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Απολογιςμόσ 2020
Αναμφύβολα, το ϋτοσ 2020 θα μεύνει χαραγμϋνο ςτη μνόμη μασ λϐγω των πρωτοφανών
ςυνθηκών και την τραγικό απώλεια ζωών που προκϊλεςε η πανδημύα Covid-19. Ενώ η
πανδημύα ανϋτρεψε πολλϊ αρχικϊ ςχϋδια και καθυςτϋρηςε πολιτικϋσ εξελύξεισ, δεν εκτροχύαςε
την προςοχό απϐ τισ περιβαλλοντικϋσ προκλόςεισ. την πραγματικϐτητα, αϑξηςε την ανϊγκη
για τον μεταςχηματιςμϐ που απαιτεύται προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η υγεύα ςε ανθρώπουσ
και πλανότη.
Σο Green Tank, προςαρμϐζοντασ τισ μεθϐδουσ εργαςύασ του ςϑμφωνα με τα νϋα πρωτϐκολλα
υγιεινόσ, παρϋμεινε προςηλωμϋνο ςτη διαμϐρφωςη λϑςεων πολιτικόσ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον.
Καθ 'ϐλη τη διϊρκεια του 2020, η ομϊδα του Green Tank βαςύςτηκε ςτη δυναμικό του
προηγοϑμενου ϋτουσ και αφιϋρωςε την ενϋργεια και τουσ πϐρουσ τησ ςτην ενημϋρωςη των
φορϋων λόψησ αποφϊςεων, τη διϊδραςη με ϊλλουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ και την ενύςχυςη
του δημϐςιου διαλϐγου παρουςιϊζοντασ τεκμηριωμϋνεσ θϋςεισ και προτϊςεισ. Διατόρηςε,
ανανϋωςε, και επϋκτεινε υφιςτϊμενεσ ςυνεργαςύεσ, αναζητώντασ παρϊλληλα τα μϋςα για να
μεγαλώςει την ομϊδα και τισ δυνατϐτητϋσ του και να βελτιώςει τισ λειτουργύεσ του.
Μια απρϐςμενη αναγνώριςη του ϋργου του Green Tank προόλθε απϐ την καταχώριςη του
Green Tank μεταξϑ των Καλϑτερων Νϋων Δεξαμενών κϋψησ ςτο Global Go To Think Tank
Index 2020 που καταρτύζεται απϐ το Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) ςτο
Πανεπιςτόμιο τησ Πενςυλβϊνια.
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Κλίμα και Ενέργεια
Οι ανακοινώςεισ τουσ τελευταύουσ μόνεσ του 2019, ιδιαύτερα η ιςτορικό απϐφαςη τησ Ελλϊδασ
για απολιγνιτοπούηςη ϋωσ το 2028 και η παρουςύαςη τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ
ενϋπνευςαν ϋναν αϋρα για μια ελπιδοφϐρα αρχό τησ νϋασ χρονιϊσ. Ωςτϐςο, κανϋνα απϐ τα δϑο
δεν μποροϑςε να θεωρηθεύ δεδομϋνο. Μϊλιςτα, μϐλισ ϋγινε κατανοητϐ το μϋγεθοσ του
αντύκτυπου τησ πανδημύασ, εκφρϊςτηκαν φϐβοι ϐτι η πανδημύα θα εκτροχύαζε την ορμό τησ
Πρϊςινησ υμφωνύασ. Σο Green Tank παρακολοϑθηςε ςτενϊ τισ ςχετικϋσ εξελύξεισ πολιτικόσ και
επιδύωξε την εφαρμογό αυτών των ςημαντικών αλλαγών πολιτικόσ.
Όςον αφορϊ την απολιγνιτοπούηςη, επανειλημμϋνα τονύςαμε τη ςημαςύα τησ απϐφαςησ και
ενιςχϑςαμε τον δημϐςιο διϊλογο ενημερώνοντασ για τουσ λϐγουσ που οδόγηςαν ςτην
ανακούνωςό τησ καθώσ και για τισ προκλόςεισ που δημιουργοϑνται. Σαυτϐχρονα,
παρακολουθόςαμε την εφαρμογό τησ. Ωσ εκ τοϑτου, ξεχωρύςαμε δϑο ςημαντικϊ ορϐςημα: 1)
την 20η ΜαϏου 2020, ωσ την πρώτη ημϋρα που δεν λειτουργοϑςε λιγνιτικό μονϊδα ςτη Δυτικό
Μακεδονύα και 2) την 8η Ιουνύου 2020, ωσ την πρώτη ημϋρα, μετϊ απϐ δεκαετύεσ, που καμύα
λιγνιτικό μονϊδα δεν λειτοϑργηςε ςτην Ελλϊδα. Με τη ςυνεπό προςϋγγιςό μασ, ςυμβϊλλαμε ςε
μια ςταδιακό μετατϐπιςη τησ δημϐςιασ ςυζότηςησ απϐ την κϊθετη αντύθεςη ςτην
απολογνιτοπούηςη ςτη διερεϑνηςη του μϋλλοντοσ του ενεργειακοϑ χαρτοφυλακύου τησ
Ελλϊδασ, καθώσ και την προοπτικό τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ
χώρασ (βλ. χετικό ενϐτητα παρακϊτω).
Όςον αφορϊ το μϋλλον του ενεργειακοϑ χαρτοφυλακύου τησ Ελλϊδασ, ςυνειςφϋραμε ςτην
ϋκθεςη του Climate Action Network (CAN) - Europe που αξιολϐγηςε τα Εθνικϊ χϋδια
Ενϋργειασ και Κλύματοσ (ΕΕΚ) διαφϐρων χωρών, ςχολιϊζοντασ το τελικϐ ΕΕΚ που υπϋβαλε η
Ελλϊδα ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτο τϋλοσ του 2019. ημειώςαμε τισ δυνατϐτητεσ που
παρϋχει η απϐφαςη απεξϊρτηςησ απϐ τον λιγνύτη, καθώσ και τισ ςχετικϋσ απειλϋσ που αυτό
δημιουργεύ. Μεταξϑ των απειλών που εντοπύςτηκαν, η απειλό τησ μετϊβαςησ απϐ τον λιγνύτη
ςτο ορυκτϐ αϋριο εύναι η πιο ςοβαρό.
Για να αντιμετωπιςτεύ αυτϐ το ςενϊριο, το οπούο θα οδηγόςει ςε δϋςμευςη τησ χώρασ ςτο
ορυκτϐ αϋριο και ςε επενδϑςεισ ςε μελλοντικϊ μη αξιοποιόςιμεσ υποδομϋσ, τονύςαμε την
ανϊγκη να εδραιωθεύ η ςτροφό προσ τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ και να ενιςχυθεύ η
αποθόκευςη ενϋργειασ. το πλαύςιο αυτϐ, ολοκληρώςαμε και δημοςιεϑςαμε μια λεπτομερό
αναςκϐπηςη για την αποθόκευςη ενϋργειασ με τύτλο: «Σεχνολογύεσ αποθόκευςησ ενϋργειασ:
Προκλόςεισ και προοπτικϋσ». Η ϋκθεςη περιλαμβϊνει μια λεπτομερό περιγραφό τϐςο των
κυρύαρχων ϐςο και των αναδυϐμενων τεχνολογιών. Ανϊμεςα ςε αυτϋσ ςυμπεριλαμβϊνεται
παρουςύαςη των πιο πρϐςφατων δεδομϋνων γϑρω απϐ τη μετατροπό λιγνιτικών μονϊδων ςε
εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ θερμικόσ ενϋργειασ. Αυτό η προοπτικό ϋχει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον,
καθώσ οι λιγνιτικϋσ μονϊδεσ πρϐκειται ςϑντομα να αποςυρθοϑν, ενώ το μϋλλον τησ
ΠτολεμαϏδασ 5, τησ τελευταύασ υπϐ – καταςκευό λιγνιτικόσ μονϊδασ, παραμϋνει ακϐμη
απροςδιϐριςτο.
Όςον αφορϊ την ΠτολεμαϏδα 5, μαζύ με την οργϊνωςη δικηγϐρων περιβϊλλοντοσ, ClientEarth
προςβϊλαμε την απϐφαςη ϋκδοςησ περιβαλλοντικών ϐρων (ΑΕΠΟ) τησ νϋασ μονϊδασ. Εύχαμε
όδη υποβϊλει προηγουμϋνωσ (Δεκϋμβριοσ 2019) αύτημα προσ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και
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Ενϋργειασ να τροποποιόςει την ϊδεια τησ νϋασ μονϊδασ ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςυμμϐρφωςη
προσ τη νϋα, αυςτηρϐτερη περιβαλλοντικό νομοθεςύα τησ ΕΕ (Οδηγύα Βιομηχανικών
Εκπομπών) και, ειδικϐτερα, τισ Βϋλτιςτεσ Διαθϋςιμεσ Σεχνικϋσ (ΒΔΣ) που τϋθηκαν ςε ιςχϑ τον
Αϑγουςτο του 2017. Δεδομϋνου ϐτι το Τπουργεύο δεν απϊντηςε ςτο αύτημα, δεν εύχαμε ϊλλο
νομικϐ μϋςο για να ζητόςουμε την εφαρμογό του περιβαλλοντικοϑ κεκτημϋνου τησ ΕΕ, παρϊ να
καταθϋςουμε προςφυγό ςτο υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ. Η υπϐθεςη εκκρεμεύ.
Πϋρα ϐμωσ απϐ την προςφυγό, ςυνεργαζϐμαςτε με την οργϊνωςη ClientEarth και την enervis,
μια εταιρεύα ενεργειακών ςυμβοϑλων, κατϊ την εκπϐνηςη μύασ ςυγκριτικόσ αξιολϐγηςησ
εναλλακτικών τεχνολογιών που θα μποροϑςαν να εφαρμοςτοϑν ςτην ΠτολεμαϏδα 5, αντύ να
προχωρόςει η λειτουργύα τησ ωσ λιγνιτικό μονϊδα. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ πρϐκειται
να παρουςιαςτοϑν το 2021.
Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η πολυαναμενϐμενη 26η Διϊςκεψη των κρατών μερών τησ ϑμβαςηπλαύςιο των Ηνωμϋνων Εθνών για την Κλιματικό Αλλαγό (COP26) που εύχε αρχικϊ
προγραμματιςτεύ για τον Νοϋμβριο του 2020, αναβλόθηκε λϐγω τησ πανδημύασ, οι εξελύξεισ τησ
κλιματικόσ πολιτικόσ όταν πυκνϋσ. Μϊλιςτα, οι εικϐνεσ του καθαροϑ ουρανοϑ και τα δεδομϋνα
για τη μειωμϋνη ατμοςφαιρικό ρϑπανςη ωσ αποτϋλεςμα των περιοριςμών του COVID-19,
ενύςχυςαν τισ εκκλόςεισ για ϋνα πιο υγιϋσ και πιο πρϊςινο μϋλλον.
ε επύπεδο ενωςιακόσ πολιτικόσ, η ανακούνωςη, η επεξεργαςύα και οι διαπραγματεϑςεισ
ςχετικϊ με τον πρώτο κλιματικϐ νϐμο τησ ΕΕ εύναι χαρακτηριςτικό. Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι
ενώ ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ, ανϋδειξε τη δϋςμευςη τησ ςτον ςτϐχο τησ Πρϊςινησ
υμφωνύασ να γύνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικϊ ουδϋτερη όπειροσ, αποκϊλυψε επύςησ τισ
δυςκολύεσ και τα εμπϐδια που πρϋπει να ξεπεραςτοϑν κατϊ τον καθοριςμϐ ςτϐχων και τη
λειτουργύα του ςτϐχου. Η ομϊδα του Green Tank παρακολοϑθηςε ςτενϊ τισ εξελύξεισ ςχετικϊ με
Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο, ςυμμετϋχοντασ ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη για τουσ ςτϐχουσ του
2030 και θα ςυνεχύςει μϋχρι την τελικό ϋγκριςό του, εςτιϊζοντασ ςε ζητόματα που παραμϋνουν
ανοιχτϊ.
Ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ αποτϋλεςε επύςησ το επύκεντρο των εργαςιών τησ
νεοςϑςτατησ Εθνικόσ Ειδικόσ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ για την Κλιματικό Αλλαγό, ςτην οπούα
το Green Tank διορύςτηκε ωσ το μοναδικϐ τησ μϋλοσ προερχϐμενο απϐ ΜΚΟ. Η Επιτροπό
ςυνϋταξε γνωμοδϐτηςη επύ του ςχεδύου του Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου, το οπούο
παρουςιϊςτηκε ςτον Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ τον Ιοϑνιο του 2020, προκειμϋνου
να ςυνδρϊμει τη θϋςη τησ χώρασ κατϊ τισ διαπραγματεϑςεισ. Με δεδομϋνη την επεξεργαςύα του
Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου, παρουςιϊςαμε επύςησ επιχειρόματα υπϋρ τησ διαμϐρφωςησ
ενϐσ Εθνικοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου, μια προοπτικό που φαύνεται τώρα πιθανϐ να υλοποιηθεύ το
2021.
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Βιοποικιλότητα και Φυςικοί πόροι
Σο 2020 ξεκύνηςε με μεγϊλεσ προςδοκύεσ για τη διατόρηςη τησ φϑςησ, καθώσ η παγκϐςμια
κοινϐτητα επρϐκειτο να ςυμφωνόςει ςε ϋνα νϋο πλαύςιο πολιτικόσ για τη βιοποικιλϐτητα μετϊ
το 2020. Η πανδημύα ϊλλαξε τα αρχικϊ ςχϋδια και η Διϊςκεψη τησ ϑμβαςησ των Ηνωμϋνων
Εθνών για τη Βιολογικό Ποικιλϐτητα που εύχε προγραμματιςτεύ για τον Οκτώβριο του 2020
αναβλόθηκε. Παρ 'ϐλα αυτϊ, η πανδημύα ανϋδειξε επύςησ, με τον πλϋον τραγικϐ τρϐπο, τη λεπτό
ςϑνδεςη μεταξϑ τησ ανθρώπινησ υγεύασ και τησ κατϊςταςησ τησ φϑςησ. ε αυτϐ το πλαύςιο, το
Green Tank βαςύςτηκε ςτη δυναμικό του προηγοϑμενου ϋτουσ για να ενιςχϑςει τη
δραςτηριοπούηςό του ςτη θεματικό ενϐτητα Βιοποικιλϐτητα και Υυςικού πϐροι.
Παρακολουθόςαμε ςτενϊ τισ διεθνεύσ και ευρωπαώκϋσ εξελύξεισ, εςτιϊζοντασ ςτην ανακούνωςη
τησ τρατηγικόσ τησ ΕΕ για τη Βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030, υπογραμμύζοντασ τη
ςημαςύα τησ καθώσ επιβεβαύωςε τη δϋςμευςη τησ ΕΕ ςτισ προτεραιϐτητεσ τησ Ευρωπαώκόσ
Πρϊςινησ υμφωνύασ και τονύζοντασ την ανϊγκη τϐςο για προςταςύα ϐςο και για
αποκατϊςταςη τησ φϑςησ.
Εντεύναμε τισ δρϊςεισ ςυνηγορύασ υπϋρ μιασ ενιςχυμϋνησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διατόρηςη
τησ φϑςησ και ςυμμετεύχαμε ςε αρκετϋσ διαβουλεϑςεισ, ϐπωσ για μια ςειρϊ απϐ ςχϋδια δρϊςησ
απειλοϑμενων ειδών. ε αρκετϋσ περιπτώςεισ ςυνεργαςτόκαμε με ϊλλουσ φορεύσ και ΜΚΟ,
ςυμβϊλλοντασ ςτην επϋκταςη των ςυμμαχιών και ςυμμετεύχαμε ςε κοινϋσ δρϊςεισ με
πολυϊριθμεσ περιβαλλοντικϋσ ΜΚΟ, ϐπωσ ςτην περύπτωςη καταγγελύασ για το περιςτατικϐ
κύνηςησ τροχοφϐρων οχημϊτων ςε αμμοθύνεσ ςτισ παραλύεσ τησ Ελαφονόςου.
Μεταξϑ των πιο ςημαντικών εξελύξεων όταν ϐτι το Green Tank υποςτηρύχθηκε απϐ 13 ΜΚΟ για
να λειτουργόςει ωσ ϋνασ απϐ τουσ δϑο εκπροςώπουσ των ΜΚΟ κατϊ τη νϋα τριετό θητεύα τησ
Επιτροπόσ Υϑςη 2000, η οπούα εύναι το κεντρικϐ ςυμβουλευτικϐ ϐργανο του κρϊτουσ για τη
διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ.
Επιπλϋον, το Green Tank ολοκλόρωςε το ϋργο «Προτεραιϐτητα ςτη φϑςη», το οπούο εύχε
εγκριθεύ ςτα τϋλη του 2019. Σο ϋργο αξιολϐγηςε την εφαρμογό τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για τη
Βιοποικιλϐτητα, απϐ την ϋγκριςό τησ το 2014 ϋωσ το 2020 και το πρώτο ςχϋδιο δρϊςησ για τη
βιοποικιλϐτητα. Η ανϊλυςη, τα ςυμπερϊςματα και οι προτϊςεισ, οι οπούεσ ϋλαβαν υπϐψη τισ
διεθνεύσ και ευρωπαώκϋσ εξελύξεισ, παρουςιϊςτηκαν ςτην ϋκθεςη με τύτλο «Προτεραιϐτητα ςτη
φϑςη: Αξιολϐγηςη τησ εφαρμογόσ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για τη Βιοποικιλϐτητα», η οπούα
διανεμόθηκε ευρϋωσ. Σο ϋργο "Προτεραιϐτητα ςτη φϑςη", υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του Active
citizens fund, ςτο πλαύςιο των επιχορηγόςεων του ΕΟΦ 2014 – 2021 (EEA Grants 2014-2021).
Με την αναθεώρηςη του εθνικοϑ ςυςτόματοσ προςτατευϐμενων περιοχών να βρύςκεται ςε
εξϋλιξη απϐ τα τϋλη του 2019, αξιοποιόςαμε πολλϋσ και διαφορετικϋσ ευκαιρύεσ ώςτε να
προωθόςουμε τισ θϋςεισ μασ και να ενημερώςουμε τον δημϐςιο διϊλογο για το θϋμα. Όταν
παρουςιϊςτηκε το ςχϋδιο υποβϊλαμε λεπτομερό ςχϐλια και προτϊςεισ κατϊ τη δημϐςια
διαβοϑλευςη και ξανϊ κατϊ την εξϋταςη του νομοςχεδύου ςτη Βουλό. Σα ςχϐλιϊ μασ ςυνϋβαλαν
ςτη βελτύωςη του τελικοϑ κειμϋνου που εγκρύθηκε, αν και απομϋνουν ζητόματα να επιλυθοϑν
και να αντιμετωπιςτοϑν την επϐμενη περύοδο. Λύγουσ μόνεσ μετϊ την υιοθϋτηςη του νϋου
νομικοϑ πλαιςύου, οριςτόκαμε μϋλη ομϊδασ εργαςύασ που ϋχει ωσ αποςτολό να προετοιμϊςει
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το ςχϋδιο δρϊςησ του νεοώδρυθϋντα Οργανιςμοϑ Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ
Αλλαγόσ (ΟΥΤΠΕΚΑ), ο οπούοσ θα αναλϊβει την ευθϑνη διαχεύριςησ των προςτατευϐμενων
περιοχών τησ χώρασ.
Επιπλϋον, ςτη βϊςη μύασ ςχϋςησ που ξεκύνηςε όδη απϐ το 2019, ςυνεργαςτόκαμε με το ϋργο
FIDELIO (ERC 802605), που υλοποιεύται απϐ το Πανεπιςτόμιο του Cambridge, με ςκοπϐ να
διερευνόςουμε τον κοινωνικϐ αντύκτυπο τησ διατόρηςησ τησ βιοποικιλϐτητασ ςτην Ελλϊδα.
Μαζύ με την ομϊδα FIDELIO και τον Υορϋα Διαχεύριςησ Δϋλτα Νϋςτου-Βιςτωνύδα-Ιςμαρύδα και
Θϊςοσ, ςυνδιοργανώςαμε πιλοτικό εφαρμογό μιασ νϋασ μεθοδολογύασ που αναπτϑςςεται απϐ
μια ομϊδα ερευνητών και επαγγελματιών, με επικεφαλόσ το Διεθνϋσ Ινςτιτοϑτο Περιβϊλλοντοσ
και Ανϊπτυξησ (IIED), με ςτϐχο την αξιολϐγηςη τησ διακυβϋρνηςησ και τησ ιςϐτητασ ςτισ
προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ. Σα ςυμπερϊςματα αυτόσ τησ αξιολϐγηςησ καθώσ και η
ανατροφοδϐτηςη ςχετικϊ με την ύδια τη μεθοδολογύα θα ενςωματωθοϑν με την εμπειρύα ενϐσ
μικροϑ αριθμοϑ ϊλλων πιλοτικών εφαρμογών ςε διαφορετικϋσ περιοχϋσ ςτον κϐςμο, προτοϑ το
εργαλεύο αξιολϐγηςησ τησ διακυβϋρνηςησ και τησ ιςϐτητασ (SAGE) οριςτικοποιηθεύ και
παρουςιαςτεύ επύςημα.
Αναπτϑξαμε επύςησ μια νϋα ςυνεργαςύα με το Μεςογειακϐ Ινςτιτοϑτο για τη Υϑςη και τον
Άνθρωπο (MedINA), προκειμϋνου να ενιςχϑςουμε την πολιτικό διϊςταςη που ςχετύζονται με τη
διατόρηςη του ποταμοϑ Αώου και να προωθόςουμε πρακτικϋσ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και
διατόρηςησ τησ βιοποικιλϐτητασ ςτο νηςύ τησ Λόμνου.
Επιπλϋον, ςυνεχύςαμε να ςυμμετϋχουμε ςτισ ςυναντόςεισ του ϋργου INVALIS (INTERREG
Europe) ςυμβϊλλοντασ ςτη δικτϑωςη μεταξϑ ειδικών και τη γϐνιμη ανταλλαγό ερευνητικών
αποτελεςμϊτων και πρακτικών εμπειριών ςχετικϊ με ειςβλητικϊ ξενικϊ εύδη ςτην Ελλϊδα. Σο
ϋργο βρύςκεται ςε εξϋλιξη και θα ςυνεχύςουμε να παρακολουθοϑμε την υλοπούηςό του.
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Βιώςιμη Ανάπτυξη
Όλεσ οι επιςτημονικϋσ μελϋτεσ ςυμφωνοϑν ϐτι αυτό η δεκαετύα εύναι η πλϋον κρύςιμη για τη
μετϊβαςη προσ την αειφϐρο ανϊπτυξη. Ο βαθμϐσ ςτον οπούο θα πραγματοποιηθεύ η μετϊβαςη,
εξαρτϊται απϐ τισ αποφϊςεισ που λαμβϊνονται ςόμερα και τισ δρϊςεισ που υλοποιοϑνται ϋωσ
το 2030. Οι αποφϊςεισ πρϋπει να οδηγόςουν ςε μεταςχηματιςμϐ τϐςο ςε επύπεδο πολιτικόσ
ϐςο και ςτην πρϊξη. Μεταξϑ των πιο ςημαντικών αποφϊςεων που επηρεϊζουν την επύτευξη
τησ μετϊβαςησ εύναι εκεύνεσ που ςχετύζονται με την κατεϑθυνςη και τισ προτεραιϐτητεσ των
διαθϋςιμων πϐρων. Δεδομϋνου ϐτι αυτό η κρύςιμη δεκαετύα ςυμπύπτει με την εφαρμογό του
ευρωπαώκοϑ Πολυετοϑσ Δημοςιονομικοϑ Πλαιςύου (ΠΔΠ) 2021-2027, δηλαδό του νϋου
προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ, ο ςχεδιαςμϐσ για τον τρϐπο χρόςησ των διαθϋςιμων κονδυλύων απϐ
διϊφορεσ πηγϋσ ςε ϐλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ Ελλϊδασ μπορεύ, πρϊγματι, να λειτουργόςει
καταλυτικϊ για την αλλαγό που απαιτεύται.
Σο Green Tank παρακολοϑθηςε ςτενϊ τισ διαπραγματεϑςεισ για το ΠΔΠ, οι οπούεσ
επεκτϊθηκαν μϋχρι και τουσ τελευταύουσ μόνεσ του 2020 καθώσ και εκεύνεσ που ςχετύζονται με
τον μηχανιςμϐ ανϊκαμψησ τησ ΕΕ. Εξϊλλου, η ανακούνωςη τησ Πρϊςινησ υμφωνύασ τησ ΕΕ τον
Δεκϋμβριο του 2019 και το Επενδυτικϐ χϋδιο Sustainable Europe - το Ευρωπαώκϐ Επενδυτικϐ
χϋδιο για την Πρϊςινη υμφωνύα, ϋνα μόνα αργϐτερα ςηματοδϐτηςε μια ςημαντικό αλλαγό
προτεραιοτότων προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη. Σο Eπενδυτικϐ Sχϋδιο περιλϊμβανε επύςησ
πρϐταςη για τη δημιουργύα ενϐσ Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, ςτην οπούα επικεντρώθηκε
μεγϊλο μϋροσ τησ ενϋργειασ και των πϐρων μασ, ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτην επϐμενη ενϐτητα.
Καθώσ το ενδιαφϋρον για την πορεύα ανϊκαμψησ μετϊ την πανδημύα εντεινϐταν, εςτιϊςαμε τα
μηνϑματϊ μασ ςτην ανϊγκη να διαςφαλύςουμε μια πρϊςινη ανϊκαμψη εναρμονιςμϋνη με την
Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα και τη δϋςμευςη για μετϊβαςη ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον. Λύγουσ
μόνεσ αργϐτερα, τον Μϊιο του 2020, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ανακούνωςε ϋνα νϋο χϋδιο
Ανϊκαμψησ τησ ΕΕ που θα λειτουργοϑςε ϐχι μϐνο ωσ πακϋτο οικονομικόσ τϐνωςησ, αλλϊ και ωσ
εργαλεύο για την υποςτόριξη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ τησ ΕΕ, μαζύ με τουσ πϐρουσ του
τροποποιημϋνου ΠΔΠ 2021-2027.
Με ςτϐχο τη ςυμβολό ςτον ςχεδιαςμϐ τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2021-2027 ςτην Ελλϊδα
εςτιϊςαμε ςτην υλοπούηςη ενϐσ νϋου ϋργου που ςυγχρηματοδοτεύται απϐ τρύα ιδρϑματα: το
Cyclades Preservation Fund, το Ionian Environment Foundation και το Ίδρυμα Καπετϊν Βαςύλη
και Κϊρμεν Κωνςταντακοποϑλου. Κατϊ τη διϊρκεια του Εθνικοϑ Αναπτυξιακοϑ υνεδρύου –
ΕΠΑ 2021-2027, το οπούο ξεκύνηςε εκ νϋου τη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ ςτην Ελλϊδα, τονύςαμε
την ανϊγκη επανεξϋταςησ των προτεραιοτότων χρηματοδϐτηςησ. Η ανϊγκη αυτό ενιςχϑεται
λϐγω των προτεραιοτότων χρηματοδϐτηςησ που θϋτουν τα ύδια τα ευρωπαώκϊ ταμεύα.
Προκειμϋνου να εντοπύςουμε χρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ για δρϊςεισ που θα μποροϑν να
υποςτηρύξουν την πρϊςινη μετϊβαςη επιλεγμϋνων τομϋων - ενϋργειασ, τουριςμοϑ, γεωργύασ
και αλιεύασ, που ϋχουν ςημαντικϐ οικολογικϐ αντύκτυπο, εξετϊςαμε και αναλϑςαμε τα ςχετικϊ
ςχϋδια κανονιςμών των διακριτών χρηματοδοτικών μϋςων. Η ανϊλυςη προγραμματύζεται να
παρουςιαςτεύ το 2021.
Αν και η νϋα προγραμματικό περύοδοσ αποτελεύ ευκαιρύα για μύα διαφορετικό αναπτυξιακό
προςϋγγιςη, μετϊ την αρχικό διακοπό λϐγω τησ πανδημύασ και τησ κοινωνικόσ και οικονομικόσ
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κρύςησ που ακολοϑθηςε, ο ςχεδιαςμϐσ τησ παρϋμεινε ςε ςυντριπτικϐ βαθμϐ αδιαφανόσ, ϐπωσ
ςημειώςαμε δημϐςια. Μϐνο ςτο τϋλοσ του 2020 οργανώθηκε μύα δημϐςια διαβοϑλευςη για τισ
ςτρατηγικϋσ κατευθϑνςεισ του Εθνικοϑ χεδύου Ανϊκαμψησ, ςτην οπούα υποβϊλαμε ςχϐλια και
προτϊςεισ. Επύςησ, ςυμμετεύχαμε ςτισ αρχικϋσ διαβουλεϑςεισ για τα νϋα περιφερειακϊ
προγρϊμματα που θα ςυγχρηματοδοτηθοϑν απϐ ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ, η κατϊρτιςη των
οπούων αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ εντϐσ του 2021 και ςτην οπούα επιδιώκουμε να
ςυνειςφϋρουμε.
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Δίκαιη Μετάβαςη
Η Ευρώπη προχωρϊ γρόγορα και αμετϊκλητα προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα. Η
εξϋλιξη του ενεργειακοϑ μεύγματοσ ςτην Ελλϊδα και την Ευρώπη δεύχνει ϐτι η εποχό του
λιγνύτη και του ϊνθρακα ϋχει τελειώςει. Κϑρια πρϐκληςη, τώρα, εύναι αυτό η μη αναςτρϋψιμη
ενεργειακό μετϊβαςη προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα να πραγματοποιηθεύ με δύκαιο τρϐπο
για εκεύνεσ τισ κοινωνύεσ, οι οπούεσ επύ δεκαετύεσ θυςιϊζουν την ευημερύα και τη ςυνολικό
ποιϐτητα ζωόσ τουσ για να ωθόςουν την ευρωπαώκό οικονομύα.
Σο ϋτοσ 2020 αποδεύχθηκε κομβικϐ ϋτοσ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη, καθώσ η Ευρωπαώκό
Επιτροπό πρϐτεινε τη θϋςπιςη Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ και η Ελλϊδα ξεκύνηςε την
προετοιμαςύα ενϐσ χεδύου Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ. υμμετεύχαμε ενεργϊ ςε αυτϋσ
τισ εξελύξεισ, καθιςτώντασ το Δύκαιη Μετϊβαςη ϋναν απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ τομεύσ
εργαςύασ μασ, εςτιϊζοντασ ςε αυτϐν την ϋρευνα και ανϊλυςη μασ, δρϊςεισ ςυνηγορύασ ςε
εθνικϐ και ευρωπαώκϐ επύπεδο και ποικύλεσ ςυνεργαςύεσ με ϊλλεσ ΜΚΟ ςε ϐλη την ΕΕ, καθώσ με
τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, τισ τοπικϋσ και περιφερειακϋσ αρχϋσ και ϊλλουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ.
Με την ϋκθεςό μασ με τύτλο «Δύκαιη Μετϊβαςη: Ιςτορικϐ, Εξελύξεισ και Προκλόςεισ ςε Ελλϊδα
και Ευρώπη», που παρουςιϊςτηκε τον Ιοϑλιο του 2020, ςτοχεϑςαμε να παρϋχουμε μια πλόρη
επιςκϐπηςη, να μοιραςτοϑμε διδϊγματα που προκϑπτουν και να παρουςιϊςουμε προτϊςεισ
γϑρω απϐ τη Δύκαια Μετϊβαςη.
Όςον αφορϊ τον κανονιςμϐ τησ ΕΕ για το Σαμεύο για τη Δύκαιη Μετϊβαςη, παρακολουθόςαμε
ςτενϊ ϐλα τα βόματα των διαπραγματεϑςεων και επικεντρώςαμε τισ προςπϊθειϋσ μασ,
πρώτον, ςτην αναζότηςη μιασ πιο δύκαιησ κατανομόσ τησ διαθϋςιμησ χρηματοδϐτηςησ μεταξϑ
των κρατών μελών τησ ΕΕ και, δεϑτερον, ςε δικλεύδεσ αςφαλεύασ που θα κατευθυνθοϑν τουσ
πϐρουσ προσ τεχνολογύεσ καθαρόσ ενϋργειασ και αποθόκευςησ ενϋργειασ, εξαςφαλύζοντασ μια
δύκαιη και πρϊςινη μετϊβαςη για τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ ΕΕ. Η ανϊλυςό μασ παρουςιϊςτηκε
ςε μια ϋκθεςη με τύτλο «Προσ μια πιο δύκαιη κατανομό του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ». Ενώ
τα κριτόρια κατανομόσ δεν ϊλλαξαν, ξεχωρύςαμε το γεγονϐσ ϐτι ϐλοι οι Έλληνεσ
ευρωβουλευτϋσ απϐ τα τρύα κϑρια πολιτικϊ κϐμματα υποςτόριξαν τροπολογύεσ που θα ϋκαναν
την κατανομό πιο δύκαιη, ςε μια ςπϊνια διακομματικό, εθνικό, ςυναύνεςη, η οπούα εύναι
απαραύτητη για τη Δύκαιη Μετϊβαςη.
Πϋρα απϐ τισ διαπραγματεϑςεισ για το ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ που
παρακολουθόςαμε ςτενϊ, ςυνεχύςαμε να ςυμμετϋχουμε ςτην πλατφϐρμα για τη μετϊβαςη των
λιγνιτικών περιφερειών τησ Ευρώπησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο (Coal Regions in Transition
Platform) καθώσ και ςτισ πρώτεσ ςυναντόςεισ τησ νϋασ πλατφϐρμασ για τη Δύκαιη Μετϊβαςη
τησ ΕΕ, ςυνεργαζϐμενοι με ευρωπαώκϋσ ΜΚΟ ςτη διατϑπωςη ςυγκεκριμϋνων ερωτόςεων και
προτϊςεων για τη νϋα πλατφϐρμα. υμμετεύχαμε επύςησ, ςτο 3ο (διαδικτυακϐ) Υϐρουμ των
Δημϊρχων, το οπούο ςυνδιοργανώθηκε απϐ τον Δόμαρχο του Bytom τησ Πολωνύασ και τϋςςερα
γραφεύα του WWF (Πολωνύα, Γερμανύα, Βουλγαρύα και Ελλϊδα). Νωρύτερα το 2020, η
ςυνεργαςύα με το WWF Γερμανύασ για την υποςτόριξη τησ υλοπούηςησ του ϋργου EUKI «Just
Transition in South East Europe» εύχε ολοκληρωθεύ.
Επιπλϋον, ςυμμετεύχαμε ςτην εναρκτόρια ςυνϊντηςη τησ Πρωτοβουλύασ για την υποςτόριξη
τησ μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιφερειών ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια και την Ουκρανύα. Και ςε
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αυτό την περύπτωςη, ςυνειςφϋραμε ςτη διατϑπωςη των προτϊςεων των ΜΚΟ, ςτηριζϐμενοι
ςτην εμπειρύα που ϋχουμε αποκτόςει γϑρω απϐ τα θϋματα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ.
ε εθνικϐ και τοπικϐ επύπεδο ςυμμετεύχαμε ςε δημϐςιεσ διαβουλεϑςεισ και εμπλουτύςαμε τον
δημϐςιο διϊλογο ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμϐ τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτισ δϑο λιγνιτικϋσ περιοχϋσ
τησ Ελλϊδασ, τη Δυτικό Μακεδονύα και τη Μεγαλϐπολη. Ο ςχεδιαςμϐσ αυτϐσ αποτελεύ
προαπαιτοϑμενο για την πρϐςβαςη ςτουσ πϐρουσ που διατύθενται απϐ το ευρωπαώκϐ Σαμεύο
Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Επιπλϋον, το Green Tank επιλϋχθηκε ωσ ο μοναδικϐσ εκπρϐςωποσ ΜΚΟ
που ςυμμετεύχε ςτην Περιφερειακό Ομϊδα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςτη Δυτικό Μακεδονύα.
Επιςκεφθόκαμε και τισ δϑο περιοχϋσ πριν ξεςπϊςει η πανδημύα και διατηρόςαμε επαφό με τισ
τοπικϋσ αρχϋσ και πολλοϑσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ καθ 'ϐλη τη διϊρκεια του ϋτουσ. Με τισ θϋςεισ
και τισ δρϊςεισ μασ ςτοχεϑςαμε ςτη διαςφϊλιςη επαρκών πϐρων και ςτην προτεραιϐτητα που
πρϋπει να δοθεύ προτεραιϐτητα ςε βιώςιμεσ επιλογϋσ για το μϋλλον των λιγνιτικών περιοχών,
υποςτηρύζοντασ επενδϑςεισ καθαρόσ ενϋργειασ και αποθόκευςησ ενϋργειασ.
Επιπρϐςθετα, τονύςαμε τισ δυνατϐτητεσ που μποροϑν να ϋχουν οι ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ ςτη
Δύκαιη Μετϊβαςη. Ειδικϊ δώςαμε ϋμφαςη ςτισ κοινϐτητεσ ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ που
αναπτϑςςονται απϐ τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ και την τοπικό αυτοδιούκηςη και επιςημϊναμε την
ανϊγκη για μϋτρα και κεφϊλαια για την υποςτόριξη τησ ανϊπτυξόσ τουσ.
Σονύςαμε επύςησ την ανϊγκη για αυξημϋνη ςυμμετοχό των τοπικών κοινωνιών και τησ
κοινωνύασ των πολιτών ςτην ανϊπτυξη και εφαρμογό των ςχεδύων Δύκαιησ Μετϊβαςησ. ε
αυτϐ το πλαύςιο, ςε ςυνεργαςύα με την Αναπληρώτρια Καθηγότρια του Πανεπιςτημύου Αθηνών
και μϋλοσ τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ του Green Tank, Εμμανουϋλα Δοϑςη, το ερευνητικϐ
ινςτιτοϑτο «ΔιαΝΕΟςισ» και την εταιρεύα δημοςκοπόςεων MARC, πραγματοποιόςαμε την
πρώτη δημοςκϐπηςη ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ ςχετικϊ με τη μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςόσ μασ διανεμόθηκαν ευρϋωσ και ςυζητόθηκαν
ςε περιφερειακϐ και εθνικϐ επύπεδο.
Οι εργαςύεσ ςε αυτϐν τον θεματικϐ τομϋα βρύςκονται ςε εξϋλιξη, καθώσ o ςχεδιαςμϐσ τησ
Δύκαιησ Μετϊβαςησ αναμϋνεται να ςυνεχιςτεύ και το 2021. Σο Green Tank θα επιμεύνει ςτισ
προςπϊθειϋσ του και παρϊλληλα θα εξακολουθόςει να εμπλουτύζει τη δημϐςια ςυζότηςη. τισ
αρχϋσ του 2021, μϋςα απϐ μύα νϋα ςυνεργαςύα με το ελληνικϐ γραφεύο του Ιδρϑματοσ HeinrichBöll, εύχε όδη προγραμματιςτεύ μια διαδικτυακό εκδόλωςη για τη Δύκαιη Μετϊβαςη ςτη Δυτικό
Μακεδονύα.

9

Εξωςτρέφεια – Διάδραςη
Καθ 'ϐλη τη διϊρκεια του 2020 χτύςαμε ςτη δυναμικό του προηγοϑμενου ϋτουσ με ςτϐχο να
ενιςχϑςουμε την αλληλεπύδραςη και τη ςυνεργαςύα με καύριουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ,
παρϋχοντασ τισ αναλϑςεισ και προτϊςεισ μασ. υμμετεύχαμε ςτισ τακτικϋσ ςυναντόςεισ που
πραγματοπούηςε ο Τπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ με τισ περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ,
καθώσ και ςε ςυναντόςεισ με τα κϐμματα τησ αντιπολύτευςησ. Ενημερώναμε βουλευτϋσ,
ευρωβουλευτϋσ και φορεύσ λόψεων αποφϊςεισ για ςημαντικϋσ εξελύξεισ διατυπώνοντασ
τεκμηριωμϋνεσ απϐψεισ και προτϊςεισ. υνειςφϋραμε επύςησ με ςχϐλια ςε ευρωπαώκϋσ, εθνικϋσ
και περιφερειακϋσ διαβουλεϑςεισ και ςυμμετεύχαμε ςε διαλϐγουσ και επύςημεσ πλατφϐρμεσ.
Πραγματοποιόςαμε ςυναντόςεισ και ςυνεργαςτόκαμε με περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ και
διϊφορουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ.
Καθώσ ο κϐςμοσ ςτρϊφηκε ςε εικονικϋσ διαδικτυακϋσ ςυναντόςεισ λϐγω τησ πανδημύασ,
κληθόκαμε επανειλημμϋνα ωσ ομιλητϋσ ςε διϊφορεσ εκδηλώςεισ και ςυνϋδρια. Αυτϐ μασ
προςϋφερε την ευκαιρύα να μοιραςτοϑμε τισ θϋςεισ και τισ προτϊςεισ μασ ςε ποικύλο κοινϐ,
ςυμμετϋχοντασ και ενιςχϑοντασ τον δημϐςιο διϊλογο.
Επιπλϋον, ο δύγλωςςοσ ιςτϐτοποσ του Green Tank ανανεωνϐταν και εμπλουτιζϐταν με
ςυνϋπεια, και παραμϋνει ο κϑριοσ κϐμβοσ πληροφοριών ςχετικϊ με το ϋργο και τισ δρϊςεισ μασ.
Επύςησ, αυξόςαμε τη δραςτηριοπούηςη μασ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ενημερώνοντασ
τακτικϊ τουσ λογαριαςμοϑσ μασ με ειδόςεισ και ϊλλα νϋα, και προςθϋτοντασ το Facebook, ςτο
Twitter και το LinkedIn, τα οπούα όταν ενεργϊ όδη απϐ πϋρυςι.
Επιπλϋον, διατηρόςαμε μια ςταθερό παρουςύα ςτα ΜΜΕ, με δελτύα τϑπου, ςχϐλια, δηλώςεισ
και ςυνεντεϑξεισ ςτον ϋντυπο και ηλεκτρονικϐ τϑπο, καθώσ και ςε ραδιοφωνικοϑσ και
τηλεοπτικοϑσ ςταθμοϑσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ.
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Συνεργαςίεσ – Συμμαχίεσ
Καθ 'ϐλη τη διϊρκεια του 2020, εμβαθϑναμε όδη εδραιωμϋνεσ ςυνεργαςύεσ, διευρϑνοντασ
παρϊλληλα το δύκτυο ςυνεργατών μασ.
Επιπλϋον, υλοποιόςαμε κοινϋσ δρϊςεισ με περιβαλλοντικϋσ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτην
Ελλϊδα και το εξωτερικϐ ό και με ϊλλουσ φορεύσ.
Επιπλϋον, προςχωρόςαμε ςε νϋεσ ςυμμαχύεσ, ϐπωσ το δύκτυο των ευρωπαώκών δεξαμενών
ςκϋψησ Think Sustainable Europe, ενώ το 2021 αναμϋνουμε να γύνουμε επύςημα αποδεκτού ωσ
μϋλη του CAN (Climate Action Network) Europe.
Η παρακϊτω λύςτα περιλαμβϊνει τισ ςημαντικϐτερεσ ςυνεργαςύεσ μασ το 2020:

ΑΡΙΩΝ

Αρκτοϑροσ

ΑΡΦΕΛΩΝ

ΔιαΝΕΟςισ

Εθνικϐ και Καποδιςτριακϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών

Εθνικϐ Κϋντρο Περιβϊλλοντοσ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ (ΕΚΠΑΑ)

Καλλιςτώ

Οικολογικό Εταιρεύα Ανακϑκλωςησ

Οργανιςμϐσ Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ (ΟΥΤΠΕΚΑ)

Οργϊνωςη Γη

Πύνδοσ Περιβαλλοντικό

Υορϋασ Διαχεύριςησ Δϋλτα Νϋςτου-Βιςτωνύδα-Ιςμαρύδα και Θϊςοσ

CAN (Climate Action Network) Europe

Carbon Market Watch

CEE Bankwatch

ClientEarth

Ecocity

EBC - Europe Beyond Coal

EEB

IIED – International Institute for the Environment and Development

iSea

MARC

MEDASSET

MedINA

MOm

University of Cambridge, Department of Land Economy

WWF

ZERO
Συμμαχίεσ





Balkan Coal Network
CAN (Climate Action Network) Europe
EBC – Εurope Beyond Coal
Think Sustainable Europe

11

12

Διοικητική οργάνωςη
Σο Green Tank αναπϐφευκτα επηρεϊςτηκε απϐ τισ ϊνευ προηγουμϋνου ςυνθόκεσ που
δημιοϑργηςε η πανδημύα COVID-19. Πολλϊ απϐ τα αρχικϊ μασ ςχϋδια, ειδικϊ ςχετικϊ με τη
διοργϊνωςη δια ζώςησ ςυναντόςεων, εκδηλώςεων και ταξιδιών, ανατρϊπηκαν. Δύνοντασ
προτεραιϐτητα ςτην υγεύα τησ ομϊδασ μασ, η οπούα εύχε μϐλισ μεγαλώςει με την προςθόκη τησ
νϋασ ςυνεργϊτιδασ πολιτικόσ, ξεπερϊςαμε την πρϐκληςη, επιδεικνϑοντασ προςοχό, γρόγορα
αντανακλαςτικϊ και ευελιξύα. Μεταβόκαμε ςε καθεςτώσ τηλε-εργαςύασ και βρόκαμε νϋουσ
τρϐπουσ ςυνεργαςύασ ωσ ομϊδα. Σο πλϋον ωςτϐςο ςημαντικϐ εύναι ϐτι διαςφαλύςαμε η
ςτϐχευςη μασ για διαμϐρφωςη λϑςεων πολιτικόσ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον θα παρϋμεινε
αλώβητη.
Σαυτϐχρονα, επιδιώξαμε τη βελτύωςη τησ επιχειρηςιακόσ μασ ικανϐτητασ, η οπούα ϋχει γύνει πιο
ςυςτηματικό και ϋτςι όταν δυνατϐν να ανταποκριθοϑμε ςτισ αυξανϐμενεσ απαιτόςεισ ςϑνταξησ
προτϊςεων χρηματοδϐτηςησ και υποβολόσ αναφορών. Μεταξϑ τησ ςημαντικϐτερησ εξϋλιξησ
όταν ϐτι για τα ϋτη 2018 και 2019 ελεγχθόκαμε απϐ ανεξϊρτητο ορκωτϐ λογιςτό.
Δεςμευτόκαμε επύςησ να διατηρόςουμε και, ςτην πραγματικϐτητα, ελπύζαμε να αυξόςουμε την
ομϊδα μασ. Πρϊγματι, ςτο τϋλοσ του 2020 ανακοινώςαμε δϑο νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ - για
αναλυτό/τρια ενεργειακόσ πολιτικόσ και ερευνητό/τρια πολιτικόσ - οι οπούεσ καλϑφθηκαν ςτισ
αρχϋσ του 2021.
Παρϊλληλα, τα μϋλη τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ Green Tank ςυνϋχιςαν ατομικϊ και
ςυλλογικϊ να μασ υποςτηρύζουν, ϐποτε χρειαςτεύ.
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Οικονομικά ςτοιχεία 2020
Σο 2020 ξεκύνηςε με μια γερό οικονομικό βϊςη, ωσ αποτϋλεςμα των προςπαθειών που
ολοκληρώθηκαν το προηγοϑμενο ϋτοσ. Η κϑρια προτεραιϐτητϊ μασ όταν η επιτυχόσ και
αποτελεςματικό υλοπούηςη των προτϊςεων και ςυνεργαςιών για τισ οπούεσ εύχαν εγκριθεύ
επιχορηγόςεισ και εύχε εξαςφαλιςτεύ η χρηματοδϐτηςη.
Παρϊλληλα, κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ διερευνόςαμε νϋεσ ευκαιρύεσ για υποβολό
ανταγωνιςτικών προτϊςεων, μερικϋσ απϐ τισ οπούεσ μαζύ με ϊλλουσ εταύρουσ, καθώσ και για τη
δημιουργύα νϋων ςυνεργαςιών. Ενδεικτικϊ, υποβϊλαμε νϋεσ προτϊςεισ επιχορόγηςησ, ςε
ςυνεργαςύα με την iSea ςτο Active Citizens Funds Greece, το οπούο εντϊςςεται ςτισ
επιχορηγόςεισ του ΕΟΦ 2014 - 2021 (EEA Grants) καθώσ και με μύα ευρεύα κοινοπραξύα με
επικεφαλόσ του ϋργου την Carbon Market Watch για ϋνα ϋργο Life Climate Governance and
Information, η υλοπούηςη των οπούων δεν θα ξεκινόςει παρϊ αργϐτερα μϋςα το 2021.
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Αναλυτικϐτερα οι πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ του Green Tank:
Ιδρύματα – Επιχορήγηςη




Άλλοι οργανιςμοί – Επιχορήγηςη


35,0%

2.352,27 €

1,3%

2.246,11 €

1,2%

0,00 €
29.924,14 €

0,0%
16,2%

8.403,47 €
16.989,62 €
59.931,96 €
184.254,27 €

4,6%
9,2%
32,5%
100,0%

Climate Action Network – Europe Beyond Coal Campaign

Θεςμικοί φορείσ – Επιχορήγηςη


64.406,70 €

European Climate Foundation
Ionian Environmental Foundation
Ίδρυμα Καπετϊν Βαςύλη και Κϊρμεν Κωνςταντακϐπουλου

Active Citizens Fund Greece – EEA Grants

Ιδιώτεσ – Δωρεέσ
Έςοδα – Άλλοι οργανιςμοί
ClientEarth

MedINA

WWF Germany

ΔιαΝΕΟςισ

Ίδρυμα Heinrich Boell – Ελλϊδα

University of Cambridge

Διεθνϋσ Κϋντρο Ελληνικών και Μεςογειακών πουδών
(ΔΙΚΕΜΕ)

MEDASSET
Άλλο (Ειςφορϊ εταύρων, Μϋτρα ςτόριξησ COVID19, τϐκοι κτλ)


Ταμειακέσ Υποχρεώςεισ & Προκαταβολέσ 2019
Χρηματικά διαθέςιμα (1/1/2020)
Σύνολο

Οι πηγϋσ των (νϋων) χρηματοδοτόςεων που διαςφαλύςτηκαν εντϐσ του 2020 του Green Tank
ϑψουσ 124.322,31€, εξαιρώντασ δηλαδό, τα χρηματικϊ διαθϋςιμα την 1/1/2020,
αποτυπώνεται ςτο ακϐλουθο διϊγραμμα:
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Όςον αφορϊ ςτισ δαπϊνεσ, το μεγαλϑτερο μϋροσ των δαπανών αφορϊ ςτην υλοπούηςη των
προγραμμϊτων του Green Tank, δηλαδό των ϋργων και των δρϊςεων μασ.
Αναλυτικϐτερα οι δαπϊνεσ μασ:
Διοίκηςη
Επικοινωνία
Προγράμματα
Υπόλοιπο διαθέςιμο (31/12/2020)
ΣΥΝΟΛΟ

18.131,55 €
0,00 €
109.795,84 €
56.326,88 €
184.254,27 €

9,8%
0,0%
59,6%
30,6%
100%

Η κατανομό των δαπανών του Green Tank κατϊ το 2020, δηλαδό, εξαιρώντασ το υπϐλοιπο
διαθϋςιμο ςτισ 31/12/2020, αποτυπώνεται ωσ εξόσ:
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Στόχοι του Green Tank για το 2021
Κοιτώντασ το 2021, θϋςαμε τουσ ακϐλουθουσ ςτϐχουσ:








Να παραμεύνουμε υγιεύσ, ευϋλικτοι και περόφανοι για το ϋργο που επιτελοϑμε.
Να ςυνεχύςουμε τον δυναμικϐ μασ ρϐλο με παρεμβϊςεισ πολιτικόσ και προτϊςεισ ςε ϐλουσ
τουσ θεματικοϑσ τομεύσ δραςτηριοπούηςησ μασ.
Να εμβαθϑνουμε τισ υπϊρχουςεσ ςυνεργαςύεσ και να διερευνόςουμε νϋεσ.
Να διαςφαλύςουμε μια ομαλό μετϊβαςη ωσ μεγαλϑτερη ομϊδα, αρχικϊ εργαζϐμενοι εξ
αποςτϊςεωσ και τελικϊ προςαρμϐζοντασ τον χώρο του γραφεύου μασ και τισ μεθϐδουσ
εργαςύασ για να καλϑψουμε καλϑτερα τισ ανϊγκεσ μασ.
Να εξαςφαλύςουμε επαρκεύσ πϐρουσ για την υλοπούηςη του ορϊματοσ του Green Tank.
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Παράρτημα - Δράςεισ του Green Tank 2020
Εκθϋςεισ- Αναλϑςεισ
1. Προσ μια πιο δύκαιη κατανομό του Σαμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ, 3.7. 2020
2. Δύκαιη Μετϊβαςη: Ιςτορικϐ, εξελύξεισ και προκλόςεισ ςε Ελλϊδα και Ευρώπη, 28.7.2020
3. Ανϊλυςη: Σι πιςτεϑουν οι πολύτεσ των λιγνιτικών περιοχών για την απολιγνιτοπούηςη και
τη μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό; 27.11.2020
4. Προτεραιϐτητα ςτη Υϑςη: Αξιολϐγηςη τησ υλοπούηςησ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για τη
Βιοποικιλϐτητα, 9.12.2020
5. Σεχνολογύεσ αποθόκευςησ ενϋργειασ: Προκλόςεισ και Προοπτικϋσ, 23.12.2020

υμμετοχό ςε Διαβουλεϑςεισ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Δημϐςια διαβοϑλευςη για το πολυνομοςχϋδιο του ΤΠΕΝ, 13.3.2020
χϐλια για το νομοςχϋδιο «Εκςυγχρονιςμϐσ Περιβαλλοντικόσ Νομοθεςύασ», 19.3.2020
Ακρϐαςη φορϋων για το νομοςχϋδιο του ΤΠΕΝ ςτη Βουλό, 20.4.2020
Δημϐςια διαβοϑλευςη για το Ευρωπαώκϐ ϑμφωνο για το κλύμα, 18.6.2020
Δημϐςια διαβοϑλευςη για τουσ ςτϐχουσ του 2030, 18.6.2020
Δημϐςια διαβοϑλευςη του Δόμου Κοζϊνησ για το ςχϋδιο δύκαιησ αναπτυξιακόσ μετϊβαςησ,
5.7.2020.
χϐλια επύ των οκτώ ςχεδύων δρϊςησ για προςτατευϐμενα εύδη και τϑπουσ οικοτϐπων,
11.8.2020
Τποβολό ςχολύων ςτην Αντιπεριφϋρεια Μετϊβαςησ τησ Δ. Μακεδονύασ και ςτην ομϊδα
ςυμβοϑλων ΔΑΜ ςχετικϊ με το Master Plan που παρουςιϊςτηκε ςτην περιφερειακό
ομϊδα τησ Δ. Μακεδονύασ ςτισ 7.9.2020, 11.9.2020
ημεύωμα με ςχϐλια μετϊ την τηλεδιϊςκεψη με τον Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ
επύ του ςχεδύου νϐμου του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ με τύτλο
«Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Φωροταξικόσ και Πολεοδομικόσ νομοθεςύασ» μαζύ με iSea και
MEDASSET, 14.9.2020
Τποβολό απαντόςεων ςε ερωτηματολϐγιο ςυμμετϋχοντασ ςτη διαδικαςύα δημϐςιασ
διαβοϑλευςησ του ϋργου INVALIS, με θϋμα τα χωροκατακτητικϊ (ειςβλητικϊ) ξενικϊ εύδη,
30.9.2020
Δημϐςια διαβοϑλευςη για το χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΔΑΜ): 16
προτϊςεισ για το χϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ των λιγνιτικών περιοχών,
13.10.2020
υμμετοχό ςτην ϋρευνα του ϋργου LIFE-IP AdaptInGR για την υλοπούηςη τησ
Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Προςαρμογό ςτην Κλιματικό Αλλαγό, Σηλεφωνικό
ςυνϋντευξη, 12.11.2020
υμμετοχό ςτη διαδικτυακό διαβοϑλευςη – ςυλλογό ςτοιχεύων για την αξιολϐγηςη τησ
εφαρμογόσ τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ τησ ΕΕ ςτην Ελλϊδα, 30.11.2020.
Δημϐςια διαβοϑλευςη επύ των τρατηγικών Κατευθϑνςεων του Ελληνικοϑ χεδύου
Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, 20.12.2020
υμμετοχό ςτην εναρκτόρια ημερύδα – διαβοϑλευςη και τη διαβοϑλευςη για το περιβϊλλον,
που οργϊνωςε η Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων, 18.12.2020 and 22.12.2020.
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Νομικϋσ ενϋργειεσ
1. Αύτηςη ακϑρωςησ για ΠτολεμαϏδα 5, 14.9.2020
2. Κοινό αναφορϊ με 17 περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ ςχετικϊ με την κύνηςη τροχοφϐρων
οχημϊτων κατϊ τη διϊρκεια γυρύςματοσ τηλεοπτικόσ εκπομπόσ εθνικόσ εμβϋλειασ ςε
προςτατευϐμενη περιοχό τησ Ελαφονόςου, 10.12.2020

Άρθρα γνώμησ
1. Πϐςο δύκαιοσ εύναι ο νϋοσ Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ; , energypress, 17.1.2020
2. Άλλο ϋνα νϋο πλαύςιο για την προςταςύα τησ φϑςησ ό ουςιαςτικό βελτύωςη; Huffingtonpost,
18.2.2020
3. Περιβϊλλον ό ανϊπτυξη: ϋνα παλιϐ δύλημμα επιςτρϋφει, ΣΟ ΒΗΜΑ, 26.3.2020
4. Μετϊ το Παρύςι: Εξελύξεισ ςτην Ευρωπαώκό ενεργειακό και κλιματικό πολιτικό, Περιοδικϐ η
Υϑςη, 27.3.2020
5. Ενεργειακϋσ Κοινϐτητεσ: Ένα εργαλεύο που ςτη χώρα μασ μϋνει αχρηςιμοπούητο, ςε
αντύθεςη με ϐλη την Ευρώπη, energypress, 10.4.2020
6. Ξεκύνηςε η πρώτη μεγϊλη μϊχη για την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, energypress,
14.5.2020
7. Εύναι ϋτοιμη η Ελλϊδα να δώςει προτεραιϐτητα ςτη φϑςη;. HuffPost Greece. 21.5.2020
8. Ποιοσ εύπε ϐτι η Ευρώπη δεν ακοϑει; Ο ρυπαύνων πληρώνει, Πρωινϐσ Λϐγοσ Κοζϊνησ,
29.5.2020
9. Μια επιβεβλημϋνη απϊντηςη ςτον Πϊρι Κουκουλϐπουλο Φρϐνοσ Κοζϊνησ, 25.6.2020
10. Μια ακϐμα απϊντηςη ςτον Πϊρι Κουκουλϐπουλο, kozan.gr, 6.7.2020
11. Master Plan Δυτικόσ Μακεδονύασ: απϐ τον λιγνύτη ςτο ορυκτϐ αϋριο (;), energypress.gr
14.9.2020
12. Εθνικό ςυναύνεςη γϑρω απϐ το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ energypress.gr
16.09.2020.
13. Μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό εποχό για ποιουσ και με ποιουσ; HuffPost.gr 17.09.2020
14. Ο ποταμϐσ Αώοσ οδηγεύ την Ελλϊδα ςτην πρωτοπορύα τησ Ευρώπησ, HuffPost.gr
22.09.2020
15. Απολιγνιτοπούηςη: 1 χρϐνοσ μετϊ, Φρϐνοσ Κοζϊνησ, 24.9.2020
16. χεδιαςμϐσ ΕΠΑ και Σαμεύου Ανϊκαμψησ χωρύσ διαβοϑλευςη; 28.10.2020
17. Σϋλοσ ςτο ορυκτϐ αϋριο απϐ το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, energypress.gr, 10.12.2020
18. Σο μϋλλον τησ ΠτολεμαϏδασ 5 και η δϋςμευςη CO2, Φρϐνοσ Κοζϊνησ, 19.12.2020
19. Σο ςτούχημα τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο, Περιοδικϐ Παρϋμβαςη, 19.12.2020

Δηλώςεισ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απϐ την «ευλογύα» του λιγνύτη ςτο Μϊντςεςτερ τησ Ελλϊδασ, TO BHMA, 16.02.2020
Σα περύεργα κριτόρια για τα κονδϑλια του λιγνύτη, TO BHMA, 8.3.2020
Η πανδημύα θα αλλϊξει το… κλύμα ό θα ακυρώςει το Green Deal;, TO BHMA τησ Κυριακόσ,
12.4.2020.
Εκτεταμϋνεσ αλλαγϋσ του ΤΠΕΝ ςτο περιβαλλοντικϐ νομοςχϋδιο , ΣΟ ΒΗΜΑ, 13.4.2020.
Πόραμε το μϊθημα μασ απϐ τον κορωνοώϐ; Athens Voice, 21.04.2020
χϐλιο για την κατϊθεςη του περιβαλλοντικοϑ νομοςχεδύου του ΤΠΕΝ, ΣΟ ΒΗΜΑ,
27.4.2020
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
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