του συνόλου.  

 

Οι επενδύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν για την 

Ελλάδα το 2.2% του ΑΕΠ για το 2017 και είναι πάνω 

από το μέσο όρο της ΕΕ27 ενώ για άλλες χώρες οι 

επενδύσεις αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

επίδραση σε εθνικό επίπεδο.  

 

Στη Ελλάδα η βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα έχει 

ληφθεί στο επίπεδο του 4% της απασχόλησης στις 

περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα.   
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Αρχική προσέγγιση στο JTF 

Βιομηχανικές εκπομπές 

ΑτΘ σε περιφέρειες υψηλή 

έντασης άνθρακα 

Κριτήριο 

                             

Βαρύτητα 

49% 

Θέσεις εργασίας σε  

περιφέρεις υψηλή έντασης 

άνθρακα 

25% 

Θέσεις εργασίας στην 

εξόρυξη άνθρακα  
25% 

Παραγωγή τύρφης και 

σχιστολιθικού πετρελαίου  
1% 

• Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 

πηλίκο των εκπομπών ΑτΘ ως προς την 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της 

βιομηχανίας 

 

• Περιλαμβάνει περιφέρεις με διπλάσιες 

εκπομπές ΑτΘ από τον μέσο όρο της ΕΕ 

 

Δεν είναι σαφής ο μηχανισμός ως προς την αντιμετώπιση περιφερειών όπου η βιομηχανική μετάβαση περιλαμβάνει  διατήρηση 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων με αυτές όπου θα υπάρξει άμεση παύση λειτουργίας.  

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπολογίζεται να διαθέσει 7.5 δις €, 

εκ των οποίων 293,6 εκατ € στην Ελλάδα.  

• Προσαρμογή 

σύμφωνα με το 

κατά κεφαλήν 

ακαθάριστο εθνικό 

εισόδηµα (ΑΕΕ),  

 

• Ορίζεται μέγιστη 

χρηματοδότηση 2 

δις €. 

Δεν περιλαμβάνονται κριτήρια για τις υφιστάμενες & απαιτούμενες υποδομές να υποστηρίξουν την διαδικασία μετάβασης 

Δεν περιλαμβάνονται κριτήρια για τον υπολογισμό της συνολικής επίδρασης της βιομηχανίας του άνθρακα στην τοπική οικονομία 

Είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των κριτηρίων και η εξέταση της αναθεώρησης τους με πλέον αντιπροσωπευτικές 

παραμέτρους για κάθε περιφέρεια 



http://www.interregeurope.eu/decarb/ 

Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας! 
 
 

http://www.interregeurope.eu/decarb/
http://www.interregeurope.eu/decarb/
http://www.interregeurope.eu/decarb/

