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Η 3η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholder Group Meeting) του 

έργου DeCarb διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής 

Μακεδονίας την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στην Κοζάνη. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ 

Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, χαιρέτησε την 

εκδήλωση και τόνισε τη σημασία που έχει η υλοποίηση του έργου DeCarb στην 

παρούσα συγκυρία με τις εξελίξεις με αντικείμενο την απολιγνιτοποίηση να βρίσκονται 

στο πιο κρίσιμο στάδιο. Η ΕΕ με την νέα πρωτοβουλία του Μηχανισμού Δίκαιης 

Μετάβασης που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, έθεσε νέα δεδομένα στο δημόσιο 

διάλογο. Μέσα από αυτόν τον μηχανισμό αναμένεται ένα ποσό περίπου 4 δις να 

κατευθυνθεί στην Ελλάδα. Καλούμαστε να δούμε όχι μόνο εάν τα ποσά αυτά είναι 

αρκετά αλλά και αν είμαστε ικανοί και έτοιμοι να τα απορροφήσουμε. Το κρίσιμο στην 

παρούσα φάση τόνισε, είναι ότι η ωρίμανση των έργων και κυρίως των μελετών είναι 

πολύ χρονοβόρα και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αναγκαίες θεσμικές 
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παρεμβάσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. 

Ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Νίκος Λυσσαρίδης, 

αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ανάπτυξης, τόνισε ότι έχει δρομολογηθεί σε 

συνεργασία με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος ειδικό χωροταξικό για την περιοχή που 

θα καθορίζει τις χρήσεις γης και θα αποτελεί ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο για 

την προσέλκυση επενδύσεων. Ο Διευθυντής της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Δρ. 

Λευτέρης Τοπάλογλου, αναφέρθηκε στην παρουσίασή του στην επίπονη ‘εξίσωση’ 

της μετάβασης, στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένα σχέδιο για τη δίκαιη 

μετάβαση, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), στις επιμέρους πτυχές 

του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism) και στις 

χρηματοδοτικές πηγές του master plan δίκαιης μετάβασης. Στη συνέχεια υποστήριξε 

την ανάγκη εκπόνησης ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ενόψει του 2023, και διατύπωσε 

τρεις ενδεικτικές προτάσεις που αφορούν (α) την αποφασιστική ενίσχυση του 

πανεπιστημίου και της έρευνας, (β) την σύσταση ενός διαδημοτικού φορέα 

κοινωφελούς σκοπού με σκοπό την απορρόφηση για ένα διάστημα θέσεων εργασίας 

που θα χαθούν και (γ) την ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην 

Πτολεμαϊδα.  Ο Δρ. Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ερευνητής Β’ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, στην 

παρουσίασή του αναφέρθηκε στα ευρήματα συγκριτικής μελέτης του έργου DeCarb 

αναφορικά με τις αποκαταστάσεις εδαφών και χρήσεις γης. Στόχος του συγκεκριμένου 

παραδοτέου ήταν η εξέταση των κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, οι περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις, ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των εμποδίων και ο εντοπισμός 

των χρήσεων γης που μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική και βιώσιμη 

πρόταση για την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν συγκριτικά επτά 

(7) περιφέρειες της Ευρώπης με αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε 

μία, τους παράγοντες που καθορίζουν την απανθρακοποίηση, τις δράσεις της 

αποκατάστασης των εδαφών, τις δυνατότητες ανάπτυξης και την εκτίμηση της 

επίδρασης από την σταδιακή κατάργηση του άνθρακα. Τέλος διατυπώθηκε μια πρώτη 

προσέγγιση κριτικής αξιολόγησης των κριτηρίων κατανομής των πόρων του ταμείου 

δίκαιης μετάβασης και διατυπώθηκε η άποψη ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν καθώς δεν αποτυπώνουν ορθά το διαφορετικό σημείο εκκίνησης της 

κάθε περιοχής. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης, υπογράμμισε ότι αυτό που έρχεται δεν είναι μόνο κίνδυνος 

αλλά θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια μεγάλη ευκαιρία εάν παρθούν έγκαιρα τα 

κατάλληλα μέτρα και υπάρξει η κατάλληλη στήριξη. Το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να 

συμβάλλει στην αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια ως ένα βασικός αναπτυξιακός 

πυλώνας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική εμπειρία 

έδειξε ότι σε περιπτώσεις βίαιης και απότομης συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης η 

ενίσχυση των πανεπιστημίων μπορεί να μετριάσει τις συνέπειες. Τα παραδείγματα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι 

χαρακτηριστικά. Στην παρούσα συγκυρία είναι κρίσιμη η δημιουργία μιας κρίσιμης 

ερευνητικής μάζας που να συνδέεται με το τοπικό παραγωγικό σύστημα. Επιπλέον, η 

ίδρυση αγγλόφωνων τμημάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έμφαση επίσης θα 

πρέπει να δοθεί στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το ΕΚΕΤΑ. Είναι προφανές ότι το 

Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην προσπάθεια αυτή. O 

Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Πρόεδρος 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), καθηγητής Γιάννης 

Μπακούρος, υπογράμμισε ότι ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι 8ο στην 

Ελλάδα σε σχέση με τον αριθμό φοιτητών, είναι τελευταίο σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

και διοικητικό προσωπικό. Είναι προφανές τόνισε ότι η αδικία αυτή θα πρέπει να 

αποκατασταθεί και το Πανεπιστήμιο να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα στη 

μεταλιγντική εποχή. Το Τμήμα λόγω της εστίασης στα ζητήματα της περιφερειακής 

ανάπτυξης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Περιφέρειας και των 

Δήμων. Συμφώνησε επίσης απόλυτα με την ιδέα ενίσχυσης των ινστιτούτων και των 

εργαστηρίων του Πανεπιστημίου με στελέχη της ΔΕΗ που διαθέτουν συσσωρευμένη 

τεχνογνωσία σε τεχνικά ζητήματα. Ενημέρωσε επίσης για την επαναδραστηριοποίηση 

του ΠΣΕΚ και για την πρόθεση να οργανωθούν συναντήσεις σε επίπεδο περιφερειακών 
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ενοτήτων. Υπογράμμισε επίσης τον κίνδυνο που υπάρχει εάν δεν υπάρξει σωστό 

σχεδιασμός, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής στήριξης της περιφέρειας να 

καταλήξει τελικά εκτός περιφέρειας. Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ ΔΜ και δημοτικός σύμβουλος Εορδαίας, 

Γιάννης Καραβασίλης, επεσήμανε ότι στο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα το 

τελευταίο διάστημα, υπάρχει διάσταση μεταξύ Περιφέρειας και ενεργειακών δήμων. 

Τόνισε ότι σε καμία περίπτωση τα 3 με 4 χρόνια δεν επαρκούν για να αλλάξουμε 

οικονομικό μοντέλο. Οι επιστημονικές προσεγγίσεις είναι χρήσιμες αλλά στο πολιτικό 

επίπεδο θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί πάμε σ΄αυτόν τον ξαφνικό θάνατο. Εάν το 

πρόβλημα είναι περιβαλλοντικό, η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει λύσεις όπως είναι 

αποθείωση, τα κατάλληλα φίλτρα, η μικτή καύση κλπ. Τη στιγμή αυτή τόνισε δεν έχουμε 

ανάγκη από κομματικές ή παραταξιακές προσεγγίσεις αλλά να δούμε πως θα 

μπορούσαμε να παρατείνουμε το χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης. Στο 

ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να είναι παρούσα. Ο Δήμαρχος 

Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, εξήγησε ότι οι λόγοι αποχώρησης των ενεργειακών 

δημάρχων από την ημερίδα στην Πτολεμαϊδα με το υπουργικό κλιμάκιο, δεν έχει να 

κάνει με λόγους πολιτικούς ή κομματικούς αλλά με την εκτίμησή μας ότι η ομαλή 

απολιγνιτοποίηση δεν είναι εφικτή έως το 2028. Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι 

θέλουμε χρόνο για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού οικονομικού μοντέλου. Άλλωστε 

τις εκτιμήσεις αυτές τις επιβεβαίωσε και η Παγκόσμια, βασιζόμενη στην εμπειρία της σε 

όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Τις θέσεις των ενεργειακών δήμων τις ξέρει ήδη η 

κυβέρνηση και εκτιμήσαμε ότι δεν θα έβγαινε κάποιο αποτέλεσμα μέσα από τις 

παρεμβάσεις μας στην ημερίδα διάρκειας 4 λεπτών. Τόνισε επίσης ότι όλες οι μονάδες 

δεν είναι πεπαλαιωμένες. Για παράδειγμα η Μελίτη είναι μια σύγχρονη μονάδα. 

Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα επίλυσης του ζητήματος των τηλεθερμάνσεων 

και διερωτήθηκε από πού θα βρει η ΔΕΗ τους πόρους να κάνει τις αποκαταστάσεις 

τόσο μεγάλου μεγέθους. Γνωρίζοντας επίσης ότι έχουμε τη χαμηλότερη 

απορροφητικότητα στα κονδύλια του ΕΣΠΑ και μεγάλες καθυστερήσεις στην ωρίμανση 

μελετών, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο επιπλέον χρόνος είναι απολύτως απαραίτητος.  

Το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ ΔΜ και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης Κυριάκος 

Μιχαηλίδης, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα για την περιφέρεια σε σχέση με τις 

άλλες ανθρακοφόρες περιφέρειες της ΕΕ είναι από ποια αφετηρία ξεκινάει κανείς. Στη 

Δυτική Μακεδονία είμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο απολιγνιτοποίησης όταν οι 

περισσότερες περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε άλλα οικονομικά μοντέλα, σε 

αποκαταστάσεις εδαφών κλπ. Στη βάση αυτή, η κατανομή θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα διαφορετικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Πρότεινε επίσης η ΠΕΔ να 

αναλάβει πρωτοβουλία και να οργανώσει έναν κοινό αγώνα με όλους τους φορείς για 

την στήριξη της περιοχής. Το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ ΔΜ και δημοτικός σύμβουλος 

Φλώρινας Δημήτρης Ηλιάδης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αντιμετώπισης της 

αβεβαιότητας που είναι διάχυτη στην κοινωνία. Υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό 

ζήτημα είναι η φυγή των νέων από την περιοχή η οποία εάν δεν ανασχεθεί, 

κινδυνεύουμε να μετατραπούμε ως περιοχή σε κοινωνία γερόντων και σε μια 

περιφέρεια ‘γηροκομείο’.  Ο πρώην Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, 

διαπίστωσε ότι τα ευρήματα του προγράμματος DeCarb είναι πολύ χρήσιμα και θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπέρ της περιοχής. Υπογράμμισε τη σημασία στήριξης 

της περιοχής σε τέτοιου είδους τεχνοκρατικές αναλύσεις επάνω στις οποίες μπορούμε 

να τεκμηριώνουμε τις θέσεις μας. Στη φάση αυτή είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα 

μέτωπο διεκδικήσεων καθώς η μετάβαση θέλει χρόνο. Ωστόσο, όσο επιπλέον χρόνο 

και να πάρουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εάν δεν είμαστε ενωμένοι ο πρώτος 

με το δεύτερο βαθμό και την κυβέρνηση. Ακόμη και αν πάρουμε παράταση έως το 

2040 τόνισε, μην ξεχνάμε ότι αυτό το χρονικό όριο δεν είναι μακριά αλλά αύριο. Ο 

εκπρόσωπος του Συλλόγου Διπλωματούχων της ΔΕΗ, Θανάσης Τσaλιάνης, σημείωσε 

ότι εάν η ΔΕΗ λειτουργούσε με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα έπρεπε να έχει 

ήδη κλείσει τους λιγνιτικούς Σταθμούς της περιοχής. Το κόστος παραγωγής των 

λιγνιτικών ΑΗΣ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 80 ως 100 €/MWh, ανάλογα με την 

τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων του CO2  και είναι απαγορευτικό συγκρινόμενο με το 
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αντίστοιχο κόστος ηλεκτρικής παραγωγής από φυσικό αέριο (70€/MWh). Παρόλα 

αυτά η επιχείρηση για λόγους προσαρμογής της Δυτικής Μακεδονίας (Τηλεθερμάνσεις 

και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού), αλλά και Επάρκειας Ισχύος του Εθνικού 

Διασυνδεδεμένου Δικτύου, συνεχίζει να λειτουργεί τις Μονάδες με ορίζοντα το 2023 και 

το 2028 (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V). Ως σύλλογος ανέφερε, ότι αποδέχονται και επικροτούν την 

ευελιξία ως χαρακτηριστικό της επιχείρησης της ΔΕΗ με σκοπό όχι μόνο την επιβίωση, 

αλλά και την βελτίωση της θέσης της στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αξιοποιήσει τις κρυφές της αξίες στην περιοχή: τις εγκαταστάσεις και το άριστα 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να συνεχίσει να παράγει πλούτο για 

την ίδια και την περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να 

συμβάλλει σημαντικά μέσω της έρευνας και των Ινστιτούτων που διαθέτει. Τέλος, 

επισήμανε την ανάγκη να οριστούν από κοινού τόσο οι στόχοι όσο και οι τρόποι – 

μέσα των όποιων διεκδικήσεων, αφού κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας.  Ο 

Πρόεδρος του Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. Θοδωρής Σιόγκας, ενημέρωσε τους 

παρευρισκομένους για την πρόσφατη μελέτη που συνέταξε το επιμελητήριο για την 

κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική 

περίοδο. Αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις της μελέτης σε σχέση με την απασχόληση και το 

εισόδημα ανά κλάδο και στις τάσεις που καταγράφηκαν. Σημείωσε ότι είναι δύσκολη η 

ακριβής και λεπτομερή εκτίμηση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι 

αναμφισβήτητα μεγάλες και αποτελούν την τεκμηρίωση για τις όποιες διεκδικήσεις. 

Ωστόσο το κρίσιμο είναι να διατυπωθεί και να γίνει σαφές το ποιο είναι το αναπτυξιακό 

όραμα για την περιοχή, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις εν όψει 

του σχεδίου που αναμένεται τον προσεχή Ιούνιο από την διυπουργική επιτροπή. 

Επιπλέον θα χρειαστεί εκτίμησε, να προσδιορίσουμε και να διεκδικήσουμε ασφαλιστικές 

δικλείδες που να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ υποσχέσεων-

προθέσεων και υλοποίησης έργων σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι τηλεθερμάνσεις για 

παράδειγμα, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Ο Διευθυντής Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ Α.Ε. Τάσος Σιδηρόπουλος, υπογράμμισε ότι 

ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη φάση που βρισκόμαστε είναι ο χρόνος. Εάν υποθετικά 

θα θέλαμε να ακούσουμε μια πρόταση από το υπουργικό κλιμάκιο σημείωσε, θα ήταν 

ότι όλα θα πρέπει να τρέξουν με διαδικασίες fast track. Είναι αλήθεια ότι η Δυτική 

Μακεδονία καλείται να προχωρήσει σε μια βίαιη μετάβαση σε έναν άλλο μοντέλο από 

το οποία ποτέ δεν ήθελε να βγει. Υπενθύμισε ότι το πρόβλημα με το τοπικό παραγωγικό 

σύστημα είναι πρωτίστως διαρθρωτικό, καθώς δεν υπήρχαν εναλλακτικοί τομείς της 

οικονομίας που να στηρίζουν ένα βιώσιμο μοντέλο. Τόνισε ότι στη συζήτηση για 

ευνοϊκότερο καθεστώς στη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να είμαστε παρόντες με 

προτάσεις και συγκεκριμένες επεξεργασίες καθώς αυτό χρειάζεται να εγκριθεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί χρειάζεται μια τεκμηριωμένη κατάθεση απόψεων από την 

πολιτεία. Για το εάν είναι επαρκείς οι πόροι, τόνισε ότι το ποσό των 294 εκ. δεν είναι 

επαρκές. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των 4 δις που περιλαμβάνει και μόχλευση 

ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων δεν είναι καθόλου αμελητέο. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ Α.Ε. Κώστας Φιλιππίδης εξέφρασε τον προβληματισμό του 

κατά πόσο οι φορείς που θα κληθούν να υλοποιήσουν τη μετάβαση σε τόσο σύντομο 

διάστημα έχουν την ευελιξία να το πράξουν αποτελεσματικά και γρήγορα. Είναι κρίσιμο 

τόνισε να προβλέψουμε έγκαιρα τις εξελίξεις που έρχονται καθώς οι νέοι αποφασίζουν 

να φύγουν από την περιοχή και αυτό είναι τραγικό. Είναι μεγίστης σημασία να 

κατανοηθούν τόνισε, όχι μόνο οι οικονομικές αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις της 

μετάβασης. Το στέλεχος της ΑΝΚΟ Αντώνης Δημητρίου σημείωσε ότι πρόσφατη 

μελέτη δείχνει ότι με μηδενική παραγωγή λιγνίτη το 2028 και με έτος αναφοράς το 2013, 

οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης για τη Δυτική Μακεδονία θα έχουν ως 

ακολούθως: (α) Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 26%  και μια  ετήσια απώλεια 

εισοδημάτων ύψους 1.2 δισ. €. (β) Απώλεια 22.800 θέσεων εργασίας και μείωση της 

απασχόλησης σε ποσοστό 24%. (γ) Συνολική απώλεια εισοδήματος για την περίοδο 

(2013-2028) ύψους 9 δισ. €. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης της Δυτικής 

Μακεδονίας θα επιβαρύνεται ετησίως με 4.500 €, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Από την άλλη 
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πλευρά βεβαίως, η καθολική απολιγνιτοποίηση της χώρας θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αποφυγή εκπομπών   21 εκατ. tn CO2 ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των 

ετήσιων  εκπομπών CO2 όλων των ΙΧ αυτοκινήτων της Ελλάδας και μεταφράζεται 

οικονομικά σε ένα όφελος για την Εθνική Οικονομία της τάξης των 500 εκατ. € σε 

ετήσια βάση. (τιμή CO2: 20-25 €/tnCO2). Ωστόσο, για τη Δυτική Μακεδονία, το 

σημαντικότατο αυτό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος σε εθνικό επίπεδο,  θα 

κοστίζει περίπου 62,5 €/tnCO2 με όρους απώλειας εισοδημάτων και θέσεων 

εργασίας. Ενώ δηλαδή στο χρηματιστήριο ρύπων η τιμή του CO2 κινείται στα 24,2 

€/tnCO2, η Δυτική Μακεδονία θα το «χρεωθεί» για την επόμενη δεκαετία σε τριπλάσια 

τιμή. Κατά συνέπεια, αναδύεται μια ξεκάθαρη  αναντιστοιχία μεταξύ εθνικού οφέλους 

και τοπικού κόστους. Ένα περιβαλλοντικό spread, το οποίο θα το πληρώνει 

αποκλειστικά σχεδόν  η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ένα περιβαλλοντικό spread, 

το οποίο θα το πληρώνει αποκλειστικά σχεδόν  η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το 

στέλεχος της ΑΝΚΟ Λένα Τσικαρδάνη, σημείωση ότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση και 

γήρανση του πληθυσμού δεν εστιάζεται μόνο στους καθαρά ενεργειακά δήμους αλλά 

ήδη διαχέεται στο σύνολο της περιφέρειας. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε επακριβώς τις 

συνέπειες της βίαιης αυτής μετάβασης ενδοπεριφερειακά. Το στέλεχος της 

Διαχειριστικής Αρχής Δημήτρης Ρήγας, υπογράμμισε την αξία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού κατά τη διαδικασία μετάβασης, όχι μόνο των φορέων άσκησης 

δημόσιων πολιτικής αλλά και των επιχειρήσεων προκειμένου να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Ο Διευθυντής της ΠΕΔ Δυτικής 

Μακεδονίας Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου, επιχειρώντας να συνοψίσει τα συμπεράσματα 

της συζήτηση τόνισε ιδιαίτερα τρία ζητήματα. (α) Την συσχέτιση του παράγοντας 

‘χρόνος’ με το αναγκαίο σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης που θα 

δημιουργηθεί. Προκειμένου το σύστημα αυτό να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να 

προβλεφθούν οι απαραίτητες θεσμικές αντηρίδες που να διασφαλίζουν από τη μια την 

δημοκρατική νομιμοποίηση, το διάλογο, τη διαβούλευση και την ουσιαστική συμμετοχή 

της τοπικής κοινωνίας στο σχέδιο που θα καταρτισθεί. Από την άλλη θα πρέπει να 

προβλεφθεί η ύπαρξη ενός μηχανισμού υλοποίησης που να είναι ευέλικτος και 

αποτελεσματικός. (β) Ο αλγόριθμος κατανομής των πόρων του Ταμείου Δίκαιης 

Μετάβασης θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς όφελος της περιοχής καθώς δεν 

αποτυπώνει με δίκαιο τρόπο τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης της κάθε περιοχής. Στο 

πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία μια τεκμηριωμένη πρόταση η οποία θα υποστηριχθεί στη 

συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με το ευρωπαϊκό συμβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο. 

(γ) Από πλευράς σχεδιασμού πολιτικών στη χαμηλή κλίμακα, φάνηκε ότι θα είχε 

ενδιαφέρον να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μετάβασης στο ενδοπεριφερειακό 

επίπεδο.      

   

      


