
                   
 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και οι εταίροι του 

έργου BLUE DEAL, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, οργανώνουν το 1ο Εργαστήριο 

«Μεταφοράς τεχνογνωσίας και συμμετοχικού προγραμματισμού», που θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 12-15 Απριλίου 2021.  

Το BLUE DEAL είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας 

Interreg MED, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση της Γαλάζιας (θαλάσσιας) Ενέργειας (Blue Energy) 

στη Μεσόγειο.  

Η ανάπτυξη έργων Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο, με το υψηλό δυναμικό θαλάσσιων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ταυτόχρονα, τις πολλές και διαφορετικές οικονομικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και τα ποικίλα και πλούσια 

οικοσυστήματα, απαιτείται να πραγματοποιηθεί με ενιαίο, βιώσιμο και κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο, από όλες τις χώρες που την περιβάλλουν. Το BLUE DEAL, 

ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη κοινής προσέγγισης, επιδιώκει τη δημιουργία 

διακρατικών και διαπεριφερειακών συμμαχιών (BLUE DEAL Alliances) και την ανάπτυξη 

διακρατικών δεσμών και συνεργιών μεταξύ δημόσιων και περιφερειακών αρχών, 

τεχνολογικών ιδρυμάτων,  ΜμΕ και της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής.  

Στο 1ο Εργαστήριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πιθανά σενάρια για την 

αξιοποίηση της Γαλάζιας Ενέργειας στο νησί της Κρήτης, όπως προέκυψαν από την τεχνική 

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ και τους εταίρους του BLUE DEAL, με την 

υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων φορέων και αρχώντου νησιού. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργαστηρίου, κατά την πρώτη ημέρα, Δευτέρα, 12 

Απριλίου, θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες για τη Γαλάζια Ενέργεια σε περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και οι προοπτικές που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη 

αυτού του πολλά υποσχόμενου τομέα. Την Τρίτη, 13 Απριλίου, θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα σχετικά με τον σχεδιασμό έργων Γαλάζιας Ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή 

της Κρήτης, ενώ θα ακολουθήσει λεπτομερής συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Η 

τρίτη ημέρα του εργαστηρίου είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του γενικού τοπίου των 

επενδύσεων για τη Γαλάζια Ενέργεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα ανακοινωθεί 

πρόσκληση ανοιχτής καινοτομίας του έργου BLUE DEAL. Η τελευταία ημέρα είναι 

αφιερωμένη στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών για αυτά τα θέματα. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά χρειάζεται να κάνετε εγγραφή μέσω της πλατφόρμας 

https://bluedealmed.eu/.  
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