
Ψηφίστηκε ο νόμος  4872: «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,
ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης  και άλλες
επείγουσες  διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).

Περισσότερα

Στις  12.10.2021 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Πρόγραμμα  Δίκαιης  Αναπτυξιακής  Μετάβασης  (ΠΔΑΜ) 2021-
2027 και τα  συνοδευτικά  αυτού Εδαφικά  Σχέδια  Δίκαιης
Μετάβασης  (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής  Μακεδονίας, Μεγαλόπολης  και
Νήσων Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Περισσότερα

Στις  15.11.2021, στο πλαίσιο της  Πλατφόρμας  Δίκαιης
Μετάβασης  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, εγκαινιάστηκε η
λειτουργία  τεσσάρων θεματικών Ομάδων Εργασίας  (χημικά ,
τσιμέντο, αλουμίνιο και οριζόντια  στρατηγική των
ενδιαφερόμενων).

Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε έγγραφο εργασίας  των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τα  Εδαφικά  Σχέδια  Δίκαιης
Μετάβασης  (Sta� Working Document).

Περισσότερα

Η Δίκαιη Μετάβαση στη ΔΕΘ

Εκδηλώσεις  με θέμα  τη Δίκαιη Μετάβαση πραγματο-
ποιήθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  (ΔΕΘ) τον
Σεπτέμβριο του 2021. Περισσότερα

Εθνικοί πόροι για  τη Δίκαιη Μετάβαση

Πως  έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα  οι πόροι του 2018 για
τις  λιγνιτικές  περιοχές  από το Πράσινο Ταμείο και ποιος  ο
προγραμματισμός  για  τη χρήση των πόρων του έτους  2019.
Περισσότερα

Εθνικός  Κλιματικός  Νόμος  και απολιγνιτοποίηση

Εξελίξεις της Δίκαιης Μετάβασης σε
Ελλάδα και Ευρώπη

Δεκέμβριος 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

Νέα από την Ελλάδα

https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-12/document.pdf
https://sdam.gr/node/366
https://app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting-coal-regions-in-transition-virtual-week-and-carbon-intensive-regions-seminars/planning/UGxhbm5pbmdfNzIwNzYy
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/jtf/swd_territ_just_trans_plan_el.pdf
https://thegreentank.gr/2021/09/17/dikaii-metavasi-deth-el/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/


Σε δημόσια  διαβούλευση έως  τις  24.12.2021 ο Εθνικός
Κλιματικός  Νόμος  με κεντρικό στόχο την επίτευξη
κλιματικής  ουδετερότητας  ως  το 2050 και με σαφή
αναφορά  στην ημερομηνία  απολιγνιτοποίησης.
Περισσότερα

4ο Φόρουμ Δημάρχων για  τη Δίκαιη Μετάβαση

Οι πόλεις  Konin στην Πολωνία  και Stara Zagora στη
Βουλγαρία  γίνονται για  λίγες  μέρες  το κέντρο της  Δίκαιης
Μετάβασης  φιλοξενώντας  ενδιαφέρουσες  συζητήσεις  για
τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Περισσότερα

Σύνοδος  κορυφής  ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων: ανάγκη
Δίκαιης  Μετάβασης  όχι μόνο διακηρύξεων

Επιβεβαιώθηκε η στήριξη της  ΕΕ για  την ευρωπαϊκή
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, επισημαίνοντας,
μεταξύ άλλων, την ανάγκη επιτάχυνσης  της  πράσινης  και
ψηφιακής  μετάβασης. Περισσότερα

Συνάντηση της  Πλατφόρμας  Δίκαιης  Μετάβασης

15-17.11.2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  η συνάντηση
της  Πλατφόρμας  Δίκαιης  Μετάβασης  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Περισσότερα

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη Δίκαιη
Μετάβαση: διάγνωση και προτάσεις

Έκθεση των περιβαλλοντικών οργανώσεων προς  την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να  αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο μετακύλισης  της  περιβαλλοντικής  ευθύνης  των
εταιρειών αξιοποιώντας  του πόρους  του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης. Περισσότερα

Οι Ενεργειακές  Κοινότητες  στην Πλατφόρμα  για  τη
Δίκαιη Μετάβαση

«Οι ενεργειακές  κοινότητες  ως  ευκαιρία  για  τις  περιοχές  σε

Διεθνή νέα

Ενεργειακές Κοινότητες

Το πρώτο ώριμο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακή κοινότητα
κοινωφελούς  σκοπού στη Δυτική Μακεδονία  έχει μπει σε τροχιά  υλοποίησης. Ο Δήμος
Κοζάνης  σκοπεύει να  καλύψει πλήρως  τις  ενεργειακές  του ανάγκες  (δημοτικά  και σχολικά
κτήρια , δημοτικό φωτισμό, αρδευτικές  γεωτρήσεις, αθλητικές  εγκαταστάσεις) με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος  6MW, εξοικονομώντας  τουλάχιστον €1,4 εκ. για  τους
δημότες. Για  την υλοποίησή του έργου ο Δήμος  αποσκοπεί στην ενίσχυση από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος  και Ενέργειας. Μέχρι σήμερα , στη Δυτική Μακεδονία  υφίστανται 176
ενεργειακές  κοινότητες, από τις  οποίες  μόνο οι 12 είναι κοινωφελούς  σκοπού και μόνο σε 3
από αυτές  συμμετέχουν οι φορείς  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης. 

https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/4%ce%bf-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%89%ce%bd/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%ce%bf-%cf%81%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80/
https://cityofkozani.gov.gr/test1/-/asset_publisher/L46IB3kflLVn/content/photoboltaiko-parko-6-mw-kataskeuazei-o-demos-kozanes-kalyptontas-to-synolo-ton-anankon-tou-se-elektrike-energeia/maximized?_101_INSTANCE_L46IB3kflLVn_redirect=%2Ftest1%2F-%2Fasset_publisher%2FFBEcb1QX9YR7%2Fdocument%2Fid%2F574232


μετάβαση» ήταν ο τίτλος  της  ειδικής  συνεδρίας  που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
Πλατφόρμας  για  τη Δίκαιη Μετάβαση. Περισσότερα

Αλλαγές  στο θεσμικό πλαίσιο για  τις  ενεργειακές
κοινότητες

Οι ν.4821/2021 και ν.4843/2021 φέρνουν τις  πλέον
πρόσφατες  αλλαγές  στη νομοθεσία  για  τις  ενεργειακές
κοινότητες. Περισσότερα

Σχέδιο Δράσης  Καταπολέμησης  της  Ενεργειακής
Ένδειας

Αναγνωρίζεται ο κομβικός  ρόλος  των ενεργειακών
κοινοτήτων και προβλέπονται ειδικά  μέτρα  για  τις
λιγνιτικές  περιοχές. Περισσότερα

Επαρκεί το δίκτυο για  τη σύνδεση των έργων των
ενεργειακών κοινοτήτων;

Η διαθεσιμότητα  του δικτύου αποτελεί μεγάλη πρόκληση για
την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στις  λιγνιτικές
περιοχές. Πιθανή αδυναμία  του να  ανταποκριθεί μπορεί να
ακυρώσει στην πράξη την ίδια  την προσπάθεια  των
πολιτών να  συμμετάσχουν στον ενεργειακό
μετασχηματισμό και τη Δίκαιη Μετάβαση. Περισσότερα

Γερμανία: απολιγνιτοποίηση το 2030

Η νέα  κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία  αποφάσισε να
επισπεύσει την απολιγνιτοποίηση για  το 2030, να  ενισχύσει
τις  ΑΠΕ αλλά  και το ορυκτό αέριο. Περισσότερα

Τσεχία: εκτός  πορείας  για  τη Δίκαιη Μετάβαση

Πόσο απέχει η Τσεχία  από την εξασφάλιση μιας  Δίκαιης
Μετάβασης  για  τις  τοπικές  κοινωνίες  των λιγνιτικών της
περιοχών; Περισσότερα

Δεσμεύσεις  για  απολιγνιτοποίηση στην COP26

Κατά  τη διάρκεια  της  Παγκόσμιας  Διάσκεψης  για  το κλίμα
(COP26) στη Γλασκώβη, αρκετές  χώρες  δεσμεύτηκαν να
απεξαρτηθούν από τον λιγνίτη, ενώ  στα  συμπεράσματα
της  Διάσκεψης  αποτυπώθηκε για  πρώτη φορά  η ανάγκη
μείωσης  της  χρήσης  του λιγνίτη και του λιθάνθρακα .
Περισσότερα

Άλλα νέα

Το Green Tank για τη Δίκαιη Μετάβαση

https://thegreentank.gr/2021/11/18/jt-platform-2021-encomm-el/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bd/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%cf%81/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2030/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%cf%84%cf%83%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84/
https://thegreentank.gr/2021/12/16/%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7/


Οι ενεργειακές  κοινότητες  στις  λιγνιτικές  περιοχές
της  Ελλάδας

Σε αυτή την ανασκόπηση περιγράφεται αναλυτικά  η
πρόοδος  στην ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στις
λιγνιτικές  περιοχές  και οι προκλήσεις  και οι δυνατότητες  για
την περαιτέρω  ανάπτυξή τους, ενώ  κατατίθενται
συγκεκριμένες  προτάσεις  για  την ενίσχυση του θεσμού των
ενεργειακών κοινοτήτων στο πλαίσιο της  Δίκαιης
Μετάβασης. Περισσότερα

Αρθρογραφία

Δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2 και λιγνιτικές  περιοχές

Ενεργειακές  κοινότητες: κανʼ το όπως  η Ιρλανδία!

Διεθνείς  συμμετοχές

Οι “αρχές” της  Κλιματικής  Ουδετερότητα  (Σερβία)

Ενεργειακές  κοινότητες: απαραίτητο εργαλείο για  μια
πραγματικά  Δίκαιη Μετάβαση (Βουλγαρία)

Η νεολαία  διαμορφώνει το μέλλον της  Νοτιοανατολικής
Ευρώπης  (Βόρεια  Μακεδονία)

Συμμετοχή στο “Εθνικό Συνέδριο για  τη Δίκαιη Μετάβαση"
(Μαυροβούνιo)

Παρεμβάσεις

Ο ρόλος  των ΑΠΕ στο μεταλιγνιτικό μέλλον της  Δ.
Μακεδονίας

Απολιγνιτοποίηση ώρα  μηδέν

Η μεταλιγνιτική εποχή υπό το πρίσμα  της  COP26

Δημόσιες  διαβουλεύσεις

Ακρόαση φορέων για  τη Δίκαιη Μετάβαση στη Βουλή

Σχόλια  στο σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός  Νόμος- Ελλάδα
Ισχυρή Ανάπτυξη»

Σχόλια  στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για  τη Δίκαιη Μετάβαση

Σχόλια  στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για  ενεργειακά  ζητήματα

Σχόλια  στη δημόσια  διαβούλευση της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τις  κρατικές
ενισχύσεις

Αναμένεται η αξιολόγηση και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των ΕΣΔΙΜ και του ΠΔΑΜ 2021-2027 που
κατατέθηκαν στις  12.10.2021, καθώς  και η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης  της  ΣΜΠΕ που τα  συνοδεύει.

Περισσότερα

Προχωράει η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ με την ανασυγκρότηση
της  Διυπουργικής  Επιτροπής  για  την Ενέργεια  και το Κλίμα , η
οποία  έχει ήδη συνεδριάσει για  πρώτη φορά , και με τη
συγκρότηση σχετικής  Ομάδας  Εργασίας  στο ΥΠΕΝ.

Περισσότερα

Προσεχώς

https://thegreentank.gr/2021/11/22/brief_encom_el/
https://thegreentank.gr/2021/11/01/emissions-allowances-proceeds-to-lignite-regions-el/
https://thegreentank.gr/2021/11/29/energy-communities-scheme-ireland-paradigm-ot-el/
https://thegreentank.gr/2021/12/02/jt_conference_serbia_el/
https://thegreentank.gr/2021/10/21/ekoin-event-bulgaria-el/
https://thegreentank.gr/2021/10/04/19th-iyc-eu-paradigm-shift-el/
https://thegreentank.gr/2021/09/29/montenegro-jt-national-conference-el/
https://thegreentank.gr/2021/11/09/res-postlignite-westernmacedonia-decarb-el/
https://thegreentank.gr/2021/11/30/coal-phase-out-hour-zero-ert3-el/
https://thegreentank.gr/2021/11/08/post-lignite-era-cop26-el/
https://thegreentank.gr/2021/12/08/jt-and-coal-phase-out-bill-comments-hearing-el/
https://thegreentank.gr/2021/11/17/devlaw_consultation_el/
https://thegreentank.gr/2021/10/19/jt_bill_comments_el/
https://thegreentank.gr/2021/10/11/energy-efficiency-bill-comments-el/
https://thegreentank.gr/2021/08/02/ceeag-consultation-gr/
https://sdam.gr/
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2021/a/fek_a_127_2021.pdf&t=c0b7e34167fcb40356e48f1eb3441e62


Λεωφ. Βασ. Σοφίας  50, 11528, Αθήνα
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Για να διαγραφείτε από τη λίστα μας,

πατήστε εδώ.

T he Green Tank
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