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Η αξιοποίηση των περιθωριοποιηµένων περιοχών, που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλες τις 

περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (χωµατερές, ανενεργά λατοµεία και ορυχεία 

επιφανειακής εξόρυξης, πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, µολυσµένα πεδία, κλπ.), 

µέσω της ανάπτυξης σε αυτές έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

(αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, βιοµάζα, γεωθερµία, κλπ.), ήταν ο στόχος του 

ευρωπαϊκού έργου M2RES, που ολοκληρώθηκε µέσα στο 2014. Με τον τρόπο αυτό, 

περιοχές που έχουν απολέσει οριστικά τις αρχικές τους χρήσεις και έχουν απαξιωθεί θα 

ανακτήσουν την οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους αξία. 

 

Στο έργο, στο οποίο από Ελληνικής πλευράς µετείχε το ΚΑΠΕ, συγχρηµατοδοτήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), µέσω του Προγράµµατος "South-East Europe 2007-2013". 

Συµµετείχαν εταίροι από κράτη µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Ουγγαρία, Ρουµανία, Σλοβενία) και από χώρες που βρίσκονται στην προενταξιακή φάση 

(Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο). Εκπροσωπήθηκαν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εθνικά 

και τοπικά ενεργειακά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δήµοι, εµπορικά επιµελητήρια, τράπεζες 

κ.ά.   

Στα πρώτα στάδια του έργου διεξήχθησαν λεπτοµερείς έρευνες µε στόχο την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των περιθωριοποιηµένων εδαφών στις περιφέρειες που συµµετείχαν -

οι περιφέρειες Αττικής για την Ελλάδα-, προκειµένου να εκτιµηθεί το τοπικό δυναµικό 

παραγωγής ΑΠΕ. Μετά τις έρευνες σε περιφερειακό επίπεδο, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 

τις περιθωριοποιηµένες εκτάσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να γίνει η επέκταση των 

προβλέψεων σχετικά µε το δυναµικό των έργων τύπου M2RES σε επίπεδο χώρας. 

 

Ως εκπαιδευτικό βοήθηµα για τα στελέχη των ΟΤΑ, παρήχθη 

ο Επιχειρησιακός  Οδηγός «Ανάπτυξη των ΑΠΕ σε 
περιθωριοποιηµένες εκτάσεις». Στον Οδηγό δίνεται ο 

ορισµός των “περιθωριοποιηµένων”  εκτάσεων και 
παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία για τις βασικές τεχνολογίες 

ΑΠΕ, για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας. 

Περιγράφονται έργα τύπου M2RES που έχουν ήδη υλοποιηθεί 
σε χώρες της ΕΕ ως καλές πρακτικές, ενώ δίνονται οι βασικές 

κατευθύνσεις σε ∆ήµους και Περιφέρειες. Προκειµένου να 

είναι ολοκληρωµένη η προσέγγιση, αναφέρονται αναλυτικά 

οι αντίστοιχες νοµοθεσίες και οι αδειοδοτικές διαδικασίες για 

τα έργα τύπου M2RES στις συµµετέχουσες χώρες. 

Το εγχειρίδιο «Μεθοδολογία για την λήψη αποφάσεων από 

τους ΟΤΑ σχετικά µε το εάν τους συµφέρει να επενδύσουν 

σε έργα τύπου M2RES» απευθύνεται ειδικά σε ΟΤΑ που 

ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν στην επικράτειά τους έργα 

τύπου M2RES, προκειµένου να µπορούν να αξιολογήσουν 

αποτελεσµατικά την επένδυση. Αναλύονται οι περιορισµοί 
που µπορεί να αποτρέψουν µια επένδυση, αναφέρονται οι 
κανονισµοί για την εγκατάσταση σταθµών 

ηλεκτροπαραγωγής και ο χρονικός ορίζοντας που απαιτείται για να υλοποιηθεί ένα έργο. 



 

Περιγράφονται τα υποστηρικτικά σχήµατα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην αγορά 

ενέργειας, και, ειδικότερα για τις ΑΠΕ, αναπτύσσεται 
η ανάλυση SWOT και περιγράφεται - αρκετά απλά - 

το πώς γίνεται µια τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση. 

Αναφέρονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη 

που προκύπτουν από έργα τύπου M2RES και 
αναλύονται οι εµπλεκόµενοι κάθε φορά 

παράγοντες, παρέχοντας έτσι µια σφαιρική 

θεώρηση της επένδυσης.     

Τα παραπάνω, µαζί µε άλλα υλικά που παρήχθησαν 

για την διάδοση του έργου, διανεµήθηκαν σε 
πλήθος στελεχών των ΟΤΑ και Περιφερειών της 

χώρας, καθώς και άλλων άµεσα ενδιαφεροµένων 

που παρευρέθησαν σε ενηµερωτικές συναντήσεις, 

συσκέψεις, ηµερίδες, σεµινάρια και άλλες 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Αττική. 

Τα κύρια αποτελέσµατα και οι εµπειρίες που 

αποκοµίσθηκαν από την υλοποίηση του έργου 

συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο «Μετατρέποντας τις 

περιθωριοποιήσεις σε ευκαιρίες για τις ΑΠΕ: 
Εµπειρίες και ∆ιδάγµατα». Σε αυτό συνοψίζονται οι 

καλύτερες επενδυτικές προτάσεις για έργα τύπου M2RES στις 

χώρες τις ΝΑ Ευρώπης, αλλά και τα διδάγµατα που 

προέκυψαν σε κάθε χώρα ξεχωριστά (εµπειρίες, εµπόδια, 

προοπτικές). Περιγράφονται, επίσης, οι 4 πιο επιτυχηµένες 

περιπτώσεις εφαρµογής έργων τύπου M2RES, οι οποίες 

αφορούν σε επιχειρηµατικά σχέδια έργων που υλοποιήθηκαν 

ή είναι έτοιµα προς υλοποίηση προκειµένου να 

αξιοποιηθούν ως παραδείγµατα προς µίµηση από άλλους 

ΟΤΑ.  

 

Στην Αττική, τα κύρια εµπόδια που εντοπίστηκαν ήταν το 

θέµα της ιδιοκτησίας (για τα στρατόπεδα, τα λατοµεία, τα 

πρώην βιοµηχανικά πεδία), η έλλειψη τεχνογνωσίας, η 

χρηµατοδότηση, η γραφειοκρατία και, κυρίως, η έλλειψη 

συνέχειας στο σχεδιασµό για την αειφόρο ανάπτυξη που 

παρατηρείται µε τις αλλαγές στις αιρετές ηγεσίες των ΟΤΑ. Τα 

θετικά στοιχεία είναι η επιθυµία των ΟΤΑ να αξιοποιήσουν τις 

εκτάσεις τύπου M2RES, καθώς έτσι θα προκύψει ένα 

εισόδηµα γι’ αυτούς (εφόσον ξεπεραστεί το ζήτηµα της 

αρχικής επένδυσης), οι θέσεις εργασίας, η συµµόρφωση µε 
τις οδηγίες της ΕΕ και η περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθµιση των εκτάσεων.  

 

Όλα τα προϊόντα του έργου καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία είναι 
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα www.m2res.eu, και στο ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης του (κα Εφη 

Μαύρου, τηλ: 210-6603295). 

 

                                                                                                                                                   

 


