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Απολογισμός 2019 
 

Το 2019 ήταν η χρονιά κατά την οποία το Green Tank, εδραίωσε την παρουσία του ως 
ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα 
βιώσιμο μέλλον. Σε μία χρονιά πυκνών πολιτικών εξελίξεων, όχι μόνο τις παρακολουθήσαμε 
στενά, αλλά συμβάλαμε καταλυτικά σε αυτές με επίκαιρες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες 
αναλύσεις και προτάσεις.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεματική ενότητα «κλίμα και ενέργεια», ενώ παράλληλα τέθηκαν 
οι βάσεις για πιο ενεργό δραστηριοποίηση και στις δύο άλλες θεματικές ενότητες του Green 
Tank, δηλαδή, στη «βιοποικιλότητα και φυσικοί πόροι» και τη «βιώσιμη ανάπτυξη».  

Μέσα από τις δράσεις μας προωθήσαμε έναν από τους κεντρικούς στόχους μας που είναι να 
συμμετέχουμε και να ενδυναμώνουμε τον δημόσιο διάλογο. Η εξωστρεφής προσέγγιση και 
διάθεση για συνεργασία απέδωσε καρπούς μέσα από νέες συμμαχίες και πολλαπλές 
συνεργασίες. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς εξακολουθήσαμε να δίνουμε έμφαση στη διοικητική 
ωρίμανση του Green Tank ως οργανισμού καθώς και στην εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση 
των στόχων μας σε όλες τις θεματικές ενότητες.      
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Κλίμα και Ενέργεια  
Η ενεργειακή και κλιματική πολιτική αποτελούν έναν από τους κύριους τομείς ενασχόλησης 
του Green Tank. Από το πρώτο διάστημα λειτουργίας μας, ήδη από το τέλος του 2018, 
δραστηριοποιηθήκαμε στον τομέα αυτό με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο αλλά 
και με νομικές ενέργειες.  

Το 2019 η εργασία αυτή εντάθηκε ακόμα περισσότερο, με ποικιλία δράσεων που υλοποιήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης 
αλλά και στενή επικοινωνία με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα πυκνές ειδικά στην Ελλάδα και μπορούν να διαχωριστούν χρονικά 
με τις εθνικές εκλογές να αποτελούν το κομβικό ορόσημο. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, η 
εργασία μας εστίασε στη ματαίωση των προσπαθειών τόσο της πώλησης του 36% του 
λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, υποχρέωση που προέκυπτε από το μνημόνιο, όσο και 
εξασφάλισης, από μέρους ελληνικής κυβέρνησης και ΔΕΗ, επιπλέον επιδοτήσεων και 
εξαιρέσεων για τον λιγνίτη. Παράλληλα, τονίζαμε σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη αναθεώρησης 
των στόχων του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που προέβλεπε 
συνέχιση της εξάρτησης από τον λιγνίτη και μετά το 2030.  

Επιπλέον, μαζί με την οργάνωση δικηγόρων περιβάλλοντος ClientEarth προσφύγαμε, αρχικά 
διοικητικά και στη συνέχεια με αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της λειτουργίας 
της λιγνιτικής μονάδας του Αμυνταίου που εξακολουθούσε παρά το γεγονός ότι η μονάδα έχει 
εξαντλήσει τις ώρες λειτουργίας με βάση σχετική εξαίρεση από την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου το Green Tank κινητοποίησε τη συνεργασία 
24 περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς και φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Κατά την 
πρωτοβουλία αυτή απευθύνθηκαν ερωτήματα στα πολιτικά κόμματα διεκδικώντας 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό αναδείξαμε την κλιματική κρίση 
στον δημόσιο διάλογο πριν τις εκλογές.  

Μετά τις εθνικές εκλογές του 2019, η εργασία μας εστίασε στην ενημέρωση της νέας πολιτικής 
ηγεσίας για την ανάγκη στροφής της ηλεκτροπαραγωγής πέρα από τον λιγνίτη. Μάλιστα 
αναδείξαμε ότι η προσήλωση στο υφιστάμενο μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής συνδέεται με τις 
πρωτοφανείς διαστάσεις της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ, που πλέον έγινε 
γνωστή. Στο πλαίσιο αυτό καταλυτικό ρόλο είχε η δημοσίευση της έκθεσης του Green Tank «Τα 
οικονομικά των ελληνικών λιγνιτικών μονάδων. Τέλος Εποχής».   

Οι δράσεις του Green Tank καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 συνέβαλαν στην ιστορική απόφαση 
της Ελλάδας να κλείσει όλες τις λιγνιτικές της μονάδες έως το 2028 το αργότερο, που 
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη 
Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Δράση στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019. 

Μετά την ανακοίνωση αυτής της ιστορικής απόφασης, το Green Tank, επανακαθόρισε την 
προσέγγιση του. Εστιάσαμε στην ανάγκη κατοχύρωσης αυτής της πολιτικής δέσμευσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, συμμετείχαμε στην Επιτροπή που όρισε το ΥΠΕΝ για την αναθεώρηση του 
προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα επιμένοντας στην ανάγκη να 
περιληφθεί σε αυτό σαφές χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, στόχος που 
τελικά επετεύχθη.  

Με το μεγάλο αγκάθι στην πορεία της απολιγνιτοποίησης να είναι η προγραμματισμένη 
λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5 ως λιγνιτική μονάδα, εισάγαμε στον δημόσιο λόγο την ανάγκη 
διερεύνησης μετατροπής της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Παράλληλα, υποβάλαμε σε συνεργασία με την οργάνωση δικηγόρων περιβάλλοντος 
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ClientEarth αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς οι 
περιβαλλοντικοί όροι του έργου δεν πληρούν τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.  

Διευρύνοντας τη δράση μας στα Βαλκάνια, έχουμε στενή συνεργασία με οργανώσεις που 
επιδιώκουν τη στροφή του ενεργειακού μοντέλου μακριά από το κάρβουνο. Στο πλαίσιο αυτό 
δραστηριοποιηθήκαμε στον τομέα της διασυνοριακής ρύπανσης που προκύπτει από την 
παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και κάρβουνο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Ειδικότερα συμμετέχουμε ως διάδικοι σε προσφυγή της οργάνωσης Ζa Ζemiata κατά του 
λιγνιτικού σταθμού Maritsa East 2 στη Βουλγαρία.  

Mέσα στο 2019, εντατικοποιήσαμε την προώθηση της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών 
περιοχών, πεδίο εργασίας το οποίο εντάσσεται στη θεματική ενότητα βιώσιμης ανάπτυξης που 
αναπτύσσει το Green Tank (βλ. σχετική ενότητα).  
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Βιοποικιλότητα και Φυσικοί πόροι 
Το 2019, το Green Tank ξεκίνησε σταδιακά τη δραστηριοποίηση του και στον τομέα της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και φορείς καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υλοποιούν 
σχετικά έργα παρέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία. Συγκεκριμένα συμβάλαμε σε δράσεις, είτε 
ως ομιλητές είτε ως συντονιστές εργαστηρίων, που οργανώθηκαν στο πλαίσιο των παρακάτω 
έργων:  

- LIFE NATURA THEMIS (LIFE14/GIE/GR/000026) και 
- LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522). 

Επίσης, συμμετείχαμε στις περιφερειακές συνεδριάσεις του έργου INVALIS (INTERREG 
Europe).   

Παράλληλα, διερευνήσαμε τη δυνατότητα νέων συνεργασιών που αναμένεται να ευοδωθούν 
την επόμενη χρονιά.  Ενδεικτική είναι η συνεργασία, που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020, 
με το έργο FIDELIO (ERC 802605), που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και 
αφορά στις κοινωνικές συνέπειες των μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβάλαμε και εγκρίθηκε 
από το πρόγραμμα «Active citizens fund». Το πρόγραμμα «Active citizens fund», ύψους € 12εκ, 
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 –
2021, γνωστού ως EEA Grants. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος «Active 
citizens fund» για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 
SolidarityNow. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής για 
τη βιοποικιλότητα, η οποία θέτει τη βάση για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του Green Tank 
στον τομέα αυτό την επόμενη χρονιά. Εξάλλου, το 2020 αναμένεται να είναι η χρονιά κατά την 
οποία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα τεθούν νέες δεσμεύσεις για την 
αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης.  
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Βιώσιμη Ανάπτυξη  
Ο μετασχηματισμός σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί τη βασική πρόκληση της 
επόμενης δεκαετίας. Η δραστηριοποίηση του Green Tank σε αυτή τη θεματική ενότητα κατά το 
2019 διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα.  

Σε πρώτο επίπεδο, επικεντρωθήκαμε στη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε ένα 
βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Η μονοκαλλιέργεια λιγνίτη για δεκαετίες έχει οδηγήσει  τις 
τοπικές οικονομίες σε πολυεπίπεδη εξάρτηση από την εξορυκτική δραστηριότητα, αφήνοντας 
ταυτόχρονα βαθιά τα σημάδια της στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Ξεκινώντας από 
τη Δυτική Μακεδονία αλλά και τη Μεγαλόπολη, επιδιώκουμε να μην αφεθεί κανένας πίσω στις 
λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς η Ευρώπη βαδίζει στην αναντίστρεπτη πορεία της 
προς μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.  

Το 2019, συνεργαστήκαμε με το WWF Γερμανίας στην υλοποίηση του έργου «Just Transition in 
South Eastern Europe”, συμμετείχαμε στο 2ο φόρουμ των δημάρχων της Δίκαιης Μετάβασης 
που διοργανώθηκε από τον δήμαρχο του Weisswasser της Γερμανίας, ενώ παράλληλα είχαμε 
σταθερή παρουσία στις τακτικές συναντήσεις της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Coal Regions in Transition Platform) για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιφερειών της 
Ευρώπης στη μεταλιγνιτική περίοδο και συνεργασία με πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις.  

Κατά τη διάρκεια του 2019, βρεθήκαμε αρκετές φορές στη Δυτική Μακεδονία καλλιεργώντας 
συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Μετά, δε, την απόφαση και τον εμπροσθοβαρή σχεδιασμό για 
την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας, οι ενέργειες μας εντατικοποιηθήκαν ακόμα περισσότερο. 
Με παρεμβάσεις και σχετικές τοποθετήσεις μας αναδείξαμε την ανάγκη εθνικού σχεδιασμού 
για την ενεργειακή μετάβαση, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και 
της διασφάλισης πόρων για την ενίσχυση της δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.  

Σε δεύτερο επίπεδο, επικεντρωνόμαστε στη μεταστροφή του αναπτυξιακού σχεδιασμού της 
χώρας, καθώς προετοιμάζεται η αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 
2021-2027. Εξάλλου, η σύμπτωση της έναρξης του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ με την έναρξη 
της κρίσιμης δεκαετίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής και ευρύτερα της οικολογικής 
κρίσης, αποτελεί σημαντική ευκαιρία ώστε το πρώτο μετα-μνημονιακό αναπτυξιακό πακέτο να 
αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που να 
συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθώς και την ατζέντα των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

Μέσα στο 2019 το Green Tank διασφάλισε πόρους ώστε να επικεντρωθεί την επόμενη χρονιά 
σε προτάσεις που θα αφορούν σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας με τη 
συγχρηματοδότηση τριών ιδρυμάτων: Cyclades Preservation Fund, Ionian Environment Fund 
και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. 
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Εξωστρέφεια  
Το 2019 ήταν η χρονιά της δυναμικής παρουσίασης του Green Tank στον δημόσιο διάλογο. 
Μέσα στο 2019 είχαμε επικοινωνία με τα περισσότερα δημοκρατικά κόμματα της χώρας, ενώ 
από τον Ιούλιο του 2019 συμμετέχουμε στις τακτικές ανά δίμηνο συναντήσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις της χώρας.  

Τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό της δίγλωσσης ιστοσελίδας του Green 
Tank (https://thegreentank.gr), η οποία ανέβηκε στο διαδίκτυο και πλέον αποτελεί τον κόμβο 
ενημέρωσης για όλες τις δράσεις μας. Επιπλέον ενεργοποιήσαμε και σταδιακά αυξάνουμε την 
παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προς το παρόν έχουμε παρουσία στα ακόλουθα 
μέσα: Twitter, LinkedIn.  

Στη διάρκεια του 2019 επίσης είχαμε ενεργό παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο με 
αρθογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όσο και σε συνεντεύξεις και συζητήσεις στο 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.  

Επίσης, εντός του 2019 υλοποιήσαμε παρουσιάσεις και ομιλίες σε ποικίλα κοινά, εκδηλώσεις 
και συνέδρια.  

 

Συνεργασίες – Συμμαχίες  
Η εξωστρεφής προσέγγιση και διάθεση για συνεργασία απέδωσε καρπούς, καθώς, το 2019 
καλλιεργήσαμε σχέσεις συνεργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενταχθήκαμε σε υφιστάμενες συνεργασίες και δίκτυα οργανώσεων 
αλλά δημιουργήσαμε και νέες συμμαχίες.  

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές συνεργασίες μας κατά τη διάρκεια 
του 2019:  

 CAN (Climate Action Network) Europe 
 CDE – Centrum pro dropavu a energetiku 
 CEE Bankwatch 
 Client Earth  
 Development Yes – Open Mines No 
 EEB 
 Europe Beyond Coal 
 E3G 
 IDMA Instituto international de derecho y medio ambente 
 Magyar Termeszetvedok Szovetsege (Hungarian Friends of the Earth) 
 Greenpeace 
 MEDASSET 
 Polish Green Network 
 Priatelia Zeme CEPA 
 Sandbag 
 University of Cambridge, Department of Land Economy 
 WWF 
 Za Zemiata 
 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής  
 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 
 Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)  
 Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)  
 XEN Γλυφάδας 

 

Συμμαχίες  

https://thegreentank.gr/
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 Balkan Coal Network  
 EBC – Εurope Beyond Coal  
 Πρωτοβουλία 24 οργανώσεων και φορέων για την κλιματική κρίση: Αγροοικολογικό 

Δίκτυο Ελλάδος, ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, 
την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας, Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ECOCITY, Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας – ΕΣΕΚ, Εργάνη – Κέντρο 
στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, Καλλιστώ, Κίνηση 
Πολιτών Ηλιούπολης, Κοιν.Σ.Επ. Άνεμος Ανανέωσης, Κοιν.Σ.Επ. Ηλέκτρα Energy, Κοιν.Σ.Επ. 
Σπείρα Γης, Κοιν.Σ.Επ. Δημιουργίες, MEDASSET, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Οικολογική Κίνηση Καβάλας, Οικολογική Κίνηση 
Κοζάνης, Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Οργάνωση Γη, Συντονισμός Φορέων Κ.Αλ.Ο Αθήνας, 
SOS Epirus-Δίκτυο Πολιτών Ενάντια στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Νo Oil και 
Green Tank.  
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Διοικητική οργάνωση 
Στον τομέα της διοικητικής οργάνωσης, εξακολούθησε η έμφαση στη θεμελίωση της 
επιχειρησιακής μας επάρκειας, της οργανωτικής μας δομής και του τρόπου εργασίας μας.  

Ειδικότερα όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση:  

- Οργανώσαμε την οικονομική και διοικητική παρακολούθηση των δράσεων. 
- Εκπαιδευτήκαμε στα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πράξαμε τα 

δέοντα ώστε τόσο η ιστοσελίδα μας όσο και η λειτουργία μας να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

- Εκπαιδευτήκαμε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια στην εργασία. 
- Στο τέλος του 2019 μεταφερθήκαμε σε νέα έδρα και διαμορφώσαμε έναν άνετο χώρο 

εργασίας. 
- Προκηρύξαμε και οργανώσαμε τη διαδικασία επιλογής νέας συνεργάτιδας πολιτικής, η 

οποία ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Green Tank στις αρχές του 2020.  

Επίσης διατυπώσαμε μία εσωτερική στρατηγική η οποία μας κατευθύνει στις επιλογές 
δραστηριοποίησης, ενώ παράλληλα μας δίνει την ευελιξία που απαιτείται για ένα νέο 
οργανισμό στο ξεκίνημα της πορείας του.  

Η συμβουλευτική Επιτροπή του Green Tank συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Μάιο 2019. Τα 
μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής ατομικά ή συλλογικά στέκονται δίπλα μας και παρέχουν 
εξειδικευμένη υποστήριξη όποτε χρειάστηκε.  
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Οικονομικά στοιχεία 2019  
Το 2019 λάβαμε θετικές απαντήσεις σε προτάσεις χρηματοδότησης και συνεργασίες που 
είχαμε υποβάλει το 2018. Παράλληλα εξακολουθήσαμε τη διαδικασία εξεύρεσης πόρων 
υποβάλλοντας νέες προτάσεις για προγράμματα και δράσεις και διερευνήσαμε ακόμα 
περισσότερο πιθανές νέες συνεργασίες. Οι περισσότερες από τις προτάσεις μας είχαν θετική 
ανταπόκριση. Έτσι, διασφαλίσαμε μία σημαντική αύξηση των πόρων του Green Tank για το 
έτος 2019 από διαφορετικές πηγές. Με τον τρόπο αυτό έχουμε θέσει γερές βάσεις για το 2020 
και για μετά.  

Αναλυτικότερα οι πόροι μας: 

Δωρέες – Ιδρύματα 

 European Climate Foundation 

 Cyclades Preservation Fund  

€69.839,00 50,9% 

Δωρέες - Άλλοι οργανισμοί 

 Climate Action Network  

€5.038,34 3,7% 

Δωρέες – Ιδιώτες €3.000,00 2,2% 

Έσοδα - Άλλοι οργανισμοί 

 ClientEarth 

 MEDASSET 

 WWF Germany 

€33.510,57 24,4% 

Άλλο (ταμειακές υποχρεώσεις, κτλ.) €7.492,92 5,4% 

Χρηματικά διαθέσιμα (1/1/2019) €18.442,15 13,4% 

ΣΥΝΟΛΟ €137.322,98  

 

Η κατανομή των πόρων μας, εξαιρώντας τα χρηματικά διαθέσιμα την 1/1/2019, αποτυπώνεται 
ως εξής:  

 

 

 

59% 

4% 3% 

28% 

6% 

Δωρέες - ιδρύματα 

Δωρέες - άλλοι οργανισμοί 

Δωρέες - ιδιώτες 

Έσοδα - άλλοι οργανισμοί 

Άλλο 
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Όσον αφορά στις δαπάνες, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων και των δράσεων του Green Tank.  

Οι διοικητικές δαπάνες ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι είμαστε ακόμα ένας νέος οργανισμός 
που θέτουμε τις βάσεις για τη σωστή και χρηστή λειτουργία μας.  

Αναλυτικότερα οι δαπάνες μας: 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή των δαπανών μας, εξαιρώντας το υπόλοιπο διαθέσιμο στις 31/12/2019, 
αποτυπώνεται ως εξής: 

 

 

Το 2020 ξεκινά με ένα επαρκές υπόλοιπο διαθέσιμο το οποίο προκύπτει κυρίως από την 
χρηματοδοτική ροή νέων προγραμμάτων που κατατέθηκαν στο τέλος του 2019 και αφορούν 
δράσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2020.   

 

 

 

  

16% 

83% 

1% 

Διοίκηση 

Προγράμματα  

Επικοινωνία 

Διοίκηση €12.819,95 9,3% 

Προγράμματα  €64.330,22 46,7% 

Επικοινωνία €588,80 0,4% 

Υπόλοιπο διαθέσιμο (31/12/2019) €59.931,96 43,5% 

ΣΥΝΟΛΟ €137.670,93  
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Στόχοι του Green Tank για το 2020 
Κοιτώντας τη νέα χρονιά που ξεκινά, στην αυγή της πιο κρίσιμης δεκαετίας για τον 
μετασχηματισμό προς ένα βιώσιμο μέλλον, θέτουμε τους παρακάτω στόχους:  

 Να συνεχίσουμε δυναμικά με παρεμβάσεις πολιτικής 
 Να αναπτύξουμε δράσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες 
 Να καλλιεργήσουμε ενδιαφέρουσες συνεργασίες και προγράμματα δράσης  
 Να συστηματοποίησουμε περισσότερο τις λειτουργίες μας  
 Να εξασφαλίσουμε επαρκείς πόρους  
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Παράρτημα - Δράσεις του Green Tank 

Εκθέσεις 

1. «Τα οικονομικά των λιγνιτικών μονάδων: Τέλος εποχής.» 4 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις 

1. Επιστολή του Green Tank στους βουλευτές σχετικά με τον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος, 
7.6.2019 

2. Ώρα μηδέν για την Πτολεμαΐδα 5, 20.6.2019 
3. 23 φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις από τα κόμματα για την 

κλιματική κρίση, 27.6.2019 
4. Τέλος εποχής για τον λιγνίτη, 3.9.2019 
5. Το τέλος του λιγνίτη, 24.9.2019 
6. Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις του νέου ΕΣΕΚ, 16.12.2019 

 

Συμμετοχή σε Διαβουλεύσεις 

1. Διαβούλευση για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία 18.2.2019 

2. Σχόλια για τον μόνιμο Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος 10.5.2019 

3. Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις του νέου ΕΣΕΚ 16.12.2019 

 

Νομικές ενέργειες 

1. Αίτηση διακοπής λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου 19.4.2019 

2. Προσφυγή στο ΣτΕ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου 22.7.2019 

3. Προσφυγή Μaritsa East 2 (βλ. σχετικό άρθρο στο energypost.eu 3.9.2019  
4. Αίτηση θεραπείας για Πτολεμαΐδα 5, 20.12.2019  

 

Ομιλίες / Παρουσιάσεις 

1. Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και δημοσιογραφία 26.02.2019 
2. Η πορεία προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 18.3.2019 
3. Θεσμικές προβλέψεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 10.4.2019 
4. Η ώρα έφτασε: Απεξάρτηση από τον λιγνίτη 06.05.2019 
5. Προστασία της φύσης και κλιματική αλλαγή 11.7.2019 
6. Λιγνίτης και ρύπανση των νερών – Η περίπτωση της Ακρινής 10.9.2019 
7. Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών: παρόν και μέλλον 10.10.2019 
7. Συμμετοχή του Green Tank στο Συνέδριο ΒCET2019 στην Κοζάνη 19.9.2019 
8. Ο ρόλος των ΜΚΟ στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση 21.10.2019 
9. Προστασία της Μεσογείου 25.11.2019 
10. Για την κλιματική κρίση 30.11.2019 
11. Περιβαλλοντικό έγκλημα στις προστατευόμενες περιοχές 11.11.2019 
12. Προστασία σπηλαίων και νυχτερίδων 13.11.2019 

 

Άρθρα γνώμης 

https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-economics-of-Greek-lignite-plants_EL.pdf
https://thegreentank.gr/2019/06/06/letter_mps_capacity_mechs/
https://thegreentank.gr/2019/06/20/letter_ppc_ptolemaida5/
https://thegreentank.gr/2019/06/27/23_ngos_climate_crisis/
https://thegreentank.gr/2019/06/27/23_ngos_climate_crisis/
https://thegreentank.gr/2019/09/03/economics-lignite-greece_el/
https://thegreentank.gr/2019/09/24/end-of-lignite-greece-el/
https://thegreentank.gr/2019/12/16/the_three_challenges_of_new_necp/
https://thegreentank.gr/2019/02/18/consultation_wm_wb/
https://thegreentank.gr/2019/05/10/comments_greek_cm/
https://thegreentank.gr/2019/12/16/the_three_challenges_of_new_necp/
https://thegreentank.gr/2019/04/19/request_stop_amyndeo/
https://thegreentank.gr/2019/07/22/challenge_amyndeo/
https://energypost.eu/the-balkans-biggest-power-station-why-thinking-beyond-maritsa-east-2-matters/
https://thegreentank.gr/2019/02/26/envionmental_journalism/
https://thegreentank.gr/2019/03/18/sustainable_development_talk/
https://thegreentank.gr/2019/04/10/biodiversity_talk/
https://thegreentank.gr/2019/05/06/kosmos-lignite-phase-out-2/
https://thegreentank.gr/2019/07/11/prostasia-tis-fysis-klimatiki-allagi/
https://thegreentank.gr/2019/09/10/lignite_water_pollution_el/
https://thegreentank.gr/2019/10/10/protected-areas-consultation/
https://thegreentank.gr/2019/09/19/bcet2019/
https://thegreentank.gr/2019/10/21/ngos-environmental-governance-el/
https://thegreentank.gr/2019/11/25/mediterranean-protection-xen-el/
https://thegreentank.gr/2019/11/30/climate-crisis-nea-dimokratia-el/
https://thegreentank.gr/2019/11/18/envi-crime-themis-seminar/
file:///C:/Users/Ioli/Dropbox/The_Green_Tank/REPORTS/AnnualReport2018/10.%09https:/thegreentank.gr/2019/12/18/caves-bats-roundtable-el/
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1. Απάντηση του Νίκου Μάντζαρη στον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργο Αδαμίδη, kozani.tv, 
11.2.2019 

2. Η επόμενη μέρα μετά τo ναυάγιο της πώλησης των λιγνιτών της ΔΕΗ, energypress.gr, 
13.2.2019 

3. Greece: lignite asset sale failure could shift focus to electricity market reform and 
renewables, energypost.eu, 19.2.2019 

4. Νομοσχέδιο για τον αιγιαλό: Χτίζοντας σε κινούμενη άμμο capital.gr 11.04.2019 

5. Σχόλια του Green Tank για τον μόνιμο Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος 10.5.2019, 
energypress.gr   

6. Η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των ευρωεκλογών capital.gr 23.5.2019 

7. Green Tank: Απαιτείται άμεση αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, energypress.gr, 23.5.2019 

8. Η πώληση των λιγνιτών της ΔΕΗ έχει αποτύχει, Capital.gr, 31.5.2019 
9. Το πράσινο κύμα στην Ευρώπη και την Ελλάδα HuffPost Greece 5.6.2019 

10. “EU must block Greece’s desperate attempt to subsidise coal power”, 25.6.2019  ελληνική 
μετάφραση στο euractiv.gr “Η ΕΕ πρέπει να βάλει τέλος στην απέλπιδα προσπάθεια της 
Ελλάδας να επιδοτήσει τον λιγνίτη”, 28.6.2019 

11. «Αλλαγή πλεύσης για την Πτολεμαΐδα 5», 5.7.2019, energypress.gr 

12. Οι πρόσφυγες του λιγνίτη HuffPost Greece 6.7.2019 

13. “Η πρόκληση της Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή”, Huffingtonpost, 19.9.2019 

14. Συνέντευξη στη Δήμητρα Καραγιάννη και τη εφημερίδα «Θάρρος» για τη μεταλιγνιτική 

περίοδο, 21.10.2019 

15. Πτολεμαΐδα 5: ο ελέφαντας στο δωμάτιο της απολιγνιτοποίησης, energypress, 16.12.2019 

16. Περιβάλλον 2019: 8+1 τάσεις HuffPost Greece 31.12.2019 

 

Δηλώσεις  

1. Greece again postpones sale of lignite stake amid appeals to call off process Carbon Pulse  
25.1.2019. 

2. Τη ματαίωση της πώλησης των λιγνιτών της ΔΕΗ ζητούν οργανώσεις σε Ευρώπη και 
Ελλάδα, Βήμα 26.1.2019 

3. ΔΕΗ: Κάτω από 50 εκατ. το τίμημα για τον λιγνίτη - Επί ξυρού ακμής ο διαγωνισμός 
newmoney.gr, 28.1.2019 

4. Για αδιαφανή διαδικασία στα ελληνικά ΑΔΙ κάνει λόγο ο Ισπανός ευρωβουλευτής Φλοράντ 
Μαρτσελλέζι, energypress.gr, 5.3.2019 

5. EU under pressure to pull the plug on Greek coal aid, Euractiv.com 14.3.2019 
6. Λιγνιτικές μονάδες: H ΔΕΗ πουλάει, οι καταναλωτές πληρώνουν, Insidestory, 28.3.2019. 
7. «Πράσινοι» περιορισμοί στην πώληση των μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ, Βήμα 25.5.2019 
8.  Τροπολογία για τη βιωσιμότητα της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 Βήμα 7.6.2019 
9. ΥΠΕΝ: Κατέθεσε τροπολογία με «βροχή» ρυθμίσεων στην ενέργεια  newmoney 7.6.2019 
10. Ζημιογόνα η Πτολεμαΐδα 5 πριν ακόμα λειτουργήσει Πρώτο Θέμα 9.6.2019  
11. Αντίθετη "τροχιά" έχουν πάρει οι λιγνίτες της χώρας σε σχέση με τους στόχους για πράσινη 

ενέργεια και κλίμα energypress, 13.06.2019 
12. Νίκος Μάντζαρης :«Είναι ήδη ασύμφορη η Πτολεμαΐδα 5 από τη στιγμή που δεν πήρε 

δωρεάν δικαιώματα εκπομπών» -«Η αγορά δεν υπάρχει περίπτωση να επενδύσει στο 
λιγνίτη», Πρωινός Λόγος Κοζάνης 14.6.2019 

13. Με τις Ευλογίες του Πάπα η Τιμολόγηση του Ανθρακα – Στα 583 Εκατ. Ευρώ το Ετήσιο 

Κόστος για την Υγεία στην Ελλάδα από τις Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου energia 

17.6.2019  

14. Πνιγμένη στα χρέη η ΔΕΗ, ζητεί σωσίβιο με… επιδοτήσεις Βήμα 23.6.2019 

15. Πτολεμαΐδα V: Το ακάνθινο στεφάνι της ΔΕΗ insidestory.gr 30.8.2019 

http://kozani.tv/index.php/58968-aπάντηση-του-νίκου-μάντζαρη-στον-πρόεδρο-της-γενοπ-δεη-γιώργο-αδαμίδη.html
https://energypress.gr/news/i-epomeni-mera-meta-nayagio-tis-polisis-ton-ligniton-tis-dei?fbclid=IwAR0T6ULrz98pdpV6eyq6Cn3wY_qSfwVx2pfRrSo21iguQJgHe5t0Mf-rdfM
https://energypost.eu/greece-lignite-asset-sale-failure-could-shift-focus-to-electricity-market-reform-and-renewables/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
https://energypost.eu/greece-lignite-asset-sale-failure-could-shift-focus-to-electricity-market-reform-and-renewables/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
https://thegreentank.gr/2019/04/11/aigialos_bill/
https://energypress.gr/news/green-tank-ta-provlimata-toy-monimoy-mihanismoy-diasfalisis-ishyos
https://thegreentank.gr/2019/05/23/eurekloges-biosimi-anaptyxi/
https://energypress.gr/news/green-tank-apaiteitai-amesi-anatheorisi-toy-ethnikoy-shedioy-gia-tin-energeia-kai-klima
https://energypress.gr/news/green-tank-apaiteitai-amesi-anatheorisi-toy-ethnikoy-shedioy-gia-tin-energeia-kai-klima
https://www.capital.gr/me-apopsi/3363184/i-polisi-ton-ligniton-tis-dei-exei-apotuxei
https://thegreentank.gr/2019/06/05/green-wave-europe-greece-gr/
https://www.euractiv.com/section/electricity/opinion/eu-must-block-greeces-desperate-attempt-to-subsidise-coal-power/
https://www.euractiv.gr/section/energia/opinion/i-ee-prepei-na-valei-telos-stin-apelpida-prospatheia-tis-elladas-na-epidotisei-ton-ligniti/
https://www.euractiv.gr/section/energia/opinion/i-ee-prepei-na-valei-telos-stin-apelpida-prospatheia-tis-elladas-na-epidotisei-ton-ligniti/
https://energypress.gr/news/allagi-pleysis-gia-tin-ptolemaida-5
https://thegreentank.gr/2019/07/06/prosfyges-tou-ligniti/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-proklese-tes-dikaies-metavases-ste-metaliynitike-epoche_gr_5d834f5be4b0849d47240c1b?utm_hp_ref=gr-homepage&fbclid=IwAR2-3tO1BUlF4HIq25EebSJPxsASPnuTnxCnjDe_KQq9Bx6iikxGPLUsQ44
http://www.prlogos.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9/
http://www.prlogos.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9/
https://energypress.gr/news/ptolemaida-5-o-elefantas-sto-domatio-tis-apolignitopoiisis
https://thegreentank.gr/2019/12/31/2019-environment-trends/
http://carbon-pulse.com/67795/
https://www.tovima.gr/2019/01/26/society/ti-mataiosi-tis-polisis-ton-ligniton-tis-dei-zitoun-organoseis-se-eyropi-kai-ellada/
https://www.tovima.gr/2019/01/26/society/ti-mataiosi-tis-polisis-ton-ligniton-tis-dei-zitoun-organoseis-se-eyropi-kai-ellada/
file:///C:/Users/Ioli/OneDrive/The_Green_Tank/1.%09https:/www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/386238-dei-kato-apo-50-ekat-to-timima-gia-ton-ligniti-epi-ksirou-akmis-o-diagonismos
https://energypress.gr/news/gia-adiafani-diadikasia-sta-ellinika-adi-kanei-logo-o-ispanos-eyrovoyleytis-florant-martsellezi
https://energypress.gr/news/gia-adiafani-diadikasia-sta-ellinika-adi-kanei-logo-o-ispanos-eyrovoyleytis-florant-martsellezi
https://www.euractiv.com/section/electricity/news/eu-under-pressure-to-pull-the-plug-on-greek-coal-aid/?utm_term=Autofeed&utm_medium=social&utm_source=Twitter
https://insidestory.gr/article/lignitikes-monades?token=03BL48LUM2
https://www.tovima.gr/printed_post/prasinoi-periorismoi-stin-polisi-ton-monadon-ligniti-tis-dei/
https://www.tovima.gr/2019/06/07/society/tropologia-gia-ti-viosimotita-tis-lignitikis-monadas-ptolemaida-v/
https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/energeia/402197-ipen-katethese-tropologia-me-
https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/402424-zimiogonos-gia-ti-dei-i-ptolemaida-5-kostous-%E2%82%AC1,4-dis-prin-akomi-leitourgisei
https://energypress.gr/news/antitheti-trohia-ehoyn-parei-oi-lignites-tis-horas-se-shesi-me-toys-stohoys-gia-prasini
https://energypress.gr/news/antitheti-trohia-ehoyn-parei-oi-lignites-tis-horas-se-shesi-me-toys-stohoys-gia-prasini
http://www.prlogos.gr/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ae%ce%b4%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b7-%ce%b7/
http://www.prlogos.gr/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ae%ce%b4%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b7-%ce%b7/
http://www.prlogos.gr/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ae%ce%b4%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b7-%ce%b7/
https://www.energia.gr/article/157213/me-tis-eylogies-toy-papa-h-timologhsh-toy-anthraka-sta-583-ekat-eyro-to-ethsio-kostos-gia-thn-ygeia-sthn-ellada-apo-tis-ekpompes-aerion-thermokhpioy
https://www.energia.gr/article/157213/me-tis-eylogies-toy-papa-h-timologhsh-toy-anthraka-sta-583-ekat-eyro-to-ethsio-kostos-gia-thn-ygeia-sthn-ellada-apo-tis-ekpompes-aerion-thermokhpioy
https://www.tovima.gr/printed_post/pnigmeni-sta-xrei-i-dei-lfzitei-sosivio-me-epidotiseis/
https://insidestory.gr/article/ptolemaida-v-ergostasio-ligniti-dei?token=GDRUDGNX6K
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16. Επιβαρύνσεις έως 25% για τους συνεπείς καταναλωτές της ΔΕΗ Βήμα της Κυριακής 

1.9.2019 

17. Ένας οδηγός για να ζούμε συνειδητά (και οικολογικά) χωρίς υπερβολές LIFO 6.9.2019 

18. Χωροθετούμε σωστά τις ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα; Inside Story 26.9.2019 
19. Greece and Hungary pledge to phase out coal pv-magazine 26.9.2019 
20. Περιμένοντας τη «Δίκαιη Μετάβαση» στη μετα-λιγνιτική εποχή Inside Story 29.11.2019. 

 

Ραδιόφωνο 

1. ΡαδιοΛόγος Κοζάνης (Λύσσανδρος Ρήγας) (14.6.2019), ΑΔΙ και Πτολεμαΐδα 5 
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2019/06/lyssandros_rigas_14.06.2019.mp3  

2. Τι σημαίνει η νίκη των Πράσινων στις ευρωεκλογές; 7.6.2019 
3. Η Φωνή της Ελλάδας – Πάρε τον Χρόνο σου (Προκόπης Αγγελόπουλος), Τραγωδία 

Χαλκιδικής-κλιματική αλλαγή, 12.7.2019 
4. ΕΡΤ3 102 fm “Πολιτικό Ημερολόγιο” (Ασπασία Βούζη), Λιγνίτες, μέλλον ΔΕΗ, 19.7.2019 
5. EΡΤ3 102 fm «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» (Βούλα Σαΐτη), Αμύνταιο, 7.8.2019  
6. EΡΤ Περικλής Βασιλόπουλος, «ΑΣΚΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ» ΟΗΕ-Μητσοτάκης, 

Απολιγνιτοποίηση, Γκρέτα, ΑΠΕ, 27.9.2019 
7. Bulgarian National Radio on the decision by EIB to phase out all subsidies to fossil fuels by 

2021, 30.11.2019 

 

Τηλεόραση 

1. Kozani.tv 31.1.2019 (αποεπένδυση λιγνίτη-επιστολές): https://bit.ly/39vO8yD   
2. ΕΡΤ1. Συζήτηση για τις ευρωεκλογές και την κλιματική κρίση, 31.5.2019 

3. Κανάλι της Βουλής (Ματρώνη Δικαιάκου) Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση και εκλογές 
17.6.2019 https://www.youtube.com/watch?v=VumYD_nZaRU  

4. ΕΡΤ1 (Απευθείας, Μιχελιδάκη-Λασκαράτος), Τραγωδία Χαλκιδικής-κλιματική αλλαγή, 
12.7.2019 https://webtv.ert.gr/promo/12iol2019-apeytheias/ 

5. ΕΡΤ1 Χαλκιδική 10 Ιουλίου 2019 – Η κλιματική κρίση είναι εδώ 12.7.2019 

6. ΣΚΑΙ (Δελτίο Ειδήσεων, Χριστοφιλίδου), Παρουσίαση έκθεσης για τα οικονομικά των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, 3.9.2019 http://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/ta-nea-
tou-ska-stis-2000/2019-09-03-19 -->00:54:40 - 00:56:20.  

7. ΟΝΕ channel (One Direct, Παπαχρήστος-Μοσχολιού) Οικονομικά λιγνιτικών μονάδων 
6.9.2019 https://www.onetv.gr/ekpompes/one-direct-06-09-19/ 

8. Kozani.tv Weiswasser, μεταλιγνιτική, 21.10.2019 https://bit.ly/2F6GzQX 

https://www.lifo.gr/articles/environment_articles/250326/enas-odigos-gia-na-zoyme-syneidita-kai-oikologika-xoris-ypervoles?fbclid=IwAR2-FvIQTpqdnc7j6ed4jdYUnligiqktrllLnk1kdaaB8XTJZz5LIID6qYQ
https://insidestory.gr/article/yourstory3-shediasmos-anemogennitries-ellada?token=0XCU51O397&utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=op&utm_content=%2Farticle%2Fyourstory3-shediasmos-anemogennitries-ellada&fbclid=IwAR3URcj-8-KH5rzC8yJLfwe9yeRJKpfg_M8BK9DoCP9h7Mfh2x0d_Q6Z-7Y
https://www.pv-magazine.com/2019/09/26/greece-and-hungary-pledge-to-phase-out-coal/
https://insidestory.gr/article/perimenontas-metavasi-meta-lignitiki-epohi?token=HUB483LM5Z
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2019/06/lyssandros_rigas_14.06.2019.mp3
https://thegreentank.gr/2019/06/07/green_wave_eu_greece/
https://program.ert.gr/webradio-frame/details.asp?id=47&pday=0&tid=3036813
https://bit.ly/39vO8yD
https://thegreentank.gr/2019/05/31/christopoulou_ert/
https://www.youtube.com/watch?v=VumYD_nZaRU
https://webtv.ert.gr/promo/12iol2019-apeytheias/
https://thegreentank.gr/2019/07/12/halkidiki-10-july-2019/
http://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/ta-nea-tou-ska-stis-2000/2019-09-03-19
http://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/ta-nea-tou-ska-stis-2000/2019-09-03-19
https://www.onetv.gr/ekpompes/one-direct-06-09-19/
https://bit.ly/2F6GzQX

