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Η καηάζηαζη ζηην Εσρώπη 

 3 κρϊτη μϋλη ϋχουν όδη απεξαρτηθεύ (BE, AT, SE) 

 11 κρϊτη μϋλη ϋχουν δεςμευτεύ για πλόρη απεξϊρτηςη πριν το 2030  

 1 κρϊτοσ μϋλοσ δεςμεύεται για πλόρη απεξϊρτηςη μετϊ το 2030  

 6 κρϊτη μϋλη δεν ϋχουν θϋςει ακόμα ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα απεξϊρτηςησ 



Ο λιγνίηης ζήμερα – ΕΕ-27 

 Μεύωςη κατϊ 20% ςε ςχϋςη με  2019 και 50% ςε ςχϋςη με 2015 

 2019 η πρώτη χρονιϊ που αιολικϊ/ΦΒ ξεπϋραςαν το κϊρβουνο 

 2020 η πρώτη χρονιϊ που ΑΠΕ ξεπϋραςαν όλα τα ορυκτϊ μαζύ 



Ο λιγνίηης ζηην Ελλάδα και η απόθαζη 
απολιγνιηοποίηζης 

 14 λιγνιτικϋσ μονϊδεσ - 3,904 GW - αποςύρονται μϋχρι 2023 

 Πτολεμαΐδα V- υπό καταςκευό μονϊδα 660 MW – λειτουργύα ωσ λιγνιτικό μϋχρι 2028 

 #3 λιγνιτοπαραγωγόσ χώρα ςτην ΕΕ  

 #1 λιγνιτοπαραγωγόσ χώρα που θα απεξαρτηθεύ από λιγνύτη πριν το 2030 

 34% των εθνικών εκπομπών ΑΘ (1990-2017) 



Οι επιπηώζεις  

 31 περιφϋρειεσ εξόρυξησ 

 96 περιφϋρειεσ εξόρυξησ 
ό/και καύςησ 

 237.400 ϊμεςεσ θϋςεισ 
εργαςύασ (2018) 

 6.527 ϊμεςεσ θϋςεισ εργαςύασ 
ςτην Ελλϊδα (2018) 

 Μακροχρόνια ανεργύα 

 Μεγϊλη εξϊρτηςη των 
τοπικών οικονομιών 

Πηγή: JRC, 2018. “EU coal regions: opportunities and challenges ahead” 



Μητανιζμός Δίκαιης Μεηάβαζης 

 14 Ιανουαρύου 2020, οριςτικοπούηςη: Δεκϋμβριοσ 2020 

 Δεν αφορά μόνο τις 31 εξορυκτικές περιφέρειες της ΕΕ-27 

Μηχανιςμόσ Δίκαιησ Μετάβαςησ 

Ταμείο Δίκαιησ 
Μετάβαςησ 

• €17,5 δισ  
• μεταφορϋσ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ 
• εθνικό ςυνειςφορϊ  

Invest EU 

Δϊνεια και Εγγυόςεισ 
ιδιωτικών επενδύςεων 

ΕΤΕπ 

Δϊνεια δημοςύων 
επενδύςεων 

 

€ 30-
50 δισ 

€ 45δισ 
€ 25-
30 δισ 

Συμβουλευτική και Τεχνική Βοήθεια – Πλατφόρμα Δίκαιησ Μετάβαςησ  



Άδικη καηανομή πόρφν 



Πρόηαζη ΣΔΑΜ 

 2,55 GW φ/β ςε Δ. 
Μακεδονύα- Μεγαλόπολη 

 Μονϊδεσ αποθόκευςησ 

 2 Μονϊδεσ παραγωγόσ 
πρϊςινου Η2 

 Κοιτύδα ϋρευνασ και 
τεχνολογύασ για την ενϋργεια  

 Έξυπνη γεωργύα 

 Οινικόσ τουριςμόσ 

 Μονϊδεσ φυςικόσ 
αποκατϊςταςησ 

 Πρότυπη 
Φαρμακοβιομηχανύα  

 



Ελλείυεις ΣΔΑΜ 

 Έλλειψη ορϊματοσ για τον μεταςχηματιςμό του παραγωγικού μοντϋλου  
 

 Απουςύα ςχεδύου αποκατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ 
 

 Αόριςτεσ περιγραφϋσ επενδύςεων 
 

 Απουςύα ςύνδεςησ χρηματοδότηςησ με διαθϋςιμουσ πόρουσ 
 

 Έλλειψη ςύνδεςησ με κριτόρια βιώςιμων επενδύςεων 
 

 Έμφαςη μόνο ςε μεγϊλεσ επενδύςεισ 
 

 Επενδύςεισ ςε νϋεσ υποδομϋσ ορυκτού αερύου 
 

 Περιοριςμϋνη ϋμφαςη ςτην αποθόκευςη ενϋργειασ 
 

 Απουςύα ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ  
 

 Μη ςυμμετοχό τοπικόσ κοινωνύασ ςτη διαμόρφωςη του ςχεδύου 



Έρεσνα κοινής γνώμης 
 



Σύνουη αποηελεζμάηφν έρεσνας 

  Λόγοι για την απόφαςη απολιγνιτοπούηςησ: 
 Προςταςύα κλύματοσ & περιβϊλλοντοσ 

 Συμφϋροντα ορυκτού αερύου 

 Απαιςιοδοξύα για προοπτικϋσ τοπικόσ οικονομύασ 

 Μεγαλύτερο μερύδιο ευθύνησ ςτισ κυβερνόςεισ 

 Άγνοια για περιεχόμενο ΣΔΑΜ, διαβούλευςη, πόρουσ 

 Απολιγνιτοπούηςη ωσ ευκαιρύα 
 Πρωτογενόσ τομϋασ 

 ΑΠΕ, αποθόκευςη ενϋργειασ 

 Διακυβϋρνηςη-διαχεύριςη πόρων: Τοπικό αυτοδιούκηςη 





Ενεργειακή Δημοκραηία 

 Ενύςχυςη του ρόλου των τοπικών κοινωνιών ςτην 
ενεργειακό μετϊβαςη 

 Ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

 

Συμμετοχικό 
μοντϋλο 
διακυβϋρνηςησ 



Ευχαριςτώ πολύ! 

Στοιχεύα επικοινωνύασ:  
https://thegreentank.gr 

info@thegreentank.gr  

https://thegreentank.gr/
mailto:info@thegreentank.gr

