
Στις  16.06.2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Πρόγραμμα  Δίκαιης  Αναπτυξιακής  Μετάβασης  (ΠΔΑΜ) 2021-
2027 και τα  συνοδευτικά  Εδαφικά  Σχέδια  Δίκαιης  Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ) Δυτικής  Μακεδονίας, Μεγαλόπολης  και Νήσων
Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Η επίσημη κατάθεσή τους
είχε προηγηθεί στις  12.10.2021, ενώ  πήραν περιβαλλοντική
έγκριση βάσει της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στις  29.04.2022 (ΥΑ ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/93990/6088/29-04-2022).

Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η πρόταση της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
REPowerEU για  την απεξάρτηση της  Ευρώπης  από τα  ρωσικά
ορυκτά  καύσιμα . Δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας,
την παραγωγή καθαρής  ενέργειας  και τη διαφοροποίηση των
πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της  ΕΕ, ενώ  θέτει νέες
προοπτικές  και για  την πολιτική για  τη Δίκαιη Μετάβαση.

Περισσότερα

Ψηφίστηκε ο «Εθνικός  Κλιματικός  Νόμος  - Μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα  και προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, επείγουσες  διατάξεις  για  την αντιμετώπιση της
ενεργειακής  κρίσης  και την προστασία  του περιβάλλοντος» (ν.
4936/2022, ΦΕΚ Αʼ 105).

Περισσότερα

Η Ελλάδα  η πρώτη χώρα  με εγκεκριμένα  Εδαφικά
Σχέδια  Δίκαιης  Μετάβασης

Ο αντιπρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  F. Timmermans,
και η Επίτροπος  E. Ferreira, ανακοίνωσαν την έγκριση του
πρώτου προγράμματος  του Ταμείου Δίκαιης  Μετάβασης,
που είναι το αυτό της  Ελλάδας. Το πρόγραμμα  ύψους  €1,63
δις  θα  ενισχύσει, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματικότητα  στη
Δυτική Μακεδονία  και τη Μεγαλόπολη, θα  στηρίξει τη
μετάβαση στις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και θα
προσελκύσει επενδύσεις  που θα  εξασφαλίσουν νέες  θέσεις
εργασίας. Στόχος  του είναι να  διασφαλίσει μια  πράσινη και
δίκαιη ανάπτυξη για  όλους. Περισσότερα

Η νέα  κατανομή των εσόδων δημοπράτησης

Δίκαιη Μετάβαση
Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
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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://sdam.gr/node/431
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_el
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100105
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2022/06/16-06-2022-eu-cohesion-policy-eur1-63-billion-for-a-just-climate-and-energy-transition-in-greece


δικαιωμάτων ρύπων στερεί από τους  λιγνιτικούς
δήμους  16 εκατομμύρια  ευρώ

Οικονομικές  απώλειες  θα  έχουν οι περιφέρειες  Κοζάνης  και
Φλώρινας  καθώς  και η Μεγαλόπολη μετά  από τροποποίηση
της  Υπουργικής  Απόφασης  του Υπουργού Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας  (ΦΕΚ Β/ 1787/12-04-2022) για  την κατανομή των
εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση
δικαιωμάτων ρύπων για  το 2022.  Περισσότερα

Έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος  του
Πράσινου Ταμείου για  τις  λιγνιτικές  περιοχές  για
το 2022

Το Πρόγραμμα  «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος  στις  Π.Ε. Κοζάνης,
Φλώρινας  και στον Δήμο Μεγαλόπολης  της  Π.Ε. Αρκαδίας»
έχει συνολικό προϋπολογισμό 41.384.181,00€ για  το έτος
2022, ενώ  αξιοποιεί πόρους  από τα  έσοδα  πλειστηριασμών
δικαιωμάτων εκπομπών των ετών 2018 και 2019.
Περισσότερα

Νέα  για  τη Δίκαιη Μετάβαση στην Πολωνία

Εν μέσω  ενεργειακής  κρίσης  και του πολέμου στην Ουκρανία
και παρά  το ότι η Πολωνία  επιλέγει βραχυχρόνια  την
ενίσχυση του λιγνίτη, η Δίκαιη Μετάβαση στις  λιγνιτικές  της
περιοχές  προχωράει. Περισσότερα

Η Ρουμανία  επιταχύνει την απολιγνιτοποίηση το
2030

Επισπεύδεται το χρονοδιάγραμμα  της  απεξάρτησης  από
τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα , ενώ  ο σχεδιασμός  της
Δίκαιης  Μετάβασης  βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Το
παράδειγμα  της  Περιφέρειας  Gorj. Περισσότερα

Σλοβακία: απόσυρση της  λιγνιτικής  μονάδας
Nováky το 2023

H Σλοβακία  επιβεβαίωσε την απόσυρση της  λιγνιτικής
μονάδας  Nováky το 2023, αποδεικνύοντας  ότι οι χώρες
μπορούν να  προχωρήσουν παράλληλα  τόσο την
απολιγνιτο-ποίηση όσο και τη μείωση της  εξάρτησης  από τα
ρωσικά  ορυκτά  καύσιμα . Περισσότερα

Βουλγαρία: έκλεισε ο πρώτος  λιγνιτικός  σταθμός

Οι κάτοικοι του Dimitrovgrad πέτυχαν το κλείσιμο του
λιγνιτικού σταθμού Maritsa 3, που παραβίαζε επανειλημμένα
την περιβαλλοντική νομοθεσία .  Περισσότερα

5η συνάντηση της  Πλατφόρμας  Δίκαιης
Μετάβασης

Στις  10-12 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  η
συνάντηση της  Πλατφόρμας  Δίκαιης  Μετάβασης  της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Περισσότερα

Διεθνή νέα

https://xronos-kozanis.gr/16ek-chamena-gia-tin-periochi-apo-ti-meiosi-toy-posostoy-katanomis-ton-esodon-apo-toys-pleistiriasmoys-ton-dikaiomaton-ekpompis-rypon/?fbclid=IwAR2renXSWkVU2rliX2RKtT1I8jVEOQS-tzpvPvSMS7t-UgWwONfF6F4U-TE
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-2022.pdf
https://thegreentank.gr/2022/07/11/poland-jt-developments/
https://thegreentank.gr/2022/07/11/roumania-2030-phase-out-date/
https://thegreentank.gr/2022/07/11/slovakia-novaky-phase-out-2023/
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://thegreentank.gr/2022/07/11/bulgaria-matitsa3-closure/
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://thegreentank.gr/2022/07/11/5th-jtplatform-meeting/


Ετήσιος  Πολιτικός  Διάλογος  της  πρωτοβουλίας
για  τις  λιγνιτικές  περιοχές  σε μετάβαση

Στις  7-8 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με φυσική
παρουσία  στο Oviedo στην περιοχή Αστούριας  στην
Ισπανία  ο 3ος  Ετήσιος  Πολιτικός  Διάλογος  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  τις  λιγνιτικές  περιοχές. Περισσότερα

Διαβαλκανική συνάντηση ενεργειακών
κοινοτήτων

Στις  28-30 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη
διαβαλκανική συνάντηση με στόχο να  υποστηριχθεί η
ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην ανατολική
Ευρώπη μέσω  της  δικτύωσης  και της  διακρατικής
ανταλλαγής  ιδεών, εργαλείων, γνώσεων και καλών
πρακτικών. Σε ειδική συνεδρία  που συνδιοργάνωσε το
Green Tank συζητήθηκε ο ρόλος  της  κοινοτικής  ενέργειας
στη Δίκαιη Μετάβαση, το παράδειγμα  της  Ελλάδας, οι
προκλήσεις  και οι προοπτικές. Περισσότερα

Εγκαινιάστηκε το Αποθετήριο Ενεργειακών
Κοινοτήτων

Τον Απρίλιο 2022 εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων (Energy
Community Repository). Σκοπός  του είναι να  βοηθήσει
τοπικούς  φορείς  και πολίτες  που επιθυμούν να
δημιουργήσουν Ενεργειακές  Κοινότητες  σε αστικές  περιοχές
παρέχοντας  τεχνικές  και διοικητικές  συμβουλές  και να
συμβάλει στη Δίκαιη Μετάβαση προς  την κλιματική
ουδετερότητα . Περισσότερα

Συμβουλευτικός  κόμβος  Ενεργειακών Κοινοτήτων
της  υπαίθρου

Ως  επέκταση του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Συμβουλευτικό Κόμβο
Ενεργειακών Κοινοτήτων της  Υπαίθρου (Rural Energy
Community Advisory Hub), ο οποίος  έχει ως  στόχο να
ενθαρρύνει και να  δώσει τη δυνατότητα  σε πολίτες, μικρές

Ενεργειακές Κοινότητες

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για  την ηλιακή ενέργεια  (EU Solar Strategy) που δημοσιεύτηκε στο
πλαίσιο της  πρότασης  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  REPowerEU δίνει έμφαση στη συμμετοχή
των πολιτών και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, είτε ατομικά  είτε συλλογικά , για  την επίτευξη
των ευρωπαϊκών στόχων. H στρατηγική αυτή στοχεύει στην εγκατάσταση πάνω  από 320
GW ηλιακών φωτοβολταϊκών μεγάλης  και μικρής  κλίμακας  έως  το 2025 (υπερδιπλασιασμός
σε σύγκριση με το 2020) και σχεδόν 600 GW έως  το 2030. Πρόκειται για  έναν ρυθμό
ανάπτυξης  που μπορεί να  υποκαταστήσει την κατανάλωση 9 bcm ορυκτού αερίου ετησίως
έως  το 2027. Για  τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των προκλήσεων παρουσιάζονται
τέσσερις  πρωτοβουλίες: α) αξιοποίηση της  ηλιακής  ενέργειας  στις  στέγες, β) απλούστευση
διαδικασιών, γ) σύμπραξη δεξιοτήτων για  τις  χερσαίες  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και δ)
Ευρωπαϊκή Συμμαχία  για  τον κλάδο των ηλιακών φωτοβολταϊκών.

Ειδικότερα , στα  μέτρα  συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
στα  νέα  κτίρια  καθώς  και η ίδρυση τουλάχιστον μίας ενεργειακής κοινότητας ΑΠΕ
(Renewable Energy Community) σε κάθε δήμο  με πληθυσμό  τουλάχιστον 10.000
κατοίκων έως το  2025. 

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://thegreentank.gr/2022/07/11/3rd-annual-political-dialogue-crit/
https://thegreentank.gr/2022/06/29/eucena-summer-school-energy-communities-el/
https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:516a902d-d7a0-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF


επιχειρήσεις, αγρότες  και τοπικές  αρχές  να  συνεργαστούν
και να  δημιουργήσουν Ενεργειακές  Κοινότητες  στην
ύπαιθρο. Περισσότερα

Πρόσκληση για  τεχνική βοήθεια  σε Ενεργειακές
Κοινότητες

Άνοιξε στις  22 Ιουνίου 2022 η πλατφόρμα  αιτήσεων του
Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  την παροχή τεχνικής  βοήθειας  σε 150
Ενεργειακές  Κοινότητες  στην ΕΕ. Η τεχνική βοήθεια  αφορά
απευθείας  υποστήριξη από ειδικούς  για  τη σύσταση της
κοινότητας, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, την
υλοποίηση του έργου κ.ά . Η πρόσκληση θα  παραμείνει
ανοιχτή έως  31.12.2022. Περισσότερα

Αλλαγές  στο θεσμικό πλαίσιο για  τις  ενεργειακές
κοινότητες

Ο ν.4951/2022 φέρνει αλλαγές  σχετικά  με τον ορισμό της
έδρας  της  ενεργειακής  κοινότητας, που επιτρέπουν
αποδέσμευση των ήδη διαθέσιμων πόρων για  τη
χρηματοδότηση έργων ενεργειακών κοινοτήτων. Επίσης
προβλέπεται επιπλέον χώρος  10MW στο δίκτυο για  έργα
(εικονικού) ενεργειακού συμψηφισμού από
αυτοπαραγωγούς. Περισσότερα

Ενίσχυση της  κλιματικής  φιλοδοξ ίας  στην
αναθεώρηση του ΣΕΔΕ – Ανοιχτή επιστολή
Οργανώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος  ENVI

Η κοινωνία  των πολιτών ζητάει την κατάργηση των
δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών και την αύξηση της
κλιματικής  φιλοδοξίας  στην υπό εξέλιξη αναθεώρηση του
ΣΕΔΕ, ώστε να  αποτελέσει ένα  αποτελεσματικό εργαλείο
που θα  στηρίζει τον πράσινο μετασχηματισμό όλων των
τομέων της  οικονομίας. Περισσότερα

Οργανώσεις  καλούν την ΕΕ να  σταματήσει την
προώθηση της  εξάρτησης  από το ορυκτό αέριο
στα  Δυτικά  Βαλκάνια

Κοινή επιστολή 36 οργανώσεων της  κοινωνίας  των πολιτών
προς  την Πρόεδρο της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  Ursula von
der Leyen, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να  σταματήσει την
προώθηση της  χρήσης  ορυκτού αερίου στα  Δυτικά
Βαλκάνια . Περισσότερα

Νεολαία  και Δίκαιη Μετάβαση

Οι νέοι έρχονται στο προσκήνιο της  Δίκαιης  Μετάβασης
μέσα  από μια  σειρά  πρωτοβουλιών και δράσεων της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  αλλά  και της  κοινωνίας  των
πολιτών. Η νεολαία  θα  κληθεί να  εφαρμόσει μελλοντικά  όσα
σχεδιάζονται σήμερα  για  τις  λιγνιτικές  περιοχές  και για
αυτό οφείλει να  έχει ενεργό και θεσμικά  κατοχυρωμένο
ρόλο στη μετάβαση. Περισσότερα

Ποια  τεχνική βοήθεια  έχουν ανάγκη οι λιγνιτικές
περιοχές;

Άλλα νέα

https://ec.europa.eu/info/events/launch-rural-energy-community-advisory-hub-2022-jun-17_en
https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/support_en
https://thegreentank.gr/2022/07/11/legislative-changes-energy-communities/
https://thegreentank.gr/2022/05/04/open-letter-ets-revision-envi-el/
https://thegreentank.gr/2022/04/05/joint-letter-stop-promoting-fossil-gas-depedency-western-balkans-el/
https://thegreentank.gr/2022/07/11/youth-jt/


Νέα  μελέτη του δικτύου Europe Beyond Coal αναδεικνύει τις
προτεραιότητες  που πρέπει να  έχει σε αυτή τη φάση η
τεχνική βοήθεια  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  προς  τις
λιγνιτικές  περιοχές, ώστε να  ανταποκρίνεται στις
τρέχουσες  ανάγκες  υλοποίησης  της  μετάβασης.
Περισσότερα

CAN Europe: Συγκριτική μελέτη για  την ανάπτυξη
των φωτοβολταϊκών στέγης  με τη συμβολή του
Green Tank

Παρουσιάζεται η τρέχουσα  κατάσταση, οι προκλήσεις  και οι
ευκαιρίες  για  τα  φωτοβολταϊκά  σε στέγες  κατοικιών σε 11
κράτη μέλη της  ΕΕ μεταξύ των οποίων και της  Ελλάδας.
Περισσότερα

Εκθέσεις  - Αναλύσεις

Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα  έργα  σε
λιγνιτικές  περιοχές

Η υλοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά  δίκαιων επενδύσεων
στις  υπό μετάβαση περιοχές, που εναρμονίζονται και με τις
προτεραιότητες  του REPowerEU, είναι περισσότερο
αναγκαία  από ποτέ. Με στόχο τον βιώσιμο μετασχηματισμό
των τοπικών οικονομιών στις  λιγνιτικές  περιοχές, η έκθεση
του Green Tank «Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη:
Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές» παρουσιάζει
καλά  παραδείγματα , που μπορούν να  λειτουργήσουν ως
οδηγός  για  τη διαμόρφωση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης
Μετάβασης. Περισσότερα

Οι χώρες  των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζονται ένα
διακριτό ταμείο για  τη δίκαιη ενεργειακή τους
μετάβαση

Η έκθεση με τίτλο «Ταμείο Δίκαιης  Μετάβασης  για  τα  Δυτικά
Βαλκάνια» που δημοσιεύουν το Green Tank και το CEE
Bankwatch Network, υπογραμμίζει την ανάγκη για  ένα
Tαμείο Δίκαιης  Μετάβασης  για  τις  χώρες  των Δ. Βαλκανίων
και διαμορφώνει ένα  υπολογιστικό μοντέλο, με το οποίο
διερευνά  το πώς  η κατανομή των πόρων ανάμεσά  τους  θα
γίνει με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. Περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγή & απεξάρτηση από το ρωσικό
αέριο στην Ελλάδα  – Ανάλυση

Οι ΑΠΕ μπορούν να  μειώσουν την εξάρτηση της  Ελλάδας
από το ρωσικό ορυκτό αέριο πολύ περισσότερο από την
παράταση ζωής  των λιγνιτικών μονάδων, τόσο
βραχυπρόθεσμα  όσο και μεσομακροπρόθεσμα .
Περισσότερα

Αρθρογραφία

Ο πόλεμος  της  Ρωσίας  στην Ουκρανία : Γιατί η ενίσχυση της
Ευρωπαϊκής  Πράσινης  Συμφωνίας  είναι η καλύτερη
στρατηγική

Κρατικές  ενισχύσεις  και ενεργειακές  κοινότητες: Η ενέργεια
στους  πολίτες

Το Green Tank για τη Δίκαιη Μετάβαση

https://thegreentank.gr/2022/07/11/ecb-brief-ta/
https://thegreentank.gr/2022/05/16/can-rooftoppvs-report-el/
https://thegreentank.gr/2022/06/23/report-just-transition-in-practice-el/
https://thegreentank.gr/2022/01/11/just-transition-fund-western-balkans-el/
https://thegreentank.gr/2022/04/27/greece-independence-russian-gas-el/
https://thegreentank.gr/2022/03/10/euractiv-joint-commentary-russias-war-in-ukraine-el/
https://thegreentank.gr/2022/02/11/energy-communities-development-framework-worldenergynews-el/
https://thegreentank.gr/2022/01/17/climate-neutrality-commitment-prospects-eu-member-states-el/


Κλιματικά  ουδέτερη ηλεκτροπαραγωγή ως  το 2035;

Η ταξινομία  της  ΕΕ και οι προεκτάσεις  για  την Ελλάδα

To Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων και γιατί το
χρειαζόμαστε

Οι ευρωβουλευτές  ανεβάζουν τον πήχη της  κλιματικής
φιλοδοξίας

Η ενεργός  συμμετοχή των πολιτών προϋπόθεση για  μια
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Η ελληνοβουλγαρική συνεργασία  στον ενεργειακό τομέα
πρέπει να  είναι βιώσιμη

Πώς  θα  ξεπεράσει η Ελλάδα  την ενεργειακή κρίση: LNG,
λιγνίτης  ή ΑΠΕ;

Η απολιγνιτοποίηση πρέπει να  συνεχιστεί

Ομιλίες

Για  τη δημιουργία  ενός  Ταμείου Δίκαιης  Μετάβασης  για  τα
Δυτικά  Βαλκάνια  – Εκδήλωση του Energy Community 

Δίκαιη Μετάβαση: Ποια  μαθήματα  μπορεί να  αντλήσει η Β.
Μακεδονία  από την Ελλάδα ;

Η δίκαιη μετάβαση στην Ελλάδα  στον απόηχο της
ενεργειακής  κρίσης: σχέδια , χρηματοδότηση και προκλήσεις

Χτίζοντας  τη Δίκαιη Μετάβαση στο Κόσοβο

Ενεργειακές  κοινότητες: Ανοίγοντας  τον δρόμο για  την
ενεργειακή δημοκρατία

Συνεντεύξεις  - Παρεμβάσεις

Πολλαπλά  επωφελής  η μετατροπή της  Πτολεμαΐδας  V σε
μονάδα  θερμικής  αποθήκευσης

Η κρίση ενεργειακών τιμών είναι κρίση ορυκτών καυσίμων

Η επιστροφή στον λιγνίτη σε βάθος  χρόνου δεν είναι
ρεαλιστική

Ενεργειακή Κρίση, Εθνικός  Κλιματικός  Νόμος  και REPowerEU 

Δημόσιες  διαβουλεύσεις

Εθνικός  Κλιματικός  Νόμος  – Το Green Tank στην ακρόαση
φορέων

Κατατέθηκε στις  08.07.2022 στη Βουλή η κύρωση της
Προγραμματικής  Σύμβασης  της  παρ. 4 του άρθρου 155 του ν.
4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων
εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.»
και αναμένεται η άμεση έγκρισή της.

Περισσότερα

Τον Οκτώβριο 2022 θα  πραγματοποιηθεί η 6η συνάντηση της
Πλατφόρμας  Δίκαιης  Μετάβασης.

Περισσότερα

Λεωφ. Βασ. Σοφίας  50, 11528, Αθήνα
thegreentank.gr

+30-210-7233384
info@thegreentank.gr
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