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Κεύμενο παρατηρόςεων του Green Tank 

επύ του Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ 

 

Σο κεύμενο παρουςιϊζει τα ςχόλια τησ δεξαμενόσ ςκϋψησ Green Tank επύ τησ παρουςύαςησ του 

Εθνικού χεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ (ΕΑΑ) που δόθηκε ςτη δημοςιότητα ςτισ 

31.3.2021 καθώσ και του πιο αναλυτικού κειμϋνου που δόθηκε ςτη δημοςιότητα ςτισ 2.4.2021.  

 

Γενικϋσ παρατηρόςεισ 

 

1. Ανϊγκη διαβούλευςη: Όπωσ αποτυπώνεται ςτη ςχετικό ενότητα (Μϋροσ 3), το Εθνικό χϋδιο 

Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ δεν ϋχει προετοιμαςτεύ ςτη βϊςη μιασ ανοιχτόσ και 

ςυμμετοχικόσ διαβούλευςησ. Η μόνη δημόςια διαβούλευςη οργανώθηκε ςτο τϋλοσ του 2020 

επύ των ςτρατηγικών κατευθύνςεων του χεδύου, και όχι επύ των ςυγκεκριμϋνων 

παρεμβϊςεων που θα χρηματοδοτηθούν. Ωςτόςο, όπωσ εύχαμε ςημειώςει ςτα ςχόλια μασ τότε, 

η διαβούλευςη οργανώθηκε ενώ παρουςιϊζονταν ςτη δημόςια ςφαύρα ςυγκεκριμϋνα ϋργα και 

δεςμεύςεισ ποςών, κϊτι το οπούο εξακολούθηςε καθ’ όλη τη διϊρκεια προετοιμαςύασ του ΕΑΑ. 

υνεπώσ, παρϊ την πρόταςη μασ αλλϊ και την ϋκκληςη τησ κοινωνύασ των πολιτών, δεν 

πραγματοποιόθηκαν επόμενοι κύκλοι διαβούλευςησ ςυνολικϊ ό τομεακϊ, και επομϋνωσ δεν 

ϋχει υπϊρξει η δυνατότητα κατϊθεςησ επιπλϋον προτϊςεων ό ςχολιαςμού προςχεδύων. Επύςησ, 

δεν προβλϋπεται, με βϊςη όςα ϋχουν ανακοινωθεύ μϋχρι ςτιγμόσ, ϊλλη διαβούλευςη πριν την 
υποβολό του ςχεδύου ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό.  

 

Η αξύα, δε, τησ διαβούλευςησ αναδεικνύεται από την εξϋταςη του ύδιου του κειμϋνου 

ςυγκριτικϊ με το κεύμενο των ςτρατηγικών κατευθύνςεων. Εύναι θετικό, για παρϊδειγμα, ότι 

αφαιρϋθηκαν οι προβλϋψεισ για υποδομϋσ ορυκτού αερύου από τισ λύςεισ τηλεθϋρμανςησ των 

λιγνιτικών περιοχών και για την επϋκταςη του δικτύου του ορυκτού αερύου, αναδεικνύοντασ 

ότι μεταξύ ϊλλων αξιοποιόθηκαν οι ςχετικϋσ προτϊςεισ που εύχε καταθϋςει το Green Tank.  

 

2. Απαιτεύται επιπλϋον τεκμηρύωςη: Οι περιγραφϋσ των παρεμβϊςεων που προβλϋπει το 

Εθνικό χϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ εύναι ςυνοπτικϋσ, γενικόλογεσ και ςε πολλϊ 

ςημεύα αόριςτεσ. Οι περιγραφϋσ των επενδύςεων που ϋχουν ενςωματωθεύ ςτο Εθνικό χϋδιο 

μϋχρι ςτιγμόσ δεν καλύπτουν τισ απαιτόςεισ που ϋχει θϋςει η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτισ 

κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ. Έτςι, καθύςταται δύςκολη η αξιολόγηςη του χεδύου και κυρύωσ 

του βαθμού αξιοπούηςησ τησ ςυνδρομόσ του ςτην πρϊςινη ανϊκαμψη. Σονύζεται ότι οι πόροι 

του Σαμεύου Ανϊκαμψησ, μαζύ με εκεύνουσ από το νϋο ΕΠΑ 2021-2027 και τουσ πόρουσ τησ 

νϋασ ΚΑΠ δύνουν ςτην Ελλϊδα τη ςπϊνια ευκαιρύα να χρηματοδοτόςει τον πρϊςινο 

μεταςχηματιςμό τησ ελληνικόσ οικονομύασ τησ, ςε ςυμμόρφωςη με την Ευρωπαώκό υμφωνύα 

αλλϊ και τουσ τόχουσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ του ΟΗΕ. Εξϊλλου, ςύμφωνα με την επιςτημονικό 

κοινότητα, τα επόμενα χρόνια μϋχρι το 2030 αποτελούν το τελευταύο παρϊθυρο ελπύδασ για 

την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ κρύςησ και τησ απώλειασ τησ βιοποικιλότητασ. Εϊν δεν 

προβλεφθούν ςόμερα επαρκεύσ χρηματοδοτόςεισ για την υλοπούηςη αυτών των μϋτρων, τότε 

οι επιπτώςεισ θα εύναι ανεπύςτρεπτεσ.  

 

https://thegreentank.gr/
https://thegreentank.gr/2020/12/21/rrf_consultation/
https://thegreentank.gr/2020/10/29/espa-2021-2027-tameio-anakampsis-diavouleysi/
https://thegreentank.gr/2021/03/23/epistoli-mko-tameio-anakampsis/
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Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ζητϊ από τα κρϊτη μϋλη την υποβολό εξειδικευμϋνων προτϊςεων. 

υγκεκριμϋνα, κϊθε μύα επϋνδυςη πρϋπει να ςυνοδεύεται από τεκμηρύωςη και αναλυτικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη φύςη, τον τύπο, τη ςτόχευςη τησ επϋνδυςησ καθώσ και τα μϋςα και 

το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ τησ. Από τισ περιγραφϋσ των παρεμβϊςεων που 

περιλαμβϊνονται ςτο ΕΑΑ απουςιϊζουν ακόμα και οι πιο βαςικϋσ πληροφορύεσ, όπωσ ποιεσ 

εύναι οι ςυγκεκριμϋνεσ επενδύςεισ ό ϋργα ςτισ οπούεσ αναφϋρεται η εκϊςτοτε δρϊςη. Η 

παρατόρηςη αυτό ιςχύει ειδικϊ ςτισ περιπτώςεισ με υψηλό χρηματοδότηςη (ϊνω των 100 

εκατομμυρύων) ςτισ οπούεσ η περιγραφό καλύπτει πολλϊ και πιθανώσ διακριτϊ ϋργα. τισ 

περιπτώςεισ αυτϋσ λεύπουν οι πληροφορύεσ για τον καταμεριςμό τησ χρηματοδότηςησ ανϊμεςα 

ςτα επιμϋρουσ ϋργα καθώσ και η γεωγραφικό τουσ κατανομό. Εύναι απαραύτητη η περαιτϋρω 

εξειδύκευςη και εκ νϋου δημόςια παρουςύαςη του χεδύου Ανϊκαμψησ.  

 

3. Μη πρόκληςη ςημαντικόσ βλϊβησ: Σο χϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ δεν εξηγεύ τον 

τρόπο με τον οπούο διαςφαλύζεται ότι κανϋνα μϋτρο για την εφαρμογό μεταρρυθμύςεων και 

επενδύςεων δεν βλϊπτει ςημαντικϊ τουσ περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ κατϊ την ϋννοια του 

ϊρθρου 17 του κανονιςμού (ΕΕ) 2020/852 («αρχό τησ μη πρόκληςησ ςημαντικόσ βλϊβησ»). 

Μϊλιςτα αυτό εύναι ϋνα ςημαντικό κενό, καθώσ το ύδιο το κεύμενο αναφϋρει ότι θα πρϋπει να 

περιλαμβϊνεται ςτο χϋδιο τϋτοια επεξόγηςη.  

 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ «μη 

πρόςκληςησ ςημαντικόσ βλϊβησ» ϋχει προετοιμϊςει πρότυπο κατϊλογο ςημεύων ελϋγχου, τον 

οπούο καλεύ τα κρϊτη μϋλη να χρηςιμοποιόςουν για την αξιολόγηςη των μϋτρων που 

προτεύνουν και να ενςωματώςουν τισ απαντόςεισ και τη ςχετικό τεκμηρύωςη ςτα Εθνικϊ 

χϋδια που θα υποβϊλλουν. Η απουςύα αυτόσ τησ τεκμηρύωςησ αποτελεύ ουςιώδη παρϊλειψη 

και αφαιρεύ τη δυνατότητα εκτύμηςησ του βαθμού ςυμμόρφωςησ τησ Ελλϊδασ με την εν λόγω 

αρχό.  

 

4. Ανϊγκη αναλυτικόσ παρουςύαςησ τησ ςυμβολόσ των μϋτρων του ΕΣΑΑ ςτουσ 

κλιματικούσ και περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ: το Εθνικό χϋδιο Ανϊκαμψησ και 

Ανθεκτικότητασ περιϋχεται ο ιςχυριςμόσ ότι το ποςοςτό των πόρων που κατευθύνεται ςτην 

πρϊςινη ανϊκαμψη και ειδικϊ ςτην επύτευξη των κλιματικών ςτόχων ανϋρχεται ςτο 38%, 

δηλαδό μεγαλύτερο ποςοςτό από το ελϊχιςτο (37%) που θϋτει ο Κανονιςμόσ. Ωςτόςο ο 

ιςχυριςμόσ αυτόσ εύναι αδύναμοσ, καθώσ ςτο Εθνικό χϋδιο δεν τεκμηριώνεται. Οι πόροι για 

τον πυλώνα 1 τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ από €6.026 εκ. φτϊνουν 

μϋςω τησ μόχλευςησ τα €10.395 εκ., ποςοςτό 18% του ςυνολικού προώπολογιςμού των 

€57.567 εκ. Δεν υπϊρχει εξόγηςη πώσ αυτό το ποςοςτό παρουςιϊζεται τελικϊ να φτϊνει το 

38% του προώπολογιςμού. Επύςησ δεν παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςε ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ 

παρεμβϊςεισ αντιςτοιχούν τα €12 δισ του δανειςμού από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ ούτε εξηγεύται 

για ποιεσ δρϊςεισ προβλϋπεται η κινητοπούηςη επιπλϋον ιδιωτικών πόρων.  

 

Ο Κανονιςμόσ προβλϋπει ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα με ςυντελεςτϋσ για τον υπολογιςμό τησ 

ςυμβολόσ τησ χρηματοδότηςησ επιμϋρουσ παρεμβϊςεων ςτην επύτευξη των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών ςτόχων. το κεύμενο δεν περιλαμβϊνεται αναλυτικό παρουςύαςη του 

https://thegreentank.gr/
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ςχετικού πύνακα ανϊ παρϋμβαςη, ούτε και ο ςυντελεςτόσ που εφαρμόζεται για κϊθε μύα από 

αυτϋσ.  

 

Πϋρα από τη διαφϊνεια και την τεκμηρύωςη τησ ςυμβολόσ του ΕΑΑ ςτουσ κλιματικούσ και 

περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ, μύα αναλυτικό παρουςύαςη θα αναδεύκνυε και κατϊ πόςο η 

υποςτόριξη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ προςεγγύζεται μόνο μϋςα από τισ ενεργειακϋσ και 

περιβαλλοντικϋσ δρϊςεισ ό αν ϋχει ενςωματωθεύ οριζόντια ώςτε να οδηγόςει ςτον 

μεταςχηματιςμό όλων των τομϋων τησ οικονομύασ. Η ςχετικό ανηςυχύα προκύπτει από 

την παρουςύαςη τησ ςυςχϋτιςησ των αξόνων του Εθνικού χεδύου με τουσ πυλώνεσ του 

Ευρωπαώκού Σαμεύου Ανϊκαμψησ ςε πύνακα του χεδύου. Ιςχυρό ςυςχϋτιςη με τον πυλώνα τησ 

πρϊςινησ μετϊβαςησ αποτυπώνεται μόνο για τουσ αμιγώσ περιβαλλοντικούσ και ενεργειακούσ 

ϊξονεσ (1.1-1.4), ενώ ςυμπληρωματικό ςυςχϋτιςη αποτυπώνεται με οριςμϋνουσ ϊξονεσ τησ 

ψηφιακόσ μετϊβαςησ (2.2-2.3). Ωςτόςο, απουςιϊζει, όπωσ εύχε ςημειωθεύ και κατϊ τη 

διαβούλευςη επύ των ςτρατηγικών κατευθύνςεων τον Νοϋμβριο, οποιαδόποτε ςυνϋργεια με τη 

δϋςμη μϋτρων 4 και ειδικϊ με τον ϊξονα 4.6 που αφορϊ ςτον εκςυγχρονιςμό των βαςικών 

κλϊδων τησ οικονομύασ. υνεπώσ, ςυμπεραύνεται ότι δεν επιχειρεύται ο πρϊςινοσ 

μεταςχηματιςμόσ των τομϋων τησ οικονομύασ όπωσ εύναι ο τουριςμόσ, ο αγροδιατροφικόσ 

τομϋασ και οι υποδομϋσ και ϋτςι αφαιρεύται η δυνατότητα από ςημαντικούσ τομεύσ τησ 

ελληνικόσ οικονομύασ να ςυμβϊλλουν ςτην πρϊςινη ανϊκαμψη τησ χώρασ.  

 
Προτεύνεται να αποτυπωθεύ ποςοτικϊ, με βϊςη τη μεθοδολογύα που ϋχει ορύςει η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό, η ςυνδρομό τησ κϊθε παρϋμβαςησ ςτουσ κλιματικούσ και περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ 

και με βϊςη τα ςυμπερϊςματα που θα προκύψουν να ενιςχυθεύ η ςυνϋργεια δρϊςεων των 

διακριτών τομϋων οικονομύασ με τον πυλώνα τησ πρϊςινησ ανϊκαμψησ. Σα αποτελϋςματα 

αυτόσ τησ τεκμηρύωςησ θα πρϋπει να εύναι δημόςια διαθϋςιμα.  

 

5. Συνεκτικότητα και ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα Εθνικϊ Σχϋδια: Ο βαςικόσ ςτόχοσ τησ 

χρηματοδότηςησ ϋργων από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ εύναι ο εκςυγχρονιςμόσ και η ανϊκαμψη τησ 

εθνικόσ οικονομύασ μετϊ την πανδημύα COVID-19, ςε πλόρη ςυμμόρφωςη με την Ευρωπαώκό 

Πρϊςινη υμφωνύα και την ανϊγκη για τον πρϊςινο μεταςχηματιςμό τησ. Επομϋνωσ τα ϋργα 

θα ϋπρεπε να εύναι μακρόπνοα, οραματικϊ και να επιχειρούν να καλύψουν τισ ανϊγκεσ που θα 

ϋχει η χώρα ςτο μϋλλον. Ωςτόςο, το Εθνικό χϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ εύναι 

αρκετϊ ςυντηρητικό και εςτιϊζει ςε πολλϊ ςημεύα ςε ϋργα που θα καλύψουν μόνο τρϋχουςεσ 

ανϊγκεσ ό ϋργα που βαςύζονται ςε όδη πολύ ώριμεσ τεχνολογύεσ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα 

αποτελεύ η περιγραφό τησ ςυνϊφειασ του ΕΑΑ με το Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και το 

Κλύμα (ΕΕΚ). Ενώ το Εθνικό χϋδιο Ανϊκαμψησ υπερθεματύζει τη ςυμβολό του ςτην επύτευξη 

των ςτόχων του Εθνικού χεδύου για την Ενϋργεια και το Κλύμα, δεν ςημειώνεται πουθενϊ ότι 

το τελευταύο εύναι όδη ξεπεραςμϋνο και η αναθεώρηςό του πρϋπει να θεωρεύται βϋβαιη. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, το τρϋχον ΕΕΚ εύναι ςυμβατό με τον προηγούμενο ευρωπαώκό κλιματικό ςτόχο 

μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 40% το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990 και 

όχι με τον νϋο πιο φιλόδοξο ςτόχο μεύωςησ εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55%. Σο ΕΑΑ πρϋπει 

να λϊβει υπόψη αυτό την πραγματικότητα και να ενιςχύςει την πορεύα τησ χώρασ ςτην 

επύτευξη των πλϋον φιλόδοξων κλιματικών ςτόχων.  

https://thegreentank.gr/
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Όςον αφορϊ ςτισ δρϊςεισ για τη βιοποικιλότητα, δεν υπϊρχει αναφορϊ ςτο Πλαύςιο Δρϊςεων 

Προτεραιότητασ και τησ ςυμβολόσ του Σαμεύου ςτην κϊλυψη των αναγκών για τισ περιοχϋσ 

Natura 2000. Επιπλϋον, το Εθνικό χϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ, δεν αναφϋρεται 

πουθενϊ ςτην ανϊγκη ςυμμόρφωςησ με τισ προτεραιότητεσ που θϋτει η νϋα Ευρωπαώκό 

τρατηγικό για τη Βιοποικιλότητα με ορύζοντα το 2030 και ειδικότερα το Ευρωπαώκό χϋδιο 

Αποκατϊςταςησ τησ Υύςησ το οπούο αναμϋνεται να θϋςει ςε νϋεσ βϊςεισ την ανϊγκη 

μεταςχηματιςμού τησ οικονομύασ για την επύτευξη ςτόχων που αφορούν ςτη βιοποικιλότητα. 

Επιπλϋον, απουςιϊζει η αναφορϊ ςτο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ για τη Βιοποικιλότητα, το οπούο 

αναμϋνεται να καταρτιςτεύ το επόμενο διϊςτημα και θα καλύπτει την περύοδο 2021-2025, 

δηλαδό θα ςυμπϋςει με την περύοδο υλοπούηςησ των ϋργων του Εθνικού χεδύου Ανϊκαμψησ 

και Ανθεκτικότητασ.  

 

6. Συνεκτικότητα και ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα προγρϊμματα χρηματοδότηςησ: Σο 

κεφϊλαιο ςτο οπούο αποτυπώνεται η ςυνεκτικότητα και η ςυμπληρωματικότητα του ΕΑΑ με 

το ΕΠΑ εύναι γενικόλογο και διακρύνεται από αόριςτεσ διαπιςτώςεισ ςυνεκτικότητασ με τουσ 

ςτόχουσ τησ Πολιτικόσ υνοχόσ 2021-2027 και του Σαμεύου Δύκαιησ Ανϊπτυξησ. Δεν 

διευκρινύζεται ο βαθμόσ και ο τύποσ τησ ςυμπληρωματικότητασ αλλϊ και πώσ αυτόσ 

διαφοροποιεύται ανϊλογα με τισ προτεραιότητεσ του εκϊςτοτε Σομεακού ό Περιφερειακού 

Προγρϊμματοσ. Ενδεικτικϊ, δεν εύναι ςαφϋσ ποιεσ δρϊςεισ εξοικονόμηςησ ό αποθόκευςησ 
ενϋργειασ ό προςταςύασ τησ βιοποικιλότητασ θα ενιςχυθούν μϋςα από τα τομεακϊ και 

Περιφερειακϊ Προγρϊμματα του ΕΠΑ και ποιεσ ακριβώσ από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ αλλϊ και 

ποιεσ αναμϋνεται να υλοποιηθούν από τη μόχλευςη επιπλϋον ιδιωτικών πόρων.  

 

 

Ειδικότερεσ παρατηρόςεισ 

 

1. Εξοικονόμηςη ενϋργειασ και ενεργειακό αποδοτικότητα: Εύναι ενθαρρυντικό ότι 1,73 δισ 

ευρώ από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ θα διοχετευθούν ςε δρϊςεισ για εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςτα 

νοικοκυριϊ, τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ μικρομεςαύων επιχειρόςεων και 

την ενεργειακό αναβϊθμιςη κτιρύων του δημοςύου και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Πρόςφατεσ  

δηλώςεισ του υπουργού αναφϋρουν ότι ωσ τα μϋςα τησ δεκαετύασ θα επενδυθούν 3 δισ 

ςυνολικϊ ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςτα κτύρια. Ακόμα όμωσ και αυτό το ποςό απϋχει πολύ 

από τα 11 δισ ευρώ τα οπούα, ςύμφωνα με το τρϋχον ΕΕΚ, θα απαιτηθούν για την επύτευξη 

των ςτόχων εξοικονόμηςησ ενϋργειασ του 2030. Σο χϋδιο δεν εξειδικεύει τη 

ςυμπληρωματικότητα με ϊλλουσ ευρωπαώκούσ πόρουσ (π.χ. ΕΠΑ 2021-2027) για την 

επύτευξη αυτών των ςτόχων ούτε και αν η κατανομό των πόρων ςε διαφορετικϋσ περιφϋρειεσ 

τησ χώρασ θα βαςιςτεύ ςε ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, ώςτε να κατευθύνουν τον ςχεδιαςμό των 

Περιφερειακών Προγραμμϊτων 2021-2027.  

 

2. Έργα αποθόκευςησ ενϋργειασ: Εύναι θετικό ότι 450 εκ. του Σαμεύου Ανϊκαμψησ θα 

διατεθούν για ϋργα αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που θα εξυπηρετόςουν την αυξημϋνη 

διεύςδυςη μεταβλητών ΑΠΕ (και ειδικότερα τησ αιολικόσ και τησ ηλιακόσ ενϋργειασ). Ωςτόςο, 
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εκτόσ από ϋργα αντληςιοταμύευςησ και μπαταρύεσ θα ϋπρεπε να χρηματοδοτηθούν και ϊλλεσ 

τεχνολογύεσ αποθόκευςησ όπωσ ςυςτόματα ηλεκτρόλυςησ για την παραγωγό πρϊςινου 

υδρογόνου αλλϊ και μετατροπόσ λιγνιτικών ςταθμών ςε μονϊδεσ θερμικόσ αποθόκευςησ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που προϋρχεται από ΑΠΕ. Πρώτον, η Ελλϊδα αναμφιςβότητα θα 

χρειαςτεύ ωσ το 2030 μεγαλύτερη αποθηκευτικό ιςχύ από τα 1,38 GW που προβλϋπεται να 

χρηματοδοτηθούν από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ ςύμφωνα με ςχετικό ανϊλυςη του ΕΜΠ για τη 

ςυμμόρφωςη τησ Ελλϊδασ με τον νϋο ευρωπαώκό κλιματικό ςτόχο μεύωςησ των εκπομπών 

αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990. Δεύτερον, εκεύ 

που χρειϊζεται περιςςότερο να διοχετευθούν πόροι εύναι ςτισ λιγότερο ώριμεσ τεχνολογύεσ 

αποθόκευςησ οι οπούεσ όμωσ προβλϋπεται ότι θα παύξουν καθοριςτικό ρόλο ςτο ενεργειακό 

μϋλλον τησ χώρασ. 

 

Επομϋνωσ προτεύνεται να ςυμπεριληφθούν προσ χρηματοδότηςη από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ 

ϋργα ςυςτημϊτων ηλεκτρόλυςησ για την παραγωγό πρϊςινου υδρογόνου και ϋργα 

μετατροπόσ λιγνιτικών ςταθμών ςε μονϊδεσ θερμικόσ αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που 

προϋρχεται από ΑΠΕ. Η χρηματοδότηςη τϋτοιων ϋργων ςυμπεριλαμβϊνονται εξϊλλου και ςτισ 

ευρωπαώκϋσ εμβληματικϋσ δρϊςεισ που προτεύνονται για την αξιοπούηςη των πόρων του 

Σαμεύου Ανϊκαμψησ (Power Up και Recharge & Refuel).  

 

3. Έργα μεύωςησ του ανθρακικού αποτυπώματοσ των ενεργοβόρων βιομηχανιών: Σο 
Σαμεύο Ανϊκαμψησ δεν περιλαμβϊνει ϋργα μεύωςησ του ανθρακικού αποτυπώματοσ των 

ενεργοβόρων βιομηχανιών, το οπούο, παρϊ τισ επιδοτόςεισ που δύνονται ςτη βιομηχανύα 

(αντιςτϊθμιςη του ϋμμεςου κόςτουσ εκπομπών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και αμειβόμενεσ 

υπηρεςύεσ διακοπόσ φορτύου) παραμϋνει ιδιαύτερα υψηλό. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι παρϊ τα 

μϋτρα ενύςχυςησ των ενεργοβόρων βιομηχανιών, οι εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου από αυτϋσ 

ϋχουν μεύνει πρακτικϊ οι ύδιεσ ςε όλη τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ 2010-2019, ενώ ταυτόχρονα 

το κόςτοσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ τησ ελληνικόσ βιομηχανύασ εύναι το 6ο υψηλότερο ςτην ΕΕ-27. 

 

Η πρόβλεψη εξειδικευμϋνησ χρηματοδότηςησ από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ ϋργων εξοικονόμηςησ 

ενϋργειασ αλλϊ και ϋργων αλλαγόσ καυςύμων και διεργαςιών ςτη βιομηχανύα, τα οπούα 

διαφορετικϊ εύναι δύςκολο να πραγματοποιηθούν λόγω υψηλού κόςτουσ, θα εύχε 

πολλαπλαςιαςτικϊ οφϋλη για τη χώρα μασ.  

 

Πρώτον, θα μεύωνε δραςτικϊ και δομικϊ τισ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου τησ 

βιομηχανύασ ςυμβϊλλοντασ ςτην επύτευξη των εθνικών και ευρωπαώκών κλιματικών ςτόχων. 

ημειώνεται ότι το τρϋχον ΕΕΚ προβλϋπει μεύωςη τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ κατϊ 

μόλισ 4,4% και κατϊ μόλισ 11% των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου από τη βιομηχανύα ωσ 

το 2030 ςε ςχϋςη με το 2020. Σην ύδια ςτιγμό εύναι απολύτωσ βϋβαιο ότι το ΕΕΚ πρϋπει να 

αναθεωρηθεύ προσ την κατεύθυνςη πολύ δραςτικότερων μειώςεων των εκπομπών αερύων 

του θερμοκηπύου ϋτςι ώςτε να καταςτεύ ςυμβατό με τον νϋο κλιματικό ςτόχο τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ. Καθώσ οι μειώςεισ των εκπομπών ςτον τομϋα τησ ηλεκτροπαραγωγόσ που 

προβλϋπονται για το 2030 εύναι όδη ςημαντικϋσ (τησ τϊξησ του 70%), ο τομϋασ τησ 
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βιομηχανύασ μπορεύ να ςυνειςφϋρει ιδιαύτερα ςτισ απαιτούμενεσ περικοπϋσ των εκπομπών ςε 

ολόκληρη την εθνικό οικονομύα.   

 

Δεύτερον, θα ςυνϋβαλε ουςιαςτικϊ ςτην αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ ελληνικόσ 

βιομηχανύασ εκεύ όπου τα υφιςτϊμενα μϋτρα ϋχουν αποτύχει.  

 

Σρύτον η ςύζευξη πιο φιλόδοξων ςτόχων μεύωςησ των εκπομπών από την ενεργοβόρο 

βιομηχανύα με τη χρόςη πρϊςινου υδρογόνου αντύ ορυκτών καυςύμων ςε οριςμϋνεσ 

βιομηχανικϋσ διεργαςύεσ, θα μπορούςε να δημιουργόςει μια υγιό αγορϊ για το καύςιμο αυτό 

το οπούο θεωρεύται κομβικόσ ςημαςύασ για την επύτευξη του κεντρικού πανευρωπαώκού 

ςτόχου τησ  κλιματικόσ ουδετερότητασ, ςυμβϊλλοντασ ϋτςι καθοριςτικϊ ςτην ωρύμανςη και 

τη ςταδιακό αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ του πρϊςινου υδρογόνου.   

 

Προτεύνεται επομϋνωσ να ςυμπεριληφθούν προσ χρηματοδότηςη από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ 

ςτοχευμϋνων ϋργων αντικατϊςταςησ ορυκτών καυςύμων από πρϊςινο υδρογόνο, καθώσ και 

ϋργων εξοικονόμηςησ ενϋργειασ και αύξηςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςτισ 

ενεργοβόρεσ βιομηχανύεσ τησ χώρασ.  

 

4. Τεχνολογύεσ ςυλλογόσ και αποθόκευςησ διοξειδύου του ϊνθρακα: Εύναι ακατανόητη η 

ςχετικό αναφορϊ ςε ϋργα ςυλλογόσ και αποθόκευςησ διοξειδύου του ϊνθρακα και μϊλιςτα 
ςτον ϊξονα που αφορϊ ςτισ μεταφορϋσ (ϊξονασ 1.3), με μύα περιγραφό που αφορϊ ωςτόςο και 

ςτη δημιουργύα νϋων ό αναβϊθμιςη βιομηχανικών μονϊδων. Λανθαςμϋνα δε αναφϋρεται ότι οι 

τεχνολογύεσ αυτϋσ εύναι «νϋεσ». Τπογραμμύζουμε ότι ςε καμύα περύπτωςη δεν θα ϋπρεπε πόροι 

από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ να αξιοποιηθούν για ϋργα ςυλλογόσ και 

αποθόκευςησ διοξειδύου του ϊνθρακα, ςε ςχϋςη με ανθρακικϋσ μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ 

λόγω του υψηλότατου κόςτουσ αυτόσ τησ τεχνολογύασ, και τησ διαθεςιμότητασ πολύ 

φθηνότερων και ταυτόχρονα πραγματικϊ βιώςιμων τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγόσ.  

 

Εύναι λοιπόν απαραύτητο να διευκρινιςτεύ ςε τι ακριβώσ αναφϋρεται η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη 

και από τι εύδουσ διεργαςύα θα προϋρχεται το διοξεύδιο του ϊνθρακα που θα αποθηκεύεται.  

 

5. Αποκατϊςταςη εδαφών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ: Σο ςχϋδιο κατανϋμει 242 εκ. ευρώ για 

την αποκατϊςταςη εδαφών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και μϊλιςτα προςδιορύζει ότι αυτό το 

ποςό επαρκεύ για την αποκατϊςταςη 60.000 ςτρεμμϊτων και την απόδοςό τουσ για αγροτικό 

εκμετϊλλευςη και ϊλλεσ χρόςεισ. Ωςτόςο: 

 

Πρώτον, εύναι γνωςτό ότι ωσ τώρα δεν ϋχει καταρτιςτεύ ςχϋδιο αποκατϊςταςησ των εδαφών 

ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ούτε ϋχουν προςδιοριςτεύ οι χρόςεισ γησ καθώσ δεν ϋχουν καν 

ξεκινόςει τα Ειδικϊ Πολεοδομικϊ χϋδια. Επομϋνωσ απορύα προκαλεύ ςτη βϊςη ποιών 

ςτοιχεύων ϋγινε η ςυγκεκριμϋνη αποτύμηςη.  

 

Δεύτερον, η ϋκταςη των προσ αποκατϊςταςη λιγνιτικών ορυχεύων εύναι πολύ μεγαλύτερη από 

60.000 ςτρϋμματα. Εκτιμϊται ςε περύπου 170.000 ςτρϋμματα ςτη Δ. Μακεδονύα και 
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παραπϊνω από 50.000 ςτρϋμματα ςτη Μεγαλόπολη. Ακόμα και αν αφαιρϋςουμε το τμόμα τησ 

ϋκταςησ που θα παραμεύνει ςτην κυριότητα τησ ΔΕΗ, απομϋνει προσ αποκατϊςταςη μια πολύ 

μεγϊλη ϋκταςη. Θα όταν μεγϊλο λϊθοσ αν η αποκατϊςταςη αυτών των επιπλϋον εκτϊςεων 

γύνει με τουσ όδη περιοριςμϋνουσ πόρουσ του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ όπωσ αναφϋρεται  

ςε απϊντηςη τησ κυβϋρνηςησ ςε ςχετικό κοινοβουλευτικό ερώτηςη, οι οπούοι πρϋπει να 

διοχετευθούν ςτην ανϊπτυξη μακροχρόνιων βιώςιμων οικονομικών δραςτηριοτότων τησ 

περιοχόσ αντύ για την κϊλυψη προςωρινών αναγκών όπωσ εύναι εξ οριςμού η αποκατϊςταςη 

εδαφών.  

 

Προτεύνεται η χρόςη επιπλϋον πόρων από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ για την αποκατϊςταςη των 

εδαφών που θα μεταφερθούν ςτο δημόςιο ςτη βϊςη κοςτολογημϋνου ςχεδύου 

αποκατϊςταςησ εδαφών και ςυγκεκριμϋνων χρόςεων γησ και η δϋςμευςη ότι το Σαμεύο 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ θα αξιοποιηθεύ μόνο για την ανϊπτυξη μακροχρόνιων βιώςιμων 

οικονομικών δραςτηριοτότων.   

 

Επιπλϋον κρύνεται απαραύτητο να αποςαφηνιςτεύ ότι οι πόροι του Σαμεύου Ανϊκαμψησ, θα 

διατεθούν ςτη ΔΕΗ αποκλειςτικϊ και μόνο για τον ςκοπό τησ αποκατϊςταςησ εδαφών και δεν 

θα χρηματοδοτόςουν καμύα ϊλλη δραςτηριότητα τησ επιχεύρηςησ.    

 

6. Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών: Εκτόσ από την αποκατϊςταςη 60.000 
ςτρεμμϊτων εδαφών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και μϊλιςτα καθ’ υπϋρβαςη τησ αρχόσ «ο 

ρυπαύνων πληρώνει» που κανονικϊ θα επϋβαλλε αυτό η αποκατϊςταςη να γύνει από τη ΔΕΗ, 

δεν προβλϋπεται κανϋνα επιπλϋον ϋργο για τη μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών προσ 

χρηματοδότηςη από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ. Πρόκειται για μια προβληματικό επιλογό αν 

αναλογιςτεύ κανεύσ ότι το Πρόγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ) το οπούο 

προορύζεται να καλύψει τισ επεύγουςεσ και πολύ ςημαντικϋσ ανϊγκεσ μεταςχηματιςμού των 

τοπικών οικονομιών τόςο των λιγνιτικών περιοχών όςο και των νηςιών, ϋχει περιοριςμϋνουσ 

πόρουσ. υγκεκριμϋνα, ςυγκεντρώνει από το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, το Ευρωπαώκό 

Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο αλλϊ και την 

αντύςτοιχη εθνικό ςυγχρηματοδότηςη (15%) μόλισ €1,6 δισ ευρώ. Σο ποςό αυτό εύναι 

περιοριςμϋνο αν αναλογιςτεύ κανεύσ το μϋγεθοσ τησ πρόκληςησ τησ μετϊβαςησ που απορρϋει 

από τον πολύ μεγϊλο βαθμό εξϊρτηςησ των περιοχών αυτών από τη λιγνιτικό δραςτηριότητα 

(ο υψηλότεροσ ςτην ΕΕ-27) αλλϊ και την ταχύτητα με την οπούα ςυντελεύται η 

απολιγνιτοπούηςη ςτην Ελλϊδα με την ραγδαύα de facto κατϊρρευςη τησ λιγνιτικόσ 

παραγωγόσ (επύςησ η μεγαλύτερη ταχύτητα μετϊβαςησ ανϊμεςα ςτισ λιγνιτοπαραγωγϋσ 

χώρεσ). Εύναι χαρακτηριςτικό ότι οι γειτονικϋσ μασ Βουλγαρύα και Ρουμανύα που δεν ϋχουν καν 

δεςμευτεύ ςε ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα απολιγνιτοπούηςησ, θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ 1,15 

δισ και 1,95 δισ ευρώ, αντύςτοιχα, μόνο από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

(αντύςτοιχο ποςό για τη Ελλϊδα 755 εκ. ευρώ).   

 

Προτεύνεται επομϋνωσ η ςυμπλόρωςη των πόρων του ΠΔΑΜ με επιπλϋον πόρουσ του Σαμεύου 

Ανϊκαμψησ. Θα μπορούςε για παρϊδειγμα το Σαμεύο Ανϊκαμψησ να χρηματοδοτόςει ϋργα που 

ϋχουν όδη προταθεύ ό επιπλϋον ϋργα που αφορούν τουσ 5 πυλώνεσ του χεδύου Δύκαιησ 

https://thegreentank.gr/
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Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ, όπωσ ϋργα αποθόκευςησ ενϋργειασ με τη μορφό πρϊςινου 

υδρογόνου ό μϋςω τησ μετατροπόσ υφιςτϊμενων λιγνιτικών μονϊδων ςε μονϊδεσ θερμικόσ 

αποθόκευςησ. Κϊτι τϋτοιο θα «απελευθϋρωνε» πόρουσ του ΠΔΑΜ να διατεθούν ςε ϊλλεσ 

επενδύςεισ ειδικϊ ςτισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ των λιγνιτικών περιοχών, ενώ παρϊλληλα 

θα προςϋφερε ςτο ηλεκτρικό ςύςτημα τησ χώρασ εντελώσ απαραύτητη επιπλϋον 

αποθηκευτικό ιςχύ καθώσ τα 1,38 GW αντληςιοταμιευτικών ςυςτημϊτων και ςυςςωρευτών 

που χρηματοδοτούνται από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ δεν επαρκούν για την κϊλυψη των 

αναγκών αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ τησ χώρασ με ορύζοντα το 2030.   

   

7. Δρϊςεισ χωροταξικού και πολεοδομικού ςχεδιαςμού: Οι περιγραφϋσ των δρϊςεων 

χωροταξικού και πολεοδομικού ςχεδιαςμού που προβλϋπει το ΕΑΑ, όπωσ και εκεύνεσ που 

αφορούν ςτισ ςτρατηγικϋσ αςτικϋσ αναπλϊςεισ εύναι αόριςτεσ και δεν αναδεικνύουν την 

ανϊγκη να ολοκληρωθούν με διαφορετικό τρόπο από ότι ςυνϋβαινε μϋχρι ςόμερα. 

υγκεκριμϋνα, θα εύναι ςημαντικό η ςυνειςφορϊ τησ χρηματοδότηςησ από το ΕΑΑ εϊν 

διαςφαλύςει ότι η διατόρηςη και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλότητασ και η ανθεκτικότητα και 

προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό θα τεθούν ωσ προτεραιότητεσ κατϊ την υλοπούηςη 

αυτών των δρϊςεων. Εξϊλλου αυτό εύναι η κατεύθυνςη που δύνουν τόςο η Εθνικό τρατηγικό 

για τη Βιοποικιλότητα και η αντύςτοιχη για την Προςαρμογό ςτην Κλιματικό Αλλαγό. Οι 

διεθνεύσ εξελύξεισ επιβεβαιώνουν τη ανϊγκη αυτόσ τησ ςτόχευςησ καθώσ αναμϋνεται ότι ςτο 

νϋο πλαύςιο πολιτικόσ για τη βιοποικιλότητα μετϊ το 2020 -που θα ςυμφωνηθεύ από τον ΟΗΕ 
εντόσ του 2021-, θα ενςωματωθεύ ςτόχοσ που θα απαιτεύ χωρικό ςχεδιαςμό για το 50% τησ 

ϋκταςησ χερςαύασ και τησ θαλϊςςιασ ϋκταςησ του πλανότη, διατηρώντασ τισ περιςςότερεσ 

από τισ ανϋγγιχτεσ και ϊγριεσ εκτϊςεισ ϊθικτεσ και επιδιώκοντασ την αποκατϊςταςη 

ποςοςτού των φυςικών οικοςυςτημϊτων. Ειδικότερα για το αςτικό περιβϊλλον, αναμϋνεται 

ότι θα τεθεύ ςτόχοσ για αύξηςη κατϊ 100% των πρϊςινων χώρων ςτισ πόλεισ. 

 

8. Ποςοςτό χρηματοδότηςησ για την προςταςύα τησ βιοποικιλότητασ: Η επϋνδυςη 

€100εκ. που προβλϋπει το ΕΑΑ για αμιγώσ δρϊςεισ προςταςύασ τησ βιοποικιλότητασ 

αποτελεύ το 0,32% των πόρων του Σαμεύου Ανϊκαμψησ και το 0,17% του ςυνολικού 

επενδυτικού ποςού μετϊ την κινητοπούηςη των πόρων. Αν προςθϋςει κανεύσ ςτισ δρϊςεισ 

προςταςύασ τησ βιοποικιλότητασ και την πρόβλεψη για το πρόγραμμα αναδαςώςεων, τότε το 

αντύςτοιχο ποςοςτό που αναφϋρθηκε παραπϊνω αυξϊνει ςτο 1,05% από το Σαμεύο 

Ανϊκαμψησ και ςτο 0.6% του ςυνολικού επενδυτικού ποςού. Η δϋςμευςη αυτό εύναι ελϊχιςτη, 

με δεδομϋνο ότι οι δρϊςεισ για την προςταςύα τησ βιοποικιλότητασ αναφϋρονται ρητϊ ωσ 

επιλϋξιμεσ δρϊςεισ υπό τον ϊξονα τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ του Σαμεύου Ανϊκαμψησ. 

 

Η πρόςφατη ςυμφωνύα για δϋςμευςη του 7,5% των πόρων του ευρωπαώκού Πολυετούσ 

Δημοςιονομικού Πλαιςύου 2021-2027 από το 2024 και του 10% από το 2026 για τη 

βιοποικιλότητα εύναι εξϊλλου ενδεικτικό τησ τϊςησ για ςτοχευμϋνη χρηματοδότηςησ για τη 

φύςη. Μϊλιςτα, καθώσ ςτο χϋδιο Ανϊκαμψησ δεν περιλαμβϊνεται αναφορϊ ςε ςτρατηγικϊ 

κεύμενα όπωσ εύναι η Εθνικό τρατηγικό για τη Βιοποικιλότητα και το νϋο (υπό-κατϊρτιςη) 

χϋδιο Δρϊςησ για τη Βιοποικιλότητα και το Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ για τισ 

χρηματοδοτικϋσ ανϊγκεσ των περιοχών Natura 2000 δεν εύναι εμφανόσ η ςυνϊφεια και η 
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ςυμπληρωματικότητα με το ςυνολικότερο εθνικό ςχεδιαςμό για τη βιοποικιλότητα. Επύςησ, 

δεν εύναι δυνατό η εκτύμηςη τησ ςυμπληρωματικότητασ με διαθϋςιμη χρηματοδότηςη, .π.χ. 

από το ΕΠΑ 2021-2027.  

 

Προτεύνεται να επαναξιολογηθεύ και να αυξηθεύ το επύπεδο τησ χρηματοδότηςησ για τη 

διατόρηςη και την αποκατϊςταςη τησ φύςησ. Εξϊλλου οι δρϊςεισ για τη διατόρηςη τησ 

βιοποικιλότητασ εύναι προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη καθώσ καλύπτουν ςημαντικϊ κενϊ, όπωσ 

εύναι η δημιουργύα εθνικού ςυςτόματοσ παρακολούθηςη ειδών, οικοτόπων και 

προςτατευόμενων περιοχών, ενώ παρϊλληλα θϋτουν τη βϊςη για τη βιώςιμη ανϊπτυξη των 

προςτατευόμενων περιοχών, π.χ. με τη δημιουργύα δικτύου μονοπατιών.  

 

9. Ταυτότητα για την ελληνικό φύςη: Προτεύνεται, ςτο πλαύςιο τησ ςτόχευςησ για πρϊςινη 

ανϊκαμψη, οι δρϊςεισ προςταςύασ μαζύ με εκεύνεσ που αφορούν ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη των 

προςτατευόμενων περιοχών να ςυνδεθούν μϋςα από τη δημιουργύα μύασ ενιαύασ νϋασ 

ταυτότητασ (brand) π.χ. Nature Greece, η οπούα να παρουςιϊζει μϋςω διαδικτυακόσ 

πλατφόρμασ την ποικιλομορφύα τησ ελληνικόσ φύςησ, τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τησ 

χώρασ και ςυγχρόνωσ να παρϋχει ςύνδεςη τουσ τοπικούσ προοριςμούσ και υπηρεςύεσ αλλϊ και 

τοπικϊ προώόντα, π.χ. μϋςω κϊποιασ πιςτοπούηςησ. 

 

10. Αποκατϊςταςη τησ φύςησ: Πϋρα από το πρόγραμμα αναδαςώςεων, εφόςον υλοποιηθεύ με 
μεθόδουσ ςυμβατϋσ με τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ, φαύνεται να εύναι ευθυγραμμιςμϋνο 

με τη ςτόχευςη τησ ΕΕ για φύτευςη 3 διςεκατομμυρύων δϋντρων ςτην Ευρώπη μϋχρι το 2030. 

Ωςτόςο από το χϋδιο Ανϊκαμψησ απουςιϊζουν ϊλλεσ επενδύςεισ που μπορούν να 

ςυνδρϊμουν ςτην πρϊςινη ανϊκαμψη τησ χώρασ αλλϊ και ςτο πλαύςιο του νϋου Ευρωπαώκού 

χεδύου για την Αποκατϊςταςη τησ Υύςησ.  

 

το πλαύςιο αυτό, προτεύνεται να ενςωματωθεύ η αποκατϊςταςη ρεμϊτων, δϋλτα και 

υγροτόπων, ςτισ δρϊςεισ εκεύνεσ που αφορούν ςτην αντιπλημμυρικό προςταςύα, την πολιτικό 

προςταςύα και τη διαχεύριςη κινδύνων που όδη προβλϋπει το χϋδιο. Από τισ περιγραφϋσ που 

περιϋχει το χϋδιο, δεν διαφαύνεται να ενςωματώνεται ςτον ςχεδιαςμό η διϊςταςη αυτό ςτα 

προτεινόμενα ϋργα.  
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