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1. Ειςαγωγή 
Η παγκόςμια και θ ευρωπαϊκι πορεία προσ μία «οικονομία χαμθλοφ άνκρακα» ςτο πλαίςιο τθσ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προςφζρει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για καινοτόμεσ λφςεισ, αλλά 

αναμζνεται επίςθσ να πλιξει καίρια τθν οικονομία, τθν απαςχόλθςθ και τον κοινωνικό ιςτό ςε περιοχζσ 

όπου θ τοπικι οικονομία βαςίηεται *ςχεδόν+ αποκλειςτικά ςτον άνκρακα (εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

παραγωγι ενζργειασ).  

Οι ςτόχοι μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, οι ςτόχοι διείςδυςθσ των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό 

μίγμα, οι ςταδιακά αυξανόμενοι περιβαλλοντικοί περιοριςμοί για τισ εκπομπζσ αζριων ρφπων από 

εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ, και θ αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου κα οδθγιςουν αναπόφευκτα ςτθν ςταδιακι μείωςθ τθσ χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων, 

ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ενδεικτικόσ ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για το 

2050, όπωσ διατυπϊκθκε το 2011 από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, αναφζρεται ςε μείωςθ των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου κατά 80% ςε ςχζςθ με το 1990, ςχεδόν πλιρθ απανκρακοποίθςθ τθσ 

θλεκτροπαραγωγισ1. Ο ςτόχοσ αυτόσ βρίςκεται υπό εξζταςθ/ανακεϊρθςθ, και αναμζνεται νζα πρόταςθ 

πολφ πιο ςυγκεκριμζνθ και ενδεχομζνωσ φιλόδοξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ Εκνικοφσ Σχεδιαςμοφσ 

για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (χρονικόσ ορίηοντασ 2030), που βρίςκονται ςιμερα ςε φάςθ εκπόνθςθσ από 

όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (και από τθν Ελλάδα). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινά ςυντεταγμζνθ προςπάκεια για τθ ςτιριξθ νζων αναπτυξιακϊν 

δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ των οποίων θ οικονομία βαςίηεται ςτον άνκρακα. Ήδθ, κατά τθν 

ευρωπαϊκι διαπραγμάτευςθ για τθν ανακεϊρθςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων 

Εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου, το Ευρωκοινοβοφλιο πρότεινε τθ ςφςταςθ Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 

Δίκαιθσ Μετάβαςθσ, το οποίο κα χρθματοδοτοφνταν από μζροσ των διακζςιμων δικαιωμάτων εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου. Η πρόταςθ αυτι, που υποςτθρίχκθκε από τθν Ελλάδα, τελικά απορρίφκθκε από 

τα υπόλοιπα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ κεωρικθκε ανϊριμθ και πολφπλοκθ. Ωςτόςο, ςε 

ςυνζχεια αυτοφ του αιτιματοσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν ίδρυςθ τθσ πλατφόρμασ “Coal 

Regions in Transition”, με κφριο ςτόχο τθν υποβοικθςθ τθσ μετάβαςθσ των περιοχϊν που ςιμερα 

εξαρτϊνται οικονομικά από δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τον άνκρακα.  

Στθν Ελλάδα, οι περιοχζσ που αναμζνεται να επθρεαςτοφν βακιά από τθ μετάβαςθ ςε μία οικονομία 

χαμθλοφ άνκρακα είναι θ Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα οι Περιφερειακζσ Ενότθτεσ 

Κοηάνθσ και Φλϊρινασ και θ ευρφτερθ περιοχι του Διμου Μεγαλόπολθσ, ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Αρκαδίασ.  

                                                           
1
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2011), Χάρτθσ πορείασ για τθ μετάβαςθ ςε μια ανταγωνιςτικι οικονομία χαμθλϊν επιπζδων 

ανκρακοφχων εκπομπϊν το 2050, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν 
Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Περιφερειϊν, COM(2011) 112.  
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Η Ελλθνικι Πολιτεία, ςφμφωνθ τθν πάγια κζςθ τθσ για ςτιριξθ τθσ δίκαιθσ μετάβαςθσ, και 

ανταποκρινόμενθ ςτο αίτθμα των τοπικϊν κοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και του Διμου 

Μεγαλόπολθσ, προτίκεται να προχωριςει ςτθ ςφςταςθ «Ειδικοφ Λογαριαςμοφ για τθ Δίκαιθ Μετάβαςθ 

των λιγνιτικϊν περιοχϊν» με ςτόχο τθ χρθματοδότθςθ ζργων και δράςεων για τθ διαφοροποίθςθ των 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων των λιγνιτικϊν περιοχϊν. Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ κα χρθματοδοτθκεί με 60 

εκατ. € για τθν περίοδο 2018-2020 (20 εκατ. € ανά ζτοσ), τα οποία προζρχονται από τα ζςοδα τθσ χϊρασ 

από τον εκπλειςτθριαςμό δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ θα 

είναι ανεξάρτητοσ από υφιςτάμενα αντιςταθμιςτικά μζτρα, τα οποία ζχουν κεςπιςτεί για τισ λιγνιτικζσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ (όπωσ το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο και το ειδικό τζλοσ δικαιωμάτων λιγνίτθ, 

το οποίο ςφμφωνα με το Ν. 4533/2018, αντικακιςτά το λιγνιτόςθμο από 01/01/2019). Επιπλζον, ο Ειδικόσ 

Λογαριαςμόσ κα δρα διακριτά με άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

2. Στόχοι παρεμβάςεων και επιλεξιμότητα 
 

Σε ςυμφωνία με το ευρφτερο ευρωπαϊκό και εκνικό όραμα για βιϊςιμθ και ιςόρροπθ ανάπτυξθ, αλλά και 

το αίτθμα των τοπικϊν κοινωνιϊν, κφριοσ ςτόχοσ του «Ειδικοφ Λογαριαςμοφ για τθ Δίκαιθ Μετάβαςθ των 

λιγνιτικϊν περιοχϊν» κα είναι θ υλοποίθςθ ζργων και δράςεων που κα αναφζρονται ςτο ςτόχο τησ 

ςταδιακήσ διαφοροποίηςησ των οικονομικών δραςτηριοτήτων ςτισ λιγνιτικζσ περιοχζσ, δημιουργώντασ 

μακροπρόθεςμεσ θζςεισ εργαςίασ.  

Επιπλζον κριτιρια, τα οποία προκφπτουν τόςο από το ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο για τα ζςοδα από τον 

εκπλειςτθριαςμό δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, όςο και από τθν ευρφτερθ 

αναπτυξιακι πολιτικι τθσ χϊρασ αναφζρονται ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων/ζργων που οδθγοφν ςε: 

 Μείωςθ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ και του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ ςε ςχζςθ με τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

 Μείωςθ/μθδενιςμό αποβλιτων (ςτερεϊν, οργανικϊν, κ.λπ.) ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ, μζςω τθσ προϊκθςθσ λφςεων ςυμβατϊν με το πρότυπο τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

Τα παραπάνω κριτιρια προφανϊσ μποροφν να εξειδικεφονται περαιτζρω με βάςθ τον τφπο κάκε 

ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ/ζργου.  

Για το 2018, ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ κα χρθματοδοτιςει ϊριμεσ δράςεισ και ζργα με κετικι επίδραςθ 

ςτουσ παραπάνω δείκτεσ (μακροπρόκεςμεσ κζςεισ εργαςίασ, μείωςθ ανκρακικοφ, ενεργειακοφ και 

περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ) ςτισ ΠΕ Κοηάνθσ και Φλϊρινασ, και ςτο Διμο Μεγαλόπολθσ. Για το 2019 

και το 2020 κα εξεταςτεί διεφρυνςθ των επιλζξιμων περιοχϊν, κακϊσ προτεραιότθτα κα δοκεί ςε ζργα και 

δράςεισ που κα προκφψουν από το ςυνολικότερο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό των λιγνιτικϊν περιοχϊν. 
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3. Πλαίςιο Διακυβζρνηςησ και Θεςμικζσ αλλαγζσ 

 
Η διαχείριςθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ κα γίνεται κεντρικά, από κρατικό φορζα που λειτουργεί υπό τθν 

εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςε 

ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, κα προωκιςει τισ κατάλλθλεσ κεςμικζσ αλλαγζσ προσ το ςκοπό 

αυτό.  

Για τθν προτεραιοποίθςθ αξόνων και δράςεων κα πραγματοποιείται ανοικτι θλεκτρονικι διαβοφλευςθ 

μζςω του open.gov όπου όλοι οι τοπικοί φορείσ, παραγωγικοί κλάδοι, θ επιχειρθματικι κοινότθτα και οι 

πολίτεσ κα μποροφν να κατακζτουν τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ τουσ. 

Η τελικι επιλογι χρθματοδοτικϊν αξόνων κα πραγματοποιείται με απόφαςθ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, και ανάλογα με το είδοσ τθσ δράςθσ κα καταρτίηεται ανοικτι πρόςκλθςθ 

υποβολισ προτάςεων, ςυμβατισ με το εκνικό και το ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο, με ςαφι κριτιρια 

επιλεξιμότθτασ και αξιολόγθςθσ. Η ανοικτι πρόςκλθςθ κα καταρτίηεται από Ειδικι Επιτροπι, που κα 

περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ 

ςυναρμόδιων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Εργαςίασ, Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κ.λπ.), θ οποία και κα αξιολογεί τισ προτάςεισ που κα υποβλθκοφν, 

προκειμζνου να ενταχκοφν για χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Λογαριαςμό. 

Η υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων/δράςεων κα παρακολουκείται από τον αρμόδιο φορζα και κα 

αξιολογείται από τθν Ειδικι Επιτροπι και τθν Αυτοδιοίκθςθ προκειμζνου να υπάρχει κατάλλθλθ 

ανατροφοδότθςθ του επόμενου ετιςιου κφκλου χρθματοδότθςθσ. 

4. Ενδεικτικοί άξονεσ παρεμβάςεων και δράςεων προσ χρηματοδότηςη για το 2018 
 

Με βάςθ υφιςτάμενα αναπτυξιακά ςχζδια, οδικοφσ χάρτεσ και αναλφςεισ που ζχουν ιδθ καταρτιςτεί2 και 

τα κριτιρια τθσ Παραγράφου #3, ωσ χρθματοδοτικοί άξονεσ/ προτεραιότθτεσ για το 2018, προτείνονται οι 

ακόλουκοι:  

1. Ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειασ: Ζμφαςθ δίνεται ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων των ενεργειακϊν 

κοινοτιτων με τθ ςυμμετοχι φυςικϊν προςϊπων, ι/και ΟΤΑ ι/και ΝΠΙΔ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ των 

Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Στον άξονα αυτό κα 

μποροφςαν να ενταχκοφν και π.χ. ζργα βιοαερίου, με ςυμμετοχι τοπικϊν κτθνοτροφικϊν 

ςυνεταιριςμϊν. 

                                                           
2
 - Επιχειρθςιακό Σχζδιο Ανάπτυξθσ για τθ Μεταλιγνιτικι Περίοδο *Αναπτυξιακι Εταιρεία Κοηάνθσ, 2015+ 
 - Οδικόσ Χάρτθσ Μετάβαςθσ ςτθ Μεταλιγνιτικι Περίοδο για τθν Περιφζρεια Δυτ. Μακεδονίασ [WWF, 2016] 
 -  Western Macedonia transition in the low carbon dependency era [Coal Platform Working Team of Western 

Macedonia, 2018] 
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2. Εξοικονόμηςη Ενέργειασ: Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων του Δθμοςίου ςε επίπεδα 

πακθτικοφ κτιρίου και αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ. Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ των 

ενεργειακϊν κοινοτιτων με ςυμμετοχι των ΟΤΑ, ωσ επιλζξιμων φορζων.  

3. Στήριξη του πρωτογενοφσ τομέα: Προϊκθςθ ενεργειακϊν καλλιεργειϊν, και ςυγκεκριμζνα τθσ τοπικά 

παραγόμενθσ βιομάηασ για τθν τροφοδοςία εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ, κακϊσ και 

ενίςχυςθ τοπικϊν καλλιεργειϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (κρόκοσ, τριανταφυλλιά, ρίγανθ, τςάι 

του βουνοφ), του εξαγωγικοφ χαρακτιρα υφιςτάμενων ςυνεταιριςμϊν και τθσ κακετοποιθμζνθσ 

ανάπτυξισ τουσ. Στον άξονα αυτό κα μποροφςαν επίςθσ να ενταχκοφν ζργα αξιοποίθςθσ γεωκερμικϊν 

πεδίων για ςτιριξθ κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν και κερμοκθπιακά πάρκα, αλλά και δράςεισ 

κυκλικισ οικονομίασ με επεξεργαςία λυματολάςπθσ και διάκεςθσ των προϊόντων ωσ 

εδαφοβελτιωτικϊν. 

4. Βιομηχανική κληρονομιά: Αξιοποίθςθ των λιγνιτικϊν ςτακμϊν για ανάδειξθ τθσ βιομθχανικισ 

κλθρονομιάσ των λιγνιτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ. 

5. Προγράμματα ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ (π.χ. ςε νζεσ μορφζσ ενζργειασ, 

ςτον αγροτοδιατροφικό κλάδο, ςτον τουριςτικό κλάδο, επιδότθςθ νζων κζςεων εργαςίασ ςε 

επιχειριςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο ςυςτιματα ι τεχνικζσ διαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, ι τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ, κ.λπ), κακϊσ και προγράμματα κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ 

ςτουσ παραπάνω τομείσ.  

6. Προγράμματα ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςε διάφορουσ τομείσ και ειδικά 

ςτουσ παραπάνω.  

 

Για τη διεφρυνςη και τον εμπλουτιςμό των παραπάνω αξόνων καλοφμε όλουσ τουσ πολίτεσ και τουσ 

παραγωγικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ να καταθζςουν τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ τουσ μζςω ανοικτήσ 

διαβοφλευςησ. 

Σθμειϊνεται ότι για τα ζτθ 2019 και 2020 θ ανοικτι διαβοφλευςθ κα επαναλθφκεί και κα προςτεκοφν 

ενδεχομζνωσ και νζοι άξονεσ, με βάςθ ανακεωρθμζνα αναπτυξιακά ςχζδια και οδικοφσ χάρτεσ που 

εκπονοφνται αυτι τθν περίοδο από τθν Αυτοδιοίκθςθ. 


