Εξελίξεις της Δίκαιης Μετάβασης σε
Ελλάδα και Ευρώπη
Ιούλιος 2021

Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας για
ολόκληρη την Ευρώπη και βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η
απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη
κατεύθυνση αποτελούν τη σημαντικότερη σύγχρονη αναπτυξιακή πρόκληση για τη χώρα.
Καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι διαρκείς, με
αυτό το newsletter επιδιώκουμε να ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες από αυτές
στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για μια κοινωνικά δίκαιη στροφή του παραγωγικού
μοντέλου στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας

Θεσμικές εξελίξεις
Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή του
ξεκινάει άμεσα.
Συζήτηση και ψήφιση προσωρινής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη δανειακή διευκόλυνση του δημοσίου τομέα στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.
Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος: νομικά δεσμευτική πλέον η κλιματική
ουδετερότητα για όλους τους τομείς της οικονομίας.
Παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο «Fit for 55»,
που περιλαμβάνει τα νομοθετικά εργαλεία για την επίτευξη του
ευρωπαϊκού κλιματικού στόχου για μείωση των καθαρών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% το 2030 σε σχέση με
τα επίπεδα του 1990.
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Νέα από την Ελλάδα
Το 2025 η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα
H ημερομηνία απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας μετατίθεται 3
χρόνια νωρίτερα από το 2028. Σύμφωνα με δηλώσεις του
Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ, Γ. Στάσση, η
ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε μετατροπή της τελευταίας
λιγνιτικής της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε άλλη τεχνολογία
ως το 2025. Περισσότερα

Οι διαθέσιμοι πόροι για τη Δίκαιη Μετάβαση
Για την Ελλάδα, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό
προγραμματικό κείμενο εφαρμογής του σχεδιασμού για τη
Δίκαιη Μετάβαση. Συμπληρωματικά σε αυτό είναι δυνατό να
αξιοποιηθούν και σημαντικοί εθνικοί πόροι για τη στήριξη
της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
Περισσότερα

Έκλεισαν οι σταθμοί Αμυνταίου και Καρδιάς

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οριστική
απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων Καρδιάς Ι-ΙΙ και
Αμυνταίου Ι-ΙΙ, που μειώνει τη συνολική λιγνιτική ισχύ της
χώρας κατά 27%. Οι επίσημες αποσύρσεις των τεσσάρων
μονάδων Αμυνταίου και Καρδιάς είναι οι πρώτες μετά την
απόφαση για πλήρη απεξάρτηση της Ελλάδας από τον
λιγνίτη. Περισσότερα

Διαβουλεύσεις για τα ΕΣΔΙΜ και ΠΔΑΜ
Στις 25.06.2021 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί των
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) για τις
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των
νησιών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και για το 1ο
Σχέδιο Προγράμματος ΔΑΜ. Το προηγούμενο διάστημα
ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση τόσο για το εννοιολογικό
υπόμνημα του Προγράμματος ΔΑΜ (26.04.2021), ενώ
αναμένεται η τελική διαμόρφωση των κειμένων και η
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

Διεθνή νέα
1η ετήσια συνάντηση της Πρωτοβουλίας για τη
μετάβαση σε Δυτικά Βαλκάνια και Ουκρανία
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια συνάντηση της
Πρωτοβουλίας για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Η Πρωτοβουλία
σκοπεύει να υποστηρίξει τις χώρες και τις λιγνιτικές
περιφέρειες στην πορεία τους προς μια οικονομία
ανεξάρτητη από τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα με
κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Περισσότερα

Βόρεια Μακεδονία: Απεξάρτηση από τον λιγνίτη το
2027
Τον Ιούλιο του 2021 η Βόρεια Μακεδονία γίνεται μέλος της
διεθνούς συμμαχίας Powering Past Coal Alliance και θα γίνει
η πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που απολιγνιτοποιείται
ως το 2027. Περισσότερα

Σλοβακία: Από τοπική πρωτοβουλία εθνική
στρατηγική
Πως οι πολίτες της Upper Nitra παίρνουν τον έλεγχο του
μεταλιγνιτικού μέλλοντος της περιοχής τους και γίνονται ένα
επιτυχημένο παράδειγμα διαμόρφωσης ενός σχεδίου
μετάβασης εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up), με ισχυρή
εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες της
μετάβασης. Περισσότερα

Ενεργειακές Κοινότητες

Έληξε η προθεσμία ενσωμάτωσης των Οδηγιών για τις ΑΠΕ (RED II) και την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (IEMD), που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τις ενεργειακές κοινότητες,
δίχως η πλειονότητα των κρατών μελών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, να έχει ολοκληρώσει την
ενσωμάτωσή τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα ωστόσο αναμένεται η να συμβεί αυτό,
φέρνοντας αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία των ενεργειακών κοινοτήτων και επιλύοντας
προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Οικονομική στήριξη για έργα Ενεργειακών
Κοινοτήτων στα ΕΣΔΙΜ και στο ΠΔΑΜ
Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΠΔΑΜ εντάσσονται
έργα ΑΠΕ, ενεργειακής εξοικονόμησης και θέρμανσης των
ενεργειακών κοινοτήτων. Η πρόβλεψη αυτή εξασφαλίζει σε
σημαντικό βαθμό τόσο τη συμμετοχή των πολιτών όσο και
αντίστοιχα οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες από τη
μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο. Περισσότερα

Πρόταση για κοινό ψήφισμα πολιτών και τοπικής
αυτοδιοίκησης
Επιδιώκοντας την προώθηση του θεσμού των Ενεργειακών
Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συμμετοχή των
πολιτών και των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, το
Δίκτυο ΟΦΕΛΟΣ απέστειλε σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας
στην Περιφέρεια, στους Δήμους και την Π.Ε.Δ. Δυτικής
Μακεδονίας ευελπιστώντας στη διαμόρφωση μιας
ουσιαστικής συνεργασίας προς όφελος της περιοχής.
Περισσότερα

Οι Ενεργειακές Κοινότητες στην Ευρώπη
Η περίπτωση της Ιρλανδίας
Η Ιρλανδία κατάφερε να σχεδιάσει, και να γίνει δεκτό από τη
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ένα ειδικό σύστημα ενίσχυσης των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης
Ενέργειας (Renewable Energy Communities, RECs) στο
πλαίσιο των Κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές
ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας
(2014-2020).
Περισσότερα

Άλλα νέα
Στα μισά του δρόμου…
Η Ευρώπη έχει ήδη κάνει τον μισό δρόμο για να αποσύρει τις
λιγνιτικές της μονάδες και να κάνει πράξη την ενεργειακή
μετάβαση! Πέντε χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού οι
μισοί σταθμοί (162 από τους 324 στις αρχές του 2016) που
έκαιγαν κάρβουνο στην Ευρώπη είναι πλέον κλειστοί ή έχουν
ανακοινώσει ότι θα κλείσουν ως το 2030! Περισσότερα

Τίτλοι τέλους για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή λιγνιτική
μονάδα
Ο μεγαλύτερος λιγνιτικός σταθμός της Ευρώπης βρίσκεται
στην Πολωνία και είναι ο σταθμός Belchatow. Τον Ιούνιο του
2021 ανακοινώθηκε η μείωση των εργασιών του και τέθηκε ο
στόχος μείωσης κατά 80% των εκπομπών του σταθμού έως το
2030, ενώ πολλές από τις μονάδες του θα αποσυρθούν μεταξύ
2030 και 2036. Περισσότερα

Πολωνία: σε τριεθνή διαμάχη εξελίσσεται η
περιβαλλοντική προστασία
Η Τσεχία προσέφυγε ενάντια στην Πολωνία στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή την ανανέωση της
άδειας του ορυχείου του Turow ως το 2044, όπου και
δικαιώθηκε σε πρώτη φάση. Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης

στα χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα σε Τσεχία και
Γερμανία, λόγω της εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο του Turow,
θέτει σε κίνδυνο τη Δίκαιη Μετάβαση των τοπικών λιγντικών
κοινωνιών. Περισσότερα

Το Green Tank για τη Δίκαιη Μετάβαση
Ψηφιακά Εργαστήρια Διαβούλευσης για τη Δίκαιη
Μετάβαση
Με στόχο τη δημιουργική συμβολή στον δημόσιο διάλογο στο
κρίσιμο στάδιο του σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης και
αποσκοπώντας στο να δώσει φωνή στις ιδέες και τις
προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για τη μεταλιγνιτική
περίοδο, το Green Tank πραγματοποίησε δύο Ψηφιακά
Εργαστήρια Διαβούλευσης με εκπροσώπους πολλών και
διαφορετικών φορέων αλλά και με πολίτες της Δυτικής
Μακεδονίας. Περισσότερα

Η διακυβέρνηση της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα
και την Ευρώπη
Κομβικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της
μετάβασης είναι ο μηχανισμός διακυβέρνησής της. Μέσα από
την ανασκόπηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, την
παρουσίαση τριών επιτυχημένων παραδειγμάτων από
Τσεχία, Σλοβακία και Γερμανία, την αποτύπωση του
προτεινόμενου μηχανισμού διακυβέρνησης για τις λιγνιτικές
περιοχές της Ελλάδας και μια κριτική αποτίμησή του, η
έκθεση καταλήγει σε προτάσεις για τη βελτίωση του
μηχανισμού διακυβέρνησης της Δίκαιης Μετάβασης στην
Ελλάδα. Περισσότερα

Αρθρογραφία
Απολιγνιτοποίηση και Δίκαιη Μετάβαση: αιτίες, απειλές και
προκλήσεις
Ενεργειακές κοινότητες και δίκαιη μετάβαση στη
μεταλιγνιτική εποχή
Οι ενεργειακές κοινότητες αναπόσπαστος κρίκος για ένα
δίκαιο μεταλιγνιτικό μέλλον
Χρηματιστήριο Ρύπων και Δίκαιη Μετάβαση
Μπορούν οι ενεργειακές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τη
νέα πραγματικότητα;

Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις
Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας
Εννοιολογικό Υπόμνημα Προγράμματος Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας,
Μεγαλόπολης και νησιών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και
Κρήτης και 1ο Σχέδιο του Προγράμματος Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Προσεχώς
31 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 26η
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26)
που θα λάβει χώρα στη Γλασκώβη. Στο επίκεντρο παραμένει η
υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού.
Μέχρι τον Νοέμβριο 2021 και πριν την COP26 αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί ο εθνικός κλιματικός νόμος. Η διαμόρφωσή του έχει ήδη
ξεκινήσει μέσα από σχετική συνεδρίαση στη Βουλή αλλά και με τη
σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του.
Ξεκίνησε η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος
(ΕΣΕΚ). Η έγκριση του νέου ευρωπαϊκού κλιματικού στόχου για το 2030
και οι ραγδαίες αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο οδηγούν στην ανάγκη
θέσπισης περισσότερων φιλόδοξων εθνικών στόχων και πολιτικών για
την επίτευξή τους.
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The Green Tank
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50, 11528, Αθήνα
thegreentank.gr

+30-210-7233384
info@thegreentank.gr
Για να διαγραφείτε από τη λίστα μας,
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