
 

 

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή 

 

Μήνυμα Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 

 

Η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, ανήκουν στις περιοχές της ΕΕ με τη 

μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της 

πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα, σε αντίθεση και σε βάρος όλων 

των άλλων, αλλά και της αδράνειας των προηγούμενων ετών στην προετοιμασία ενός νέου, 

ισορροπημένου και βιώσιμου, αναπτυξιακού προτύπου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα 

εκτός από σθεναρή πολιτική βούληση και πρόσθετους οικονομικούς πόρους, διαθέτει, για πρώτη 

φορά, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο και μίγμα παρεμβάσεων και μέτρων οικονομικής 

διαφοροποίησης σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η 

γεωργία, ο τουρισμός κ.ά. Το σχέδιο αυτό τέθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

κ. Κωστή Χατζηδάκη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 10 Νοεμβρίου 2020.  

 

Το ΣΔΑΜ και τα παραρτήματα αυτού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, ενώ το 

σύνολο του υποστηρικτικού υλικού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής και 

είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους:  

 

1) Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (EL) 

2) Just Transition Development Plan (EN) 

3) Υποστηρικτικό υλικό (Διαφάνειες) (EL) 

4) Υποστηρικτικό υλικό (Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές) (EL) 

5) Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές για τις περιοχές σε ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα 

(EL) (Μελέτη Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) 

6) Current situation and prospects for areas in energy transition in Greece (EN) – (Study from 

the Institute of Energy for South-East Europe) 

7) Απολιγνιτοποίηση της παραγωγής: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και αντισταθμιστικές 

δράσεις (EL) - (Μελέτη Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) 

8) A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western Macedonia (ΕΝ) 

- (Study from the WB) 

9) Stakeholder Engagement Plan (SEP) for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

10) Repurposing Land and Assets for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

11) Regional Economic Transition Strategy for Western Macedonia ((ΕΝ) - (WB, Annex) 

12) Proposed Governance Arrangements for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

13) LURA Amytaio for Western Macedonia (ΕΝ) - (ΕΝ) - (WB, Annex) 

14) Legal Analysis on Special Spatial Plan (SSP) for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

15) Labor Market Diagnostic for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

16) Green Region Pathway for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

17) Governance Structure for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

18) Environmental Report for Western Macedonia (ΕΝ) - (WB, Annex) 

19) Focus Groups of subcontractors and PPC staff in the mining and power sectors (prepared by 

sub-contractor) (ΕΝ) - (WB, Annex) 

 

http://www.opengov.gr/
http://www.sdam.gr/
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Σχέδιο_Δίκαιης_Αναπτυξιακής_Μετάβασης_λιγνιτικών_περιοχών.docx
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Master_Plan_Public_Consultation_ENG.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Σχέδιο_δίκαιης_και_αναπτυξιακής_μετάβασης_λιγνιτικών_περιοχών__Υποστηρικτικό_υλικό.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD__%CE%92%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Σχέδιο_δίκαιης_και_αναπτυξιακής_μετάβασης_λιγνιτικών_περιοχών__Υφιστάμενη_κατάσταση_και_προοπτικές.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Σχέδιο_δίκαιης_και_αναπτυξιακής_μετάβασης_λιγνιτικών_περιοχών__Υφιστάμενη_κατάσταση_και_προοπτικές.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Current_situation_and_prospects_for_areas_in_energy_transition_in_Greece_EN.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD__%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD__%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Western_Macedonia_Final_Roadmap_Coal_Report.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Stakeholder_Engagement_Plan_(SEP)_for_WM_June_2020_FInal.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Repurposing_Land_and_Assets_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Regional_Economic_Transition_Strategy_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Proposed_Governance_Arrangements_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_LURA_Amyntaio_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Legal_Analysis_on_Special_Spatial_Plan_(SSP)_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Labor_Market_Diagnostic_for_WM_September_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Green_Region_Pathway_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Governance_Structure_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/Greece_-_Environmental_Report_for_WM_June_2020_Final.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/D2.2_Report_FGDs_final_version.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/consultation/D2.2_Report_FGDs_final_version.pdf


Τα αρχεία 5 (EL), 6 (EN) και 7 (EL), αφορούν στην ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας, των 

κοινωνικών συνθηκών και των ενεργειακών χαρακτηριστικών των περιοχών μετάβασης, 

συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και στη διερεύνηση των 

ενδεχόμενων συνεπειών που συνεπάγεται η απεξάρτησή τους από τον άνθρακα, ενώ εκτιμώνται οι 

προκλήσεις καθώς και οι αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές τους.  

 

Τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων αποτέλεσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για 

την κατάρτιση του ΣΔΑΜ, όσο και των υπό εκπόνηση Εδαφικών Σχεδίων τα οποία προβλέπονται 

στην Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. 

 

Το αρχεία 8 - 19 αφορούν σε μελέτες που εκπονήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα στο πλαίσιο 

του έργου «A Just Transition for All: Preparing for a managed transition of coal-dependent regions 

in Western Macedonia, Greece», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω 

του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). 

 

Σημείωση: Το ΣΔΑΜ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο που θέτουν ο «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 

για το 2050», η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και η «Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του 

Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» και καταρτίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα», όπως κυρώθηκε με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και 

με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 

Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή».  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EL/COM-2019-640-F1-EL-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/el_final_necp_main_el.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/el_final_necp_main_el.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apophase-kubernetikou-sumbouliou-4-2019.html
https://www.e-nomothesia.gr/kubernese/praxe-upourgikou-sumbouliou-tes-23-12-20192.html

