
 

 

Γραμματεία της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρή 

Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» -  Έναρξη 2ου Σταδίου 
 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησε ένα νέο στάδιο δράσεων της Γραμματείας της 

πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» (Clean 

Energy for EU Islands Secretariat).  Τα επόμενα δύο χρόνια, η Γραμματεία θα συνδυάσει 

πρωτοβουλίες από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up), με υποστήριξη από ειδικούς, οδηγώντας σε 

έργα καθαρής ενέργειας στα νησιά. Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην εν λόγω πρωτοβουλία προκειμένου 

να συντονίσει και να υποστηρίξει τις σχετικές δράσεις, ως υπεργολάβος, σε εθνικό επίπεδο. 

Η κεντρική μέθοδος βασίζεται στο τρίπτυχο: Διερεύνηση, Διαμόρφωση και Δράση (Explore, Shape & 

Act). Σε πολλά νησιά στην ΕΕ υπάρχει ήδη ετοιμότητα δράσης. Η Γραμματεία θα βοηθήσει τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών των νησιών να υποβάλουν την πρότασή τους και να εξασφαλίσουν 

χρηματοδότηση για τα ενεργειακά τους έργα. Σε άλλα νησιά, τώρα προχωρούν οι διαδικασίες πέρα 

από τα Σχέδια Ενεργειακής Μετάβασης και τις ενεργειακές στρατηγικές τους, δηλαδή στον 

σχεδιασμό της εφαρμογής. Η Γραμματεία θα παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου οι 

αρχές αυτοδιοίκησης των νησιών αυτών να διαμορφώσουν τα σχέδια και τα σχετικά έργα. Σε άλλα 

νησιά, τέλος, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε να εμπλακεί η τοπική κοινότητα στη 

διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων. Εκεί, η Γραμματεία θα καθοδηγήσει τη δημιουργία τοπικών 

συνεργατικών σχημάτων, ώστε να καθορίσουν τη στρατηγική μετάβασης. Αυτή η προσέγγιση, 

προσανατολισμένη στη δράση, θα οδηγήσει τα νησιά της ΕΕ στο επόμενο στάδιο της καθαρής 

ενεργειακής μετάβασης, έτσι ώστε τα νησιά που βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης, να μπορούν 

να δράσουν στο άμεσο μέλλον. 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο δράσεων της Γραμματείας: 

o Δυνατότητα συμμετοχής των νησιών στην πρωτοβουλία μέσω της Δέσμευσης για Καθαρή 
Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά (Clean Energy for EU Islands Pledge), επιδεικνύοντας με 
αυτό τον τρόπο τις φιλοδοξίες τους στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά νησιά. 

o Διοργάνωση σεμιναρίων (Ενεργειακές Ακαδημίες) για τις τοπικές νησιωτικές κοινότητες 
προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του νησιού 
τους. 

o Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχετικά έργα. Η έναρξη αναμένεται την άνοιξη του 
2021 και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι από τα νησιά θα μπορούν να υποβάλουν περιγραφή 
του έργου τους, προκειμένου να λάβουν τεχνική υποστήριξη. 

o Εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη, ώστε τα νησιά να αντιμετωπίσουν τα ενεργειακά 
ζητήματα μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, αλλά και να ξεπεράσουν τεχνικά, κοινωνικά, 
οικονομικά, νομικά και πολιτικά εμπόδια. Η σχετική υποστήριξη δίνεται για την υλοποίηση 
Σχεδίων Ενεργειακής Μετάβασης, Σχεδίων Δράσης και σχετικών έργων. 



o Δημιουργία Αγοράς για τα Νησιά (Islands Marketplace) για να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση σχετικών ενεργειακών έργων, φέρνοντας τις νησιωτικές κοινότητες σε 
επαφή με επενδυτές και τεχνολογικούς παρόχους.  

o Δημιουργία ομάδας σκέψης και προβληματισμού (Think Tank για τα Νησιά) με συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, ώστε να συζητούν 
νομικά και κανονιστικά εμπόδια για την καθαρή ενέργεια στα νησιά, αλλά και να 
καταλήγουν σε συγκεκριμένες λύσεις υπέρβασης των υπαρχόντων εμποδίων. 

o Λειτουργία της ιστοσελίδας της Γραμματείας για την Καθαρή ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά 
Νησιά, ώστε να διαδίδονται στην  Ευρωπαϊκή κοινότητα επιτυχημένες πρακτικές και 
προκλήσεις, δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκτυο ενδιαφερομένων μερών για τα νησιά. 

o Υλοποίηση «EU Island Days», ετήσιες διήμερες εκδηλώσεις που ενισχύουν την προβολή των 
νησιών, συνταιριάζοντας τις ανάγκες των νησιών με τις διαθέσιμες λύσεις. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά 

Νησιά», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euislands.eu/. 

Παρακολουθήστε τις δράσεις μας κατόπιν εγγραφής στο newsletter. 

Η Γραμματεία λειτουργεί μέσω εταιρικού σχήματος, που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο: 

- 3E, Βέλγιο – Συντονισμός και τεχνική συμβουλευτική 
- Th!nk E, Βέλγιο – Θεσμικό πλαίσιο και ρυθμιστικά θέματα για νησιά 
- Steinbeis 2i, Γερμανία – Ομάδα επικοινωνίας 
- DNV, Ολλανδία – Ειδικοί ιστοσελίδων  
- RdA, Πορτογαλία – Ομάδα για θέματα χρηματοδοτήσεων  
- RESCoop.eu, Βέλγιο – Σεμινάρια για βελτίωση ικανοτήτων 
- Eclareon, Γερμανία – Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης θεσμικών και ρυθμιστικών 

ζητημάτων 
 

Η Γραμματεία υποστηρίζεται από δίκτυο περιφερειακών εταίρων για να διασφαλιστεί η διασύνδεση 

με το τοπικό επίπεδο και ο συντονισμός των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο: 

- Samsø Energy Academy, Δανία 
- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ελλάδα 
- Universitat de les Illes Balears, Ισπανία 
- Politecnico di Torino, Ιταλία 
- Island Movement, Κροατία 
- INESC TEC, Πορτογαλία 
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