
Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10

Ταχ. Κωδ. : 10679 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Τηλέφωνο : 2131339774 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
e-mail : e.avgerinou1@minfin.gr Τμήμα  Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ. κ. 
Απόστολο Αβδελά και Κωνσταντίνο Χήτα
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

     ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5400/26-3-21  Ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5400/26-3-21 Ερώτησης  που κατέθεσαν οι  Βουλευτές 
κ. κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, σας  γνωρίζουμε  τα ακόλουθα:

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», συζητήθηκε εκτενώς στις 6 
Απριλίου τ.ε. σε κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών  Οικονομικών Υποθέσεων, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του  
Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην οποία μετείχαν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές και στις 27 
Απριλίου τ.ε. υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία 
αξιολόγησης σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό (ΕΕ 2021/241).

Ο πρώτος άξονας του Σχεδίου αφορά την μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο 
περιβάλλον. Ο άξονας προωθεί τον εθνικό στόχο της Ελλάδας για πλήρη απολιγνιτοποίηση 
έως το 2028 και σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, ενώ εισαγάγει 
ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικοοικονομικής και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης,  για την ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από την 
απολιγνιτοποίηση, διασφαλίζοντας τη δίκαιη  μετάβαση.

Με ζητούμενο την στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση το Σχέδιο 
συμπεριλαμβάνει επενδυτικό έργο ύψους 242 εκ. ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. & εκπτώσεις) για την 
αποκατάσταση εδαφών παλαιών ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη. 

Η αποκατάσταση των εδαφών αποτελεί κυρίαρχη πρόκληση της δίκαιης μετάβασης, τόσο στην 
περιβαλλοντική (εξυγίανση, ανάπλαση, και υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης του 
τοπίου και του περιβάλλοντος), όσο και στην αναπτυξιακή της διάσταση, με αναπροσαρμογή 
των χρήσεων γης και τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. 

ΥΠΟΙΚ 18/05/2021

Α. Π.: 58087 ΕΞ 2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
EVANTHIA
AVGERINOU
 2021-05-18
 13:24:09+03:00



Σελίδα 2 από 2

Επίσης αξιόλογο μέρος του εξοικονομώ κατ ‘ οίκον θα αφορά αποκλειστικά σε ευάλωτα 
νοικοκυριά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

OIKONOMIΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
4.  Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου                                                                                                                             


