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Απολογισμός 2018 

 

Το 2018 ήταν η χρονιά ίδρυσης και αφετηρίας της δράσης της δεξαμενής σκέψης, The Green Tank.  

Το Green Tank ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στο τέλος του 2018. 
Στόχος μας η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων και προώθηση λύσεων πολιτικής για ένα 
βιώσιμο μέλλον. Οι δράσεις του Green Tank αφορoύν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: 
περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία, με έμφαση:  

- στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων,  

- στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη 
στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, και την 
εξοικονόμηση ενέργειας,  

- στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,  

- στη μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία,  

- στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των πολιτών. 

 

Αν και ο αρχικός μας προγραμματισμός για το 2018 ήταν να επικεντρωθούμε στη διοικητική μας 
οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας μας και την εταιρική μας ταυτότητα, οι σημαντικές εξελίξεις, 
ειδικά γύρω από τα ενεργειακά θέματα κατέστησαν απαραίτητη την ενεργό μας ανταπόκριση στον 
τομέα αυτό.  

 

Ενεργειακή πολιτική 

To Green Tank ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με ουσιαστικές παρεμβάσεις εργασία σε θέματα 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, τα οποία εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.  Συγκεκριμένα:  

- Συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση «Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

- Καλλιεργήσαμε συνέργειες και δημιουργήσαμε συνεργασίες με άτομα, οργανισμούς και φορείς 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

- Τοποθετηθήκαμε με άρθρα γνώμης και δηλώσεις στον εθνικό και ευρωπαϊκό έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον διαγωνισμό για την πώληση λιγνιτικών σταθμών 
της ΔΕΗ και τη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στην Πολωνία: 

o Mantzaris, N. Greece’s energy future on the line, Euractiv, 19.11.2018 
o Μάντζαρης, Ν. Μηχανισμοί Διασφάλισης Ισχύος: Η Ευρώπη λέει όχι στο κάρβουνο, 

energypress.gr, 20.12.2018 

https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/greeces-energy-future-on-the-line/?fbclid=IwAR163_T7GZKTW3XJbRrZyih2yo1_B11H2P8DiQmsAXtj1wZSiVBIUkv0hAk
https://energypress.gr/news/mihanismoi-diasfalisis-ishyos-i-eyropi-leei-ohi-sto-karvoyno
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o Δήλωση Ν. Μάντζαρη στο Βήμα «5 δις ως το 2030 ο λογαριασμός των ρύπων από τον 
λιγνίτη», 25.11.2018 

o Δήλωση Ν. Μάντζαρη στο Βήμα Νέο τροχοπέδη από ΕΕ για τον διαγωνισμό των 
λιγνιτών, 21.12.2018 

o Δήλωση Ν. Μάντζαρη στο Βήμα Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον πλανήτη, 
23.12.2018 

- Δώσαμε μία συνέντευξη στο ραδιόφωνο: 

o Συνέντευξη Ν. Μάντζαρη στον Ρ/Σ Χρόνο Κοζάνης για τρέχοντα ενεργειακά θέματα και 
θέματα μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.  

 

Άλλες δράσεις πολιτικής 

- Η Ιόλη Χριστοπούλου συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα «Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», που 
οργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Nature 
Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC), στο πλαίσιο σχετικού έργου LIFE στις 13.12.2018. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς η Ιόλη Χριστοπούλου έκανε σύντομη 
παρέμβαση.   

 

Διοικητική οργάνωση 

Στον τομέα της διοικητικής οργάνωσης, δώσαμε έμφαση στην θεμελίωση της επιχειρησιακής μας 
επάρκειας, της οργανωτικής μας δομής και του τρόπου εργασίας μας καθώς και στην εξασφάλιση 
των πρώτων πόρων μας.  

Συγκεκριμένα μέσα σε λίγους μήνες λειτουργίας του Green Tank: 

- Δημιουργήσαμε την εταιρική ταυτότητα. 

- Ολοκληρώσαμε την οργανωτική δομή και την κατανομή των ρόλων.  

- Ιδρύσαμε τη συμβουλευτική επιτροπή του Green Tank, μέλη της οποίας είναι:  

o Γρηγόρης Δημητριάδης,  
o Εμμανουέλα Δούση,  
o Τάσος Κρομμύδας, 
o Μαρίτα Παντέρη, 
o Μιχάλης Πετράκος. 

- Διερευνήσαμε πιθανές συνεργασίες.  

- Χαρτογραφήσαμε πιθανές πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα. 

- Υποβάλαμε μία πρόταση χρηματοδότησης και δώσαμε προσφορά για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς του εξωτερικού. Ήδη λάβαμε 
την πρώτη μας χρηματοδότηση και ενημερωθήκαμε ότι επιλεγήκαμε στον πρώτο διαγωνισμό. 
Για τη δεύτερη προσφορά δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση.  

 
 

https://www.tovima.gr/printed_post/5-dis-eos-to-2030-o-logariasmos-ton-rypon-apo-ton-ligniti/
https://www.tovima.gr/printed_post/5-dis-eos-to-2030-o-logariasmos-ton-rypon-apo-ton-ligniti/
https://www.tovima.gr/2018/12/21/finance/neo-troxopedi-apo-ee-gia-ton-diagonismo-ton-ligniton/
https://www.tovima.gr/2018/12/21/finance/neo-troxopedi-apo-ee-gia-ton-diagonismo-ton-ligniton/
https://www.tovima.gr/printed_post/mia-akomi-eykairia-xameni-gia-ton-planiti/
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Οικονομικά στοιχεία 2018  

Ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας με λίγους πόρους, δίνοντας έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης. Πράγματι η μία από τις προτάσεις μας απέδωσε δίνοντας μας μία πολύ 
καλή βάση εκκίνησης για το 2019.  

 

Αναλυτικότερα οι πόροι μας: 

Ιδρύματα 83% 20600.00 

Άλλο 12% 3000.00 

Ταμειακές Υποχρεώσεις 5% 1118.76 

Έσοδα   24718.76 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μας για το 2018 ήταν διοικητικές δαπάνες καθώς δώσαμε 
έμφαση στο να τεθούν οι βάσεις για τη σωστή και χρηστή λειτουργία μας. Δεύτερη θέση είχαν οι 
δαπάνες των προγραμμάτων που ξεκίνησαν με τη διασφάλιση της πρώτης χρηματοδότησης, στην 
οποία οφείλεται και το μεγάλο υπόλοιπο διαθέσιμο καθώς κατατέθηκε στο τέλος του οικονομικού 
έτους. 
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Στόχοι Green Tank για το 2019 

- Δυναμικός ρόλος με παρεμβάσεις πολιτικής 
- Διαμόρφωση στρατηγικής Green Tank 
- Εξασφάλιση επαρκών πόρων 
- Δημιουργία ιστοσελίδας 

 

 

 


