
Ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος  Δίκαιης
Αναπτυξιακής  Μετάβασης  (ΠΔΑΜ) 2021-2027 με την 1η
συνεδρίαση της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του
Προγράμματος  στις  18 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερα

Συνεχίζεται η έγκριση Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης  Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ) στα  16 κράτη μέλη της  ΕΕ με περιφέρειες  σε μετάβαση.
Μέχρι σήμερα  έχουν εγκριθεί 38 ΕΣΔΙΜ που θα  αξιοποιήσουν
πόρους  ύψους  €14.2 δις.

Περισσότερα

Κυρώθηκε με τον νόμο 4956/2022 (ΦΕΚ Α 140/19.7.2022) η
σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και
«ΔΕΗ Α.Ε.» σχετικά  με την περιβαλλοντική αποκατάσταση και
τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην
Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Περισσότερα

Νέα  αχρείαστη παράταση στη λειτουργία  των
λιγνιτικών μονάδων

Με νέα  Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ δίνεται μια  αμφίβολης
τεκμηρίωσης  και καθόλου αναγκαία  παράταση στη
λειτουργία  των λιγνιτικών μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Αγίου
Δημητρίου και του ΑΗΣ Μελίτης  έως  και τα  τέλη του 2025.
Περισσότερα

Η ενίσχυση των λιγνιτικών περιοχών πέφτει θύμα
της  ενεργειακής  κρίσης

Στο 1,125%  (από 3,5% ) μειώνεται το μερίδιο από τα  έσοδα
δημοπράτησης  δικαιωμάτων CΟ2
για  το 2022 που προορίζεται για  τις  λιγνιτικές  περιοχές.
Περισσότερα

Έγκριση πόρων προς  τις  λιγνιτικές  περιοχές  από
το Πράσινο Ταμείο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας  και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων διατίθενται προς  τις  λιγνιτικές  περιοχές

Δίκαιη Μετάβαση
Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

#4 Δεκέμβριος 2022

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.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1555
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/just-transition-fund/just-transition-platform_en
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100140
https://xronos-kozanis.gr/paratasi-stis-monades-3-4-toy-ais-agioy-dimitrioy-mechri-to-2025-gia-lignite-gate-kanei-logo-o-nikos-mantzaris/
https://xronos-kozanis.gr/meionei-i-kyvernisi-to-meridio-apo-ta-esoda-dimopratisis-gia-tin-periochi-mas/?fbclid=IwAR3pDhpFi4UgMO4R0hxDTX_n1Rmvx9uKwKxYNDtbip69jLFMjDwcVImvO2k


πόροι από τα  έσοδα  δικαιωμάτων εκπομπών του 2018 και
2019 ύψους  €19.961.018 για  δράσεις  που υλοποιούνται το
2022. Περισσότερα

1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας  της  Περιφέρειας
Δυτικής  Μακεδονίας

Το 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας  με τίτλο «Οι Νέοι στις
Περιφέρειες  της  Ευρώπης  - Μεταλιγνιτική Εποχή και
Ανάπτυξη - Διάλογος, Καινοτομία  και Δράσεις»
πραγματοποιήθηκε 7-9 Οκτωβρίου 2022 στη Φλώρινα . 
Περισσότερα

Οι Δήμαρχοι στις  λιγνιτικές  περιοχές  της
Ουκρανίας  διεκδικούν ένα  βιώσιμο και δίκαιο
μεταπολεμικό μέλλον

Ο πόλεμος  έχει προκαλέσει ζημιές  στις  λιγνιτικές  περιοχές
της  Ουκρανίας, έχει καταστρέψει κρίσιμες  υποδομές  και έχει
προκαλέσει τη μετανάστευση πολλών κατοίκων. Παρόλα
αυτά  οι τοπικές  κοινωνίες  επιμένουν στη βιώσιμη ανάκαμψη
από τον πόλεμο με άξονα  την απανθρακοποίηση.
Περισσότερα

Τέλος  για  τον άνθρακα  στην Ανατολική Μείζωνα
Πολωνία

Η Ανατολική Μείζων Πολωνία  αποφασίζει την
απολιγνιτοποίησή της  το 2030, παρόλο που η χώρα
συνολικά  αρνείται να  δεσμευτεί σε πλάνο κλιματικής
ουδετερότητας. Τα  πρώην λιγνιτικά  πεδία  μετατρέπονται
σε πυρήνες  φωτοβολταϊκών πάρκων, με το δεύτερο
μεγαλύτερο τέτοιο πάρκο (70MW) στην Πολωνία  να  έχει
εγκατασταθεί στο λιγνιτικό πεδίο Brudzew. Περισσότερα

6η συνάντηση της  Πλατφόρμας  Δίκαιης
Μετάβασης

Στις  24-26 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε υβριδικά  η 6η
συνάντηση της  Πλατφόρμας  Δίκαιης  Μετάβασης  της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. Περισσότερα

Ετήσια  συνάντηση της  Πρωτοβουλίας  για  τις
λιγνιτικές  περιοχές  σε μετάβαση στα  Δυτικά
Bαλκάνια  και Ουκρανία

Στις  22 και 23 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια
συνάντηση που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και άλλους  συνεργαζόμενους  φορείς, όπως  η
Παγκόσμια  Τράπεζα , η Γραμματεία  του Energy Community
κ.ά .  Περισσότερα

Διεθνή νέα

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/10/7240_2%CE%B7_%CE%9A%CE%A5%CE%91_%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_%CE%A6%CE%95%CE%9A_05373_B.pdf
https://www.oenef.eu/youeuregi/
https://en.interfax.com.ua/news/press-release/859066.html
https://beyond-coal.eu/2022/11/28/calling-time-on-coal-eastern-greater-poland/
https://thegreentank.gr/2022/12/20/6%ce%b7-%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/
https://thegreentank.gr/2022/12/20/2022_wbuplatform/


Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της  αγοράς
ηλεκτρικής  ενέργειας  για  την ενδυνάμωση των
πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση

Με πέντε προτάσεις  προς  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η
Ευρωπαϊκή Συμμαχία  Ενεργειακών Κοινοτήτων ζητά  την
ενίσχυση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων και των
πολιτών στην επερχόμενη αναθεώρηση της  αρχιτεκτονικής
της  αγοράς  ενέργειας. Περισσότερα

Το ΚΑΠΕ σημείο ενημέρωσης  για  την τεχνική
βοήθεια  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για
ενεργειακές  κοινότητες

Συμμετέχοντας  στην Πλατφόρμα  Υποστήριξης  ενεργειακών
κοινοτήτων της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, το ΚΑΠΕ βοηθάει
τοπικούς  φορείς  (πολίτες  και οργανώσεις  της  κοινωνίας
των πολιτών, τοπικές  αρχές  και επιχειρήσεις) να
αναπτύξουν και να  προωθήσουν έργα  καθαρής  ενέργειας
από ενεργειακές  κοινότητες  στις  αστικές  περιοχές  της
χώρας. Περισσότερα

Κοινή Τάση: Δεν πάμε με το ρεύμα. Το παράγουμε!

Νέα  διαδραστική και ενημερωτική πλατφόρμα  για  τις
ενεργειακές  κοινότητες  και άλλες  λύσεις  εξοικονόμησης
ενέργειας  από την Greenpeace. Περισσότερα

Η μεταμορφωτική δυναμική των ενεργειακών
κοινοτήτων

Βίντεο που αναδεικνύει πώς  οι ενεργειακές  κοινότητες
μπορούν να  μετασχηματίσουν το ενεργειακό σύστημα ,
θέτοντας  ως  προτεραιότητες  την κοινωνική ευημερία  και
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα  και όχι το κέρδος.
Περισσότερα

Πώς  το σχέδιο REPowerEU της  ΕΕ μπορεί να
αποφύγει τον εγκλωβισμό στον άνθρακα

Οι κίνδυνοι για  έναν διαθρωτικό εγκλωβισμό στον άνθρακα
ως  συνέπεια  του πολέμου της  Ρωσίας  στην Ουκρανία  αλλά
και τρόποι για  να  αποφευχθεί αυτό αντιμετωπίζοντας
συνολικότερα  την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τα  ορυκτά

Ενεργειακές Κοινότητες

Στην πόλη της  Κοζάνης, την καρδιά  της  ενεργειακής  μετάβασης, εκπρόσωποι της  τοπικής
αυτοδιοίκησης, τοπικοί επιχειρηματίες, μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων, περιβαλλοντικοί
φορείς  και πολίτες, συζήτησαν για  τις  προκλήσεις  που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των
ενεργειακών κοινοτήτων και πιθανές  λύσεις  σε αυτές  στην ημερίδα  που συνδιοργάνωσαν η
Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και το Green Tank. Περισσότερα

Άλλα νέα

https://thegreentank.gr/2022/12/20/2022_commpowercoal_letter/
http://www.cres.gr/cres/files/news_files/deltia_2018/ecr.pdf
https://koinitasi.greenpeace.gr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RYH5qjdQbkE
https://thegreentank.gr/2022/09/23/energeiakes-koinotites-symperasmata-imeridas-el/
https://thegreentank.gr/2022/09/23/energeiakes-koinotites-symperasmata-imeridas-el/


καύσιμα  αναδεικνύονται από το κείμενο πολιτικής  του
ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Coal. Περισσότερα

Μπορεί η ευρωπαϊκή πολιτική να  προωθήσει την
απεξάρτηση από τον λιγνίτη στα  Δυτικά
Βαλκάνια;

Οι προκλήσεις  που θα  επιφέρει ο νέος  Μηχανισμός
Συνοριακής  Προσαρμογής  Άνθρακα  (CBAM) για  τις  χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων ήταν το επίκεντρο της  συζήτησης
που φιλοξένησε ο Ευρωβουλευτής  Πέτρος  Κόκκαλης  (The
Le�) και συνδιοργάνωσαν το δίκτυο CEE Bankwatch και το
Green Tank.  Περισσότερα

Οι Οργανώσεις  της  Κοινωνίας  των Πολιτών μαζί με
πρωτοπόρους  της  καθαρής  βιομηχανίας  ζητούν
ένα  φιλόδοξο ΣΕΔΕ.

Κοινή επιστολή για  ένα  κλιματικά  φιλόδοξο Σύστημα
Εμπορίας  Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και έναν καλά
σχεδιασμένο Μηχανισμό Συνοριακής  Προσαρμογής
Άνθρακα  (ΜΣΠΑ) που θα  μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα
των ενεργοβόρων βιομηχανιών, προστατεύοντας
παράλληλα  την ανταγωνιστικότητά  τους. Περισσότερα

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  για  τη Δίκαιη
Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία

Το Europe Beyond Coal και το Green Tank παρουσιάζουν το
βίντεο με τίτλο «Hope Beyond Coal in Greeceʼs Valley of
Tears». Περισσότερα

Εκθέσεις  - Αναλύσεις

Ο ρόλος  της  νεολαίας  στη Δίκαιη Μετάβαση: Η
περίπτωση της  Δυτικής  Μακεδονίας

Οι προκλήσεις  που αντιμετωπίζουν οι νέοι/νέες  της  Δυτικής
Μακεδονίας  κατά  τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο
και η σημασία  της  συμπερίληψής  τους  στον μηχανισμό
διακυβέρνησης  και τη χρηματοδότηση. Περισσότερα

Οι ενεργειακές  κοινότητες  στην Ελλάδα  και τις
λιγνιτικές  περιοχές  – Ανασκόπηση #2

Με βάση τα  στοιχεία  του ΓΕΜΗ και του ΔΕΔΔΗΕ αναλύεται η

Το Green Tank για τη Δίκαιη Μετάβαση

https://beyond-coal.eu/wp-content/uploads/2022/10/REPOWERING-OR-REFIRING_-how-to-avoid-that-our-EU-RePower-plan-locks-in-coal-1.pdf
https://thegreentank.gr/2022/12/07/mporei-i-evropaiki-politiki-na-proothisei-tin-apeksartisi-apo-ton-ligniti-sta-dytika-valkania/
https://thegreentank.gr/2022/11/07/irthe-i-ora-na-apofasisoume-gia-sede-cbam/
https://thegreentank.gr/2022/07/27/hope-beyond-coal-documentary-el/
https://thegreentank.gr/2022/10/04/o-rolos-tis-neolaias-sti-dikaii-metavasi/


πρόοδος  και καταγράφονται οι προκλήσεις  στην ανάπτυξη
των ενεργειακών κοινοτήτων στη χαμηλή και μέση τάση
αλλά  και για  κάλυψη ιδίων αναγκών, καθώς  και οι εξελίξεις
στο θεσμικό πλαίσιο, την πολιτική και τις  χρηματοδοτήσεις.
Περισσότερα

Αρθρογραφία

Ενεργειακές  κοινότητες  και μείωση του ενεργειακού
κόστους

Οικοδομώντας  ένα  βιώσιμο μέλλον στις  λιγνιτικές  περιοχές
σε μετάβαση

Ήλιος, αέρας  και νερό, τα  νέα  εθνικά  μας  «καύσιμα»

Δίκαιη Μετάβαση ή επιστροφή στον λιγνίτη;

Δεν «χωράει» το ορυκτό αέριο στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού

Ομιλίες

Δίκαιη Μετάβαση και Νεολαία : Προκλήσεις  και προοπτικές

Ενεργειακές  Κοινότητες  στην Ελλάδα : Υφιστάμενη
κατάσταση, προκλήσεις  & προτάσεις  πολιτικής

Ενεργειακή κρίση και δίκαιη μετάβαση

Συνεντεύξεις  - Παρεμβάσεις

Το Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης  του
Προγράμματος  Δίκαιης  Αναπτυξιακής  Μετάβασης  2021-
2027

Οι ενεργειακές  κοινότητες  εργαλείο για  την έμφυλη ισότητα
στη Δίκαιη Μετάβαση

Εμπορία  Εκπομπών CO2: Μια  ιδιοφυής  ιδέα  με πολλά
ερωτηματικά

Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: Η
ανθρωπότητα  σε αχαρτογράφητα  εδάφη καταστροφής

Αντλίες  θερμότητας, αυτοπαραγωγή από τον ήλιο και
επιδότηση της  εξοικονόμησης  ενέργειας  τα  «όπλα» των
πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Αναμένεται το επόμενο διάστημα  η ενσωμάτωση των
Οδηγιών για  τις  ΑΠΕ και την Εσωτερική Αγορά  Ηλεκτρικής
Ενέργειας, που προβλέπουν νέους  ορισμούς  για  τις
Κοινότητες  Ανανεώσιμης  Ενέργειας  και τις  Ενεργειακές
Κοινότητες  Πολιτών.

Προσεχώς

https://thegreentank.gr/2022/09/19/energeiakes-koinotites-stin-ellada-kai-tis-lignitikes-perioches-anaskopisi-2/
https://thegreentank.gr/2022/07/28/reuters-energy-communities-cost-reduction-el/
https://thegreentank.gr/2022/07/22/ceenergynews-building-a-sustainable-future-in-coal-regions-in-transition-el/
https://thegreentank.gr/2022/12/05/ilios-aeras-kai-nero-ta-nea-ethnika-mas-kafsima/
https://thegreentank.gr/2022/09/15/dikaii-metavasi-i-epistrofi-ston-ligniti-el/
https://thegreentank.gr/2022/07/19/etxtra-no-room-for-fossil-gas-el/
https://thegreentank.gr/2022/10/10/dikaii-metavasi-kai-neolaia-prokliseis-kai-prooptikes/
https://thegreentank.gr/2022/09/29/energeiakes-koinotites-stin-ellada-efpolis/
https://thegreentank.gr/2022/10/18/energeiaki-krisi-kai-dikaii-metavasi/
https://thegreentank.gr/2022/10/19/to-green-tank-stin-epitropi-parakolouthisis-tou-programmatos-dikaiis-anaptyksiakis-metavasis/
https://thegreentank.gr/2022/10/19/oi-energeiakes-koinotites-ergaleio-gia-tin-emfyli-isotita-sti-dikaii-metavasi/
https://thegreentank.gr/2022/10/13/emporia-ekpompon-co2/
https://thegreentank.gr/2022/10/07/apo-tin-klimatiki-allagi-stin-klimatiki-krisi/
https://thegreentank.gr/2022/09/21/antlies-thermotitas-aftoparagogi-eksoikonomisi-opla-apenanti-stin-energiaki-krisi/


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

Για να διαγραφείτε από τη λίστα μας,

πατήστε εδώ.

T he Green Tank

https://www.youtube.com/channel/UCvjQRdRl-2VuvOHLweE0-9g
http://thegreentank.gr/
tel:+30-210-7233384
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