
  

 

Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα 11528  

T. 210 7233384 

https://thegreentank.gr  

Email: info@thegreentank.gr  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ – 04/10/2022 

Η Μετάβαςη των λιγνιτικών περιοχών δεν μπορεί να είναι Δίκαιη 

χωρίσ τη ςυμμετοχή των νέων 

Η νϋα ϋκθεςη του Green Tank περιγρϊφει τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η νεολαύα 

ςτη Δυτικό Μακεδονύα λόγω τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό εποχό και υπογραμμύζει 

την ανϊγκη ςυμπερύληψόσ τησ ςτον μηχανιςμό διακυβϋρνηςησ και τισ 

χρηματοδοτόςεισ. 

Η μϋχρι ςόμερα εμπειρύα από την κατϊρτιςη των Εδαφικών Σχεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ καθώσ 

και δημοςκοπικϋσ ϋρευνεσ αναδεικνύουν ϋνα ςημαντικό ϋλλειμμα ενημϋρωςησ και ςυμμετοχόσ 

των νϋων των λιγνιτικών περιοχών ςτον ςχεδιαςμό τησ μετϊβαςησ. Ωςτόςο, οι ύδιοι/εσ θα 

κληθούν να ζόςουν ςτο περιβϊλλον που θα διαμορφωθεύ από τισ αποφϊςεισ που λαμβϊνονται 

ςόμερα. Ωσ εκ τούτου, η νεολαύα χρειϊζεται ενεργό και θεςμικϊ κατοχυρωμϋνο ρόλο ςε όλεσ τισ 

φϊςεισ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, από τον ςχεδιαςμό ϋωσ και την υλοπούηςη. 

 

Η νϋα ϋκθεςη του Green Tank με τύτλο «Ο ρόλοσ τησ νεολαύασ ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη: Η 

περύπτωςη τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ» αναλύει τη ςημερινό κατϊςταςη και εξετϊζει τισ 

δυνατότητεσ - θεςμικϋσ και χρηματοδοτικϋσ - για την ενεργό ςυμμετοχό των νϋων ςτη 

μετϊβαςη τησ μεγαλύτερησ λιγνιτικόσ περιφϋρειασ τησ χώρασ, τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, ςτη 

μεταλιγνιτικό περύοδο. 

 

Τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν από την ανϊλυςη των πληθυςμιακών και 

κοινωνικο-οικονομικών δεδομϋνων τησ ΕΛΣΤΑΤ και τησ Eurostat ϋωσ το 2021 εύναι τα εξόσ: 

 Παρϊ τη μεύωςη τησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από λιγνύτη τα τελευταύα χρόνια, 

τα τελευταύα διαθϋςιμα ςτοιχεύα (2019) δεύχνουν πωσ η λιγνιτικό δραςτηριότητα 

παραμϋνει κυρύαρχη ςτη Δυτικό Μακεδονύα τόςο ςε όρουσ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ 

αξύασ (ΑΠΑ), αντιπροςωπεύοντασ το 38% τησ ΑΠΑ τησ Περιφϋρειασ το 2019, όςο ςε και 

αριθμό εργαζομϋνων που αντιςτοιχεύ ςτο 17,4% του ςυνόλου των εργαζομϋνων το ύδιο 

ϋτοσ. 

 Tα ποςοςτϊ ανεργύασ των νϋων ηλικύασ 15-29 ετών ςτη Δυτικό Μακεδονύα ςτην πορεύα 

των χρόνων ξεπερνούν κατϊ πολύ τον μϋςο όρο των 96 ανθρακικών περιφερειών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με 42% ϋναντι 13,3% αντύςτοιχα το 2021. 

 Η μεύωςη του πληθυςμού των νϋων ςτη Δυτικό Μακεδονύα την τελευταύα δεκαετύα όταν 

μεγαλύτεροσ από αυτό ςτισ ανθρακικϋσ περιφϋρειεσ τησ ΕΕ. Έτςι το 2021 οι νϋοι ςτη 

Δυτικό Μακεδονύα όταν 16,9% λιγότεροι ςε ςχϋςη με το 2011, ϋναντι 11,7% του 

αντύςτοιχου μϋςου όρου των 96 ανθρακικών περιφερειών τησ ΕΕ, αντανακλώντασ την 

εντεινόμενη φυγό των νϋων που παρατηρεύται ςτην περιοχό.  

 Ο δεύκτησ των νϋων ηλικύασ 15-24 ετών που βρύςκονται εκτόσ εκπαύδευςησ, 

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ό εργαςύασ (NEET) ςτη Δυτικό Μακεδονύα εύναι διαχρονικϊ 

μεγαλύτεροσ από τον αντύςτοιχο των ανθρακικών περιφερειών τησ ΕΕ. Ωςτόςο, τόςο τα 
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απόλυτα ποςοςτϊ όςο και η διαφορϊ με τον μϋςο όρο των ανθρακικών περιφερειών 

βαύνουν μειούμενα από το 2018 (17% και 13% αντύςτοιχα για το 2021). 

 

Η ϋκθεςη παρουςιϊζει επύςησ αναλυτικϊ τα διαθϋςιμα εργαλεύα πολιτικόσ και τα ευρωπαώκϊ 

και εθνικϊ χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα που αφορούν τη νεολαύα των λιγνιτικών περιοχών 

ςτην τρϋχουςα προγραμματικό περύοδο, τα οπούα, αν αξιοποιηθούν κατϊλληλα, μπορούν να 

ςυμβϊλουν ςτην αντιμετώπιςη των προκλόςεων που αντιμετωπύζουν οι νϋοι/νϋεσ ςτισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ. Καταλόγει ςε προτϊςεισ πολιτικόσ που αποςκοπούν ςτην ενύςχυςη τησ 

ενεργοπούηςησ και τησ ςυμμετοχόσ των νϋων ςτη Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών 

όπωσ: 

 Θϋςπιςη θεςμικού ρόλου τησ νεολαύασ ςτον μηχανιςμό διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. 

 Δημιουργύα ειδικού Ταμεύου Νϋων για τη Δύκαιη Μετϊβαςη από τουσ διαθϋςιμουσ 

εθνικούσ και ευρωπαώκούσ πόρουσ. 

 Ενςωμϊτωςη τησ ςυγκρϊτηςησ φυγόσ των νϋων ωσ δεύκτη για την επιτυχύα του 

Προγρϊμματοσ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ). 

 Συγκρότηςη πλατφόρμασ ενημϋρωςησ και διαλόγου των νϋων. 

 Συγκρότηςη Συμβουλύου Νϋων για τη Δύκαιη Μετϊβαςη. 

 

«Η Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών αποτελεύ ύςωσ τη μεγαλύτερη αναπτυξιακό και 

κοινωνικό πρόκληςη που αντιμετωπύζει η Ελλϊδα την τρϋχουςα δεκαετύα. Δεδομϋνου ότι το νϋο 

παραγωγικό μοντϋλο θα επηρεϊςει περιςςότερο τουσ νϋουσ και τισ νϋεσ των λιγνιτικών περιοχών, 

πρϋπει οι ύδιοι/εσ να αποκτόςουν ενεργό και θεςμικϊ κατοχυρωμϋνο ρόλο ςτη λόψη αποφϊςεων 

που θα καθορύςουν το μϋλλον και τη ζωό τουσ. Σε αυτόν την κατεύθυνςη πρϋπει να αξιοποιηθούν 

οι διαθϋςιμοι εθνικού και ευρωπαώκού πόροι τησ τρϋχουςασ προγραμματικόσ περιόδου καθώσ και 

να ςυμπεριληφθούν εκπρόςωποι των νϋων ςτον μηχανιςμό διακυβϋρνηςησ τησ μετϊβαςησ. Η 

ενεργοπούηςη τόςο των αρμόδιων αρχών για τη μεγαλύτερη ςυμμετοχό των νϋων όςο και η 

κινητοπούηςη και η ςυλλογικό δρϊςη τησ ύδιασ τησ νεολαύασ αποτελούν προώποθϋςεισ για μια 

πραγματικϊ Δύκαιη Μετϊβαςη», δόλωςε η Ιωϊννα Θεοδοςύου, ςυνεργϊτιδα πολιτικόσ του Green 

Tank, εκ μϋρουσ τησ ςυγγραφικόσ ομϊδασ τησ ϋκθεςησ. 

 

Σημειώςεισ προσ ςυντάκτεσ: 

 Το πλόρεσ κεύμενο τησ ϋκθεςησ του Green Tank εύναι διαθϋςιμο εδώ. 

 Τα ευρόματα και τα ςυμπερϊςματα τησ ϋκθεςησ θα παρουςιαςτούν ςτο 1ο Συνϋδριο - 

Forum Νεολαύασ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ με θϋμα «Οι Νϋοι ςτισ 

Περιφϋρειεσ τησ Ευρώπησ - Μεταλιγνιτικό Εποχό και Ανϊπτυξη - Διϊλογοσ, Καινοτομύα 

και Δρϊςεισ», το οπούο διοργανώνει ο Όμιλοσ Ενεργών Νϋων Φλώρινασ (7-9 Οκτωβρύου 

2022). 
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