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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – 05/04/2021 

 
Κεύμενο παρατηρόςεων του Green Tank 

επύ του Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ 

 

Το Green Tank καταθϋτει ςτον δημόςιο διϊλογο τισ παρατηρόςεισ επύ του Εθνικού Σχεδύου 

Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ.  

 

Ελλεύψει πλαιςύου διαβούλευςησ και μετϊ από πολύμηνη αναμονό και ςυνεχό διαρροό 

ανεπιβεβαύωτων πληροφοριών την προηγούμενη εβδομϊδα το Εθνικό Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και 

Ανθεκτικότητασ (ΕΣΑΑ) δόθηκε ςτη δημοςιότητα πριν υποβληθεύ ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό.  

 

Οι παρατηρόςεισ του Green Tank εςτιϊζουν ςτην ανϊγκη τεκμηρύωςησ των προτεινόμενων 

παρεμβϊςεων ώςτε να διαςφαλιςτεύ:  

 

- η ςυμμόρφωςη με την αρχό τησ μη πρόκληςησ ςημαντικόσ βλϊβησ ςτουσ ευρωπαώκούσ 

περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του ςχετικού κανονιςμού.  

- η ςυνειςφορϊ του Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ ςτην πρϊςινη 

ανϊκαμψη και ειδικϊ ςτην επύτευξη των κλιματικών ςτόχων. Ο ιςχυριςμόσ ότι δεςμεύεται 

ποςοςτό 38% των πόρων, δηλαδό μεγαλύτερο ποςοςτό από το ελϊχιςτο (37%) εύναι 

θετικόσ ωςτόςο, αδύναμοσ, καθώσ δεν τεκμηριώνεται. 

- η ςυνδρομό του Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ ςτισ νεώτερεσ 

ευρωπαώκϋσ δεςμεύςεισ για το κλύμα και τη βιοποικιλότητα. Το Εθνικό Σχϋδιο πρϋπει 

να ςχεδιαςτεύ λαμβϊνοντασ υπόψη τον νϋο ςτόχο ευρωπαώκό ςτόχο μεύωςησ των 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% και τουσ νϋουσ ςτόχουσ για τη 

προςταςύα αλλϊ και την αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλότητασ, με ορύζοντα το 2030.  

- η οριζόντια ενςωμϊτωςη τησ υποςτόριξησ τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ. Από το Σχϋδιο 

προκύπτει ότι δεν επιχειρεύται ο πρϊςινοσ μεταςχηματιςμόσ των τομϋων τησ 

οικονομύασ όπωσ εύναι ο τουριςμόσ, ο αγροδιατροφικόσ τομϋασ και οι υποδομϋσ και ϋτςι 

αφαιρεύται η δυνατότητα από ςημαντικούσ τομεύσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ να ςυμβϊλλουν 

ςτην πρϊςινη ανϊκαμψη τησ χώρασ.  

- η ςυνεκτικότητα και η ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα εθνικϊ τομεακϊ ό περιφερειακϊ 

προγρϊμματα χρηματοδότηςησ.  

 

Με τισ ειδικότερεσ παρατηρόςεισ του το Green Tank θϋτει προβληματιςμούσ και καταθϋτει 

ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ που αφορούν τα ακόλουθα:  

 

1. Εξοικονόμηςη ενϋργειασ και ενεργειακό αποδοτικότητα και τον βαθμό που η 

προτεινόμενη χρηματοδότηςη ςχετικών δρϊςεων εύναι ςυμβατό με αυτό που υπόςχεται το 

Εθνικό Σχϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΣΕΚ).  

2. Έργα αποθόκευςησ ενϋργειασ και την ανϊγκη να ςυμπεριληφθούν και οι αναδυόμενεσ 

τεχνολογικϋσ επιλογϋσ ςυςτημϊτων ηλεκτρόλυςησ για παραγωγό πρϊςινου υδρογόνου 
καθώσ και μετατροπόσ λιγνιτικών μονϊδων ςε μονϊδεσ θερμικόσ αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ.  
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3. Έργα μεύωςησ του ανθρακικού αποτυπώματοσ των ενεργοβόρων βιομηχανιών, 

ώςτε να διορθωθεύ το παρϊδοξο ότι παρϊ τισ επιδοτόςεισ που δύνονται ςτη βιομηχανύα 

(αντιςτϊθμιςη του ϋμμεςου κόςτουσ εκπομπών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και αμειβόμενεσ 

υπηρεςύεσ διακοπόσ φορτύου) το ανθρακικό τουσ αποτύπωμα παραμϋνει ιδιαύτερα υψηλό. 

4. Τεχνολογύεσ ςυλλογόσ και αποθόκευςησ διοξειδύου του ϊνθρακα και την ανϊγκη να 

αποςαφηνιςτεύ ότι η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη που παραδόξωσ αυτό τη ςτιγμό περιλαμβϊνεται 

ςτον ϊξονα για τισ μεταφορϋσ, δεν θα ςυνδυαςτεύ με ηλεκτροπαραγωγό από ορυκτϊ 

καύςιμα, διαιωνύζοντασ τη χρόςη τουσ. 

5. Αποκατϊςταςη εδαφών ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ώςτε να αποςαφηνιςτεύ ο τρόποσ 

εκτύμηςησ τησ επϋνδυςησ και κυρύωσ το πλαύςιο για τη χρηματοδότηςη τησ 

αποκατϊςταςησ των υπόλοιπων εκτϊςεων που δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτα 60.000 

ςτρϋμματα ςτα οπούα αναφϋρεται η χρηματοδότηςη από το Ταμεύο Ανϊκαμψησ.  

6. Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών για την οπούα απαιτεύται η ςυμπλόρωςη 

των πόρων του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ με επιπλϋον πόρουσ του 

Ταμεύου Ανϊκαμψησ. 

7. Δρϊςεισ χωροταξικού και πολεοδομικού ςχεδιαςμού, ώςτε η ςυνειςφορϊ τησ 

χρηματοδότηςησ από το ΕΣΑΑ να διαςφαλύςει ότι η διατόρηςη και αποκατϊςταςη τησ 

βιοποικιλότητασ και η ανθεκτικότητα και προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό θα τεθούν 

ωσ προτεραιότητεσ κατϊ την υλοπούηςη αυτών των δρϊςεων.  

8. Ποςοςτό χρηματοδότηςησ για την προςταςύα τησ βιοποικιλότητασ ώςτε οι δρϊςεισ 

να επαναξιολογηθούν και να αυξηθεύ το επύπεδο τησ χρηματοδότηςησ για τη διατόρηςη 

και την αποκατϊςταςη τησ φύςησ. 

9. Αποκατϊςταςη τησ φύςησ και την ανϊγκη να υπϊρξουν πρόςθετεσ δρϊςεισ πϋρα από 

αυτϋσ του προγρϊμματοσ αναδαςώςεων ςε ςυνϋργεια με εκεύνεσ που αφορούν ςτην 

αντιπλημμυρικό προςταςύα και την πολιτικό προςταςύα.  

10. Δημιουργύα ταυτότητασ για την ελληνικό φύςη, η οπούα να πλαιςιώνει τισ δρϊςεισ 

προςταςύασ μαζύ με εκεύνεσ που αφορούν ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη των προςτατευόμενων 

περιοχών παρϋχοντασ δυνατότητεσ προβολόσ αλλϊ και ςύνδεςησ με τον τουριςμό και την 

προώθηςη των τοπικών προώόντων.  

 

Οι πόροι του Ευρωπαώκού Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ μαζύ με εκεύνουσ από το νϋο 

ΕΣΠΑ 2021-2027 και τουσ πόρουσ τησ νϋασ ΚΑΠ δύνουν ςτην Ελλϊδα τη ςπϊνια ευκαιρύα να 

χρηματοδοτόςει τον πρϊςινο μεταςχηματιςμό τησ ελληνικόσ οικονομύασ τησ, ςε ςυμμόρφωςη 

με την Ευρωπαώκό Συμφωνύα αλλϊ και τουσ Στόχουσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ του ΟΗΕ. Η Ελλϊδα 

πρϋπει να αξιοποιόςει αυτό την ευκαιρύα.  

 

 

Σημειώςεισ:  

Διαβϊςτε το κεύμενο με τα αναλυτικϊ ςχόλια του Green Tank, το οπούο απϋςτειλε ςτουσ 

βουλευτϋσ που θα ςυμμετϋχουν ςτην αυριανό κοινό ενημερωτικό ςυνεδρύαςη τριών 

κοινοβουλευτικών επιτροπών.  
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