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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                                             Κοζάνη,        03/11/2020 
                                                             Αριθμ.  Πρωτ.   :  3326 

Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα  
                           Κούτσιανου Κατερίνα  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για το έργο  

 

«Carbon Intensive Regions in Transition‐ Unravelling the Challenges of Structural Change», 

«Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα‐ Ξεπερνώντας τις προκλήσεις 

των διαρθρωτικών αλλαγών»  
 

Ακρωνύμιο: CINTRAN 

Number: 884539    
Θεματική Ενότητα : LC‐SC3‐CC‐1‐2018‐2019‐2020 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Διαστάσεις  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  53  του Ν.  2218/1994  (ΦΕΚ  Α’  90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 

και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 193 παρ. 5 
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σύμφωνα  με  το  οποίο  «Η  πρόσληψη  του  πρόσθετου  επιστημονικού  προσωπικού,  το  οποίο 

απαιτείται  για  την  εκτέλεση  προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  για  την  επίβλεψη  και 

υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από τα Υπουργεία, τη 

Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 

διεθνείς  οργανισμούς ή προγραμμάτων  τεχνικής  βοήθειας ή  για  την  εκπλήρωση υποχρεώσεων 

από συμβάσεις  με  διεθνείς  οργανισμούς,  γίνεται  με  σύμβαση μίσθωσης  έργου  κατ’  εφαρμογή 

του άρθρου 10 του ν.3812/2009  (ΦΕΚ 234 Α’). Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της 

περίπτωσης  δ’  της  παρ.  4  του  άρθρου  10  του  ανωτέρω  νόμου  και  προσλαμβάνεται  από  τον 

Πρόεδρο  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης,  μετά  από  σχετική  έγκριση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης 

του  χρόνου  εκτέλεσης  του  προγράμματος  ή  ολοκλήρωσής  του  έργου,  αποκλειομένης,  σε  κάθε 

περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου», ,  

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  του  Ν.  3812/09  (ΦΕΚ  234Α’)  «Αναμόρφωση  συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 78Β), 

6. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019), 

7. Τις  διατάξεις  του Ν.4314/2014  (ΦΕΚ Α’  265)  «Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β)Ενσωμάτωση  της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης  Ιουνίου 2012  (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,  

8. Τις  διατάξεις  της  ΥΠΑΣΥΔ  137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18  (ΦΕΚ  Β/5968/31.12.18)  Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 

υπουργικής  απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθμ. 
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81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015  (ΦΕΚ  Β’  1822)  υπουργικής  απόφασης  “Εθνικοί  κανόνες 

επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020  –  Έλεγχοι  νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και  Ενδιάμεσους  Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των  αποτελεσμάτων  αξιολόγησης 

πράξεων”»,  

9. Το με αριθμ. πρωτ. 61665/11.06.2019  (ΑΔΑ : ΨΘΑΓ465ΧΙ8‐ΖΥΟ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσμικής  Υποστήριξης,  Εθνική  Αρχή  Συντονισμού  ΕΣΠΑ,  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων 

Επενδύσεων  και  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  με  θέμα  «Οδηγίες  για  τη 

δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014 ‐2020, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ»,   

10. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, 

11. Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών 

διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της 

παρούσας,    καθώς  και  του συνόλου  των διατάξεων  του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

12. Την αριθμ.  31/2019 απόφαση  του  Δ.Σ.  (Πρακτικό  6/2019 ΑΔΑ  : ΩΡ11ΚΧΨ‐ΠΥΛ)  με  την  οποία 

αποφασίστηκε η συμμετοχή  του φορέα μας στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης 

του  έργου  «Carbon  Intensive  Regions  in  Transition  –  Unravelling  the  Challenges  of  Structural 

Change»  και  Ακρώνυμο  CINTRAN  στη  θεματική  ενότητα  LC‐SC3‐CC‐1‐2018‐2019‐2020  : 

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις μετάβασης προς καθαρή ενέργεια του Προγράμματος 

Horizon 2020,  

13. Tην   έγκριση του έργου «Carbon Intensive Regions in Transition – Unravelling the Challenges of 

Structural  Change»  και  Ακρώνυμο  CINTRAN  του  Προγράμματος  Horizon  από  την  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 
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14. Το  εγκεκριμένο  τεχνικό  δελτίο  του  έργου  (Application  Form),  το  οποίο  υποβλήθηκε  και 

εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

15. Το από 22.07.2020 e‐mail του Επικεφαλής εταίρου του έργου,   Wuppertal  Institut Fuer Klima, 

Umwelt,  Energie  gGmbH,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης  πρόσκλησης  και 

σύμφωνα με το οποίο προστίθεται WP 8 και στο οποίο ονοματίζονται τα παραδοτέα D.8.1 Working 

with human participants  και D.8.2 Ethical matters related to data protection and privacy χωρίς 

αναφορά στο χρόνο υλοποίησης  αυτών ή περαιτέρω περιγραφή του αντικειμένου   

16. Το GRANT AGREEMENT Number 884539 CINTRAN  

17. To Horizon 2020 Model Consortium Agreement 2020‐01‐30    

18. Το  Προγραμματικό  Πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  Έρευνα  και  την  Καινοτομία  

(Η2020) 

19. Την με Α.Π. 37/09.01.2020 (ΑΔΑ : ΨΨΜΦΚΧΨ‐ΜΚΕ‐Α/Α 7) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης, 

20. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

21. Τον  προϋπολογισμό του έργου 

 

 

Ανακοινώνει 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη,   για το έργο «Carbon Intensive Regions in 

Transition‐ Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνη‐

τική δραστηριότητα ‐ Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»    (number 884539) 

στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης του 

έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, άτομο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα για τον Κωδικό Απασχό‐
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λησης  και  τα  αναφερόμενα  Work  Packages  και  σύμφωνα  με  το  application  form  του  έργου 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) : 

 

Υλοποίηση  των  αναφερόμενα  στην  παρούσα  WPs  με  έκτακτο  προσωπικό  (project  staff  ‐‐

προσωπικό που συμβάλλεται με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ειδικά 

για τις ανάγκες του εν λόγω έργου) με το οποίο συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου   

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο στο πλαίσιο της παρούσης καθορίζεται με απόφαση 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μα‐

κεδονίας    

Το  φυσικό  πρόσωπο  συμβάλλεται  με  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  

ειδικά για τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου («νέο» προσωπικό).  

Το φυσικό πρόσωπο εργάζεται υπό τις οδηγίες  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις του τελευταίου ή στον τόπο υλοποίησης του έργου και η απα‐

σχόλησή του σχετίζεται ευθέως και άμεσα με το έργο με τα μέσα που διαθέτει το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

 Η καταρτισθείσα στο πλαίσιο της παρούσης Σύμβαση μίσθωσης έργου δύναται να ανανεωθεί  ή 

να επεκταθεί χρονικά μέχρι την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου 

 Τα καθήκοντα του φυσικού προσώπου στο υπό εκτέλεση έργο ανατίθενται στο φυσικό πρόσωπο 

για συγκεκριμένο χρόνο και πάντοτε απασχολείται  για την υλοποίηση έργου σε σχέση με τα Πα‐

κέτα  Εργασίας  (Work  Packages), Παραδοτέα  (Deliverable)  και  σύμφωνα με  το  χρονοδιάγραμμα 

του έργου    

Οι ώρες που το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο και οι αντίστοιχες εργασίες που υλοποιού‐

νται θα αποτυπώνονται σε φύλλο χρονοχρέωσης (timesheets)  

Το προσωπικό της παρούσης κατά την απασχόλησή του στο έργο δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας , δεν απασχολείται  σε γενικές 

υποστηρικτικές εργασίες  και  χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένο αντικείμενο και αυστηρά περιορι‐

σμένη χρονική διάρκεια  

To προσωπικό συμβάλλεται με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με Σύμβα‐

ση μίσθωσης έργου, στη βάση ωρών ανάλογα προς τις ανάγκες του έργου   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 
απασχόλησης 

/WP  
Τόπος εκτέλεσης 

Θέση Απασχό‐
λησης 

Διάρκεια έρ‐
γου , σύμβα‐
σης/διάρκεια 
απασχόλησης 

Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικότητα 

101 
/2,5,6,7,8 

Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας  και όπου 
αλλού απαιτείται ανά‐
λογα με τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου 

Staff   

 48 μήνες/7,5 
ανθρωπομή‐

νες  
Με δυνατότη‐
τα ανανέωσης 
σε περίπτωση 
παράτασης 
του έργου   

 
 
 
1   Π.Ε.  

ή Α.ΤΕΙ  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

101 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι Πολυτεχνικών ή Οικονομικών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  Σχολών  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. (αντίστοιχο με τις προηγουμένως αναφερόμενες σχολές) ή ισό‐
τιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης σχολής ειδικότητας 

2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση)
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών . 
4. Επαγγελματική εμπειρία την τελευταία πενταετία, από 12 έως 50 μήνες ως 

μέλος  ομάδας  έργου σε  ολοκληρωμένα συγχρηματοδοτούμενα  ευρωπαϊκά 
διακρατικά ή διαπεριφερειακά έργα ( INTERREG, ERASMUS) ή HORIZON, 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του πίνακα Β, 
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα προς βαθμολόγηση κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 101 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για κωδικό απασχόλησης 101 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του πίνακα Β 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 
Βαθμός Χ 10 έως          

100 μόρια 
40 % 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπως ορίζεται στα προσόντα της θέσης)   

Εμπειρία  από 12 έως και 50 μήνες 
1 μόριο ανά μήνα / από 

12 έως 50 μόρια 
60 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  Από 62 έως 150 μόρια  100% 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο  
Αμοιβή 

101 

staff  
Υλοποίηση των WP 2,5,6,7,8 όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 

ης παρούσης Πρόσκλησης  

  

 
24.000,00 € 

 
Συμπεριλαμβανο‐
μένου του ΦΠΑ και 
όλων των νομίμων 

κρατήσεων 
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1.Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (βάση 5 άριστα 10) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψη‐
φία. 
2.Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχιακός τίτλος σπου‐
δών  μετά  από  έκδοση  σχετικής  διαπιστωτικής  πράξης  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία                  
(Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επι‐
πέδου”).   
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργα‐
σίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συνα‐
φή με το αντικείμενο της θέσης, όπως ορίζεται στα προσόντα κάθε κωδικού απασχόλησης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101  

Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  τη  λήψη  του  βασικού  τίτλου 
σπουδών  με  τον  οποίο  οι  υποψήφιοι  μετέχουν  στη  διαδικασία 
επιλογής  και  αφορά  επαγγελματική  εμπειρία  της  τελευταίας 
πενταετίας, 12 ‐ 50 μηνών ως μέλος  ομάδας έργου σε ολοκληρωμένα 
συγχρηματοδοτούμενα  ευρωπαϊκά  διακρατικά  ή  διαπεριφερειακά 
έργα ( INTERREG, ERASMUS) ή HORIZON, 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση : 

Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό θα περιέχει και 
Πίνακα Έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον α) ο τίτλος 
του  έργου,  β)ο  χαρακτηρισμός  του  ως  συγχρηματοδοτούμενο 
ευρωπαϊκό  διακρατικό  ή  διαπεριφερειακό  (  INTERREG,  ERASMUS)  ή 
HORIZON,  γ)  το  αντικείμενο  των  εργασιών  και  δ)  οι  ημερομηνίες 
έναρξης & ολοκλήρωσης του έργου 

‐ Απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, εκ του πρωτοτύπου, βεβαιώ‐
σεων καλής εκτέλεσης ή προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών από 
τις οποίες να προκύπτουν με σαφήνεια τα ανωτέρω στοιχεία α‐δ, συ‐
νοδευόμενες από ευκρινή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσε‐
ων 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1. Σε  περίπτωση  που  2  ή  περισσότερα  έργα  συμπίπτουν  ημερολογιακά  οι  μήνες  εμπειρίας 

λαμβάνονται υπόψη μία φορά 
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2. Η εμπειρία αποδεικνύεται μόνο όπως αναφέρεται ανωτέρω. Άλλοι τρόποι δεν γίνονται δε‐

κτοί 

3. Τα έργα που υποβάλλονται προς προσμέτρηση εμπειρίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένα 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου  

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) οφείλουν να 

προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματά της δικαιο‐

λογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά, τα οποία πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε 

διαφορετική περίπτωση θα προσκομίζονται φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασης αυτών. 

Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και 

η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπό‐

ντων δικαιολογητικών δεν επιτρέπεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ :  

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της να γίνει στο χώρο ανακοινώ‐

σεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του, καθώς και 

στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδες : https://diavgeia.gov.gr & http://www.pta.pdm.gr).  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ :  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  όπως  αυτή  περιλαμβάνεται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκε‐

λο με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονι‐

κού ταχυδρομείου) όπως περιγράφεται παρακάτω με οποιοδήποτε τρόπο, στα γραφεία της υπηρε‐
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σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη, υπόψη κ. Μακρή Ιωάννα και Κούτσιανου Κατερίνα (τηλ. επικοινω‐

νίας: 2461350985, 2461350996), με τη σήμανση: Αίτηση συμμετοχής για την με Α.Π. 3326/03‐11‐

2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση 

με  κωδικό  101  στο  πλαίσιο  του    έργου  με  τίτλο    «Carbon  Intensive  Regions  in  Transition‐ 

Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνη‐

τική δραστηριότητα‐ Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»  (number  

884539 ). 
 

Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  τον 

αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία. 

Οι αιτήσεις  που  για οποιοδήποτε  λόγο  κατατεθούν ή υποβληθούν μετά  την ημερομηνία  και ώρα 

λήξης  κατάθεσης  των  αιτήσεων,  βάσει  του  πρωτοκόλλου  εισερχομένου  στην  Υπηρεσία,  δεν  θα 

γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.  

Η ως  άνω  αίτηση  επέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης.  Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  που  αναφέρονται 

στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986). 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 16/11/2020 ημέρα Δευτέρα . 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητι‐

κών με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρο‐

νικού ταχυδρομείου), ο οποίος θα φέρει εντός, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψη‐

φιότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα: 

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 

Β. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ‐ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Γ. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
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Δ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένο πίνακα έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω 

Ε.  Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  απαιτούμενων  ανά  θέση,  τίτλων  σπουδών  ή  αναγνώρισης  από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να αναγράφει τον ακριβή βαθμό την ημερομηνία και το έτος κτήσης αυ‐

τού.  Σε  περίπτωση  που  ο  βαθμός  εκφράζεται  με  αξιολογικό  χαρακτηρισμό  ή  με  ακέραιο  αριθμό 

πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικίας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δε‐

καδικά ψηφία. 

Εάν  ο  τίτλος  σπουδών  έχει  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή  απαιτείται  Πράξη  αναγνώρισης  από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυ‐

τών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  

Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας (integrated master) αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχια‐

κός τίτλος σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος 

και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου”). 

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται και το ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.  

ΣΤ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων ή εγγράφων που αποδεικνύουν τη γνώση της Αγγλικής βά‐

σει κανόνων ΑΣΕΠ, συνοδευόμενοι από  την επίσημη μετάφρασή τους σε απλό αντίγραφο. 

Ζ. Απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή προϋ‐

πηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών από τις οποίες να προκύπτουν με σαφήνεια τα άνωθεν στοιχεία 

α‐δ του πίνακα εμπειρίας συνοδευόμενες από ευκρινή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υ‐

ποψηφίων. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, κα‐

θώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο πε‐

ριεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει 

λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμε‐
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τοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει απο‐

δεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλη‐

σης  καθώς  και  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  για  την  βαθμολόγηση 

όλων των κριτηρίων. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Περιφερειακού Ταμεί‐

ου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτε‐

ται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην 

αίτηση  του,  η  οποία  επέχει  θέση  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  επισύρει  τις  προβλεπόμενες  ποινικές  και 

διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την α‐

κρίβεια και  την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια  των 

δηλουμένων,  κατόπιν  δυνητικού  ελέγχου  γνησιότητας,  επιφέρει  τον αποκλεισμό  του  και  σε  περί‐

πτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

 

O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης της διαδι‐

κασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II )      στην επεξεργασία των δεδομένων του 

από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή μετά το 

διάστημα αυτό, οφείλει βάσει της  ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας να διατηρεί όλη την διαδικασία 

της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των προσωπικών δεδομένων) σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρο‐

νικό και φυσικό). 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ :   

Κατάταξη υποψηφίων‐Διαδικασία επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα  κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολό‐

γησης  βάσει των κριτηρίων της παρούσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της ο‐

ποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται 

ως εξής:  
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1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάση των κριτηρίων της παρού‐

σας  πρόσκλησης  και  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  υπολογισμού  που  αναλυτικά  εκτίθεται  στον  Πίνακα 

Δ101. 

2. Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση των στοιχείων 

των  υποψήφιων.  Θα  ακολουθήσει  αντιπαραβολή  (διοικητική  επαλήθευση)  και  μοριοδότηση  των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που αναφέρονται 

στην  αίτηση,  αλλά  δεν  τεκμηριώνονται  με  την  υποβολή  των  αντίστοιχων  πιστοποιητικών  δεν  θα 

ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

3. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με 

βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 

4. Στην περίπτωση  ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 

τη μεγαλύτερη εμπειρία. 

5. Στην  περίπτωση  ύπαρξης  ξανά  ισοβαθμίας  των  υποψηφίων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις,  μετά  την 

εφαρμογή του κριτηρίου της περίπτωσης 4, προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

στο βαθμό πτυχίου. 

6. Στην  περίπτωση  ισοβαθμίας  των  υποψηφίων  και  μετά  την  εφαρμογή  του  κριτηρίου  της  περί‐

πτωσης 5 διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ :  

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά  την  κατάρτιση  των πινάκων,  η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,  το αργότερο μέσα σε  τριάντα 

(30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους προσωρινούς 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας  (ιστοσελίδας  : www.pta.pdm.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφε‐

ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  ,  ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό αποδεικτικό α‐

νάρτησης. 

Κατά  των πινάκων αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η άσκηση ένστασης  μέσα σε απο‐

κλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτι‐
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κής Μακεδονίας (ιστοσελίδα : www.pta.pdm.gr) και του πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας . 

  Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέ‐

ρα  αργίας  των  Δημοσίων  Υπηρεσιών,  τότε  η  προθεσμία  παρατείνεται  αυτοδικαίως  μέχρι  και  την 

πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέ‐

λευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Περιφερειακό Τα‐

μείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη, εντός σφραγισμένου φακέλου 

διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και με την ένδειξη: 

 Ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την με Α.Π. 3326/03‐11‐

2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέ‐

ση με κωδικό 101 στο πλαίσιο του   έργου με τίτλο ««Carbon Intensive Regions in Transition‐ 

Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνη‐

τική δραστηριότητα‐ Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»  
(number 884539). 

 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του 

πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους 

οι οποίοι έχουν δικαίωμα παρέμβασης εντός 5 ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της έν‐

στασης. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με  την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση  της Αρχής Προ‐

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδο‐

νίας, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, σύμ‐

φωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση  έννομου συμφέροντος).  

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οι Πίνα‐

κες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό τόπο του Περιφερεια‐

κού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 
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Η επιτροπή ενστάσεως υποχρεούται να συντάξει πρακτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημε‐

ρών αρχόμενης μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής παρεμβάσεων. Το πρακτικό διαβιβάζε‐

ται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την σύνταξη και ανάρτηση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης & 

Βαθμολογίας των Υποψηφίων.   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Απασχόληση   

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθω‐

σης  έργου με  τους  επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά  την  κατάρτιση  των πινάκων  κατάταξης 

των  υποψηφίων.  Τυχόν αναμόρφωση  των  πινάκων  κατόπιν  ένστασης,  συνεπάγεται  ανακατάταξη 

των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με 

τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.  Οι υποψήφιοι 

αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για το παρεχόμενο έργο τους έως την ημέρα της 

λύσης της σύμβασης , χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από  τη λήξη  της σύμβασής  τους, αντικαθίστανται  με 

άλλους  από  τους  εγγεγραμμένους  και  διαθέσιμους  στον  πίνακα  της  οικείας  ειδικότητας,  κατά  τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, 

είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν αποκλειστικά στην κά‐

λυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρό‐

γραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανά‐

πτυξης Δυτικής Μακεδονίας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ :  

Αντικείμενο του έργου 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Πρόγραμμα : Horizon 2020‐Research and Innovation Framework Programme 

Τίτλος Έργου : «Carbon Intensive Regions in Transition‐ Unravelling the Challenges of Structural   
                         Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα‐ Ξεπερνώ 
                         ντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»  
 
Ακρωνύμιο: CINTRAN 

Θεματική Ενότητα : LC‐SC3‐CC‐1‐2018‐2019‐2020 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Διαστάσεις  
 

Φορέας Υλοποίησης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διάρκεια έργου: 48 μήνες 

Διάρκεια σύμβασης: 7,5 ανθρωπομήνες   

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 3.057.633,00  € 

Προϋπολογισμός Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

38.125,00 €     100% Ευρωπαϊκοί Πόροι από τον οποίο   

24.000,00 €     κατηγορία staff  

 

Στο παράρτημα 3 της παρούσης παρατίθεται ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ :  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

σε  χώρο  που  θα  τους  παραχωρήσει  το Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  και 

όπου αλλού απαιτείται ανάλογα με  τις ανάγκες υλοποίησης  του έργου και σύμφωνα με  τον προ‐

βλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου.   

 

 

         

 

 

 

 

                                                                       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Γεώργιος Κασαπίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΜΕ .......  / ............. 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

«Carbon Intensive Regions in Transition‐ 
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................................... 

Αριθ. ανακοίνωσης 
[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 
  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται 

από το φορέα ανάθεσης] 

 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α Γ   

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:  

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:  

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό: 15. e-mail:  
 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή Α.ΤΕΙ  καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό 
του τίτλου αυτού  στη στήλη β.  και το έτος κτήσης του (στήλη γ.)]

ΑΔΑ: ΨΕ5ΩΚΧΨ-7ΨΝ



 

 

         

 

	
2461350985   i.makri@pta.pdm.gr       Περιοχή ΖΕΠ         501 00,  Κοζάνη 19 

   

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική μορφή) 

γ. έτος 
κτήσης 

1.     

2.     

3.     
 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης 
της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση 
ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
 

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [δηλώστε ποια από τις επιλογές απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε  (πεδίο α.) αν 
κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής (πεδίο β.) καθώς και πόσους μήνες τεκμηρίωσης της εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

α. Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε τον αντίστοιχο κωδικό 
απασχόλησης από την ανακοίνωση]      

γ. Κύρια προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα)  
     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό των μηνών για την τεκμηρίωση 
της εμπειρίας που διαθέτετε]       

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. .................................................................................... 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό 
θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά 
το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίε-
ση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις . 
  

 Ημ ερομ ην ία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι . . . .   

  

 Ον ομ ατεπώνυμ ο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:  Οδός: Αριθ:  ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

- Συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση 
των δεδομένων μου, προσωπικών και μη, τα οποία υποβάλλω για την με αριθμό ………………………..  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

- Γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να διατηρεί τα δε-
δομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο, ηλεκτρονικό και φυσικό (4)

Ημερομηνία:      ………….….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΑΔΑ: ΨΕ5ΩΚΧΨ-7ΨΝ



 

 

         

 

	
2461350985   i.makri@pta.pdm.gr       Περιοχή ΖΕΠ         501 00,  Κοζάνη 22 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
A. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CINTRAN «Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling 

the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική 

δραστηριότητα-Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»  

 

A.1 Γενικές πληροφορίες 

Τίτλος του έργου CINTRAN: «Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling the 

Challenges of Structural Change»: … 

 

Γενικός στόχος του έργου CINTRAN:  

Το έργο «Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling the Challenges of 

Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα- 

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών» με ακρωνύμιο CINTRAN, 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon.   

Η ΕΕ έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό της 

οικονομίας αποσκοπώντας στην κλιματική ουδετερότητα.  Για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον οδεύουν τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, στην σταδιακή κατάργηση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων 

στον τομέα της ενέργειας, ενώ η κινητοποίηση της βιομηχανίας  καθίσταται αναγκαία για 

την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας. Παρατηρείται ότι, από το 

1970 έως το 2017, η ετήσια εξόρυξη υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο τριπλασιάστηκε και 

εξακολουθεί να αυξάνεται, συνιστώντας μείζονα παγκόσμιο κίνδυνο. Περίπου το ήμισυ των 
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συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και πάνω από το 90 % της απώλειας 

βιοποικιλότητας και της καταπόνησης των υδάτινων πόρων οφείλονται στην εξόρυξη 

πόρων και στη μεταποίηση υλικών, καυσίμων και τροφίμων, ενώ η βιομηχανία της ΕΕ 

εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 20 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, 

παραμένοντας εξαρτημένη από την παροχή νέων υλικών που εξορύσσονται, πωλούνται και 

μεταποιούνται σε αγαθά και, στο τέλος απορρίπτονται ως απόβλητα ή εκπομπές1. 

Σημειώνουμε ότι, μόνο το 12 % των υλικών που χρησιμοποιεί προέρχεται από 

ανακύκλωση2. Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο ΕΕ καθώς και οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού3, η 

κατάργηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στον τομέα της ενέργειας και η 

απολιγνιτοποίηση της βιομηχανίας καθίσταται αναπόφευκτη. Η βιομηχανίες που εξαρτώνται 

από ορυκτά καύσιμα δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε επίπεδο ΕΕ αλλά συγκεντρώνονται 

σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα, λιγνίτη.  Η 

μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις για περιφέρειες που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από βιομηχανίες με βάση ορυκτά καύσιμα ή από την εξόρυξη ορυκτών 

καυσίμων προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες είτε για την ανάπτυξη νέων 

γραμμών επιχειρήσεων, είτε για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των διαρθρωτικά 

αδύναμων περιοχών. Η  κατάργηση της χρήσης άνθρακα ή λιγνίτη στην περίπτωση της 

Ελλάδας, αναμφίβολα  θα οδηγήσει σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές με επιπτώσεις στις 

περιφερειακές οικονομίες, αγορές εργασίας, καθώς και για την κοινωνική, πολιτική, 

πολιτιστική και δημογραφική σύνθεση των περιφερειών. Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές 

δύναται να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, κοινωνική αναταραχή, 

 
1 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στον διαδικτυακό τόπο  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐

content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 

2 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στον διαδικτυακό τόπο  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐

content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 

 
3 Στον διαδικτυακό τόπο https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EL 
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επιδεινούμενες κοινωνικές ανισότητες και άλλες δυσκολίες. Για να ελαχιστοποιηθούν 

τέτοιες συνέπειες, είναι απαραίτητη η καλύτερη κατανόηση των προτύπων και του 

δυναμικού χαρακτήρα των επερχόμενων διαρθρωτικών αλλαγών ως συνέπεια της 

απολιγνιτοποίησης, σε περιφερειακό επίπεδο, επιπροσθέτως πρέπει να γίνουν κατανοητοί 

οι παράμετροι εκείνοι που καθορίζουν τον βηματισμό του μετασχηματισμού και επίσης την 

ιδιότητα των τοπικών ή περιφερειακών δρώντων να προσαρμόζονται και να δημιουργούν 

ενεργά εναλλακτικές δομές. Το CINTRAN στοχεύει να καταστήσει ικανές αυτές τις 

δραστηριότητες μέσω υψηλού βαθμού ενοποίησης, κοινής συνεργασίας της διεπιστημονικής 

κοινότητας και των περιφερειακών stakeholders. Συνδυάζει την ποσοτική έρευνα με βάση 

το μοντέλο με την ποιοτική σε βάθος ανάλυση. Εν προκειμένω, η ποιοτική έρευνα στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα εστιάσει σε τέσσερις περιοχές εξαρτώμενες από τα  

ορυκτά καύσιμα και συγκεκριμένα: Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα), Σιλεσία (Πολωνία), Ida-

Virumaa (Εσθονία) και στην περιοχή εξόρυξης του Ρήνου (Γερμανία). Οι εν λόγω περιοχές 

επελέγησαν για να καλύψουν διαφορετικές πτυχές διαφορετικών καυσίμων, κατάσταση 

οικονομικής ανάπτυξης, διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας, πολιτική οικονομία 

και την σύνθεση του χώρου. Η τελευταία περίπτωση προσεγγίζει θέματα 

(κοινωνικοοικονομικά ζητήματα) όπως το εισόδημα, η ανεργία, η περιφερειακή ανάπτυξη 

κλπ. Η ποικιλομορφία αυτή θα επιτρέψει στο πρόγραμμα να αντλήσει γενικευμένες 

γνώσεις για τα πρότυπα, την δυναμική της απολιγνιτοποίησης και τις δομικές, 

διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να είναι αντίστοιχες των απαιτήσεων των 

επιλεχθέντων περιοχών και που έχουν σημασία τόσο για τις περιοχές έντασης άνθρακα 

(στην περίπτωση της Ελλάδας λιγνίτη) όσο και για τις γειτνιάζουσες με αυτές χώρες.           

Εν κατακλείδι, το έργο απαντά στην πρόσκληση H2020 "LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: 

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις μετάβασης προς καθαρή ενέργεια4. Μέσω 

διεπιστημονικής έρευνας, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

 
4Στον διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020 
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• Καθιέρωση και εφαρμογή ενός θεωρητικού πλαισίου για την επεξήγηση των προτύπων 

και της δυναμικής των διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας ως βοήθεια προς τις Περιφερειακές Αρχές, για το σχεδιασμό απο-

τελεσματικής πολιτικής και τη  λήψη στρατηγικών αποφάσεων, κατά τη διαδικασία της με-

τάβασης τους σε οικονομίες με χαμηλή ένταση άνθρακα. Η μεθοδολογία θα βασίζεται σε 

εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών ευπάθειας 

(vulnerability), των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, των επιπτώσεων από σενάρια και 

στρατηγικές χαμηλών εκπομπών, της μετανάστευσης κ.λπ. 

• Αξιολόγηση των συνεπειών της δομικής αλλαγής σε επιλεγμένες περιοχές εστίασης με βά-

ση 

‐ τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις (ΑΕΠ, εργασία, ανεργία) και τις επι-

πτώσεις τους στη βιωσιμότητα του τοπικού περιβάλλοντος και οικονομίας 

‐ τις Πολιτικές της μετάβασης (βασικοί πολιτικοί παράγοντες και δίκτυα, συμπεριλαμ-

βανομένων των στρατηγικών τους για την προώθηση ή την άρνηση της μετάβασης 

σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών) 

‐ τις Κοινωνικο-δημογραφικές προκλήσεις (εκπαίδευση, δεξιότητες, φύλο, μετανά-

στευση) 

• Αξιολόγηση πρακτικά της προόδου της μετάβασης και του μετασχηματισμού της 

τοπικής οικονομίας, εντοπισμός και αξιολόγηση των στρατηγικών και των πολιτι-

κών αντιμετώπισης (αξιολόγησης του κόστους πολιτικής των μετασχηματισμών). 

Ανάλυση των κύριων διαφορών μεταξύ των περιφερειών που αντιμετωπίζουν απο-

τελεσματικά τη μετάβαση και εκείνων που μένουν πίσω, 

• Αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς και επανάληψης των στρατηγικών αντι-

μετώπισης σε ένα ευρύτερο φάσμα περιφερειών. 

 

 

Ακρωνύμιο: CINTRAN, Reference Number: 864539 
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Project coordinator: WUPERTAL INSTITUT FUR CLIMA, UMWELT, ENERGIE GMBH 

(Wuppertal Germany)  

 

Διάρκεια του Έργου:  

Έναρξη: Μάϊος 2020 – Λήξη: Απρίλιος 2024 

Σύνολο Mηνών: 48  

 

A.2 Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου CINTRAN  

Ο συνολικός Π/Υ του έργου CINTRAN είναι 2.999.405,00 €. 

Αναλύεται ως ακολούθως για κάθε εταίρο: 
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A.3 Πακέτα Εργασίας-Εργασίες -Παραδοτέα  

Συνολικός χρόνος απασχόλησης ανά μήνα για το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Συνολικός προϋπολογισμός στην κατηγορία 

Staff    

Αριθμός 

εργασίας ανά 

WP/παραδοτέο 

Περιγραφή Πακέτου 

εργασίας/εργασία/παραδοτέa     

Summary of 

staff effort για 

ΠΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας   

 WP 1: Theories and Research 

Framework 

- 

Task 1.1 Applying interdisciplinary theories to the 
feasibility of transitions in carbon-intensive 

regions 

 

Task 1.2 Embedding carbon-intensive transitions in 
the regional level 

 

Task 1.3 Conceptualizing holistic whole-systems 
injustices for carbon intensive regions 

 

Task 1.4 Synthesizing the Research Framework  

D.1.1 Research framework for researching 
transitions of carbon-intensive regions: 
Insights from different disciplines, 
scales and epistemological approaches 

 

 WP 2: Dynamics and Patterns of 

Transfomations 

 

1 

Task 2.1 Socio-economic dimension of transition 
dynamics 

 

Task 2.2 Socio-political dimension of transition  
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dynamics 

Task 2.3 Socio-demographic dimension of transition 
dynamics 

 

Task 2.4 Regional Case Studies  

D.2.1 Journal Article Manuscript – Compara-
tive analysis of socio-economic dynamics 
in carbon intensive regions in transition 

 

D.2.2 Journal Article Manuscript – Compara-
tive analysis of socio-political dynamics in 
carbon intensive regions 
in transition 

 

D.2.3 Journal Article Manuscripts – Compara-
tive analysis of socio-demographic dy-
namics in carbon intensive 
regions in transition 

 

D.2.4 Synthesis report including on general 
findings and recommendations (region-
specific as well as overarching 
EU-Level) 

 

D.2.5 Policy Briefs on various aspects of re-
gional transformations 

 

 WP 3: Charting Carbon-intensive 

Regions 

- 

Task 3.1 Quantitative analysis of current 
socio-economic and energy system 

development 

 

Task 3.2 Assessing the outward migration 
patterns and the rise of populism in recent 
years in carbon-intensive regions 

 

Task 3.3 Quantifying the energy system impacts 
of EU deep decarbonisation pathways 

 

Task 3.4 Developing comprehensive/ 
synthetic vulnerability indices for carbon- 
intensive regions 

 

Task 3.5 Assessing the socio-economic impacts 
and public policy costs of the transition 
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in most-vulnerable carbon-intensive 
regions 

Task 3.6 Developing maps visualising key 
connections and results 

 

D.3.1 Report on current socio-economic, energy 
system, socio-political and socio-
demographic challenges including 
a set of slide decks displaying results for 
each of the 10-20 most vulnerable regions 

 

D.3.2 Interactive maps for vulnerable regions  

D.3.3 Journal Article Manuscript on Assessing 
the socio-economic impacts and public 
policy costs of the transition 
in carbon-intensive regions 

 

D.3.4 Journal Article Manuscript on developing 
vulnerability indices integrating energy 
system, socio-economic, 
socio-political and migration dimensions 

 

 WP4: Responses and Impacts to 

Decarbonization Policies 

- 

Task 4.1 Characterizing coping strategies  

Task 4.2 Evaluation of design and implementation 
of decarbonisation policy-mixes 

 

Task 4.3 Elite power and coping strategies  

Task 4.4 In-depth Analysis of Just Transition 

Agreements and the Role of Coal 

Commissions 

 

Task 4.5 Integrative Analysis, Synthesis and Policy 
Guidance 

 

D.4.1 Journal Article Manuscript related to an 
in-depth Analysis of Coal Commissions 

 

D.4.2 Online inventory of coping strategies 
within the platform coaltransitions.org 
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D.4.3 Report on Policy mix evaluation tool in-
cluding indicators to identify relationships 
between regional policy 
mixes and specific coping strategies or 
coping strategy mixes 

 

D.4.4 Journal Article Manuscript related to the 
role of elites vis-a-vis coping strategies 

 

D.4.5 Guidance document for regional actors 
on strategic actions for shaping coping 
strategies [2-3 page document; 
one for each of the different types of car-
bon-intensive regions 

 

D.4.6 Coping strategy guidance documents  

D.4.7 Synthesis academic article manuscript  

 WP 5: Transferability, Replicability 

and Exploitation 

5 

Task 5.1 Co-creation and validation 
for transferability 

 

Task 5.2 Capacity and Knowledge Building  

Task 5.3 Maximizing policy impact  

D.5.1 Capacity building programme concept, 
including needs assessment and method-
ology 

 

D.5.2 Policy brief addressing the European and 
national levels outlining the support 
needed for carbon-intensive 
regions to change their trajectory 

 

 WP 6: Dissemination and 

Communication 

1 

Task 6.1 Creation of and Communication with the 
CINTRAN Network 

 

Task 6.2 Dissemination to the Interested Public and  
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the Media 

Task 6.3 Dissemination to the Scientific Community  

D.6.1 CINTRAN Dissemination Plan  

D.6.2 Regular newsletter updates (twice a year)  

D.6.3 Short report reflecting the dissemination 
output and their reception in the various 
target groups 
 

 

 WP 7: Project Management  0,5 

Task 7.1 Administrative and Financial Management  

Task 7.2 Technical Coordination  

Task 7.3 Project Meetings  

Task 7.4 Quality Control and Risk Management  

D.7.1 Quality Control and Risk Management 
Plan 

 

D.7.2 Data Management Plan  

 WP 8   Δεν αναγράφεται  

D.8.1 Working with human participants  
 

 

D.8.2 Ethical matters related to data protection 
and privacy  

 

 Total months 7,5

 Total budget 24.000,00 €

(Τα παραδοτέα ανά WP και κατηγορία εργασιών αναλύονται κατωτέρω) 
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A.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CINTRAN 
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A.5 Εταίροι του έργου CINTRAN 

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από δεκατρείς (13) εταίρους: 

1 Wuppertal Institut Fuer Klima, Umwelt, Energie gGmbH

 

Γερμανία  

2 Chalmers tekniska högskola AB

 

Σουηδία  

3 E3-MODELLING P.C. 

 

Ελλάδα  

4 ICLEI European Secretariat GmbH

 

Γερμανία 

5 The University of Sussex ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ   

6 Technical University Berlin 

 

Γερμανία 

7 Vienna Institute for International Economic Studies

 

Αυστρία  

8 WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów

Ekonomicznych i Europejskich 

Πολωνία  

9 Universitetet i Bergen 

 

Νορβηγία  

10 Estonian Environmental Research Centre

 

Εσθονία 

11 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit - Ida-Virumaa Association of 
the 

Local Governments 

Εσθονία  

12 Periferiako Tameio Anaptyxis (Periferias Dytikis Makedonias)-
Regional Development Fund of Western Macedonia  

Ελλάδα 

13 Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH

 

Γερμανία  
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Α 6. Σύντομη επισκόπηση του έργου   

Σύντομη επισκόπηση του έργου CINTRAN – Σκοποί  

Συμβάλει στη 

δημιουργία 

γνώσης 

Αναλυτική Καθιερώνει μια ισχυρή θεωρητική βάση για την 

ενσωμάτωση διαφορετικής, βαθιάς γνώσης, 

αναφορικά με τη μεταμόρφωση περιοχών 

υψηλής  έντασης άνθρακα/λιγνίτη και 

κατανόηση του τρόπου που οι μεταμορφώσεις 

αυτές διαμορφώνονται από ανησυχίες περί 

αδίκου, βαθιά χαραγμένες σε πολυεπίπεδες 

διαδικασίες διακυβέρνησης. 

Εμπειρική  Αναπτύσσει μια γενικευμένη κατανόηση της 

δυναμικής, των προτύπων, του κόστους και 

των επιπτώσεων της απανθρακοποίησης-

απολιγνιτοποίησης,  περιοχών έντασης 

άνθρακα/λιγνίτη, ιδιαίτερα των σχετιζόμενων 

με το ενεργειακό τους σύστημα,   των 

κοινωνικοοικονομικών,  των 

κοινωνικοπολιτικών και κοινωνικο-

δημογραφικών συνθέσεων και των 

μεγαλύτερων κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων 

στα οποία είναι βαθιά ενσωματωμένα. 

Προσδιορίζει υπάρχουσες επιτυχημένες 

στρατηγικές και συνδυασμούς πολιτικών, 

υπολογίζει το πολιτικό κόστος για την επιτυχή 

και κοινωνικά σωστή 

απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση περιοχών 
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έντασης άνθρακα. 

Εφαρμογή γνώσης Παρέχει τα εργαλεία στις περιοχές υψηλής 

έντασης άνθρακα για αυτοαξιολόγηση, 

παρακολούθηση και σύγκριση 

της προόδου μετάβασης, Επίσης, εφαρμόζει  

πολιτικές συστάσεων και έναν οδηγό-κώδικα 

των τρωτών σημείων που χαρακτηρίζουν  

περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές 

Διάχυση γνώσης Δημιουργεί την επονομαζόμενη «Ακαδημία 

Περιοχών σε μετάβαση»( Regions in Transition 

Academy), οργανώνει σειρά διαδικτυακών 

σεμιναρίων (Webinar Series) και βάση 

δεδομένων «Knowledge base» για την 

ανταλλαγή γνώσεων σε περιοχές εντάσεως 

άνθρακα/λιγνίτη που είναι σε μετάβαση. 

Επιπροσθέτως προωθεί στρατηγικές ανοιχτής 

πρόσβασης και ταυτόχρονα ενισχύει υφιστάμενα 

δίκτυα και πλατφόρμες για μεγιστοποίηση των 

ωφελειών από τα ανωτέρω εφαρμοζόμενα   
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B. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου   Έργου  

Ακολουθεί η περιγραφή των απαραίτητων πακέτων εργασίας, εργασιών και παραδοτέων 

για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Το έργο, οι εργασίες αφορούν στην υλοποίηση του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενα 

πακέτων εργασίας, ανά κατηγορία εργασίας, ανά παραδοτέο,  του έργου Carbon Intensive 

Regions in Transition- Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση 

περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα- Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των 

διαρθρωτικών αλλαγών» με ακρωνύμιο CINTRAN, που υλοποιείται στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon έχουν ως εξής:    

 

Σημαντικές παρατηρήσεις:  

 Τα παραδοτέα του έργου στο εταιρικό επίπεδο θα είναι στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο application form, όπως σχετικά 

αναφέρεται στο παρόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής    

 Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των παραδοτέων οι υποδείξεις και οι 

οδηγίες του Project Coordinator του έργου, υπεύθυνου για την εφαρμογή του work 

Plan του έργου,  των υποδείξεων και οδηγιών του WP Leader, στην αρμοδιότητα 

του οποίου ανήκει η διοίκηση των εργασιών του πακέτου εργασίας ευθύνης του, με 

τις οποίες ο απασχολούμενος οφείλει να συμμορφώνεται  

 Επιπλέον παραδοτέα δύναται να προστεθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου, το οποίο χαρακτηρίζει δυναμική ροή  
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και να τις ακολουθεί κατά τη 

διάρκεια του έργου 

 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας παρακολουθεί - εποπτεύει - 

καθοδηγεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου με την ομάδα έργου της και 

θα παράσχει στον απασχολούμενο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν 

χρειάζεται, καθώς και θα υποβοηθά στην προώθηση των πακέτων εργασίας, των  

εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς της, πάντα υπό την εποπτεία των 

επικεφαλής εταίρων 

 Ο απασχολούμενος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις 

δραστηριότητες του έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές 

περιγράφονται ανωτέρω. Ο απασχολούμενος απαιτείται να είναι πολύ καλός 

γνώστης του έργου, ώστε,  να δύναται σε κάθε συμμετοχή του να κάνει 

παρεμβάσεις, προτάσεις, να συντονίζει μαζί με άλλους εταίρους κάθε 

γεγονός/εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εφόσον ζητηθεί αρμοδίως από τον 

οικοδεσπότη εταίρο, ή να δίνει συνεντεύξεις εφόσον του ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τα κόστη διαμονής και διατροφής, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, του έργου 

βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και η πληρωμή της δαπάνης γίνεται από την 

κατηγορία other direct costs του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου   

 Δύναται να ζητηθεί η συνεισφορά του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας σε Πακέτο Εργασίας και, που δεν προκύπτει την παρούσα χρονική 

στιγμή από το εγκεκριμένο application form του έργου. Ο απασχολούμενος 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα ζητούμενα, ωστόσο ο χρόνος εργασίας 

για το staff δεν μεταβάλλεται και κατανέμεται συνολικά στα πακέτα εργασίας, 

κατηγορίες εργασιών όπως ορίστηκαν ή θα οριστούν σύμφωνα με τις εν καιρώ 

διαμορφούμενες απαιτήσεις του έργου. Εν κατακλείδι δύναται να γίνουν 

αυξομειώσεις στις ώρες εργασίας ανά μήνα     

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη  

ΑΔΑ: ΨΕ5ΩΚΧΨ-7ΨΝ



 

 

         

 

	
2461350985   i.makri@pta.pdm.gr       Περιοχή ΖΕΠ         501 00,  Κοζάνη 40 

   

 Το χρονοδιάγραμμα και οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο  

χρονοδιαγράμμα του έργου CINTRAN. Μετά από απόφαση του Project 

Management Board του προγράμματος, ή του επικεφαλής  δύναται το 

χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορεία του έργου και 

επομένως και το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων δύναται να τροποποιηθεί, με 

ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Απριλίου 2024  

 Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού Αντικειμένου σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου υλοποίησης του έργου   

 Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις 

(οδηγούς εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για 

την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα HORIZON   

 

Το έργο και οι εκάστοτε πληρωμές του έργου θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 

Απρίλιο 2024 ή σύμφωνα με το ισχύον application form. 
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Περιγραφή-Yλοποίηση του Έργου CINTRAN  

1. Πακέτο Εργασίας 1  

(WP 1 Theories and Research framework) 

Το Πακέτο Εργασίας 1 σκοπεύει:  

 να αναπτύξει ένα μετα-θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της αναγκαιότητας 

των μεταβάσεων από κοινωνίες υψηλής έντασης άνθρακα-λιγνίτη σε οικονομίες με 

χαμηλή ένταση άνθρακα και των ανάλογων δομικών προσαρμογών σε επίπεδο 

περιφέρειας  

 να αντιληφθεί πως να ενσωματώσει διεπιστημονική γνώση από περιοχές με έντονη 

λιγνητική δραστηριότητα και να εφαρμόσει τη γνώση αυτή στις περιοχές που 

εστιάζει το έργο, σε ένα υπο-εθνικό περιφερειακό πλαίσιο επηρεαζόμενο από, 

εθνικά, ευρωπαϊκά και τοπικά συστήματα      

 να αντιληφθεί τις όποιες, μέσα από τα συστήματα, αδικίες που μπορεί να 

προκύψουν ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπισή τους μέσα από το σχεδιασμό 

αποτελεσματικής πολιτικής και λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν 

σε μια δίκαιη μετάβαση.     

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Task 1.1 Applying interdisciplinary theories to the feasibility of transitions in carbon- 
                 intensive regions/ Δυνατότητα εφαρμογής των διεπιστημονικών θεωριών σε                     
                 περιοχές έντασης  άνθρακα που είναι σε μετάβαση     
 
Το εν λόγω task (εργασία) θα στηριχτεί σε πρόσφατες εξελίξεις στον εντοπισμό 

κλάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξήγηση της ενεργειακής μετάβασης - 

π.χ. οικονομία ενέργειας και φυσικών πόρων, κοινωνιολογία, ιστορία, τεχνολογία, 

και πολιτική επιστήμη - και σκιαγράφηση μιας γενικής προσέγγισης για τη σωστή 

τους ενσωμάτωση (Cherp et al. 2018; Geels, Berkhout και van Vuuren 2016; BK 

Sovacool, Lovell και Ting 2018; Jewell et al. 2019). Θα προσδιορίσουμε ποιες θεω-

ρίες, μέθοδοι και υπάρχουσες εμπειρικές γνώσεις από αυτούς τους κλάδους δύνα-
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ται να εφαρμοστούν για την κατανόηση της συρρίκνωσης σε βιομηχανικούς τομείς 

που ενσωματώνονται στην υπό εξέταση περιοχή και τις αντίστοιχες διαρθρωτικές 

προσαρμογές. 

Ενώ υπάρχει μια αναδυόμενη εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με την παρακμή των 

βιομηχανιών με βάση τα ορυκτά καύσιμα (Johnstone and Hielscher 2017; Turnheim 

and Geels 2012; 2013; Carley, Evans και Konisky 2018) και πολιτικές για σταδιακή 

κατάργηση (Rogge και Johnstone 2017; Kern , Rogge, and Kivimaa 2017), η θεωρη-

τική βιβλιογραφία σχετικά με την εμφάνιση και εξάπλωση των τεχνολογικών καινο-

τομιών είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη (Grübler 1998; Jacobsson and Johnson 2000; 

Geels 2002; Cheon and Urpelainen 2013). Συγκεκριμένα, το έργο αυτό θα επικε-

ντρωθεί στον εντοπισμό βασικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σκοπιμότητα 

της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης περιοχών εντάσεως άνθρακα. Αυτή η 

εργασία θα βασιστεί σε πρόσφατες εργασίες των Jewell et al. (2019) οι οποίες δεί-

χνουν πως το κόστος και την ικανότητα του κράτους να υπερβεί αυτό το κόστος 

(της απολιγνιτοποίησης) έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πιθανότητα εξάλειψης χρήσης 

του άνθρακα/λιγνίτη. 

 
Task 1.2 Embedding carbon-intensive transitions in the regional level/Ενσωμάτωση  
                περιοχών έντασης άνθρακα σε μετάβαση σε περιφερειακό επίπεδο     
 

Ενώ η Εργασία 1.1 επικεντρώνεται στην ερμηνεία διεπιστημονικών ιδεών και θεω-

ριών σε περιοχές έντασης άνθρακα, η Εργασία 1.2 επικεντρώνεται στην ενσωμάτω-

ση αυτών των πληροφοριών στο (υπο)εθνικό περιφερειακό πλαίσιο. Οι περισσότε-

ρες μελέτες για κοινωνικο-τεχνικά συστήματα (π.χ. Turnheim και Geels 2013) ή με-

γάλα τεχνικά συστήματα (π.χ. B. K. Sovacool, Lovell και Ting 2018) ξεκινούν την 

ανάλυση προσδιορίζοντας τα όρια της τεχνικής υποδομής. Ωστόσο, για να κατανοή-

σουμε τη δυναμική και τις συνέπειες των μεταβάσεων των περιοχών έντασης άν-

θρακα, δεν μπορούμε να βασίσουμε την ανάλυσή μας στα όρια των τεχνικών συ-
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στημάτων. Αντίθετα, πρέπει να αντιληφθούμε πώς οι (υπο)εθνικές περιοχές επηρε-

άζουν και επηρεάζονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα μέσα στα οποία 

ενσωματώνονται. 

Σε αυτήν την εργασία, θα τα εννοούμε ως δύο αλληλοεπιδρώντα και αλληλεπικα-

λυπτόμενα ανοιχτά συστήματα. Τα μεγάλα τεχνικά συστήματα μπορεί να χαρακτη-

ρίζονται καλύτερα σε εθνική ή ακόμη και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτά τα συστήμα-

τα αλληλοεπιδρούν με τις περιφερειακές οικονομίες και κοινωνίες, τα οποία είναι 

από μόνα τους περίπλοκα συστήματα, μέσω τόσο των κοινωνικο-τεχνικών καθε-

στώτων (μελετώνται από κοινωνικο-τεχνικές μελέτες), των κοινωνικο-πολιτικών 

δομών και δομών διακυβέρνησης (μελετώνται από την πολιτική επιστήμη) και των 

μηχανισμών της αγοράς (μελετώνται από την επιστήμη οικονομικών). Όσο ισχυρό-

τερη είναι η αλληλοεπικάλυψη και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο, τόσο μεγα-

λύτερες είναι οι διαρθρωτικές προκλήσεις για την περιοχή. Σε αυτήν την εργασία 

θα αναπτύξουμε αυτήν την προσέγγιση περαιτέρω και θα εξηγήσουμε συγκεκριμένα 

τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα δύο συστήματα αλληλοεπιδρούν όσον 

αφορά την κοινωνικοοικονομική, την κοινωνικοπολιτική και την κοινωνικοδημο-

γραφική κατάσταση. 

 
Task 1.3 Conceptualizing holistic whole-systems injustices for carbon intensive  
               Regions/Αντίληψη των αδικιών των εφαρμοζόμενων συστημάτων   στις                      
                  περιοχές έντασης άνθρακα     
 
Η εργασία 1.3 επικεντρώνεται στην ανάλυση των επιπτώσεων της δικαιοσύνης στις 

μεταβάσεις εντάσεως άνθρακα. Αυτή η εστίαση βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγι-

ση πολλαπλών κλιμάκων, στην ενεργειακή δικαιοσύνη (Healy, Stephens και Malin 

2019), αλλά μεγεθύνει τις αδικίες που συμβαίνουν εντός και σε συγκεκριμένες κοι-

νότητες και νοικοκυριά που βρίσκονται πολύ κοντά στα καυτά σημεία (hot spots) 

της περιφερειακής απανθρακοποίησης (δηλ. οι περιοχές όπου εξορύσσονται και / ή 

καταναλώνονται ορυκτά καύσιμα) (Sovacool et al. 2019). 

ΑΔΑ: ΨΕ5ΩΚΧΨ-7ΨΝ



 

 

         

 

	
2461350985   i.makri@pta.pdm.gr       Περιοχή ΖΕΠ         501 00,  Κοζάνη 44 

   

Αυτή η εργασία έχει δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, την χαρτογράφηση των 

επιπτώσεων της δικαιοσύνης σε ολόκληρα τα συστήματα των τεσσάρων περιοχών 

εστίασης. Αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης θα χρησιμοποιήσει και θα τελειοποιή-

σει μια πολυκλιματική και χωρική προσέγγιση των αδικιών. Απαιτείται μια πολυ-

κλαδική προσέγγιση, διότι, πρώτον, οι μεταβάσεις χαμηλού άνθρακα είναι γεω-

γραφικές διεργασίες (Bridge et al. 2013) και υπάρχει ανάγκη να υπερβούμε τις ε-

θνικές δεσμευμένες αναλύσεις περιπτώσεων (Raven, Schot και Berkhout 2012). Αυ-

τό ισχύει ιδιαίτερα για περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις βιομηχα-

νίες υψηλής έντασης άνθρακα και την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, όπου αυτές 

που επηρεάζονται αρνητικά θα δεσμεύονται ατομικά και τοπικά. Δεύτερον, ενώ υ-

πάρχουν κανονιστικές αξίες για την ενεργειακή δικαιοσύνη σε εθνικό επίπεδο και 

ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, στις σύγχρονες δημοκρατίες αυτές οι αξίες είναι 

συχνά ενσωματωμένες στο ατομικό (εργατικό) δίκαιο, επομένως είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της δικαιοσύνης σε φυσικά πρόσωπα. Το προκύπτουν 

μείγμα πολιτικής είναι επομένως πολυκεντρικό. Και τέλος, οι ολιστικές αδικίες μπο-

ρούν να καθυστερήσουν σοβαρά τις ενεργειακές μεταβάσεις καθώς οι άνεργοι βιο-

μηχανικοί εργάτες (καθώς και εκείνοι που επωφελούνται από τη δημιουργία τους) 

μπορούν να γίνουν ένα τρομερό μπλοκ ψήφου κατά των μεταβάσεων. Ως δεύτερη 

εκροή, αυτή η εργασία θα αναλύσει επίσης τον βαθμό στον οποίο η βιβλιογραφία 

καινοτομίας μπορεί να εφαρμοστεί στους συλλογισμούς για ατομικές αδικίες από 

μεταβάσεις εντάσεως άνθρακα. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την ευρύτερη 

βιβλιογραφία; 

 

 
Task 1.4 Synthesizing the Research Framework/Συνθέτοντας το πλαίσιο έρευνας 

Η εργασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο, το 

οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εργασιών 1.1 έως 1.3. Το πλαίσιο αυτό θα πε-
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ριέχει υπο-κεφάλαια για κάθε ένα από τα μεμονωμένα task. Εν κατακλείδι θα πα-

ραχθεί ένα παραδοτέο.    

Εν προκειμένω:  

Κεφάλαιο 1:  θα τεθούν οι βάσεις προκειμένου να μεταφραστεί η υπάρχουσα  βι-

βλιογραφία (υφιστάμενη θεωρητική γνώση) για διαφορετικούς κλάδους αναφορικά 

με τη σκοπιμότητα και τις δυνατότητες ενεργειακών μεταβάσεων περιοχών έντασης 

άνθρακα/λιγνίτη. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την αναγνώριση, εντοπισμό χρήσιμων με-

ταβλητών και θεωριών για την δομή της ανάλυσης συνθετικής ευπάθειας του WP3  

και τους στρατηγικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων του WP4.  

Κεφάλαιο 2: Το εν λόγω κεφάλαιο θα παράσχει μια εννοιολογική προσέγγιση   

για την ενσωμάτωση των σημείων που θα εστιάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο.  

Ιδιαίτερα χρήσιμο για να συνδράμει τόσο στο πλαίσιο περιπτώσεων που θα μελετη-

θούν σε τοπικό επίπεδο (case studies) στην περίπτωση του WP2  όσο και στην υπο-

στήριξη της αξιολόγησης πολιτικής στο πλαίσιο του WP4.  

 

Κεφάλαιο 3: Το Κεφάλαιο 3 θα παράσχει ένα σύνολο εργαλείων για την ανάλυση 

της επιτυχίας στρατηγικών αντιμετώπισης όσον αφορά τις ολιστικές συνέπειες της 

δικαιοσύνης, ιδιαίτερα χρήσιμο για την υποστήριξη των κοινωνικο-οικονομικών, 

κοινωνικοπολιτικών και ιδίως κοινωνικο-δημογραφικών  επιπτώσεων στις περι-

πτωσιολογικές μελέτες περιπτώσεων (case studies) του WP4 . Επίσης θα συνδράμει 

στον υπολογισμό του δείκτη συνθετικής ευπάθειας  WP3.  

Κεφάλαιο 4: Το κεφάλαιο 4 θα παρουσιάσει μια συνθετική θεώρηση της υφιστάμε-

νης γνώσης. Για παράδειγμα, και ενώ οι μεταβάσεις κοινωνιών και οικονομιών με 

έντονη λιγνητική δραστηριότητα δύναται να πυροδοτήσουν αντιδράσεις  εξαιτίας 

κρατικών επιταγών σε εθνικό επίπεδο, καθίσταται αναγκαίο να κατανοήσουμε, σε 

περιφερειακό επίπεδο, τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν εθνικά, υποεθνικά, 
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και τοπικά συστήματα. Αυτή η συνθετική θεώρηση των πραγμάτων μπορεί να βοη-

θήσει στην ενεργοποίηση του ερευνητικού σχεδιασμού σε όλα τα πακέτα εργασίας 

του CINTRAN.             

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

D.1.1 Research framework for researching transitions of carbon-intensive regions:            
           Insights from different disciplines, scales and epistemological  
            approaches/Ερευνητικό πλαίσιο εργασίας περιοχών έντασης άνθρακα σε  
           μετάβαση: βαθιά γνώση ποικίλων θεωριών, κλίμακες και επιστημονικές  
           προσεγγίσεις  
 

 

2. Πακέτο Εργασίας 2  

(WP 2 Dynamics and Patterns of Transfomations) 

Επικεφαλής πακέτου: Aleksander Śniegocki, WiseEuropa (support from E3M) 

 
Το πακέτο εργασίας 2 στοχεύει στην δοκιμή και εφαρμογή του ερευνητικού πλαισίου  που 

αναπτύχθηκε στο WP1 εστιάζοντας σε τέσσερις, επιλεγμένες, περιοχές.  Ειδικότερα θα διε-

ρευνήσει, τις εμπειρικές αλληλεπιδράσεις βιομηχανικών συστημάτων εντάσεως άνθρα-

κα/λιγνίτη που βρίσκονται σε πτωτική πορεία (εξόρυξη ορυκτών καυσίμων ή/και βιομηχα-

νίες που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα), την περιφερειακή οικονομία και κοινωνία και 

συνολικά τις κοινωνικοπολιτικές, κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικο-δημογραφικές δια-

στάσεις της μετάβασης.  Στο πλαίσιο του εν λόγω πακέτου εργασίας θα ελεγχθεί η χρησι-

μότητα και η συνάφεια του θεωρητικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στο WP1 στις τέσσερις 

περιοχές εστίασης.  Οι γνώση που θα αποκτηθεί στο εν λόγω WP 2 θα βοηθήσει στη δη-

μιουργία ανάλυσης στο πλαίσιο του WP3 και θα αποτελέσει τη βάση χοροθέτησης των 

στρατηγικών αντιμετώπισης του WP4.           
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Task 2.1 Socio-economic dimension of transition dynamics/Κοινωνικοοικονομικές διαστά-
σεις της δυναμικής της μετάβασης  
  

Η εν λόγω εργασία θα επικεντρωθεί στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές των μεταβάσεων σε 

περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη. Θα κινηθεί πέρα από την αξιολόγηση των διαθέσιμων 

τυποποιημένων δεικτών των περιφερειακών κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων 

που θα διεξαχθούν εντός της εργασίας 3.1.  Κυρίως θα επικεντρωθεί στο να εξερευνήσει 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών θεωρήσεων της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης στις τέσσερις  μελέτες περιπτώσεων (case studies) που θα εστιάσει το έργο. Ε-

πίσης θα παρέχει μια σε βάθος αξιολόγηση των δεσμών της ενεργειακής μετάβασης και άλ-

λων σημαντικών τάσεων που επηρεάζουν περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη στην Ευρώπη. 

Subtask 2.1.1: Comparative analysis of socio-economic implications/Συγκριτική ανάλυση 

των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων  

(επικεφαλής εταίρος:  WiseEuropa). 

Στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας το Ερευνητικό Πρωτόκολλο για περιφερειακές μελέτες 

της εργασίας Task 2.4 Regional Case Studies/Μελέτη περιπτώσεων σε περιφερειακό επίπε-

δο,  θα προετοιμαστεί για να καταγράψει την πολυπλοκότητα των κοινωνικοοικονομικών 

επιπτώσεων των μεταβάσεων. Πρώτον, θα στοχεύσει στην κατανόηση της φύσης μεταβά-

σεων, μεταβάσεων που συντελέστηκαν στο παρελθόν,  σε κάθε μία από τις τέσσερις επι-

λεγμένες περιοχές, αξιολογώντας τους πρωταρχικούς οδηγούς και τους τομείς που επηρεά-

ζονται. Επίσης, θα αξιολογηθούν τα σοκ τα οποία θα υποστούν οι περιφερειακές οικονομίες 

λόγω της μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαταραχή συγκριτικά με το μέγεθος της οι-

κονομίας, τον ρυθμό των αλλαγών και την χωρική τους συγκέντρωση. Εν συνεχεία θα διε-

ρευνηθεί  η διαδικασία της οικονομικής αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένου της εκτίμη-

σης του είδους των νέων δραστηριοτήτων που ξεπρόβαλαν (εάν υπάρχουν), για να αντικα-

ταστήσουν τις παρακμάζουσες βιομηχανίες. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί τόσο η τρέχουσα 

κατάσταση, όσο και η προηγούμενη εξέλιξη των οικονομικών εξειδικεύσεων των περιφε-

ρειών, βασιζόμενη, η διερεύνηση αυτή, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων  για περιφερεια-

κές έξυπνες εξειδικεύσεις στη ΕΕ όπως Έξυπνη Πλατφόρμα Εξειδίκευσης (Smart Specializa-
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tion Platform). Περαιτέρω οι Οικονομικές Εκτιμήσεις (Economic assessments) θα συμπλη-

ρωθούν με την ανάλυση των κοινωνικών θεωρήσεων της μετάβασης , συμπεριλαμβανομέ-

νου των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας, θεμάτων σχετιζόμενων με την φτώχεια και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο σε ζητήματα υγείας. Το Ερευ-

νητικό Πρωτόκολλο θα καλύψει επίσης τις κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που σχεδιάστη-

καν για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε περιοχές έντασης άνθρα-

κα/λιγνίτη, γεγονός που θα επιτρέψει να αξιολογηθεί ο βαθμός και ο τύπος της δημόσιας 

παρέμβασης που ταιριάζει με την κοινωνικοοικονομική πρόκληση, το σχετικό κόστος σε 

κάθε περιφέρεια μελέτης, σε εκάστη των περιπτώσεων (βιομηχανίες έντασης άνθρα-

κα/λιγνίτη, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος).  

      
Subtask 2.1.2: In-depth analysis of the relationship between socio-economic impacts of 

energy transition and other socio-economic and technological trends affecting carbon-

intensive regions/Η σε βάθος ανάλυση της σχέσης μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών επι-

πτώσεων της ενεργειακής μετάβασης και λοιπών κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών 

τάσεων που επηρεάζουν περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη 

(επικεφαλής εταίρος:  WiseEuropa) 

Η κατανόηση των προηγούμενων κοινωνικοοικονομικών διαδρομών των περιοχών έντασης 

άνθρακα/λιγνίτη δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της οδού της τομεακής αναδιάρθρωσης. 

Αντί αυτού, τέτοια ανάλυση πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο προσδιορίζοντας 

και αξιολογώντας τον ρόλο άλλων παραγόντων που συμβάλουν στην αλλαγή, όπως η πα-

γκοσμιοποίηση, ο αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση και  η γήρανση του πληθυσμού.    

Επιπροσθέτως, η κατανόηση της κλίμακας των μελλοντικών προκλήσεων που τίθενται λό-

γω της ενεργειακής μετάβασης η διατύπωση επαρκών απαντήσεων, απαιτούν τον προσδιο-

ρισμό των σχετικών υφιστάμενων ή αναδυόμενων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών 

τάσεων. Συνεπώς αυτό το subtask θα συμπληρώσει την συγκριτική ανάλυση του  subtask 

2.1.1. στα εξής σημεία: 
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 προσδιορίζοντας βασικούς δεσμούς μεταξύ ευρύτερων οικονομικών και 

τεχνολογικών τάσεων και προκλήσεων που δημιουργήθηκαν από ενεργειακές 

μεταβάσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν ως μελέτες περίπτωσης (case studies)  

 αξιολόγηση των παραδειγμάτων με αναγνωρισμένη αλληλεπίδραση βασισμένα σε 

μελέτες περιπτώσεων   

 χαρτογράφηση πιθανών μελλοντικών τάσεων που επηρεάζουν τη μετάβαση σε 

περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη, ιδίως εκείνες που αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης στο 2.4 του έργου CINTRAN.  

 
 
 
Task 2.2 Socio-political dimension of transition   dynamics/Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις 
της δυναμικής της μετάβασης 
 

Στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας θα επικεντρωθούμε στις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις 

της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης. Θα γίνει προσπάθεια κατανόησης συζητήσεων 

που λαμβάνουν χώρα σε περιφερειακό επίπεδο και αναγωγής τους στο ευρύτερο πλαίσιο 

συζήτησης που λαμβάνει χώρα σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο και με αναφορά στους 

παράγοντες που διατυπώνουν την αναγκαιότητα για την απανθρακοποίη-

ση/απολιγνιτοποίηση.   

Σύμφωνα με τον Hermwille  “repertoire of social collective narratives ... limits the ability 

of political actors–policymakers, civil society and social movements–to make meaning of 

proposed policies and thus limits the space of the ‘politically feasible’“/ το ρεπερτόριο 

των κοινωνικών συλλογικών αφηγήσεων… περιορίζει την ικανότητα των πολιτικών παρα-

γόντων, εκείνων που χαράσσουν πολιτικές, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών 

κινημάτων να δίνουν νόημα στις προτεινόμενες  πολιτικές, ικανότητα των προτεινόμενων 

πολιτικών να αποκτούν «σάρκα και οστά» και έτσι περιορίζει το χώρο των "πολιτικά εφι-

κτών" (Hermwille 2016, 240). Το εφαρμοζόμενο είδος πολιτικής έχει μεγάλη σημασία για 

την υποστήριξη ή την έκφραση αντίθεσης στην ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των ανθρώ-
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πων που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα στην εργασία τους (Tvinnereim 

και Ivarsflaten 2016). 

Η κατανόηση των αμφισβητούμενων θεωρήσεων ίσως μας βοηθήσει να εντοπίσουμε πολιτι-

κό χώρο ελιγμών καθώς και να κατανοήσουμε τα αμφισβητούμενα σημεία. Επιπροσθέτως, 

ο κοινωνικοπολιτικός φακός θα εστιάσει και θα εξετάσει τη σχέση μεταξύ της απανθρακο-

ποίησης/απολιγνιτοποίησης, του λαϊκισμού και των αντιδημοκρατικών απόψεων. Υποθέ-

τουμε ότι, παράγοντες αβεβαιότητας όπως η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση, προά-

γουν τον λαϊκισμό και μπορεί να οδηγήσουν σε αντιδημοκρατικές τάσεις καθώς γίνονται 

αντιληπτοί ως σύνθετες ή φυσικές δυνάμεις. Χειροπιαστό  παράδειγμα μοχλού αλλαγής 

μπορεί να αποτελέσει η έννοια της κλιματικής αλλαγής και η δράση που αναλαμβάνεται για 

τον περιορισμό της καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι απειλεί την επιβίωση των «απλών αν-

θρώπων» έναντι της θεωρούμενης «ελίτ». Έτσι υποθέτουμε ότι τίθεται εύφορο έδαφος για 

λαϊκίστικη κινητοποίηση αντιτιθέμενη στις μεταβάσεις από κοινωνίες έντασης άνθρα-

κα/λιγνίτη σε κοινωνίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.        

Subtask 2.2.1:  Comparative analysis of socio-political implications/Συγκριτική ανάλυση 

των κοινωνικοπολιτικών επιπτώσεων (Επικεφαλής εταίρος WI) 

Στη παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στις πιο κοινές αφηγήσεις τις οποίες θα συγκρί-

νουμε και στις τέσσερις περιοχές εστίασης. Τίθενται ερωτήματα όπως,  ενδεικτικά, παρατί-

θενται: Υπάρχουν (παραλλαγές) μετα-αφηγήσεων κυρίαρχες και στις τέσσερις περιοχές ε-

στίασης; Δημιουργούνται συνασπισμοί, υποστηρικτές, της απανθρακοποίη-

σης/απολιγνιτοποίησης;   

Μεθοδολογικά θα εργαστούμε εφαρμόζοντας το πλαίσιο  αφηγηματικής πολιτικής ανάλυσης 

(NPF - Jones, Shanahan και McBeth 2014a), προσδιορίζοντας ποικίλους περιφερειακούς 

παράγοντες, οι οποίοι, διαμορφώνουν αφενός τον δημόσιο διάλογο αφετέρου κινητοποιούν 

το ζήτημα της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης. Θα συλλεγεί ποικιλία δημόσιων δη-

λώσεων εκπροσώπων, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  σε υφιστάμενα έγγραφα πολι-

τικής, προκειμένου να αναλυθούν, οι δηλώσεις,  σε σχέση με τις κατηγορίες κλειδιά της 

αφηγηματικής πολιτικής ανάλυσης (NPF-Setting, Characters, Plot,Moral) καθώς και σε σχέ-

ση με επιπρόσθετες κατηγορίες που θα επιλεγούν προσεχτικά. Σημαντικές κατηγορίες για 
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αφηγήσεις πολιτικής σε θέματα που αφορούν περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη θα μπο-

ρούσαν να αποτελέσουν αιτιώδεις αποδώσεις (Stone 1989) και εκλαμβανόμενη κατανομή 

κόστους και οφέλους μεταξύ των παραγόντων του συστήματος. Αναγνωρίζοντας τις επονο-

μαζόμενες μετα-αφηγήσεις, εν συνεχεία θα ομαδοποιήσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη, stake-

holders, σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να κατανοήσουμε εάν η σύνθεση των συ-

νασπισμών αυτών και η εφαρμοζόμενη από αυτούς στρατηγική πολιτικής επικοινωνίας ποι-

κίλει στις τέσσερις περιοχές εστίασης.  Τρείς έως τέσσερις ημι-δομημένες συνεντεύξεις θα 

λάβουν χώρα σε κάθε περιφέρεια όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

πολιτικής αφηγήσεων. Επιπροσθέτως και σε άμεση σχέση με το WP3, θα συμπληρωθούν 

τόσο τα παραχθέντα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή όσο και υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα με περιφερειακά ή εθνικό χαρακτήρα όπου αυτό είναι δυνατό.                            

Ένα Ερευνητικό Πρωτόκολλο (M2.2) με λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων θα είναι διαθέσιμο και φυσικά θα εκδοθεί στη γλώσσα εκάστου 

εταίρου. Περαιτέρω το πρωτόκολλο αυτό θα παρέχει ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής 

των συνεντεύξεων που δεν μπορούν να διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, το Ερευ-

νητικό Πρωτόκολλο, θα είναι  διαθέσιμο για εφαρμογή και στις τέσσερις περιοχές εστίασης 

στο πλαίσιο του task 2.4.   

 
Subtask 2.2.2: Η σε βάθος ανάλυση της σχέσης της απανθρακοποίησης/ 

/απολιγνιτοποίησης, του λαϊκισμού και της αντιδημοκρατικής άποψης (επικεφαλής εταίρος   

UiB)  

Συμπληρωματικά στην προτεινόμενη μελέτη, το subtask 2.2.2  θα φέρει εις πέρας μια εις 

βάθος ανάλυση της σχέσης μεταξύ της απανθρακοποίησης /απολιγνιτοποίησης, του λαϊκι-

σμού και των αντιδημοκρατικών απόψεων που διαμορφώθηκαν στις  προηγούμενα ανα-

φερθείσες μετα-αφηγήσεις. Τίθεται το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό και πώς τα λαϊκίστικά κόμ-

ματα και τα κινήματα έχουν έως τώρα εκμεταλλευτεί την πολιτική της απανθρακοποίη-

σης/απολιγνιτοποίησης  ή υπάρχει απλή ανακοίνωση εκ μέρους τους για κινητοποίηση 

προς υποστήριξη της απανθρακοποίησης /απολιγνιτοποίησης;  Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή 
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απαιτείται στο ερώτημα αν αυτό, απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση, έχει έως τώρα συν-

δεθεί με το μήνυμα που εκπέμπεται μέσω αντιδημοκρατικών στάσεων και φιλοδοξιών.        

Το εν λόγω subtask χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία που προτάθηκε στο προηγούμενο 

subtask.  Καθώς οι λαϊκιστές έχουν στραφεί στους σχολιασμούς των μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης και στα ηλεκτρονικά μέσα επεξεργασίας ως πρωταρχικά, γι’ αυτούς, μέσα πολιτι-

κής επικοινωνίας,  θα δώσουμε έμφαση στη χρήση δεδομένων που δημιουργούνται από αυ-

τές τις πλατφόρμες.              

 
 
Task 2.3 Socio-demographic dimension of transition dynamics/Κοινωνικο-δημογραφικές 
διαστάσεις της δυναμικής της μετάβασης 
 
Η παρακμή σημαντικών τομέων όπως αυτού της εξόρυξης ή της βαριάς βιομηχανίας  

είναι πιθανό να οδηγήσει όχι μόνο σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας στις  περιοχές 

αναφοράς αλλά επίσης, σε σημαντική προς τα έξω μετανάστευση και αυξανόμενες ανισότη-

τες. Εν τω μεταξύ, οι Markkanen και Anger-Kraavi (2019) πρότειναν ότι, καλά σχεδιασμένες 

για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής πολιτικές, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη 

δαπάνη για τη φροντίδα υγείας,  εθνικές ανισότητες.    

Στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας μελετάται η προκαλούμενη μετανάστευση λόγω της ε-

νεργειακής μετάβασης και οι αναδυόμενες ανισότητες, μεταξύ των προαναφερόμενων και 

οι ανισότητες που οφείλονται στην ηλικία, επικεντρωνόμενοι πάντα στην εργασία μας στις 

τέσσερις περιοχές αναφοράς. Θα ξεκινήσουμε συν- δημιουργώντας την έρευνα με τοπικούς 

stakeholders (εμπλεκόμενα μέρη), εντοπίζοντας τις ερωτήσεις που αυτοί, οι stakeholders, 

επιθυμούν να απαντηθούν και  

συνεχίζοντας τη δέσμευση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η ανάλυση- περιγραφική 

ανάλυση, έρευνα γραφείου, ημι-δομημένες συνεντεύξεις- θα βασίζονται σε δεδομένα επι-

πέδου της Eurostat NUTS-2 και της EURACOAL όπως επίσης και σε πληροφόρηση που παρέ-

χονται από ειδικούς της χώρας.  Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία της εθνικής 

στατιστικής υπηρεσίας της χώρας όπου αυτά είναι διαθέσιμα.   
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Subtask 2.3.1: Comparative analysis of socio-demographic implications/Συγκριτική ανά-

λυση των κοινωνικο-δημογραφικών επιπτώσεων (επικεφαλής εταίρος wiiw) 

Όπως καταδεικνύεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, Wirth et al. (2012)  ειδικότερα για 

την Κεντρική Ευρώπη, η μετανάστευση προς τα έξω δύναται να αλλάξει τη δομή του πλη-

θυσμού και ως εκ τούτου οδηγούμαστε σε αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την κοινωνική 

δημογραφία.  Στο έργο του Rodríguez-Pose 

(2018) τονίζεται ότι η οικονομική παρακμή και η έλλειψη ευκαιριών στα λεγόμενα «μέρη 

που δεν έχουν σημασία» βρίσκεται η βάση σημερινού πολιτικού λαϊκισμού με ισχυρά εδα-

φικά θεμέλια (Task 2.2). Η μετανάστευση και φυσικά οι δημογραφικές εξελίξεις ίσως οδη-

γήσουν σε μείωση του ποσοστού του μεσαίου και υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένου εργατι-

κού δυναμικού το οποίο οδηγεί στην επιτάχυνση της γήρανσης του περιφερειακού πληθυ-

σμού. Η διαδικασία ευνοϊκής αναδιάρθρωσης της περιφερειακής οικονομίας θα απαιτούσε 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ η μετανάστευση προς τα έξω μεσαίου έως υψηλού 

εισοδήματος πληθυσμού αποδυναμώνει τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό επί-

πεδο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα  την ανταγωνιστικότητά της. Ο εναπομείναν πληθυ-

σμός στερείται ίσων ευκαιριών σε περιόδους μετάβασης, συχνά λόγω μείωσης ποσότητας 

και ποιότητας των υποδομών (Rodríguez-Pose 2018). 

Στο υποέργο αυτό, θα εξετάσουμε λοιπόν, την κοινωνικο-δημογραφική εξέλιξη αρχής γε-

νομένης από την απασχόληση και την ανεργία και δομικές αλλαγές αυτού. Εν συνεχεία θα 

εξεταστούν αλλαγές στη δομή του πληθυσμού λόγω των μεταναστευτικών ροών ενώ θα με-

λετηθεί και η φυσική αύξηση ή η μείωση των ποσοστών των γεννήσεων. Σε ορισμένες πε-

ριοχές υψηλής ένταση άνθρακα/λιγνίτη  παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανδρών με αποτέ-

λεσμα να έχουμε περισσότερες σε αριθμό ανδρικές κοινωνίες (NLS 2006). Πυρήνα της μελέ-

της μας στις περιοχές αναφοράς θα αποτελέσει,  η ηλικία και η δομή των δεξιοτήτων στην 

προσφορά εργασίας, η δομή του πληθυσμού με εισοδηματικά κριτήρια και το φύλλο. Επι-

προσθέτως θα μελετηθεί η κοινωνική υποδομή της Περιφέρειας συγκριτικά με την υπόλοιπη 

χώρα. Θα μελετηθούν τομείς όπως εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και (παιδική) φροντίδα 

και υποδομές στέγασης. 

Εν κατακλείδι από την μελέτη των δεικτών θα αντλήσουμε συμπεράσματα, τους παράγο-

ντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση των ομάδων που υφίστανται δια-
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κρίσεις στις αντίστοιχες περιφέρειες. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για να 

μπορέσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο να αναπτύξουμε πολιτικές μετασχηματισμού οι οποίες 

θα λάβουν υπόψη το φύλο και άλλες πτυχές κοινωνικής ανισότητας. 

 

Subtask 2.3.2.: In-depth analysis of selected issues/Η σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων  θε-

μάτων (Επικεφαλής εταίρος: EKUK)  

2.3.2.1 Socio-demographic developments and governance in times of transition/ Κοινωνι-

κο-δημογραφικές εξελίξεις και διακυβέρνηση σε περιόδους Μετάβασης 

Στο εν λόγω υποέργο θα συνδέσουμε τα παραχθέντα της μελέτης που παράχθηκε στο πλαί-

σιο της εργασίας 2.3.1 και θα εξετάσουμε σε βάθος τη σχέση μεταξύ των αλλαγών στη δο-

μή δεξιοτήτων του πληθυσμού, τη δημόσια (κοινωνική) υποδομή και την υφιστάμενη διακυ-

βέρνηση των οικονομιών σε μετάβαση.  

Να αναφέρουμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των πρώην ανθρακωρύχων δεν ανταποκρίνεται 

στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Climate Analytics 2017) καθιστώντας ανα-

γκαία την λήψη μέτρων επιμόρφωσης αυτών, ενώ επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές καθί-

στανται εξίσου αναγκαίες προκειμένου  να αποφευχθεί τόσο η μετανάστευση νέων και επι-

στημονικά καταρτισμένου δυναμικού, όσο και να αποτελέσουν παράγοντα προσέλκυσης 

νέου και επιστημονικά εξειδικευμένου δυναμικού, το οποίο δυναμικό αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση ανάτασης οικονομιών και κοινωνιών σε μετάβαση. Τέλος στο  πλαίσιο του εν 

λόγω υποέργου εξετάζονται οι διαφορές στο σύστημα διακυβέρνησης της κοινωνικο-

δημογραφικής διαδικασίας μετάβασης στις περιοχές που εστιάζουμε και μελετούμε συγκρι-

τικά πάντα με ήδη υπάρχουσα εμπειρία που αποκτήθηκε στην Ευρώπη.    

  
2.3.2.2. Gender implications and inequalities (gender, ethnic, health and age)/ 
           Επιπτώσεις και ανισότητες στο φύλο (φύλο, εθνικότητα, υγεία και ηλικία) 
 
Στο παρόν subtask θα μελετήσουμε τις επιπτώσεις της σταδιακής κατάργησης των βιομηχα-

νιών έντασης άνθρακα/λιγνίτη στο γυναικείο φύλο. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογρα-

φία, παρατηρείται, στις αναπτυσσόμενες χώρες, το υψηλότερο κόστος προσαρμογής στον 

γυναικείο πληθυσμό  ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής (e.g. linked to additional CARE 

Work or food security) (UNDP 2016; Agarwal 2018).   
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Ωστόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λίγα αποτελέσματα σε ερευνητικό επί-

πεδο αναφορικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής αυτής στον γυναικείο πληθυσμό με αναφο-

ρά στην έμμεση απασχόληση, την εξάρτηση από το εισόδημα του συζύγου, τις αρνητικές 

επιπτώσεις σε θέματα υγείας που υφίστανται σε περίπτωση συνέχισης της λειτουργίας τους 

οι βιομηχανίες έντασης άνθρακα ή ακόμη και τις  συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στις 

γυναίκες η μεταφορά των ιδίων ή των ανδρών ως εργατικού δυναμικού από τις βιομηχανίες 

εντάσεως σε άλλους τομείς εργασίας. Θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο του εν λόγω subtask τον 

εντοπισμό των πολιτικών σε σχέση με το κλίμα ώστε οι ίδιες οι γυναίκες να καταστούν  

πρεσβευτές της αλλαγής.  Επιπροσθέτως θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο ανισότητες σε 

σχέση με το φύλο, την εθνικότητα, την υγεία ή την ηλικία θα αλλάξουν λόγω της μετάβα-

σης σε οικονομίες χαμηλής έντασης άνθρακα στις περιοχές αναφοράς. Θα ληφθούν υπόψη 

στα δεδομένα του task 3.1 επιπροσθέτως με τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα από τις πε-

ριφερειακές αρχές και στατιστικές υπηρεσίες. Μάσα από την παρούσα υποεργασία θα κα-

ταδείξουμε τις υφιστάμενες ανισότητες σε επίπεδο φύλου, εθνικές ή ηλικιακές των περιο-

χών σε μετάβαση σε σύγκριση με τους περιφερειακούς μέσους όρων περιοχών εκτός της 

περιοχής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουν χώρα ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκ-

προσώπους περιοχών μελέτης περιπτώσεων με σκοπό την κατανόηση των χαρακτηριστικών 

τους και την δοκιμή των ευρημάτων. Στηριζόμενοι στο έργο των Markkanen & Anger-Kraavi 

(2019) καθορίζουμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων ανισοτήτων ή τη 

μείωση των υπαρχόντων ανισοτήτων κατά τη διαχείριση της σταδιακής απανθρακοποίη-

σης/απολιγνιτοποίησης.   

 

 
Task 2.4 Regional Case Studies/Μελέτη περιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο   
 
Στόχο του εν λόγω task αποτελεί η ενσωμάτωση της παραχθείσας ανάλυσης στα 2.1 και 

2.3, επίσης του WP3 (3.1 έως 3.3) σε συνεκτική/ές  μελέτες. Η εν λόγω εμπειρική έρευνα 

συμπληρώνεται από μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που στηρίζεται σε συγκεκριμένες 

προκλήσεις περιφερειακού μετασχηματισμού σχετικά με την ενέργεια/βιομηχανία και τα 

κοινωνικοοικονομικά συστήματα των αντίστοιχων περιφερειών, το πολιτικό, δημογραφικό 

και θεσμικό πλαίσιο που λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός. 
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Στηριζόμενοι σε αυτά, οι περιφερειακοί εταίροι θα προβούν σε συγκεκριμένες συστάσεις 

για τον τρόπο της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης, θα προβούν σε προτάσεις για τις 

διαρθρωτικές προσαρμογές, προκειμένου εν κατακλείδι να δημιουργηθεί το πλαίσιο για 

ευημερία (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική).     

Τέσσερα υποέργα εμπεριέχονται στο παρόν: Τέσσερις μελέτες περιπτώσεων και μια τελική 

σύνθεση. Εν προκειμένω:  

Subtask 2.4.1: Case study Germany/Μελέτη περίπτωσης Γερμανία (επικεφαλής  

                        εταίρος WI) 

Subtask 2.4.2: Case study Silesia/Μελέτη περίπτωσης Silesia (επικεφαλής εταίρος  

              

                        WiseEuropa) 

Subtask 2.4.3: Case study Western Macedonia/Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια  

                      Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος E3M) 

Subtask 2.4.4: Case study Ida-Virumaa Μελέτη περίπτωσης Ida-Virumaa (επικεφαλής  

                      εταίρος: EKUK) 

 

Για κάθε περιοχή οι περιφερειακοί επικεφαλής εταίροι καταγράφουν τα αποτελέσματα ως 

παραρτήματα και τα ενοποιούν (σχετικά milestones 2.4-2.15). Παραδείγματος χάριν, θα 

γίνει ανάλυση των επιλογών για αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό 

σύστημα των τεσσάρων περιοχών μελέτης. Επίσης θα διερευνηθούν  εναλλακτικές οικονο-

μικές δραστηριότητες σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς και το δυναμι-

κό τους στις περιοχές μελέτης. Επιπροσθέτως, το όλο πλαίσιο καταγραφής θα περιλαμβά-

νει και περιγραφική ανάλυση των σχετικών πολιτικών θεσμών, των διαδικασιών που διέ-

πουν την απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση και των δομικών αλλαγών. Τα ορόσημα 

2.16-19 αντιπροσωπεύουν τέτοιου είδους ολοκλήρωση για κάθε μια των τεσσάρων περιο-

χών μελέτης.  Τα αποτελέσματα  αυτά θα παρουσιαστούν στις περιφερειακές συναντήσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder workshops) με την υποστήριξη των περιφερεια-

κών εταίρων  (ZA-NRW, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας και 

IVOL) σε στενή συνεργασία με το δίκτυο ενδιαφερομένων  CINTRAN (βλέπε σχετικά WP 5).  
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Subtask 2.4.5:Synthesis (επικεφαλής εταίρος  WI)  
 
Στο εν λόγω subtask γίνεται η σύνθεση των ευρημάτων από τις τέσσερις περιοχές μελέτης. 

Θα συζητηθεί η δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων, θα παραχθούν συστάσεις για ε-

φαρμοζόμενες πολιτικές σε επίπεδο όχι μόνο ΕΕ αλλά και διεθνώς  με απώτερο πάντα στό-

χο τη στήριξη της απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης, τη στήριξη διαθρωτικών προ-

σαρμογών. Στο παραδοτέο θα συμπεριλαμβάνονται ως παραρτήματα συγκεκριμένες εκροές 

για κάθε μια από τις περιοχές μελέτης (σχετικά ορόσημα 2.16-19). Διατίθεται προϋπολογι-

σμός για μεταφράσεις. στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες (σχετικό WP6).         

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  

D.2.1 Journal Article Manuscript – Comparative analysis of socio-economic                
            dynamics in carbon intensive regions in transition/Δημοσίευση χειρόγραφου  
           άρθρου στον τύπο – Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής δυναμικής  
           περιοχών έντασης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο  
D.2.2 Journal Article Manuscript – Comparative analysis of socio-political  
            dynamics in carbon intensive regions in transition/Δημοσίευση χειρόγραφου  
           άρθρου στον τύπο- Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής  
          δυναμικής περιοχών έντασης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο   
D.2.3 Journal Article Manuscripts – Comparative analysis of socio-demographic              
            dynamics in carbon intensive regions in transition/Δημοσίευση χειρόγραφου  
           άρθρου στον τύπο‐Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικο-δημογραφικής  
           δυναμικής περιοχών έντασης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο   
 
 D.2.4 Synthesis report including on general findings and recommendations  
            (region-specific as well as overarching EU-Level)/Συγγραφή αναφοράς, η  
            οποία να περιλαμβάνει γενικά ευρήματα και συστάσεις, για την περιοχή  
            καθώς και σε γενικότερο επίπεδο ΕΕ   
D.2.5 Policy Briefs on various aspects of regional transformations/Συνοπτικές  
            ενημερώσεις πολιτικής για ποικίλες πτυχές των περιφερειακών   
           μετασχηματισμών   
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3. Πακέτο Εργασίας 3  

(WP 3 Charting Carbon-intensive Regions) 

Επικεφαλής πακέτου: Panagiotis Fragkos, E3M with contributions from WiseEu-

ropa, Chalmers, TU Berlin, wiiw, UiB and WI. 
 

Η εν λόγω εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας τυπολογίας των περιοχών έντασης άνθρα-

κα (σε επίπεδο συγκέντρωσης NUTS-2) και εκτίμηση της ευπάθειάς τους ενόψει της απαν-

θρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης όσον αφορά τις επιπτώσεις του ενεργειακού συστήμα-

τος, τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, τη μετανάστευση και την άνοδος του λαϊκισμού, ο 

οποίος λαϊκισμός δημιουργεί εμπόδια στη μετάβαση. 

Θα γίνει συνδυασμός δύο ερευνητικών ροών: Η πρώτη ροή ερευνά ιστορικά μοτίβα και την 

τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά κοινωνικοοικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και δημογρα-

φικές διαστάσεις του ζητήματος της απανθρακοποίησης, ενώ η δεύτερη ροή παρέχει μια 

προς τα εμπρός ανάλυση της ευπάθειας των περιφερειών σε μετάβαση. Οι παραχθείσες 

πληροφορίες θα ποσοτικοποιηθούν ώστε να αξιολογηθούν οι πιο ευάλωτες περιοχές έντα-

σης άνθρακα οι οποίες θα αξιολογηθούν επαρκώς στο WP4 προκειμένου να αναζητηθούν οι 

κατάλληλες στρατηγικές.  

To   WP3 συνδέετε με τα άλλα WP του έργου CINTRAN καθώς οι γνώσεις που θα αποκτη-

θούν στο πλαίσιο του εν λόγω πακέτου θα αξιοποιηθούν από άλλα WP, γνώσεις που θα 

προετοιμάσουν το έδαφος για μετέπειτα ανάλυση στο πλαίσιο του WP4, ενώ θα τροφοδο-

τήσουν το WP5 για να βεβαιώσουν τη μεταφορά των παραχθέντων σε ένα μεγάλο αριθμό 

περιοχών έντασης άνθρακα.       

Η ανάλυση WP3 θα εμπλουτιστεί με τη λεπτομερή αξιολόγηση των τεσσάρων επιλεγμένων 

περιπτώσεων μελέτης (case studies) του WP2 και με την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού 

πλαισίου του WP1, μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας,  προκειμένου να αναλυθεί η 

μετάβαση περιοχών έντασης άνθρακα. 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Task 3.1 Quantitative analysis of current   socio-economic and energy system  
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                 Development/Ποσοτική ανάλυση του τρέχοντος κοινωνικοοικονομικού και  
                    ενεργειακού συστήματος ανάπτυξης  

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω task αναπτύσσεται μια ποσοτική αξιολόγηση των εξελίξεων του 

κοινωνικοοικονομικού και ενεργειακού συστήματος εστιάζοντας τα τελευταία 5-10 χρόνια 

έως και σήμερα. Η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειών  

NUTS-2 και θα επικεντρωθεί στην περιφερειακή εξάρτηση από τις υψηλές εκπομπές διοξει-

δίου οικονομικές δραστηριότητες και συναφείς θέσεις εργασίας σε τομείς έντασης άνθρα-

κα/λιγνίτη. Η ανάλυση, βασιζόμενη σε ποικιλία πηγών, θα συμπληρωθεί περαιτέρω με μια 

ποσοτική ανάλυση της δομής του τρέχοντος συστήματος ενέργειας και ηλεκτρισμού σε πε-

ριοχές έντασης άνθρακα. Πηγή δεδομένων για την αναγνώριση της περιφερειακής οικονο-

μικής εξάρτησης από συγκεκριμένους τομείς αποτελεί πρωτίστως η Eurostat, παρέχοντας 

στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο NUTS 2, δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί με Στατιστικά 

Στοιχεία Εργατικού Δυναμικού (Labor Force Statistics). Τομεακές πηγές δεδομένων μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν  επίσης (i.e. JRC Science and Policy Report on coal in the EU-

Alves Dias et al. 2018), European Pollutant Release and Transfer Registry (EEA 2019), 

στοιχεία από το European Automobile Manufacturers Association (2019) σε μια συντονισμέ-

νη προσπάθεια να εξάγουμε την θέση των δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα, διυλιστηρί-

ων και ICE κατασκευών.             

Το εν λόγω task θα αναπτύξει σύνολα δεδομένων κοινωνικοοικονομικού και ενεργειακού 

συστήματος για Περιφέρειες NUTS-2 στο κατάλληλο επίπεδο κλαδικότητας (για τα τελευ-

ταία χρόνια έως το 2018-2019, με κατάλληλες προσεγγίσεις μόνο σε περιπτώσεις που απαι-

τούνται) για να χρησιμοποιηθούν σε  επόμενες εργασίες. Επιπλέον στο πλαίσιο του εν λόγω 

task θα αναπτυχθούν δεδομένα Εισόδου/Εξόδου πινάκων και απασχόλησης (από 10-20 πε-

ριοχές μεγάλης έντασης άνθρακα) σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για να παρέχουν παραδοτέα 

στη γενική μοντελοποίηση ισορροπίας της εργασίας 3.5 του CINTRAN.  

 

Task 3.2 Assessing the outward migration patterns and the rise of populism in recent    
               years in carbon-intensive regions/Aξιολόγηση των εξωτερικών  
              μεταναστευτικών μοτίβων και της αύξησης του λαϊκισμού τα τελευταία χρόνια  
                σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα 
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Στο πλαίσιο του εν λόγω task θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των μετανα-

στευτικών μοτίβων και των κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων περιοχών έντασης άνθρακα,  

επικεντρωνόμενοι χρονικά τα τελευταία έτη. Το task περιλαμβάνει δύο ροές εργασίας: Η 

πρώτη επικεντρώνεται στις περιφερειακές τάσεις μετανάστευσης (wiiw) εντός και μεταξύ 

των χωρών. Η ανάλυση θα πάει ένα βήμα μπροστά της τρέχουσας έρευνας αναφορικά με 

τις οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις περιοχές της ΕΕ (Fischer και 

Pfaffermayr 2018; Jauer et al. 2019) λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες οδηγούς, τα 

οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα.  

Αναλυτικότερα, η ανάλυση θα συμπεριλάβει:  

 οδηγούς εξωτερικής μετανάστευσης όπως ανεργία ή καλύτερες προοπτικές 

απασχόλησης σε άλλες περιοχές  

 οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών 

στοιχείων) της εξωτερικής μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της οικονομικής 

ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και επιπτώσεις στην απασχόληση, καθώς επίσης 

την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών όπως η υγεία και η 

εκπαίδευση και  

 αλλαγές στη δομή του πληθυσμού (π.χ. ηλικία, φύλο, αναλογία ντόπιων και 

μεταναστών)  

Για να εκτελεστεί η λεπτομερή αυτή ανάλυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ειδικότε-

ρα του παρόντος task, θα συλλεγούν  και θα εναρμονιστούν, στο μέτρο του δυνατού, δεδο-

μένα περιφερειακής μετανάστευσης από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές και ως εκ τούτου, 

πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά από τις υπάρχουσες μελέτες κυρίως βασιζόμενοι στα δεδο-

μένα που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται συγκριτικές μέθοδοι και χωρικά οικονομετρικά μοντέλα 

για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της μετανάστευσης και της μετανάστευσης σε περιοχές 

έντασης άνθρακα/λιγνίτη και διαρροές σε άλλες περιοχές της ΕΕ. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας: Ο εταίρος Πανεπιστήμιο του Bergen, θα αναπτύξει μια πο-

σοτική αξιολόγηση των προτύπων ψηφοφορίας για να διερευνήσει την άνοδο του λαϊκι-

σμού και τις αντιδημοκρατικές στάσεις σε περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη. Στηριζόμενοι 

στην πρώιμη γνώση των περιπτώσεων μελέτης του WP2 και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
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στοχεύουμε στην αναγνώριση, προσδιορισμό των λαϊκιστικών κομμάτων (αριστεροί,  δεξιοί 

λαϊκιστές της υπαίθρου), σχετιζόμενα με τις περιοχές έντασης άνθρακα. Στο πλαίσιο του 

WP3 το Πανεπιστήμιο θα εξετάσει  την εκλογική απόδοση των λαϊκιστικών κομμάτων, σχε-

τικές περιοχές θα συγκριθούν με τις γενικές εθνικές τάσεις, χρησιμοποιώντας εκλογικά α-

ποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό). Τα ευρή-

ματα από τα αποτελέσματα των εκλογών θα συμπληρωθούν με διαθέσιμες έρευνες με πε-

ριφερειακά αντιπροσωπευτικά δείγματα τα οποία εκμεταλλεύονται τα ευρήματα του WP2. 

 
 
Task 3.3 Quantifying the energy system impacts of EU deep decarbonisation  
                Pathways/Ποσοτικοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του ενεργειακού  
                   συστήματος της ΕΕ – εξειδικευμένες λύσεις  
                  απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης    
                    
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω task θα αναλυθούν τα σενάρια χαμηλών εκπομπών (συνήθως ανα-

πτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ ή / και σε εθνικό επίπεδο) για Περιφέρειες NUTS-2, συμπεριλαμ-

βανομένων των ενεργειακών υποδομών (π.χ. σταθμοί παραγωγής ενέργειας, βιομηχανική 

τοποθεσία, δίκτυα, αγωγοί). Για εξερεύνηση ενός ευρέος φάσματος πιθανών εξελίξεων στο 

πλαίσιο μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενός ευρέως και εξειδι-

κευμένων λύσεων απανθρακοποίησης,  σενάρια αναπτύχθηκαν από τα μοντέλα των  

PRIMES και GENESYS. Τα σενάρια από τα μοντέλα PRIMES και GENESYS θα συλλεγούν με 

προσοχή, θα αξιολογηθούν και θα συγκριθούν με εν εξελίξει ασκήσεις μέσα από ποικίλα εν 

εξελίξει προγράμματα και πρόσφατες αναλύσεις (σχετική ενότητα 1.3.1). Αυτό θα μας επι-

τρέψει να διερευνήσουμε τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις διαφορετικών σχηματισμών ε-

νεργειακών συστημάτων, όπως παραδείγματος χάριν, σενάρια   υψηλής ανάπτυξης ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας,  σενάρια άμεσης κατάργησης άνθρακα, αντί σεναρίων εστιαζό-

μενα σε CCS/CCUS τα οποία θα συνεπαγόταν  διαφορετικές προκλήσεις για περιοχές έντα-

σης άνθρακα. Στην ειδικότερη περίπτωση της Εσθονίας η ανάλυση θα συμπληρωθεί μέσα 

από το μοντέλο BALMOREL για την ενέργεια και θερμότητα σε επίπεδο NUTS-3, του οποίου 

η χρήση  συνηθίζεται για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό.             

Τα αποτελέσματα του μοντέλου PRIMES σε εθνικό επίπεδο θα διαχωριστούν και θα χωρι-

στούν σε περιοχές NUTS-2 βασιζόμενες σε εξεζητημένο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
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θέση των σταθμών παραγωγής ενέργειας, τις πιθανές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 

πλέγμα των κατασκευαστικών υποδομών και άλλους σχετικούς δείκτες …  

Παραδοτέο του εν λόγω task είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων του άν-

θρακα για περιφέρειες της ΕΕ επιπέδου NUTS 2 στην οποία συμπεριλαμβάνονται: ανάπτυξη 

ενεργειακού συστήματος, κόστη, τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, κλείσιμο ορυκτών σταθμών 

παραγωγής ενέργειας, κλπ. Τέλος βάση των ανωτέρω θα προταθεί μια επεξήγηση στην 

οποία θα υποδεικνύονται περιοχές στις οποίες, οι αρνητικές επιπτώσεις της μετάβασης σε 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι μεγάλες εν αντιθέσει με περιφέρειες με 

χαμηλότερή επιβάρυνση.  

 

Task 3.4 Developing comprehensive/synthetic vulnerability indices for carbon- 
                intensive regions/Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνθετικών δεικτών ευπάθειας                
               για περιοχές έντασης άνθρακα/λιγνίτη 
 

Το εν λόγω task θα διερευνήσει και θα συνθέσει την ευπάθεια που σχετίζεται με τη μετάβα-

ση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τις τεχνολογικές δυνατότητες. Για να 

αξιολογηθεί η γεωγραφική εξάρτηση από δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα, η α-

νάλυση συνδυάζει πολλαπλές διαφορετικές διαστάσεις της ευπάθειας, λαμβανομένου υπό-

ψη των αποτελεσμάτων των εργασιών  3.1-3.3 της παρούσης. Ακολουθώντας το πλαίσιο 

IPCC (2014) για τη μέτρηση της ευπάθειας και αξιοποιώντας την προηγούμενη εργασία του 

Jewell (2011), στοχεύουμε να αναπτύξουμε συνθετικούς δείκτες της ευπάθειας των περιφε-

ρειών, οι οποίοι, δείκτες επί του παρόντος στηρίζονται σε δραστηριότητες υψηλής έντασης 

άνθρακα προς απανθρακοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση των περιφερειών στον 

άνθρακα, την ευαισθησία και την προσαρμοστική ικανότητα. Η έννοια της έκθεσης ορίζεται 

ως μια γενική έκθεση για την απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση, επί της ουσίας αντικα-

τοπτρίζει την αναμενόμενη μείωση δραστηριοτήτων υψηλής έντασης άνθρακα με σενάρια 

απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης. Η ευαισθησία ορίζεται ως τα μερίδια θέσεων εργα-

σίας τα οποία αναφέρονται σε εργασίες εντάσεως άνθρακα και οι οποίες αναμένεται να κα-

ταργηθούν ή να υποστούν σημαντική μείωση, σε σενάρια απανθρακοποίη-

σης/απολιγνιτοποίησης και σε σχέση με τις  κοινωνικοπολιτικές και μεταναστευτικές προ-

κλήσεις.      
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Τέλος η προσαρμοστική ικανότητα βασίζεται σε δύο στοιχεία: στην ανεργία και στην εκπαί-

δευση. Περιφέρειες με υψηλά επίπεδα ανεργίας και χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης ίσως έρ-

θουν αντιμέτωπες με υψηλότερες προκλήσεις μετάβασης. Στηριζόμενοι στην ανάλυση των 

καθηκόντων (task 3.1-3.3) θα αναπτυχθούν συνθετικοί δείκτες ευπάθειας για να διασαφη-

νιστεί ποιες περιοχές NUTS 2 θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις υψηλότερες προκλήσεις στο 

πλαίσιο μετάβασης σε χαμηλής έντασης άνθρακα/λιγνίτη.  

Με βάση λοιπόν την κατάταξη των περιοχών με βάση τους δείκτες ευπάθειας, θα επιλέξου-

με τις 10-20 πιο ευάλωτες περιοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο σε βάθος μελέτης,  σε 

επόμενα tasks και WPs και κυρίως στο WP4.  

Τέλος οι δείκτες ευπάθειας προσφέρουν ένα εργαλείο για να προβλεφθεί η αντίθεση στη 

μετάβαση σε χαμηλής έντασης οικονομία. Επιπροσθέτως καθίσταται δυνατή η αναγνώριση 

περιφερειών με παρόμοια χαρακτηριστικά και για τις οποίες, περιφέρειες, παρόμοιες στρα-

τηγικές αντιμετώπισης (αναγνωρίζονται στο WP4) μπορούν να εφαρμοστούν ενεργοποιώ-

ντας μια συστηματική ανάλυση της δυνατότητας μεταφοράς καλών πρακτικών μεταξύ των 

περιοχών.       

 
  
Task 3.5 Assessing the socio-economic impacts and public policy costs of the               
                 transition in most-vulnerable carbon-intensive regions/Αξιολόγηση των  
                κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και του κόστους δημόσιας πολιτικής  
                   λόγω της  μετάβασης στις πιο ευάλωτες περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα 
 
 
Το εν λόγω task συνδυάζει δύο ροές έρευνας για την ανάλυση των επιπτώσεων λόγω μετά-

βασης σε κοινωνίες χαμηλής έντασης άνθρακα, επιπτώσεις που εστιάζονται στην οικονομι-

κή ανάπτυξη, την απασχόληση και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.  Η αξιολόγηση θα 

γίνει, βάσει μοντέλου αξιολόγησης και εν προκειμένω, με τη χρήση του κορυφαίου μοντέ-

λου πολυτομεακής μακροοικονομικής, μοντέλο GEM-E3(E3M) και, καταγράφοντας δεσμευ-

μένα πακέτα προγραμμάτων υποστήριξης πολιτικής σε μεταβάσεις άνθρακα/λιγνίτη με 

σκοπό να υπολογίσουμε  σε  «έκταση αλήθειας» το κόστος των εφαρμοζόμενων πολιτικών 

από τα μοντέλα. Εφαρμόζοντας το εν λόγω μοντέλο σε περιοχές έντασης άνθρακα, θα α-

ξιολογήσουμε με συνέπεια τον αντίκτυπο της μετάβασης στο  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ-Gross Domestic Product - GDP), στην τομεακή παραγωγή, στην απασχόληση, στο ει-
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σόδημα του νοικοκυριού, στο εμπόριο και στην ανταγωνιστικότητα, στο πλαίσιο διαφορετι-

κών σεναρίων εφαρμοζόμενων πολιτικών.    

Για το σκοπό αυτό, μια νέα έκδοση του μοντέλου θα χρησιμοποιηθεί στο επίπεδο ανάλυσης 

NUTS-2  (συνδεόμενο με το ενεργειακό σύστημα PRIMES, task 3.3 για να διασφαλίσουμε της 

μέγιστη συνοχή), ικανό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις όχι μόνο στους τομείς που περιορίζο-

νται, αλλά και σε εκείνους που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών κλάδων και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των διαρθρωτικά α-

δύναμων περιοχών (π.χ. νέες  υπηρεσίες, κατασκευή υψηλής τεχνολογίας κλπ). Στο πλαί-

σιο της εν λόγω εργασίας θα αξιοποιηθούν δεδομένα του Task 3.1 και θα επικεντρωθούμε 

σε 10-20 πιο ευάλωτες περιοχές, οι οποίες επελέγησαν στο task 3.3.  Για τα μοντέλο GEM-

E3(E3M) και PRIMES τα ιστορικά δεδομένα θα ελεγχθούν απέναντι στα εθνικά δεδομένα των 

χωρών μελέτης περιπτώσεων και εάν απαιτηθεί θα ενημερωθούν τα αρχεία. 

Αυτή η ανάλυση θα αντιπαρατεθεί με μια εκτίμηση του δεσμευμένου κόστους δημόσιας πο-

λιτικής. To κόστος πολιτικής συναντάται παντού στην βιβλιογραφία της πολιτικής για το 

κλίμα, για την εκτίμηση του κόστους επίτευξης διαφορετικών κλιματικών στόχων (Clarke et 

al. 2014, Tavoni et al. 2015), ωστόσο έχει υπάρξει σχετικά βιβλιογραφία για τη σύγκριση 

της μείωσης του κόστους μετριασμού στα ενεργειακά μοντέλα σε σχέση με τα εφαρμοζόμε-

να στον πραγματικό εμπειρικά κόσμο. Οι τρέχουσες μεταβάσεις άνθρακα αποτελούν μια 

μοναδική ευκαιρία σύγκρισης του κόστους πολιτικής της πολιτικά δύσκολης και αμφιλεγό-

μενης απόφασης κατάργησης του άνθρακα,  με το κόστος μακροοικονομικής ανάλυσης πο-

λιτικής που απεικονίζεται στο GEM-E3. Αυτή η ολοκλήρωση του πολιτικού κόστους και της 

σκοπιμότητας να εφαρμοστεί σε μακροοικονομικά μοντέλα,  γενικά μοντέλα ισορροπίας θα 

αποτελέσουν σημαντική μεθοδολογική καινοτομία. Η αποκτηθείσα γνώση  και η έρευνα που 

θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του εν λόγω task (και το σχετικό του 3.4)  θα χρησιμοποιηθούν 

στο WP4 για να παράσχουν αξιολόγηση της στρατηγικής αντιμετώπισης μεταβάσεων στις 

πιο ευάλωτες περιοχές.  

 
 

Task 3.6 Developing maps visualising key connections and results/Ανάπτυξη χαρτών  
                που οπτικοποιούν τα κλειδιά των συνδέσεων και αποτελέσματα  
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Συχνά, τα δεδομένα οδηγούν σε αποτιμήσεις που είναι δύσκολο να κατανοηθούν για μη 

προγραμματιστές. Σκοπός του εν λόγω task είναι να γεφυρωθεί το χάσμα επικοινωνίας μέ-

σω καινοτόμων χαρτών βάσει GIS, οι οποίοι χάρτες οπτικοποιούν τα «κλειδιά» των συνδέ-

σεων και τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ περιφερειών…Χρησιμοποιώντας χάρτες για να οπτικοποιήσουμε τους δεί-

κτες από την ανάλυση σεναρίων, παραδείγματος χάριν, εγκατεστημένη λειτουργικότητα 

θερμικών σταθμών κλπ, μπορεί να βοηθήσει ώστε το μέγεθος των απαιτούμενων αλλαγών 

να γίνει αισθητό σε μη ειδικούς. Η ανάπτυξη και η χρήση αυτών των χαρτών θα ληφθούν 

υπόψη από τα WP5 και WP6 με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανάπτυξης ικανο-

τήτων και επικοινωνίας (δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο carbontransitions.org)  

 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  

D.3.1 Report on current socio-economic, energy system, socio-political and socio- 
           demographic challenges including a set of slide decks displaying results for  
           each of the 10-20 most vulnerable regions/Αναφορά για τις τρέχουσες   
           κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, ενεργειακό σύστημα, κοινωνικοπολιτικές  
            και κοινωνικοδημογραφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς  
           διαφανειών που εμφανίζουν τα αποτελέσματα για καθεμία από τις 10-20 πιο         
           ευάλωτες περιοχές  
D.3.2 Interactive maps  for vulnerable regions/Διαδραστικοί χάρτες ευάλωτων  
            περιοχών 
D.3.3 Journal Article Manuscript on Assessing the socio-economic impacts and  
           public policy costs of the transition in carbon-intensive regions/Δημοσίευση  
           χειρόγραφου άρθρου εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων  
           και δαπανών δημόσιας πολιτικής για την μετάβαση περιοχών έντασης  
           άνθρακα/λιγνίτη    
D.3.4 Journal Article Manuscript on developing vulnerability indices integrating  
           energy system, socio-economic, socio-political and migration dimensions/  
           Δημοσίευση στον τύπο χειρόγραφου άρθρου για την ανάπτυξη δεικτών  
           ευπάθειας που ενσωματώνουν ενεργειακό σύστημα, κοινωνικοοικονομικές,  
           κοινωνικοπολιτικές και μεταναστευτικές διαστάσεις 
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4. Πακέτο Εργασίας 4  

(WP 4 Responses and Impacts to Decarbonization Policies) 

Επικεφαλής πακέτου: Marie Claire Brisbois, UoS with contributions from 

ICLEI, WI and TU Berlin 

 

Αυτό το πακέτο εργασίας θα δημιουργήσει τις γνώσεις σχετικά με το πως αντιμετωπίζουν οι 

φορείς σε διάφορες κλίμακες και περιβάλλοντα τις πολιτικές για την απολιγνιτοποίη-

ση/απανθρακοποίηση και πως μπορούν να διαμορφωθούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

προβλημάτων για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες προς την 

/απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση. Θα γίνει επικέντρωση στους παράγοντες, τα θεσμι-

κά όργανα και τις ιδέες που οδηγούν και βοηθούν στην υλοποίηση μηχανισμών αντιμετώπι-

σης προβλημάτων των πολιτικών για τον άνθρακα/λιγνίτη. Για να γίνει αυτό, μέσω των 

εργασιών(task) θα εξετάσουμε τη φύση των στρατηγικών αντιμετώπισης, τους συνδυα-

σμούς πολιτικής για την απανθρακοποίηση/ απολιγνιτοποίηση, τους παράγοντες (την ελίτ) 

οι οποίοι διαμορφώνουν αντιλήψεις και επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ στρατηγικών αντι-

μετώπισης, πολιτικών και παραγόντων (ελίτ).  

 

Το WP 4 στοχεύει στα κάτωθι:  

 Να αναπτύξει έναν κατάλογο στρατηγικών αντιμετώπισης που ταξινομούνται 

σύμφωνα με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς και τις επιπτώσεις τους  

 Να αξιολογηθεί η φύση, το περιεχόμενο και η εφαρμογή των πολιτικών για την 

αποδέσμευση από τον λιγνίτη, με έμφαση στις επιπτώσεις της κάθε περιοχής 

 Να αναλύσει πώς οι παράγοντες, και ειδικά οι τοπικοί, μπορούν να 

διαμορφώσουν τη δυναμική και τις σχέσεις αυτές που μπορεί να εμποδίσουν ή 

επιταχύνουν τις στρατηγικές 

 Ο ρόλος των στρογγυλών τραπεζιών στη διαδικασία δημιουργίας τέτοιων 

πολιτικών  

 Να αναπτύξει το υλικό που θα αξιοποιηθεί στο Πακέτο Εργασίας 5. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Task 4.1 Characterizing coping strategies/Χαρακτηρισμός στρατηγικών αντιμετώπισης 
 
 

Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.3.1, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια σαφή και προ-

σβάσιμη  συλλογή στρατηγικών απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης των περιοχών, που 

να χρησιμοποιείται από μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς. Η παρούσα εργασία θα  συλ-

λέξει, θα κατηγοριοποιήσει και θα χαρακτηρίσει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών που χρησι-

μοποιούνται από τις πολιτικές απολιγνιτοποίησης. Πιο συγκεκριμένα η εργασία: 

 Θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάλογο στρατηγικών αντιμετώπισης που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια μέσω συλλογής δεδομένων υπό την 

καθοδήγηση συνεργατών 

 Θα χαρακτηρίσει αυτές τις στρατηγικές σύμφωνα με α) τους παράγοντες που τις 

επηρεάζουν, β) έναν πίνακα ιδιωτικών ή δημόσιων, λειτουργικών ή συμβολικών 

αποκρίσεων, και γ) τη διαφοροποίηση μεταξύ «υποστηρικτικών» αι 

«παρεμποδιστικών» στρατηγικών 

 Θα χαρτογραφήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης ώστε να αξιολογηθεί η 

παρουσία και η φύση των «συνεργιών αντιμετώπισης και ανταλλαγών», με έμφαση 

στον ρόλο των ελίτ και στην άσκηση εξουσίας 

Θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την απολιγνιτοποίηση των εκάστοτε περιοχών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα βασιστεί 

σε εργασίες παλαιότερων ερευνητικών έργων και σε αυτό θα συμβάλλουν όλοι συνεργάτες 

του έργου. Το αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί από κοινού, και θα συμπληρωθεί μέσω της αλ-

ληλεπίδρασης με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς στις τέσσερις (4) περιφέρειες μελέτης 

περιπτώσεων και στις 10-20 πιο ευάλωτες περιοχές που προσδιορίζονται στο Πακέτο Εργα-

σίας 3. Θα συλλεχθούν επίσης  δεδομένα μέσω ερωτηματολογίου που θα διανέμεται μέσω 

α) τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους τοπικούς συνεργάτες της ICLEI, β) τηλεφωνικών συ-

νεντεύξεων και γ) συλλογής απαντήσεων σε συναφή συμβάντα (π.χ., Συνάντηση περιοχών 

απολιγνιτοποίησης της ΕΕ). 

Μια πολυπαραγοντική προοπτική (Avelino και Wittmayer 2016) θα χρησιμοποιηθεί για να 

χαρακτηρίσει ποια ακριβώς στρατηγική  ανταποκρίνεται στις πολιτικές απολιγνιτοποίησης. 
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Αυτή η προοπτική διακρίνεται μεταξύ των φορέων σε ατομικό, οργανωτικό και τομεακό 

επίπεδο, που λειτουργούν σε διαφορετικό πλαίσιο: πολιτείας, αγοράς, οργανισμοί μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα και κοινότητας. Οι στρατηγικές θα ταξινομηθούν περαιτέρω σύμ-

φωνα με μια τυπολογία που υιοθετήθηκε από τους Sovacool και Axsen's (2018). Αυτή η τυ-

πολογία ταξινομεί τις δράσεις σύμφωνα με έναν πίνακα ιδιωτικών ή συλλογικών και λει-

τουργικών ή συμβολικών απαντήσεων. Για παράδειγμα, για μια μικρομεσαία επιχείρηση 

(ΜΜΕ) σε οργανωτικό επίπεδο, μια ιδιωτική, λειτουργική απάντηση στην αποδέσμευση από 

τον λιγνίτη θα μπορούσε να είναι η μείωση προσωπικού. Μια κοινωνική, συμβολική απά-

ντηση θα μπορούσε να είναι η ανάρτηση μιας πινακίδας στη βιτρίνα του καταστήματος με 

σύνθημα «Πράσινη Νέα Συμφωνία». Η σχέση μεταξύ των στρατηγικών αντιμετώπισης και 

των συγκεκριμένων πολιτικών απολιγνιτοποίησης ή ο συνδυασμός των πολιτικών (εργασία 

4.2), θα πραγματοποιηθεί στην εργασία 4.5. 

Το ηλεκτρονικό αποθετήριο θα παρέχει ανοιχτά δεδομένα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, 

τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στην ευρύτερη κοινωνία που την αφορά. Θα πραγ-

ματοποιούνται εβδομαδιαίες ενημερώσεις και θα αναρτώνται στον ιστότοπο  

carbontransitions.org και στον λογαριασμό του twitter @coaltransitions με σκοπό την διά-

δοση των δεδομένων. Αυτό θα τροφοδοτήσει άμεσα τις δραστηριότητες του Πακέτου Εργα-

σίας 5 (WP 5)  και τις δραστηριότητες διάδοσης στο Πακέτο Εργασίας 6 (WP 6). 

 
 

Task 4.2 Evaluation of design and implementation of decarbonisation policy-mixes/                 
        Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μιγμάτων πολιτικής για  
                 την απανθρακοποίηση/απολιγνιτοποίηση  
 
Το εν λόγω task βασίζεται στο προηγούμενο task (task 4.1) για τη διαχείριση της φύσης και 

του περιεχόμενου του μίγματος πολιτικής για την απανθρακοποίηση/ απολιγνιτοποίηση σε 

επίπεδο περιφερειών. Ο όρος “μίγμα πολιτικής για την απολιγνιτοποίηση" αναφέρεται σε 

μια σειρά πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την απολιγνιτοποίηση. Σε αυτήν την 

εργασία θα συμπεριλάβουμε τόσο τις πολιτικές που στοχεύουν στην απανθρακοποίη-

ση/απολιγνιτοποίηση όσο και σε εκείνες που συνδέονται έμμεσα με τη διευκόλυνση ή την 

παρεμπόδιση της (Rogge, Kern και Howlett 2017). Το σημαντικό είναι πως θα φροντίσουμε 

να συμπεριλάβουμε μόνο αυτούς τους συνδυασμούς πολιτικής που στοχεύουν συγκεκριμένα 
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και έχουν απτό αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο. Η εργασία 4.2 θα αντλήσει εμπειρικά 

από τις τέσσερις περιοχές εστίασης καθώς και από δέκα έως είκοσι (10-20) εξαιρετικά ευά-

λωτες περιοχές που θα εντοπιστούν στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP 3). Αυτή η εργασία θα πα-

ρέχει θα απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποιες πολιτικές έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στις αντίστοιχες περιοχές; 

 Καλύπτουν αυτές οι στρατηγικές όλους τους σχετικούς περιφερειακούς τομείς ή 

επικεντρώνονται μόνο σε συγκεκριμένα πεδία δράσης; 

 Είναι αυτές οι πολιτικές συντονισμένες και συνεπείς με άλλους τομείς της 

πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η οικονομική αναπτυξιακή πολιτική, ο 

περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός ή η περιφερειακή πολιτική κινητικότητας; 

 Έχουν δημιουργηθεί επαρκείς δομές διαχείρισης και διακυβέρνησης για την 

εφαρμογή τους; 

Subtask 4.2.1: Creating an evaluation scheme for regional decarbonisation policies/Δημιουργία 
ενός συστήματος αξιολόγησης για τις περιφερειακές πολιτικές που αφορούν τον λιγνίτη 
 
Η εν λόγω υποεργασία θα αξιολογήσει τους συνδυασμούς της περιφερειακής πολιτικής έ-

ναντι ενός διαφορετικού συνόλου κριτηρίων, όπως η φιλοδοξία,  η πληρότητα, η συνέπεια, 

η επάρκεια και η κοινωνική ενσωμάτωση των περιφερειακών πολιτικών για τον λιγνίτη. 

Αυτά τα κριτήρια έχουν επιλεγεί με βάση τα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης στον τομέα 

της ανάλυσης επιπτώσεων των προγραμμάτων πολιτικής (Stockmann et al. 2001), περιφε-

ρειακής πολιτικής ανάλυσης (Schüle et al. 2019), πακέτα διατομεακής πολιτικής στον ενερ-

γειακό τομέα (Thomas et al. 2013; Rogge, Kern και Howlett 2017), διαδικασίες κοινωνικής 

μάθησης (Siebenhüner 2005) και σχέδια αξιολόγησης χρηστής διακυβέρνησης (Czada 2010). 

Θα αναπτυχθούν είκοσι με εικοσιπέντε (20-25) δείκτες για την αξιολόγηση της χρηστής δια-

κυβέρνησης μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, των προσωπικών συνεντεύξεων στις υπό 

εξέταση περιοχές και δια ζώσης στις περιφερειακές συναντήσεις που θα πραγματοποιη-

θούν.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δείξουν τις επιτυχίες και τα εμπόδια στην ανάπτυξη 

των τοπικών/ περιφερειακών στρατηγικών για την απολιγνιτοποίηση και θα εντοπίσουν τα 

πιθανά κενά στη συνοχή και την ολοκλήρωση τους. Με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε στο Πακέτο Εργασίας 1 (WP 1), αυτή η υποεργασία θα συνδέσει το μικροεπί-
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πεδο των κοινωνικών καινοτομιών στις πολιτικές για την απολιγνιτοποίηση (π.χ. εγκατά-

σταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) με το μακροοικονομικό επίπεδο περιφερειακών με-

τασχηματιστικών αλλαγών (Hermwille, Obergassel και Arens 2016; Mersmann and Wehnert 

2014). 

Subtask 4.2.2: Evaluation of regional decarbonisation policy mixes/Αξιολόγηση των περιφερεια-
κών συνδυαστικών πολιτικών για την απολιγνιτοποίηση  
 
Το σχέδιο αξιολόγησης που αναπτύχθηκε στην υποεργασία 4.2.1 θα χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση των τεσσάρων περιοχών εστίασης του CINTRAN. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν 

μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και προσωπικών συνε-

ντεύξεων με ενδιαφερόμενους των περιφερειών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των περιφε-

ρειακών εργαστηρίων αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθούν. Τα εργαστήρια αξιολόγησης 

θα χρησιμεύσουν στην βελτίωση των πολιτικών και προσθήκη νέων (Marvin et al. 2018). 

Θα αναπτυχθεί μια συνοπτική έκθεση πολιτικής για κάθε περιοχή, αποτελούμενη από τα 

κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και προτάσεις για βελτίωση της. Επιπλέον, το 

σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί επιλεκτικά στις άλλες ευάλωτες περιοχές που έχουν 

προσδιοριστεί στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP 3). Για καθεμία από αυτές τις περιοχές, η ομάδα 

του Πακέτου Εργασίας 4 (WP 4) θα καθορίσει τους τομείς πολιτικής ιδιαίτερου ενδιαφέρο-

ντος, είτε διότι η περιοχή είναι συγκριτικά επιτυχής στην ενσωμάτωση και την εφαρμογή 

της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της περιοχής, είτε επειδή οι προσπάθειες εξακολουθούν 

να είναι ιδιαίτερα αδύναμες σε αυτούς τους τομείς. Εδώ, η ανάλυση θα βασίζεται σε βι-

βλιογραφικές προσεγγίσεις και στοχεύει να συλλέξει επιπλέον δεδομένα που θα προκύ-

ψουν από την ανάλυση των συνδυασμών πολιτικής στις τέσσερις περιοχές εστίασης. 

 
 

Task 4.3 Elite power and coping strategies/H δύναμη της ελίτ και οι στρατηγικές  
               Αντιμετώπισης προβλημάτων 
 
Αυτή η εργασία θα εξετάσει τον ρόλο των παραγόντων (της ελίτ) στη διαμόρφωση και την 

πραγματοποίηση της ατομικής και κοινωνικής στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημά-

των, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου δημιουργούνται νέες ελίτ ως μέρος της 

διαδικασίας απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης και πως αλληλοεπιδρούν με τις περι-
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φερειακές πολιτικές. Οι ελίτ μπορούν γενικά να χαρακτηριστούν ως άτομα ή ομάδες που 

αποτελούν καθεστώς στην κοινωνία (Bottomore 2006). Είναι «υπεύθυνοι για την επίτευξη 

σημαντικών κοινωνικών στόχων και για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης»(Keller 1963, 

4). Ο ρόλος των ελίτ είναι επομένως θεμελιώδης στην επιτυχία των στρατηγικών αντιμετώ-

πισης των προβλημάτων (Sovacool και Brisbois 2019). 

Η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η ελίτ στις στρατηγικές αντιμετώπισης προβλη-

μάτων, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικών στοιχείων για την καθοδήγηση των 

στρατηγικών αυτών στο επιθυμητό σημείο. Αυτή η εργασία θα: 

 Χαρτογραφήσει τις ελίτ σε τοπικές, εθνικές και διακρατικές κλίμακες που 

διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο στην υλοποίηση στρατηγικών αντιμετώπισης 

προβλημάτων τα τελευταία 10 χρόνια 

 Εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ελίτ μπορούν να επιβραδύνουν ή να 

επιταχύνουν, αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων 

 Προσδιορίσει τις βασικές ελίτ και τις σχέσεις τους - μεταξύ ελίτ και άλλων ομάδων 

– οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση της στρατηγικής αντιμετώπισης 

προβλημάτων σε οκτώ (8) περιοχές (τέσσερις περιφέρειες μελέτης περιπτώσεων και 

τέσσερις περιοχές επιλεγμένες για σύγκριση) 

Μια διαφορετική προσέγγιση σχεδιασμού συστημάτων θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή 

σημαντικών στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων από το αποθετήριο που αναπτύχθη-

κε στην Εργασία 4.1. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση χρη-

σιμοποιώντας τουλάχιστον δύο διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης ανά περιοχή, για 

τουλάχιστον 16 στρατηγικές. 

Η παρουσία και ο ρόλος των ελίτ στον καθορισμό στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημά-

των θα αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας ένα αναλυτικό πλαίσιο με βάση την τυπολογία Weiß 

(2005) τοπικών, εθνικών και διεθνικών παραγόντων και την τυπολογία του Avelino (2017) 

με ενισχυτική, καινοτόμο και μετασχηματιστική δύναμη. Η τυπολογία του Weiss διαφορο-

ποιεί τις ελίτ ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της επιρροής τους. Το πλαίσιο ισχύος Avelino 

είναι ειδικό για καταστάσεις μετάβασης. Ασκείται από την ελίτ για να διατηρήσει το status 

quo  ή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στρατηγικών που επαναπροσδιορίζουν τις κοινω-

νικές δομές και τους θεσμούς. Το πλαίσιο Avelino είναι επίσης χρήσιμο για την εξέταση κα-
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ταστάσεων όπου ορισμένες ελίτ εξασθενούν ενώ εμφανίζονται άλλες. Όταν για παράδειγ-

μα, η ισχύς των προηγούμενων ή των υπαρχόντων ελίτ μειώνεται (π.χ. εκείνων των οποίων 

η κοινωνική κατάσταση εξαρτάται από τον άνθρακα/λιγνίτη) και αυτή των άλλων αυξάνε-

ται (π.χ., εκείνοι που ασκούν επιρροή στηριζόμενοι σε ιδεολογίες «αντι-ελίτ»). Μια εκτίμη-

ση της δύναμης που ασκούν οι ελίτ σε διαφορετικές κλίμακες για να πραγματοποιήσουν 

διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και που συνδέονται με τον ρόλο 

των ελίτ και των αντι-ελίτ εξετάστηκαν στο Πακέτο Εργασίας 2.2 (WP2.2). 

Μετά την επιλογή στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων για συγκριτική ανάλυση, τα 

δεδομένα θα συλλέγονται χρησιμοποιώντας ομάδες εστίασης-δύο ανά περιοχή μελέτης πε-

ριπτώσεων-και ανάλυση εγγράφων στις τέσσερις περιοχές στόχους. Η συλλογή των δεδο-

μένων για τις τέσσερις (4) επιπλέον περιοχές θα βασίζονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Τόσο στις θεωρίες του Weiss όσο και του Avelino είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημασία των 

δικτύων ως θεμελιώδους αξίας στην υλοποίηση των κοινωνικών στόχων όπως οι στρατηγι-

κές αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει επομένως ένα δίκτυο 

αναλυτικών δεδομένων στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι στρατηγικές αντιμετώπι-

σης προβλημάτων της εστίασης προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι δεσμοί μεταξύ των ελίτ 

σε διαφορετικές κλίμακες και που συνδέονται με συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης 

προβλημάτων (π.χ. Wasserman και Faust 1994). 

 
 
Task 4.4 In-depth Analysis of Just Transition Agreements and the Role of Coal                         
                Commissions/Η σε βάθος ανάλυση των συμφωνιών δίκαιης μετάβασης και  
                   του ρόλου των εκπομπών του  άνθρακα/λιγνίτη 
                 
Με τη σύσταση της επιτροπής δίνεται η ευκαιρία να συμφωνήσουμε σε συνδυασμούς πολι-

τικών απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης μέσω της αλληλεπίδρασης της δρώσας ελίτ 

και άλλων εμπλεκομένων. Πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την προσέγγιση για 

την μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή. Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να 

παρέχει μια επισκόπηση των χωρών που εγκατέστησαν τέτοιες επιτροπές για να μειώσουν 

την κατανάλωση άνθρακα/λιγνίτη και/ή την παραγωγή του ή είχαν αντίστοιχες συμφωνίες 

για τη μετάβαση. Η Γερμανία (2019), η Τσεχική Δημοκρατία (2019) και η Ισπανία (2018) α-

ποτελούν πρόσφατα παραδείγματα εθνικών συμφωνιών υψηλού επιπέδου και θα βρίσκο-
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νται στο επίκεντρο αυτού του έργου και θα συγκριθούν με άλλες διεθνείς συμφωνίες (π.χ. 

Καναδάς και Χιλή).  

Με την εφαρμογή των στρατηγικών του κατεστημένου, θα εντοπίσουμε τη διαδικασία που 

οδηγεί στη συμφωνημένη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα/λιγνίτη στην Ισπανία και τη 

Γερμανία. Μια πρώτη οριοθέτηση των εμπλεκομένων φορέων θα βασίζεται στο έργο των 

Leipprand et al. (2017) για τη Γερμανία, η οποία θα επεκταθεί για την Ισπανία και Τσεχική 

Δημοκρατία και ενημερώνεται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωρισμένες ελίτ στην 

εργασία 4.3. Μέσω της ανάλυσης αυτής δείχνουμε την πολυπλοκότητα και τα αντικρουόμε-

να συμφέροντα, καθώς και τις διαμορφωμένες συμμαχίες. Το δεύτερο βήμα αφορά τον ε-

ντοπισμό των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι φορείς.  Τέλος, θα περιγράψουμε ποιοι 

φορείς  εν τέλει είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους και πώς. Συγκεκριμένα, 

θα θέλαμε να διερευνήσουμε τα ενδιαφέροντα των κατεστημένων φορέων άνθρα-

κα/λιγνίτη, και τις βασικές στρατηγικές τους που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της πρόταση 

της Επιτροπής. 

Ένας συνδυασμός ημι-δομημένων συνεντεύξεων καθώς και βιβλιογραφική ανασκόπηση ε-

ρευνητικών εργασιών και του Τύπου θα χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων για την ανά-

λυση. Η περίοδος αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εργασί-

ας των διαπραγματεύσεων. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν τα μέλη της επιτροπής και οι 

άμεσα εμπλεκόμενοι συνεργάτες τους. Οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις θα επικεντρωθούν 

στις δηλώσεις και τις εκθέσεις των διάφορων φορέων που είναι σχετικοί με τον λιγνίτη, 

καθώς και σε άλλα έγγραφα από φορείς που έχουν σχέση με την απανθρακοποίη-

ση/απολιγνιτοποίηση. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 

των διαφόρων εμπειριών της επιτροπής λιγνίτη ή άλλων συμφωνιών προς τη δίκαιη μετά-

βαση που  αντιπροσωπεύουν την υπάρχουσα γνώση των προηγούμενων μεταβάσεων 

(Herpich, Brauers και Oei 2018; Caldecott, Sartor και Spencer 2017). Η σύγκριση με άλλες 

περιπτώσεις εκτός Ευρώπης θα γίνει μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βιβλιογραφικών 

ανασκοπήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα συμβάλουν στην καλύτερη κατα-

νόηση των μέτρων και των τακτικών  που λαμβάνονται από τα μέλη του συστήματος ορυ-

κτών πόρων για να αποτρέψουν ή να επιβραδύνουν την μετάβαση στην απολιγνιτοποιημένη 
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εποχή.  Θα πραγματοποιηθεί μια ακαδημαϊκή δημοσίευση που θα εξετάζει τον ρόλο της επι-

τροπής στην κοινή συναίνεση. 

 

 
 
Task 4.5 Integrative Analysis, Synthesis and Policy Guidance/Ολοκληρωμένη  
                     ανάλυση, σύνθεση και οδηγίες πολιτικών  
 

Στο εν λόγω task οι συνδυασμένες πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των εργα-

σιών 4.1 - 4.4 θα βρίσκονται εντός του θεωρητικού πλαισίου που διατυπώθηκε στο Πακέτο 

Εργασίας 1 (WP1). Θα ενοποιήσει την πληροφόρηση αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμε-

τώπισης, τους συνδυασμούς πολιτικών και τα εργαλεία αξιολόγησης όπως αυτά αναπτύ-

χθηκαν στην εργασία 4.2,  με την πληροφόρηση αναφορικά με την ουσία και τον χαρακτή-

ρα των μηχανισμών αντιμετώπισης προβλημάτων και με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, 

όπως σχετικά αναπτύχθηκαν στις εργασίες 4.1, 4.3, 4.4 του έργου CINTRAN. Αυτή η εργα-

σία θα καθορίσει τη σχέση ή τις σχέσεις της μίξης τη συγκεκριμένης πολιτικής, των μηχανι-

σμών αντιμετώπισης των προβλημάτων και των τύπων της ελίτ, χρησιμοποιώντας την επι-

τροπή απανθρακοποίησης/απολιγνιτοποίησης ως εμπειρικό παράδειγμα. Ο στόχος του task 

είναι να δημιουργήσει γενικευμένα ευρήματα σχετικά με τους τύπους μηχανισμών αντιμε-

τώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους συνδυασμούς πολιτικής και να 

εντοπίσει τυπολογίες βασικών παραγόντων με τη δύναμη να διαμορφώνουν μηχανισμούς 

αντιμετώπισης σε στρατηγικές κατευθύνσεις. Το έργο θα ενοποιήσει γενικότερα ευρήματα 

από τις τέσσερις (4) περιοχές εστίασης και από τις 10-20 πιο ευάλωτες περιοχές. Οι εργασί-

ες θα βασίζονται στη βιβλιογραφία και θα είναι σύνθετες. 

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της  εργασίας θα είναι ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδι-

κό, ένας σύντομος οδηγός (2-3 σελίδων) γενικευμένων πληροφοριών που εστιάζουν σε 

στρατηγικές δράσεις για τη διαμόρφωση επιθυμητών στρατηγικών αντιμετώπισης  προβλη-

μάτων, ένας για καθέναν από τους διαφορετικούς τύπους περιοχών χρήσης λιγνί-

τη/άνθρακα που προσδιορίζονται στο Πακέτο Εργασίας 3 και μια σειρά από 8-10 οδηγούς, 

ο καθένας για συγκεκριμένες στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν ως αναφορές από πε-

ριφερειακούς και τοπικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένου μιας αξιολόγησης των συνθηκών 
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που επέτρεψαν τη στρατηγική αντιμετώπισης και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανα-

παραγωγής της στρατηγικής). Επίσης θα περιλαμβάνει την καθοδήγηση σχετικά με τις κοι-

νοτικές στρατηγικές και άλλες στρατηγικές δέσμευσης των ενδιαφερομένων. Τέλος θα 

τροφοδοτήσει άμεσα το Πακέτο Εργασίας 5 (WP5). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4  

D.4.1 Journal Article Manuscript related to an in-depth Analysis of Coal  

            Commissions/Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό που σχετίζεται  

           με την  εις βάθος ανάλυση της Επιτροπής Άνθρακα     

D.4.2 Online inventory of coping strategies within the platform  

           coaltransitions.org/Ηλεκτρονικός κατάλογος στρατηγικών αντιμετώπισης  

           προβλημάτων μέσω της πλατφόρμας carbontransitions.org 

D.4.3 Report on Policy mix evaluation tool including indicators to identify  
           relationships between regional policy mixes and specific coping strategies or  
           coping strategy mixes/Αναφορά σχετικά με το εργαλείο αξιολόγησης  
            μείγματος πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για αναγνώριση 
           σχέσεων μεταξύ των συνδυασμών περιφερειακής πολιτικής και  
            συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμετώπισης ή συνδυασμών στρατηγικής  
           αντιμετώπισης             
D.4.4 Journal Article Manuscript related to the role of elites vis-a-vis coping                         
          Strategies/Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό που σχετίζεται με         
           τον ρόλο της ελίτ έναντι των στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων 
D.4.5 Guidance document for regional actors on strategic actions for shaping  
            coping strategies (2- 3    page document; one for each of the different types of  
            carbon-intensive regions)/Εγχειρίδιο οδηγιών για περιφερειακούς δρώντες  
            με στρατηγικές δράσεις  για το σχεδιασμό των στρατηγικών αντιμετώπισης   
             προβλημάτων   
           (2-3 σελίδες έγγραφο, ένα για κάθε διαφορετική περιοχή έντασης  
           άνθρακα/λιγνίτη) 
D.4.6 Coping strategy guidance documents/Εγχειρίδιο οδηγιών στρατηγικών  
             αντιμετώπισης προβλημάτων  
D.4.7 Synthesis academic article manuscript/Σύνθεση ακαδημαϊκού  
            άρθρου  
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5. Πακέτο Εργασίας 5  

(WP 5 Transferability, Replicability and Exploitation/ 

Μεταφορά, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση)  

Επικεφαλής πακέτου: Ania Rok, ICLEI with support from WI, Chalmers, E3M, 

UoS, EKUK, IVOL,PTA-RDF, and ZA-NRW 

 
Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει: 

 Στο  να εμπλουτιστούν και να επικυρωθούν τα αποτελέσματα του έργου με τη 

συμμετοχή μιας ευρύτερης κοινότητας περιφερειών, που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες, 

στη διαδικασία συν-δημιουργίας. 

 Στην εξασφάλιση διαρκούς αντίκτυπου του έργου, ενσωματώνοντας τα 

αποτελέσματά του στις διαδικασίες περιφερειακής πολιτικής, καθώς και η ενίσχυση 

της ικανότητας των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων να προωθήσουν 

περαιτέρω τη διαδικασία της μετάβασης 

 Στο να επιτρέψει μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε περιοχές που εξαρτώνται από 

τον  άνθρακα/λιγνίτη, με στοχευμένες δραστηριότητες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο, συνδέοντας τες με άλλα σχετικά έργα, πρωτοβουλίες και 

οργανισμούς. 

Το πακέτο εργασίας 5 (WP) θα επικεντρωθεί στην προσέγγιση των περιφερειακών 

ενδιαφερομένων (regional stakeholders) και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής 

(policymakers). Αυτό γίνεται τόσο για τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης και διά-

δοσης, όσο και για τη δημιουργία βρόγχων ανατροφοδότησης και την υποστήριξη 

της διεπιστημονικής φιλοδοξίας του έργου CINTRAN μέσω της προσέλκυσης εκπρο-

σώπων από τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα/λιγνίτη στο συν-σχεδιασμό και τη συν-

δημιουργία ερευνητικών δραστηριοτήτων του CINTRAN, ιδίως σε σχέση με το Πακέ-

το Εργασίας 2 (WP2) και 4 (WP4). 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

Task 5.1 Co-creation and validation for transferability/Συν-δημιουργία και επικύρωση για δυ-
νατότητα μεταφοράς 
 

Αυτή η εργασία θα επικεντρωθεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας ανταλλαγής 

γνώσεων μεταξύ της έρευνας και της πολιτικής για την υποστήριξη της απορρόφη-

σης και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου. Η διαδικασία θα περι-

λαμβάνει τρία (3) κύρια στοιχεία: 

 Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Η εν λόγω Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποτε‐

λείτε  από  έξι  (6)  άτομα  οι  οποίοι  θα  αντιπροσωπεύουν  τις  περιοχές  εξόρυξης  άνθρα‐

κα/λιγνίτη, με έμφαση στη γεωγραφική κατανομή, τον τομέα και την ισορροπία της εκπρο‐

σώπησης των δύο φύλων. Αυτή η ομάδα θα συγκροτηθεί από τον δεύτερο μήνα (M2) έναρ‐

ξης του έργου και θα συμμετάσχει και στις έξι (6) συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, 

παρέχοντας ανατροφοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα του έργου και μοιραζόμενη τη συμ‐

βολή της σχετικά με την πολιτική επίπτωση.  

 Περιφερειακά  εργαστήρια  ενδιαφερόμενων  μερών  (Regional  stakeholder  workshops): 

Αυτά τα ημερήσια εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε καθεμία από τις τέσσερις  (4) πε‐

ριοχές εστίασης μεταξύ του δωδέκατου (Μ12) και δέκατου όγδοου (Μ18) μήνα. Θα οργα‐

νωθούν από τους ακαδημαϊκούς εταίρους που είναι υπεύθυνοι για καθεμία για τις συγκε‐

κριμένες περιοχές (με την υποστήριξη των περιφερειακών εταίρων), ο καθένας θα προσελ‐

κύσει  περίπου  τριάντα  (30)  άτομα,  συμπεριλαμβανομένων  πολιτικών,  της  κοινωνίας  των 

πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματίες και ερευνητές. Τα εργαστήρια θα πα‐

ρουσιάσουν στους ενδιαφερόμενους φορείς  τα αποτελέσματα  του έργου,  ενημερώνοντάς 

τους  για  τις  ευκαιρίες  (π.χ.  Περιφέρειες  στην  Ακαδημία  Μεταβάσεων)  και  την  θέση  των 

δραστηριοτήτων του έργου στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. 

 Τελική εκδήλωση ενδιαφερομένων μερών (Final Stakeholder event):   Η τελική εκδήλωση 

των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί τον τεσσαρακοστό τέταρτο μήνα (M44) στις Βρυ‐

ξέλλες, με την τελική συνάντηση της κοινοπραξίας (consortium meeting). Θα είναι μια στο‐
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χευμένη εκδήλωση (περίπου 40 ατόμων), που θα απευθύνεται στους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικής  σε  περιφερειακό  επίπεδο  και  στα  Ευρωπαϊκά  θεσμικά  όργανα. Ο  στόχος  αυτής 

της εκδήλωσης θα είναι να παρουσιάσει και να επικυρώσει τις κύριες προτάσεις του έργου. 

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων θα τροφοδοτήσουν την τελική σύνοψη πολιτικής.   

Task 5.2 Capacity and Knowledge Building/Ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων 
 
Αυτή η εργασία θα προσφέρει ένα πρόγραμμα εντατικής ανάπτυξης ικανοτήτων για 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Policymakers) και άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς από τέσσερις (4) εταίρους του έργου, συμπεριλαμβανομένου και άλλων ό-

μοιων περιοχών εξόρυξης άνθρακα  της Ευρώπης. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανο-

τήτων θα βασίζεται σε λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκών, στη χαρτογράφηση 

γνώσεων και στην διαφορά οικονομικών κενών και δεξιοτήτων. Θα διασφαλιστεί η 

συνέργεια με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες από την πλατφόρμα CRIT. Η εκτί-

μηση των αναγκών θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) περιοχές εξόρυξης 

άνθρακα στην Ευρώπη (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και τηλεφωνικές συνεντεύ-

ξεις), παρέχοντας ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες ανάπτυξης 

των ικανοτήτων πέρα από το έργο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία (3) κύρια 

συστατικά: 

 Περιφέρειες στην Ακαδημία Μετάβασης: Το έργο θα διοργανώσει δύο  (2) εκδηλώσεις α‐

νάπτυξης ικανοτήτων με φυσική παρουσία στις περιοχές εστίασης του έργου (θα είναι 2‐3 

ημερών, με 20 συμμετέχοντες στην κάθε μία, μεταξύ του εικοστού τέταρτου μήνα (Μ24) και 

τριακοστού  τετάρτου  (34)).    Κάθε  εκδήλωση  της  Ακαδημίας  θα  αποτελείται  τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) διαδραστικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, με επικεφαλής εμπειρογνώμονες από 

και εκτός της κοινοπραξίας, καθώς και μια μελέτη επίσκεψης. Δείγματα διδακτικών ενοτή‐

των θα μπορούσαν να επικεντρωθούν για παράδειγμα στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρή‐

σεων, στο δημόσιο σχεδιασμό του διαδικασιών συμμετοχής, χρήση δεδομένων για ανάπτυ‐

ξη και αξιολόγηση πολιτικής, χρηματοδότηση ενεργειακής μετάβασης κ.λπ. Κάθε συνάντηση 

της Ακαδημίας θα τεκμηριώνεται με μια ανάρτηση ιστολογίου, ένα δελτίο τύπου και σύντο‐
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μες συνεντεύξεις βίντεο.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες των περιοχών εστίασης 

Ida‐Virumaa και  της Δυτικής Μακεδονίας. Τουλάχιστον μία από τις εκδηλώσεις ανάπτυξης 

ικανοτήτων θα φιλοξενηθεί και στις δύο περιοχές. 

 Περιφέρειες  σε  σειρά σεμιναρίων μετάβασης: Η σειρά  διαδικτυακών σεμιναρίων  θα  συ‐

μπληρώσει  την προσωπική  συνάντηση,  η  οποία απευθύνεται  σε  ευρύτερο  κοινό  και  προ‐

σφέροντας τη δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης σε κενά γνώσης. Θα οργανωθούν τουλά‐

χιστον δέκα (10) σεμινάρια διάρκειας μιας (1) ώρας το καθένα, για προβολή από τουλάχι‐

στον πενήντα  (50) συμμετέχοντες. Παράδειγμα διαδικτυακού σεμιναρίου: έναρξη των πα‐

ραδοτέων  έργων  (π.χ.  Περιφερειακός  δείκτης  ευπάθειας),  παρουσίαση  εμπειρογνωμόνων 

(συμπεριλαμβανομένου  επισκέπτες  από  έργα  συνέργειας),  ιστορίες  καλών  πρακτικών  με 

περιφέρειες που εφαρμόζουν επιτυχώς στρατηγικές αντιμετώπισης στην Ευρώπη και εκτός 

αυτής  (π.χ.  περιοχές  Urban  Transition  Alliance).  Επιπλέον  διαδικτυακά  σεμινάρια  θα  προ‐

σφέρονται ως εξής για συμμετέχοντες στην Ακαδημία, π.χ. για να συζητήσουμε ερωτήσεις 

που έχουν προκύψει μετά την εκπαίδευση Περιοχές στη Γνωσιακή Βάση Μετάβασης. 

 Περιοχές  στη  Γνωσιακή  Βάση  Μετάβασης:  Αξιοποιώντας  την  ιστοσελίδα  carbontransi‐

tions.org, όλο το περιεχόμενο και η μεθοδολογία του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων 

θα είναι προσβάσιμα στο κοινό και μετά το τέλος του έργου. Αυτό θα περιλαμβάνει περι‐

λήψεις όλων  των  ενοτήτων από  τις συναντήσεις  της Ακαδημίας,  δημοσιεύσεις  ιστολογίου 

και συνεντεύξεις βίντεο, ηχογραφήσεις όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων, καθώς και ένα 

αποθετήριο σχετικών εγγράφων που θα ενημερωθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. 

έγγραφα στρατηγικής, αναφορές, εγχειρίδια, διαδραστικοί χάρτες κ.λπ.). Επιπλέον, τα δια‐

δικτυακά  σεμινάρια  θα  είναι  διαθέσιμα  στο  nuacampus.org,  μια  ειδική  πλατφόρμα  ηλε‐

κτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκε και συντηρήθηκε από το Ινστιτούτο Wuppertal. 

 
Task 5.3 Maximizing policy impact/Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της πολιτικής 
 

Αυτή η εργασία θα βλέπει πέρα από το περιφερειακό πλαίσιο, για να δράσει βάσει 

των απαραίτητων συνθηκών για τη γρήγορη και δίκαιη μετάβαση. Για το σκοπό αυ-

τό, η κοινοπραξία έργου θα συνεργαστεί στενά με άλλα έργα, πρωτοβουλίες και 
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ιδρύματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας μεμονωμένες φωνές. Η α-

νάπτυξη μιας στρατηγικής υπεράσπισης θα οργανώσει την εκτέλεση της εργασίας. 

Η στρατηγική θα είναι ένα «ζωντανό έγγραφο», το οποίο θα ενημερώνεται καθ' όλη 

τη διάρκεια του έργου, απαριθμώντας  τις βασικές διαδικασίες πολιτικής και συνα-

φών συναντήσεων σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.   

Οι προσωπικές συναντήσεις συντονισμού θα ενημερώνονται και θα βελτιώνουν τη 

στρατηγική τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Οι διμερής στρατηγικοί διάλογοι και 

οι πολιτικές συζητήσεις στρογγυλού τραπεζιού θα πραγματοποιούνται παράλληλα 

με μεγάλα γεγονότα, όπως π.χ. ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας, OPEN 

DAYS, UNFCCC COPs ή συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας για πε-

ριοχές εξόρυξης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο. Οι συντονιστικές συναντή-

σεις με τη συνεχή ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου θα βοηθήσει στον εξορ-

θολογισμό και την ενίσχυση των μηνυμάτων που προέρχονται από διαφορετικούς 

παράγοντες. 

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα που προέρχονται από τα διαφορετικά παραδοτέα 

των εργασιών, θα αναπτυχθεί μια συνοπτική πολιτική μεταβατικής αντιμετώπισης 

σε ευρωπαϊκά και εθνικά επίπεδα, που θα περιγράφουν τη στήριξη που απαιτείται 

για τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα/λιγνίτη ώστε να αλλάξουν την πορεία τους, κα-

θώς και πιθανά σενάρια για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Η περίληψη θα είναι δια-

θέσιμη τουλάχιστον σε πέντε (5) γλώσσες για τη διευκόλυνση της διάδοσης των α-

ποτελεσμάτων στις περιοχές των εταίρων (EN, DE, PL, EE, GR). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5  

D.5.1 Capacity building programme concept, including needs assessment and  
           Methodology/ Το σχέδιο του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων,  
           συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης αναγκών και της μεθοδολογίας 
D.5.2 Policy brief addressing the European and national levels outlining the  
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           support needed for carbon-intensive regions to change their trajectory/  
            Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής σχετικά με το ευρωπαϊκό και το εθνικό  
            επίπεδο που περιγράφει την υποστήριξη που απαιτείται στα περιοχές  
            εξόρυξης άνθρακα/λιγνίτη  ώστε να αλλάξουν την πορεία τους 
 
 

6. Πακέτο Εργασίας 6  

(WP 6   Dissemination and communication/Διάδοση και 

επικοινωνία) 

Επικεφαλής πακέτου: Wolfgang Obergassel, το Ινστιτούτο Wuppertal 

με την υποστήριξη του TU Berlin 

Το εν λόγω πακέτο στοχεύει στη μεγιστοποίηση της διάδοσης των ενδιάμεσων και 

τελικών αποτελεσμάτων του έργου από το ενδιαφερόμενο κοινό και την επιστημο-

νική κοινότητα. Προς αυτόν τον στόχο, το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας θα οργα-

νώσει και θα αναπτύξει έναν συνεχή διάλογο μεταξύ της ομάδας του έργου, της ευ-

ρύτερης ερευνητικής κοινότητας και του ενδιαφερόμενου κοινού. Το πακέτο εργα-

σίας λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το πακέτο εργασίας 5 (WP 5), το οποίο 

στοχεύει στη λήψη και την χάραξη πολιτικής από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως περιγράφεται στο τμήμα επιπτώσεων της πρό-

τασης, το έργο θα προσπαθήσει να αποφύγει τη δημιουργία νέων κατακερματισμέ-

νων πλατφορμών που γρήγορα θα ξεπεραστούν ή θα απενεργοποιηθούν μετά το 

τέλος του έργου. Αντ’ αυτού, το έργο θα επιδιώξει τη διάδοση των αποτελεσμάτων 

του μέσω υφιστάμενων πλατφορμών και μέσων και ως εκ τούτου συνεισφέρει στην 

σύνδεση της υπάρχουσας γνώση με νέα ευρήματα. 

Το Πακέτο Εργασίας 6 (WP 6) έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τον τρίτο βασικό 

στόχο, τη διάχυση της γνώσης, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.1 της 

παρούσας πρότασης. Θα διαδώσει και θα κοινοποιήσει τις γνώσεις που παρήχθησαν 

στα προηγούμενα πακέτα εργασίας καθώς και τις πολιτικές συστάσεις που εφαρμό-
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ζουν αυτές τις γνώσεις σε συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Επομένως, το Πακέτο 

Εργασίας 6 θα στοχεύσει σε  τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

ενδιαφερόμενους με τη δημιουργία ενός δικτύου CINTRAN. Όσον αφορά σε περιφε-

ρειακό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στο CINTRAN είναι η κύρια ο-

μάδα-στόχος του Πακέτου Εργασίας 5, το οποίο σχεδιάζει δραστηριότητες άμεσης 

αλληλεπίδρασης με την κοινοπραξία. Το Πακέτο Εργασίας 6 θα συμπληρώσει τις 

προσπάθειες του Πακέτου Εργασίας 5 παρέχοντας σε αυτούς τους περιφερειακούς 

φορείς πρόσθετες, γενικότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέ-

σματά του, καθώς και άλλους, λιγότερο εμπλεκόμενους φορείς, μέσω μιας συνεχώς 

αυξανόμενης κατανόησης των κάθετων θεμάτων που εξετάζονται σε αυτό το έργο 

(Εργασία 6.1). Επί πλέον, το Πακέτο Εργασίας 6 θα διαδώσει τις γνώσεις του 

CINTRAN στην επιστημονική κοινότητα (Εργασία 6.3), όπως επίσης και σε ένα ευρύ-

τερο κοινό στα μέσα ενημέρωσης και στο ενδιαφερόμενο κοινό (Εργασία 6.2).  

Το έργο του Πακέτου Εργασίας 6 θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές που περιγράφο-

νται στην ενότητα 2.2.1 και το πιο σημαντικό είναι ότι θα επικεντρώσει τις επικοι-

νωνιακές του προσπάθειες σε σημαντικά αποτελέσματα του έργου έχοντας ένα λε-

πτομερές σχέδιο διάδοσης που θα αναπτυχθεί στην αρχή του έργου και θα ενημε-

ρώνεται τακτικά. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6  

Task 6.1 Creation of and Communication with the CINTRAN Network/Δημιουργία και επικοι-
νωνία με το Δίκτυο CINTRAN 
 
Το Δίκτυο CINTRAN θα ξεκινήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν υποβάλλει 

επιστολές υποστήριξης στην πρόταση του έργου και θα διευρύνεται κατά τη διάρ-

κεια του έργου. Η ομάδα του CINTRAN θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη 

υπαρχόντων δικτύων που έχουν δημιουργηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά (ή εθνικά) έργα 

που έχουν τους ίδιους στόχους με το έργο. Το δίκτυο θα χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό 
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θεμέλιο για το έργο και τα ευρήματά του και ως βάση για όλες τις δραστηριότητες 

διάδοσης. 

To CINTRAN θα αναπτύξει ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για να παρέχει 

στους συνεργάτες του δικτύου σχετικές πληροφορίες. Το ενημερωτικό δελτίο θα 

δημοσιεύεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, αλλά δεν θα δημοσιεύονται  περισσό-

τερα από 6 ενημερωτικά δελτία ετησίως, καθώς επίσης θα υποβάλει προτάσεις πο-

λιτικής από την κοινοπραξία CINTRAN. Τα ενημερωτικά δελτία θα περιλαμβάνουν 

μια σύνοψη της πρόσφατης πολιτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πληροφο-

ρίες σχετικά με πρόσθετες δραστηριότητες και πληροφορίες για το CINTRAN και τυ-

χόν άλλες δημοσιεύσεις. Το ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμεύσει επίσης για να ανα-

κοινώσει τα αποτελέσματα  του Πακέτου Εργασίας 5 σε ένα ευρύτερο κοινό. Το ε-

νημερωτικό δελτίο θα δημοσιευτεί στο coaltransitions.org υπό την μορφή ιστολό-

γιου (blog), θα διαφημιστεί στα κοινωνικά μέσα και θα μεταφραστεί σε τουλάχιστον 

5 γλώσσες για την καλύτερη επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες περιοχές και για να 

διανεμηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε σχετικές λίστες (π.χ. 

Climate-l, EASSN, CRIT) και στο Δίκτυο CINTRAN. 

 

Task 6.2 Dissemination to the Interested Public and the Media/Διάδοση στο ενδιαφερόμενο 
κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  
 
Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση της γενικής 

αλληλεπίδρασης και των προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περιοχές με 

υψηλή εξάρτηση από τις διεργασίες εξόρυξη άνθρακα.  

 

Subtask 6.2.1: Dissemination to the interested public/Διάδοση στο ενδιαφερόμενο                

                      κοινό 
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Ως ενδιαφερόμενο κοινό εννοούμε ιδιώτες και ομάδες συμφερόντων (π.χ. συνδικά-

τα, ΜΚΟ) καθώς και πολιτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιστήμονες 

που δείχνουν γενικό ενδιαφέρον για τα θέματα του CINTRAN. Αυτό περιλαμβάνει τα 

μέλη του δικτύου CINTRAN καθώς και της επιστημονικής κοινότητας που αναφέρε-

ται ειδικά στην εργασία 6.3, καθώς επίσης περιλαμβάνει άτομα και ιδρύματα εκτός 

της άμεσης πρόσβασης του CINTRAN. Στόχος τα αποτελέσματα του CINTRAN να συ-

νεισφέρουν στις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές συζητήσεις για την κλιμα-

τική αλλαγή, στην απαλλαγή από τον άνθρακα, στον βιομηχανικό σχεδιασμό και 

στις περιφερειακές διαρθρωτικές αλλαγές (Έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης). Γι’ 

αυτό το σκοπό θα αξιοποιήσουμε το παρακάτω σετ εργαλείων: 

 Ιστότοπος (website): To CINTRAN θα υιοθετήσει τον ήδη ανεπτυγμένο ιστότοπο 

carbontransitions.org, ο οποίος πρόσφατα ξεκίνησε ξανά ως ανεξάρτητος κόμβος 

πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τη μετάβαση των περιοχών υψηλής έ-

ντασης χρήσης άνθρακα/λιγνίτη σε περιοχές χαμηλής εκπομπής άνθρακα/λιγνίτη. Ο 

ιστότοπος συντηρείται ήδη από το TU Berlin και θα ενημερωθεί με το υλικό που θα 

παραχθεί από το έργο CINTRAN, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, δημοσιεύσε-

ων/αναφορών, διαδραστικών χαρτών, εκδηλώσεων, λογαριασμών κοινωνικών μέ-

σων και καταχωρίσεις ιστολογίου που παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχε-

τικά με τις διαρθρωτικές επιπτώσεις της απαλλαγής από τον άνθρακα/λιγνίτη κα-

θώς και παραδείγματα καλών στρατηγικών. Παρέχοντας βασικές πληροφορίες σε 

έναν τέτοιο κόμβο πληροφοριών, το CINTRAN μπορεί να παρέχει σε όλες τις ενδια-

φερόμενες ομάδες χρηστών καλύτερη κατανόηση των περιοχών υψηλής έντασης 

άνθρακα και περιοχών που βρίσκονται σε μετάβαση. Η ομάδα του CINTRAN θα ενη-

μερώνει τακτικά το ιστολόγιο για την καλύτερη διάδοση των νέων ευρήματα με έναν 

εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Το ιστολόγιο επιμελείται το Ινστιτούτο Wuppertal και το 

TU Berlin και θα είναι επίσης ανοιχτό σε συνεισφορές άλλων σχετικών ερευνητικών 

έργων. 
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 Διεύθυνση URL έργου: Παρόλο που, το έργο δεν θα αναπτύξει τη δική του ιστο-

σελίδα, θα κατοχυρώσει  τη διεύθυνση URL cintran.eu, η οποία θα κατευθύνεται  

στον ιστότοπο carbontransitions.org και θα οδηγεί σε μια συγκεκριμένη σελίδα προ-

ορισμού (landing page) σχετικά με το έργο. Η σελίδα προορισμού θα δίνει μια σύ-

ντομη περιγραφή του έργου, των συνεργατών και των στόχων του, τη χρηματοδό-

τηση και θα παρέχει σύνδεσμο εισόδου στο κέντρο πληροφόρησης και γνώσης της 

πλατφόρμας carbontransitions.org. 

 Διαδραστικοί χάρτες: Ενώ οι ειδικοί για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διο-

ξειδίου του άνθρακα/λιγνίτη στις περιφερειακές οικονομίες γνωρίζουν ότι αυτές οι 

περιοχές δεν είναι όλες ίδιες, αλλά έχουν πολύ διαφορετικές αφετηρίες, είναι ευά-

λωτες σε διαφορετικούς βαθμούς και κατά πάσα πιθανότητα ακολουθούν διαφορε-

τικές διαδρομές μετασχηματισμών, το ενδιαφερόμενο κοινό συχνά δεν το γνωρίζει 

αυτό. Η περιφερειακή ποικιλομορφία των περιοχών υψηλής έντασης άνθρα-

κα/λιγνίτη συχνά συμμετέχει στη συζήτηση για την απαλλαγή της από τον άνθρα-

κα/λιγνίτη. Έτσι, το η ομάδα του CINTRAN θα χρησιμοποιήσει τους χάρτες που βα-

σίζονται στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) που δημιουργήθηκε στο Πα-

κέτο Εργασίας 3 (Εργασία 3.4) και θα τους μετατρέψει σε ψηφιακό εργαλείο επικοι-

νωνίας,  διαδραστικό εργαλείο φιλικό προς το χρήστη, το οποίο θα δημοσιευτεί 

πρωτίστως στον ιστότοπο carbontransitions.org. Με αυτόν τον τρόπο, οι χάρτες ικα-

νοποιούν ταυτόχρονα την έννοια των ανοιχτών δεδομένων καθώς καθιστούν τα α-

ποτελέσματα της έρευνας προσβάσιμα σε όλους και ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα 

ευέλικτο εργαλείο επικοινωνίας για το έργο. Θα αξιοποιηθούν από την ομάδα του 

CINTRAN σε παρουσιάσεις που δίνονται σε επιστημονικό κοινό καθώς και σε υπεύ-

θυνους χάραξης πολιτικής, περιφερειακούς ενδιαφερόμενους και σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο. Θα χρησιμοποιηθούν σε διαδικτυακά σεμινάρια, σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε αναφορές και άρθρα. Και με δεδομένου ότι το carbontransitions.org 

δεν είναι ένας ιστότοπος που περιορίζεται στα πλαίσια του έργου CINTRAN, δεν πε-

ριορίζεται και σε διάρκεια. Έτσι, τα δεδομένα μπορούν να εμπλουτιστούν και από 

άλλες έρευνες και να συνεχιστούν και πέραν του έργου. 
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 Κοινωνικά μέσα: Όλα τα αποτελέσματα, οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες θα 

υποστηρίζονται από προσπάθειες προώθησης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αντί να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέ-

σων, το CINTRAN θα κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων των μελών της κοινο-

πραξίας, των εταίρων του δικτύου CINTRAN καθώς και των ατόμων της ομάδας. Ση-

μαντικό είναι ότι ο λογαριασμός στο twitter που σχετίζεται με τον ιστότοπο 

carbontransitons.org έχει ήδη περισσότερους από 600 followers. Αυτός ο λογαρια-

σμός, τον οποίο διαχειρίζεται το  TU Berlin,  θα συμβάλλει στην προσπάθεια προώ-

θησης των αποτελεσμάτων του CINTRAN. Θα δημιουργηθεί το #cintran, το οποίο 

μπορεί να συμπληρωθεί από περισσότερα hashtags προσανατολισμένα σε αντίστοιχα 

θέματα (π.χ. #coaltransitions, #justtransition ή #energytransition). Επιπλέον, στo 

πλαίσιo της διάδοσης από την αρχή του έργου περιλαμβάνoνται, η προβολή πρό-

σθετων πλατφορμών κοινωνικών δικτύων με την παρουσία όλων των συνεργατών 

σε αυτές τις πλατφόρμες. Με βάση τα αποτελέσματα, η ομάδα του Πακέτου Εργασί-

ας 6 θα καθορίσει εάν θα επιλεγούν και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων 

(π.χ. Facebook, LinkedIn, Instagram). 

 Ιδρύματα εταίρων: Κάθε ίδρυμα μέλος της κοινοπραξίας CINTRAN θα δημοσιεύσει 

πληροφορίες σχετικά με το έργο στον δικό του ιστότοπο (π.χ. σε μορφή ιστότοπου 

για το έργο). Επιπλέον, η κοινοπραξία CINTRAN θα φροντίσει να παρέχει στα τμή-

ματα επικοινωνίας όλων των συνεργατών περιεχόμενο προς επεξεργασία για τα ε-

νημερωτικά δελτία συνεργατών, ιστότοπους και άλλα δίκτυα (π.χ. Twitter). 

 

Subtask 6.2.2: Dissemination to the media/Διάδοση στα Μέσα 
 
Στο πλαίσιο ου εν λόγω task η κοινοπραξία του έργου θα παράσχει επεξεργασμένο 

υλικό προς δημοσίευση με τα αποτελέσματα του CINTRAN, είτε για διαδικτυακή (on 

line) χρήση, είτε για έντυπη. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα του WP6 θα δημιουρ-

γήσει μια Βάση Δεδομένων σχετικών μέσων και διαδικτυακών πλατφορμών που 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως κανάλια επικοινωνίας και διάδοσης. 
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Αυτή η Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει: 

 γεωγραφικά απεριόριστες, αλλά θεματικά σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες 

πολυμέσων (π.χ. Climatechangenews.com ή euractive.com), οι οποίες μπορούν να 

δεχτούν και να δημοσιεύσουν πληροφορίες για το έργο, τα αποτελέσματά του και 

τις πολιτικές προτάσεις 

 εθνικά και περιφερειακά μέσα (διαδικτυακά, έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και 

αντίστοιχες επαφές που σχετίζονται με τις τέσσερις περιοχές εστίασης (Εσθονία, 

Γερμανία, Πολωνία, Δυτική Μακεδονία) 

Το CINTRAN θα έχει έναν ειδικό προϋπολογισμό άλλων άμεσων δαπανών που σχετί-

ζονται με τη μετάφραση βασικών δελτίων τύπου, μελετών περιπτώσεων, καθώς και 

περιφερειακά στοχευμένες ενημερωτικές συνεντεύξεις ή δικές τους συνεισφορές για 

τη δημοσίευση σε μέσα ενημέρωσης στην τοπική γλώσσα των τεσσάρων περιοχών 

εστίασης. Επιπλέον, η ομάδα του WP6 θα συμπεριλαμβάνει κάθε μελέτη περίπτωσης 

σε περιφερειακό επίπεδο (regional case studies task 2.4) σε μια προσπάθεια να συ-

γκεντρώσουν επαφές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προσδιορίσουν τον κα-

τάλληλο χρόνο προσέγγισης των μέσων αυτών στις αντίστοιχες περιοχές. Επιπλέον, 

η κάθε μελέτη περίπτωσης σε περιφερειακό επίπεδο θα είναι διαθέσιμη στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης για ερωτήσεις ή σχόλια στις αντίστοιχες χώρες και περιοχές. 

 
Task 6.3 Dissemination to the Scientific Community/Διάδοση στην Επιστημονική κοινότητα 
 
Το έργο ως μια δράση έρευνας και καινοτομίας, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη 

διάδοση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα μέσω «peer reviewed 

articles» και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σε επιστημονικά συνέδρια. Το 

CINTRAN θα κατανέμει την εργασία έτσι ώστε τα ερευνητικά πακέτα εργασίας 1-4 

να παράξουν επιστημονικά άρθρα και να συνεισφέρουν σε επιστημονικά συνέδρια, 

στα οποία η ομάδα του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6)  θα διαδραματίσει υποστηρικτικό 
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ρόλο στην παροχή και τον συντονισμό τους διαχειριζόμενη τα έξοδα ταξιδιού, τέλη 

συνεδρίου και αμοιβές για δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης σε άρθρα με κριτές. 

 Άρθρα με αξιολόγηση (Peer-reviewed articles) : Η κοινοπραξία των εταίρων 

CINTRAN θα υποβάλει τουλάχιστον εννέα (9) άρθρα με αξιολόγηση στην κορυφαία 

κατάταξη επιστημονικών περιοδικών. Τα άρθρα θα αναπτυχθούν και θα οριστικο-

ποιηθούν στα Πακέτα Εργασίας 1-4, η ομάδα του WP6 θα υποστηρίξει προσφέρο-

ντας υπηρεσίες επεξεργασίας και κατανομή τελών για δημοσίευση ανοιχτής πρό-

σβασης. Επιπλέον, η εν λόγω ομάδα θα χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης για να προωθήσει τα αποτελέσματα των δημοσιεύσεων 

 Επιστημονικά συνέδρια: Το CINTRAN θα διαδώσει επίσης τα αποτελέσματά του 

τουλάχιστον σε 10 επιστημονικά συνέδρια σε μορφή μεμονωμένων συνεισφορών 

(π.χ. αφίσες, παρουσιάσεις κ.λπ.) καθώς και με τη μορφή τουλάχιστον ενός συντο-

νισμένου συνεδρίου που θα διοργανωθεί από την κοινοπραξία CINTRAN 

 Ακαδημαϊκές πλατφόρμες: Προκειμένου να προχωρήσουμε το CINTRAN πέρα από 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θα αναζητηθεί συνεργασία και ανταλλαγή γνώ-

σης με τρέχοντα ερευνητικά έργα, όπως αντικατοπτρίζονται στα τμήματα 1.3.1 και 

1.4 της παρούσας πρότασης. Τέλος το CINTRAN θα δημιουργήσει μια σελίδα έργου 

στο Research Gate 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6  

D.6.1 CINTRAN Dissemination Plan/ Σχέδιο διάδοσης CINTRAN 
D.6.2 Regular newsletter updates (twice a year)/ Ενημερωτικά δελτία (δύο φορές  
            το χρόνο) 
D.6.3 Short report reflecting the dissemination output and their reception in the         
           various target groups /Σύντομη έκθεση που αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα  
            της διάδοσης των αποτελεσμάτων και την αποδοχή τους στις διάφορες  
            ομάδες στόχους 
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7. Πακέτο Εργασίας 7  

(WP  7   Project management/Συντονισμός και διαχείριση του 

έργου) 

Επικεφαλής πακέτου: Lukas Hermwille, WI με συνεργάτες Chalmers, 

E3M, UoS, ICLEI ES 

 
Το εν λόγω πακέτο εργασίας στοχεύει:    

 Στην διασφάλιση της ομαλής εκτέλεση του έργου για την επίτευξη των στόχων του 

 Στην  διαχείριση  διοικητικών,  οικονομικών  και  συμβατικών  υποχρεώσεων, 

διασφαλίζοντας  τη  συμμόρφωση  με  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στη  συμφωνία 

επιχορήγησης  

 Στην επίβλεψη των δράσεων και την ολοκλήρωση των Πακέτων Εργασίας. 

 Στην διαχείριση ποιότητας και γνώσης 

 Στην παρακολούθηση των κινδύνων και εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου 

 Στην εγγύηση της παράδοσης υψηλής ποιότητας  παραδοτέων, στην έγκαιρη παράδοσή 

τους και στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, παραδοτέα αξιοποιήσιμα ευρέως  

 Στην διατήρηση τακτικής επαφής με τον υπεύθυνο έργου 

 

Το Wuppertal Institut Fuer Klima, Umwelt, Energie gGmbH, τίθεται επικεφαλής 

αναφορικά με την διοίκηση και την οικονομική διαχείριση του έργου.   

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7  

 
Task 7.1 Administrative and Financial Management /Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έρ‐
γου   

 
Ο εταίρος Wuppertal Institut Fuer Klima, Umwelt, Energie gGmbH, καθίσταται υ-

πεύθυνος για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διοικητική και οικονομική 

διαχείριση του έργου.  

Εν προκειμένω:    
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 Consortium management, Διοίκηση των εταίρων, ενδεικτικά αναφέρονται: προε-
τοιμασία, οργάνωση συναντήσεων, έκδοση πρακτικών και παρακολούθηση των συ-
ναντήσεων των εταίρων, διαχείριση αλληλογραφίας του έργου και των καθημερι-
νών αιτημάτων των εταίρων, παρακολούθηση των εισροών των εταίρων στο έργο 
και συμμόρφωσή τους με το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις που έχουν ανα-
λάβει βάσει του grant agreement του έργου, προετοιμασία της συμφωνίας των εταί-
ρων… 

 Administrative reporting, Διοικητικές αναφορές, ενδεικτικά αναφέρονται:  συλ-
λογή των απαιτούμενων στοιχείων από τους εταίρους για την προετοιμασία διοικη-
τικών και οικονομικών αναφορών (περιοδικές εκθέσεις) σχετιζόμενες με τις δρα-
στηριότητες της κοινοπραξίας(εταίρων) στα πλαίσια της συμφωνίας επιχορήγησης 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) 

 Ενεργεί ως διεπαφή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕC) και των εταίρων  
 Διαχείριση νομικών και των γενικότερων θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής της 

ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφέρονται: θέματα σχετικά με τον 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων)» 5 και   
την «Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς 
της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέ-
λεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου»6 

 Χειρισμός πτυχών ηθικής και ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις μεταξύ των εταί-
ρων σχέσεις συνεργασίας   

 

Αυτή η εργασία περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση όλων των οικονομικών πτυχών 

του έργου. Ενδεικτικά η οικονομική διαχείριση αναφέρεται: στην  παρακολούθηση 

των δαπανών έναντι του προϋπολογισμού του έργου (οικονομικές περιοδικές εκθέ-

 
5  Βλέπε  σχετικά    στο  διαδικτυακό  τόπο  https://publications.europa.eu/el/publication‐detail/‐

/publication/3e485e15‐11bd‐11e6‐ba9a‐01aa75ed71a1/language‐el  

6 Βλέπε σχετικά  στο διαδικτυακό τόπο https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680 
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σεις θα εκπονηθούν και θα υποβληθούν στην ΕΚ), στην διαχείριση της χρηματοδοτι-

κής συνεισφοράς και διανομής κονδυλίων της Επιτροπής, τήρηση αρχείου οικονομι-

κών στοιχείων. 

 

Task 7.2 Technical Coordination/Tεχνικός Συντονισμός   

Το εν λόγω task στοχεύει στον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό προκειμένου 

στην απόδοση των Πακέτων Εργασίας του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα εργα-

σίας. Γεγονός που απαιτεί τη δημιουργία μιας διαδραστικής, φιλική προς το χρήστη 

διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία, επικοινωνία, προϋποθέτει τα ακό-

λουθα στοιχεία:  

 Σύσταση Συμβουλίου Συντονισμού του Έργου - Project Coordination 

Board που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των επικεφαλής του Πακέ-

των Εργασίας (WI, Chalmers, E3M, UoS, ICLEI). Το Συμβούλιο Συντονισμού θα 

διασφαλίσει την αποτελεσματική διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των πακέ-

των εργασίας, τη διαχείριση των επιστημονικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των πακέτων εργασίας και των εργασιών και εν κατακλείδι θα επιβλέπει τη 

διάδοση και τη στρατηγική διαχείρισης των δεδομένων. Το Συμβούλιο Συντο-

νισμού του Έργου θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της ατζέντας και 

την ύπαρξη συμφωνίας στις συναντήσεις του έργου,  της συμφωνίας με τους 

καταλόγους των συμμετεχόντων, της προετοιμασίας σημαντικών στρατηγι-

κών αποφάσεων που αφορούν την κοινοπραξία των εταίρων  (αποφάσεις οι 

οποίες θα ληφθούν στη συνέχεια από το συμβούλιο του έργου). Οι συντονι-

στές των Πακέτων Εργασίας που είναι παρόντες στο Συμβούλιο Συντονισμού 

του Έργου, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ολοκλήρωση παραδοτέων. Το 

Συμβούλιο Συντονισμού του Έργου θα συγκαλείται σε σε μηνιαίες τηλεδια-

σκέψεις. 
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 Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων- CINTRAN file 

sharing platform του CINTRAN χρησιμοποιώντας το λογισμικό "seafile". Όλα 

τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στους  διακομιστές του Ινστιτούτου Wuppertal 

θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον GDPR και τα υψηλότερα επίπεδα 

ασφάλειας δεδομένων. 

 Ένας εταιρικός σχεδιασμός του CINTRAN- CINTRAN corporate design, θα 

αναπτυχθεί από την αρχή του έργου και θα συμπεριλαμβάνει κυρίως το λο-

γότυπο και απλά και πρακτικά πρότυπα για το MS Word και PowerPoint. 

 Θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες κλήσεις της κοινοπραξίας- Quarterly 

Consortium Calls των εταίρων για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας 

και την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Αυτές οι κλήσεις θα παρέ-

χουν την ευκαιρία στους εταίρους να παρουσιάσουν τα αρχικά ευρήματα, να 

δημιουργήσουν διασυνδέσεις μεταξύ τους και να ζητηθούν πληροφορί-

ες/σχόλια από τους συνεργάτες σχετικά με τους στόχους του έργου. 

 Μηνιαία εσωτερικά ενημερωτικά δελτία του CINTRAN - Monthly internal 

CINTRAN newsletters- με τα οποία  θα ενημερώνουν όλους τους εμπλεκόμε-

νους ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα αποτελέσματα της 

έρευνας που είναι σε εξέλιξη, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τις δρα-

στηριότητες προβολής του έργου. 

 

Task 7.3 Project Meetings/Συναντήσεις έργου 

 

Θα λάβουν χώρα πέντε συναντήσεις του έργου προκειμένου να παρουσιαστεί η 

πρόοδος που έχει σημειωθεί σε κάθε εργασία (task) και να συζητηθούν οι περαιτέ-

ρω ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Οι συναντήσεις θα προγραμματί-

ζονται ανάλογα με την περίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο με τα ενδιαφερόμενα 
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μέρη (συναντήσεις στις τέσσερις περιοχές εστίασης), καθώς και άλλες δραστηριότη-

τες, όπως συνεδριάσεις του CRIT Platform (συνάντηση στις Βρυξέλλες). 

Οι συναντήσεις θα προετοιμαστούν από το Ινστιτούτο Wuppertal Institut Fuer 

Klima, Umwelt, Energie gGmbH,  σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους που 

παρέχουν μεταξύ άλλων υλικοτεχνική υποστήριξη. Τα μέλη του Συμβουλίου Συντο-

νισμού του Έργου - Project Coordination Board θα προσκαλούνται σε όλες τις 

συνεδριάσεις του έργου (έχει προβλεφθεί ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ταξιδιών). 

Οι συναντήσεις του έργου θα αποτυπώνονται σε αντίστοιχες εκθέσεις συσκέψεων 

και θα αρχειοθετούνται ώστε να διατίθενται σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας (και 

στον υπεύθυνο έργου της ΕΚ).  

Task 7.4 Quality Control and Risk Management/Ποιοτικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων 

Σε συνεργασία με τους συντονιστές των Πακέτων Εργασίας, το Wuppertal Institut 

Fuer Klima, Umwelt, Energie gGmbH θα είναι υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο του 

έργου και θα διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο όλων των παραδοτέων. Το WI είναι 

επίσης υπεύθυνο για τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και για τον σχεδιασμό 

έκτακτης ανάγκης. Για τον προσδιορισμό των βασικών κινδύνων υλοποίησης θα 

πραγματοποιηθεί ένας πρώτος σχεδιασμός στην πρώτη συνάντηση του έργου. 

Υποθέτοντας ένα φανταστικό σενάριο ότι το έργο έχει αποτύχει και να εξαγάγει τα 

αίτια της αποτυχίας. Στη συνέχεια, η ομάδα προτείνει αλλαγές στο σχέδιο του 

έργου για την αντιμετώπιση των αιτίων της αποτυχίας (Gallop, Willy και Bischoff 

2016). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σε αυτό το σενάριο θα τροφοδοτήσει το 

σχέδιο ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Σε συνεργασία με τους 

εταίρους που εμπλέκονται στην ποσοτική ανάλυση, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο 

διαχείρισης δεδομένων διασφάλισης πρόσβασης και διαλειτουργικότητας 

δεδομένων, ανταλλαγής δεδομένων και επαναχρησιμοποίησης πέρα από τη 

διάρκεια του έργου, καθώς και στην υποστήριξη και στη μακροχρόνια αποθήκευσή 

τους. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7  

D.7.1 Quality Control and Risk Management Plan/ Σχέδιο ποιοτικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων 

D.7.2 Data Management Plan/ Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων 

 

8. Πακέτο Εργασίας 8  

(WP  8) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8  

D.8.1 Working with human participants/Συνεργασία με τους συμμετέχοντες  

         (ανθρώπους)    
D.8.2 Ethical matters related to data protection and privacy/ Ηθικά   ζητήματα που  

          σχετίζονται  με την προστασία προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Νο 

Παραδοτέου 

WP Περιγραφή Παραδοτέου Μήνας 

Παράδοσης 

D1.1 WP1 Research framework for researching transitions of car-
bon-intensive regions: Insights from different disciplines, 
scales and epistemological   
approaches/Ερευνητικό πλαίσιο εργασίας περιοχών έ-
ντασης άνθρακα σε μετάβαση: βαθιά γνώση ποικίλων 
θεωριών, κλίμακες και επιστημονικές   προσεγγίσεις 

26 

D2.1 WP2 Journal Article Manuscript – Comparative analysis of 
socio-economic   dynamics in carbon intensive regions 
in transition/Δημοσίευση χειρόγραφου άρθρου στον τύ-
πο – Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής δυνα-
μικής  
περιοχών έντασης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο 
 

26 

D2.2 WP2 Journal Article Manuscript – Comparative analysis of 
socio-political dynamics in carbon intensive regions in 
transition/Δημοσίευση χειρόγραφου άρθρου στον τύπο- 
Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής           δυ-
ναμικής περιοχών έντασης άνθρακα/λιγνίτη σε μεταβατι-
κό στάδιο   

26 

D2.3 WP2 Journal Article Manuscripts – Comparative analysis of 
socio-demographic dynamics in carbon intensive re-
gions in transition/Δημοσίευση χειρόγραφου άρθρου 
στον τύπο-Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικο-
δημογραφικής            δυναμικής περιοχών έντασης άν-
θρακα/λιγνίτη σε μεταβατικό στάδιο  

26 

D2.4 WP2 Synthesis report including on general findings and rec-
ommendations (region-specific as well as overarching 
EU-Level)/Συγγραφή αναφοράς, η  οποία να περιλαμβά-
νει γενικά ευρήματα και συστάσεις, για την περιοχή
καθώς και σε γενικότερο επίπεδο ΕΕ 

35 

D2.5 WP2 Policy Briefs on various aspects of regional transfor-
mations/Συνοπτικές ενημερώσεις πολιτικής για ποικίλες 
πτυχές των περιφερειακών           μετασχηματισμών

35 

D3.1 WP3 Report on current socio-economic, energy system, 
socio-political and socio-demographic challenges 
including a set of slide decks displaying results for  
each of the 10-20 most vulnerable regions/ Αναφορά για 
τις τρέχουσες             κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, 
ενεργειακό σύστημα, κοινωνικοπολιτικές και κοινωνικο-
δημογραφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 
σειράς            διαφανειών που εμφανίζουν τα αποτελέ-
σματα για καθεμία από τις 10-20 πιο ευάλωτες περιοχές  
 

23 

D.3.2 WP3 Interactive maps for vulnerable regions/Διαδραστικοί 
χάρτες ευάλωτων περιοχών 

32 

D.3.3 WP3 Journal Article Manuscript on Assessing the socio-
economic impacts and public policy costs of the transi-

40 
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tion in carbon-intensive regions/ Δημοσίευση
χειρόγραφου άρθρου εκτίμησης των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και δαπανών 
δημόσιας πολιτικής για την μετάβαση περιοχών έντασης
άνθρακα/λιγνίτη   

D.3.4 WP3 Journal Article Manuscript on developing vulnerability 
indices integrating energy system, socio-economic, so-
cio-political and migration dimensions/Δημοσίευση στον 
τύπο χειρόγραφου άρθρου για την ανάπτυξη δεικτών 
ευπάθειας που ενσωματώνουν ενεργειακό σύστημα, 
κοινωνικοοικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και 
μεταναστευτικές διαστάσεις

40 

D.4.1 WP4 Journal Article Manuscript related to an in-depth Analy-
sis of Coal Commissions/Δημοσίευση άρθρου σε επιστη-
μονικό περιοδικό που σχετίζεται με την  εις βάθος ανά-
λυση της Επιτροπής Άνθρακα  

20 

D.4.2 WP4 Online inventory of coping strategies within the platform 
coaltransitions.org/Ηλεκτρονικός κατάλογος 
στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω της 
πλατφόρμας carbontransitions.org 

24 

D.4.3 WP4 Report on Policy mix evaluation tool including indicators 
to identify relationships between regional policy mixes 
and specific coping strategies or coping strategy mix-
es/ 
Αναφορά σχετικά με το εργαλείο αξιολόγησης μείγματος 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για αναγνώ-
ριση            σχέσεων μεταξύ των συνδυασμών περιφε-
ρειακής πολιτικής και             συγκεκριμένων στρατηγι-
κών αντιμετώπισης ή συνδυασμών στρατηγικής  αντιμε-
τώπισης   

38 

D.4.4 WP4 Journal Article Manuscript related to the role of elites vis-
a-vis coping   Strategies/Δημοσίευση άρθρου σε επι-
στημονικό περιοδικό που σχετίζεται με τον ρόλο της ελίτ 
έναντι των στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων

38 

D.4.5 WP4 Guidance document for regional actors on strategic ac-
tions for shaping coping strategies (2-3 page document; 
one for each of the different types of  carbon-intensive 
regions)/Εγχειρίδιο οδηγιών για περιφερειακούς δρώ-
ντες με στρατηγικές δράσεις  για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών αντιμετώπισης  προβλημάτων   (2-3 σελίδες 
έγγραφο, ένα για κάθε διαφορετική περιοχή έντασης
άνθρακα/λιγνίτη) 

38 

D.4.6 WP4 Coping strategy guidance documents (8-
10)/Εγχειρίδιο οδηγιών στρατηγικών αντιμετώπισης 
προβλημάτων  

44 

D.4.7 WP4 Synthesis academic article manuscript/ Σύνθεση ακαδη-
μαϊκού άρθρου  

44 

D.5.1 WP5 Capacity building programme concept, including needs 
assessment and methodology/ Το σχέδιο του προγράμ-
ματος ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης αναγκών και της μεθοδολογίας

18 
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D.5.2 WP5 Policy brief addressing the European and national levels 
outlining the support needed for carbon-intensive re-
gions to change their trajectory/ Συνοπτική περιγραφή 
της πολιτικής σχετικά με το ευρωπαϊκό και το εθνικό            
επίπεδο που περιγράφει την υποστήριξη που απαιτείται 
στα περιοχές εξόρυξης άνθρακα/λιγνίτη ώστε να 
αλλάξουν την πορεία τους

46 

D.6.1 WP6 CINTRAN Dissemination Plan/ Σχέδιο διάδοσης 
CINTRAN 

5 

D.6.2 WP6 Regular newsletter updates (twice a year)/Ενημερωτικά 
δελτία (δύο φορές το χρόνο) 

4-48 

D.6.3 WP6 Short report reflecting the dissemination output and their 
reception in the various target groups/Σύντομη έκθεση 
που αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και την αποδοχή τους στις διάφορες   
ομάδες στόχους 

47 

D.7.1 WP7 Quality Control and Risk Management Plan/Σχέδιο 
ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

6 

D.7.2 WP7 Data Management Plan/Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων 6 

D.8.1 WP8 Working with human participants/Συνεργασία με τους 
συμμετέχοντες (ανθρώπους) 

 

D.8.2 WP8 Ethical matters related to data protection and 
privacy/Ηθικά ζητήματα που σχετίζονται   με την προ-
στασία προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο  

 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω αναγραφόμενα δημοσιεύσεις γίνονται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του επικεφαλής  και σε προτεινόμενο από τους ιδίους περιοδικό. 
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B. Παραδοτέα προσωπικού έργου CINTRAN  

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ως πρώτο μήνα έναρξης του έργου τον Μάιο 
2020 και τελικό μήνα τον Απρίλιο 2024 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
του έργου, υποβάλλονται από το προσωπικό: 

Τεχνική έκθεση πεπραγμένων με λεπτομερή αναφορά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν 
και την προσκόμιση του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω υποβάλλονται  

 

 

WP 2, Πακέτο Εργασίας 2, Dynamics and Patterns of Transfomations 

 Τεχνικές Εκθέσεις περιόδου 01.11.2020 έως 31.07.2022. Υποβάλλονται Τεχνικές Εκθέσεις 

ανά τρίμηνο, μία ή περισσότερες, σύμφωνα με το χρόνο που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εν λόγω παραδοτέου 

 

WP 5, Πακέτο Εργασίας 5, Transferability, Replicability and 

Exploitation/Μεταφορά, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση  

 Τεχνικές Εκθέσεις περιόδου 01.05.2020 έως 30.04.2024. Υποβάλλονται Τεχνικές Εκθέσεις 

ανά τρίμηνο, μία ή περισσότερες, σύμφωνα με το χρόνο που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εν λόγω παραδοτέου 

 

WP 6, Πακέτο Εργασίας 6, Dissemination and Communication/Διάδοση και επι-

κοινωνία 

 Τεχνικές Εκθέσεις περιόδου 01.05.2020 έως 30.04.2024. Υποβάλλονται Τεχνικές Εκθέσεις 

ανά τρίμηνο, μία ή περισσότερες, σύμφωνα με το χρόνο που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εν λόγω παραδοτέου 
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WP  7, Πακέτο Εργασίας 7, Project management /Συντονισμός και διαχείριση 

του έργου 

Τεχνικές Εκθέσεις περιόδου 01.05.2020 έως 30.04.2024. Υποβάλλονται Τεχνικές Εκθέσεις ανά τρί‐

μηνο, μία ή περισσότερες, σύμφωνα με το χρόνο που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω παραδοτέου 

 

WP  8, Πακέτο Εργασίας 8  

Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με την υλοποίη‐
ση του εν λόγω WP. Ως εκ τούτου το προσωπικό θα απασχοληθεί σύμφωνα με τις υπο‐
δείξεις του επικεφαλής και της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του χρόνου που ορίζεται 
στην παρούσα.     

 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου και της Αναθέτουσας Αρχής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 

List of milestones 

 

Milestone 
number 

List of milestones 
Related 
work 
package(s) 

Due 
date  (in 
months) 

Means  of 
verification 

M1.1  Complete  “Synthesizing  interdisciplinary 
insights  to  the  costs  and  feasibility  of 
carbon‐intensive transitions” (Task 1.1) 

WP1  6 
Documentation 

available 

M1.2  Complete  “embedding  carbon‐intensive 
transitions in the regional level” (Task 1.2) 

WP1  6 
Documentation 

available 

M1.3  Complete  “Conceptualizing  individual 
injustices  from  carbon  intensive 
transitions” (Task 1.3) 

WP1  6 
Documentation 

available 

M1.4  Draft  research  framework  presented  and 
discussed  at  internal  workshop  on 
interdisciplinarity 

WP1  9 
Minutes / List 
of participants 

M1.5  Interdisciplinarity  good  practice  guidance 
(internal use only): Good practice guide for 
interdisciplinary  research  on  carbon‐
intensive  transitions.  Lessons  from 
interactive workshop 

WP1  10 
Report 
available 

M2.1  Research  Protocol  Socio‐economic 
dimension  (responsible  partner: 
WiseEuropa) 

WP2, WP5  11 
Documentation 

available 

M2.2  Research  Protocol  Socio‐political 
dimension,  including  common  interview 
script (responsible partner: UiB) 

WP2, WP5  11 
Documentation 

available 

M2.3  Research  Protocol  Socio‐demographic 
dimension (responsible partner: EKUK) 

WP2, WP5  11 
Documentation 

available 

M2.4  Socio‐economic  assessment  the  Rhenish 
mining  region  (responsible  partners: 
WiseEuropa & WI) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.5  Socio‐political  assessment  Rhenish  mining 
region (responsible partners: UiB & WI) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.6  Socio‐demographic  assessment  Rhenish  WP2  22  Documentation 
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mining  region  (responsible  partners:  EKUK 
& WI) 

available 

M2.7  Socio‐economic  assessment  Silesia 
(responsible partner: WiseEuropa) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.8  Socio‐political  assessment  Silesia 
(responsible partners: UiB & WiseEuropa) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.9  Socio‐demographic  assessment  Silesia 
(responsible partners: EKUK & WiseEuropa)

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.10  Socio‐economic  assessment  Western 
Macedonia  (responsible  partners: 
WiseEuropa & E3M) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.11  Socio‐political  assessment  Western 
Macedonia  (responsible  partners:  UiB  & 
E3M) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.12  Socio‐demographic  assessment  Western 
Macedonia  (responsible  partners:  EKUK  & 
E3M) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.13  Socio‐economic  assessment  Ida‐Virumaa 
(responsible partners: WiseEuropa & EKUK)

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.14  Socio‐political  assessment  Ida‐Virumaa 
(responsible partners: UiB & EKUK) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.15  Socio‐demographic  assessment  Ida‐
Virumaa (responsible partners: EKUK) 

WP2  22 
Documentation 

available 

M2.16  Contextualization and integration of results 
for the Rhenish mining region (responsible 
partners: WI) 

WP2, WP3, 
WP4 

28 
Documentation 

available 

M2.17  Contextualization and integration of results 
for  Silesia  (responsible  partners: 
WiseEuropa) 

WP2, WP3, 
WP4 

28 
Documentation 

available 

M2.18  Contextualization and integration of results 
for  Western  Macedonia  (responsible 
partners: E3M) 

WP2, WP3, 
WP4 

28 
Documentation 

available 

M2.19  Contextualization and integration of results 
for  Ida‐Virumaa  (responsible  partners: 
EKUK) 

WP2, WP3, 
WP4 

28 
Documentation 

available 

M3.1  Underlying  database  for  quantitative 
assessment  for  the  socioeconomic  and 
energy  system  challenges  at  the  NUTS‐2 

WP3  8 
Documentation 

available 
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level ready and tested 

M3.2  Development of the synthetic vulnerability 
indices for carbonintensive regions 

WP3, WP1, 
WP4 

14 
Documentation 

available 

M3.3  Final  quantification of  vulnerability  indices 
leading to the selection of  the 10‐20 most 
vulnerable  regions  that will be assessed  in 
task 3.5 and in WP4 

WP3, WP4  20 
Documentation 

available 

M4.1  Public  launch  of  the  coping  strategy 
inventory 

WP4  15 
Documentation 

available 

M4.2  Identification  of  elite  actors  for  Task  4.3 
building  on  data  from  Tasks  4.1,  4.2  and 
4.4, as well as from WP2 

WP2, WP4  25 
Documentation 

available 

M4.3  Triangulate preliminary  findings  from WP2 
and  WP3  for  both  convergence  and 
divergence  through  interviews  in Task 4.1, 
Workshops in Task 4.2, and focus groups in 
Task 4.3 

WP2, WP3, 
WP4, WP5 

38 
Documentation 

available 

M4.4  Develop  a  synoptic  policy  report  for  each 
region, consisting of the main results of the 
evaluation  (Task  4.2)  and  suggestions  for 
improvement  of  coping  policies 
(Integrating Tasks 4.1 and 4.3) 

WP4, WP5  38 
Report 
available 

M5.1  Advisory Board established 
WP5, WP7  3 

Documentation 
available 

M5.2  Academy Event 1 
WP5  24 

Minutes / List 
of participants 

M5.3  Regional workshops held 
WP2, WP5  25 

Minutes / List 
of participants 

M5.4  Academy Event 2 
WP5  36 

Minutes / List 
of participants 

M5.5  Final stakeholder event held  WP2, WP4, 
WP5 

41 
Minutes / List 
of participants 

M5.6  Webinars delivered  WP2, WP4, 
WP5 

47  online 

M6.1  Identification of relevant existing platforms 
and media 

WP6, WP5  3 
Documentation 

available 

M6.2  Establishment of the CINTRAN network 
WP6, WP5  3 

Documentation 
available 
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M6.3  Design and dispatch of first newsletter 
WP6  4 

newsletter 
available 

M6.4  Establishment  of  basic  presence  on 
relevant  platforms  including 
coaltransitions.org 

WP6, WP5  5  online 

M6.5  Formation of a press mailing list 
WP6  5 

Documentation 
available 

M6.6  Submission  of  at  least  10  open‐access 
articles for peer reviewed journals 

WP6 
46 

articles 
available 

M6.7  Submission  of  at  least  10  contributions  to 
scientific conferences 

WP6 
46 

papers 
available 

M6.8  Application for hosting at least one session 
at a scientific conference 

WP6 
46 

Documentation 
available 

M7.1  CINTRAN  Corporate  design  templates 
developed 

WP7 
6  available 

M7.2  First interim report  WP7  18  Submission 

M7.3  Second interim report  WP7  36  Submission 

M7.4  Final report  WP7  48  Submission 
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