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Τα έργα ΑΠΕ, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα GR-03/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 20092014, παρουσιάσθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015,
στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός
ότι τα συγκεκριμένα έργα καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα, από τη Θράκη, τη Δυτική
Μακεδονία, μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου», τόνισε κατά τον χαιρετισμό
του στην εκδήλωση ο ΥΠΕΝ κ. Πάνος Σκουρλέτης. «Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
αφορούν τόσο την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών, νοσοκομείων, κέντρων κοινωνικής
προστασίας, όσο και παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και αθλητικές
εγκαταστάσεις, με άμεσους αποδέκτες κυρίως νέους ανθρώπους, αλλά και ευαίσθητες
ομάδες», ανέφερε ο Υπουργός.
O Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος προέκυψε από το Σύμφωνο Συνεργασίας που
υπέγραψαν το 1992 τα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, η
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του
παραπάνω συμφώνου, ιδρύθηκε ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, ένα εργαλείο
χρηματοδοτικής ενίσχυσης προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η
κοινωνική και οικονομική συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κυρίως
των πιο αδύναμων κοινωνικά και οικονομικά – και των περιφερειών του ΕΟΧ.
Ειδικότερα, η Θεματική Περιοχή που αφορά τις ΑΠΕ, στην οποία Διαχειριστής
Προγράμματος για την Ελλάδα είναι το ΚΑΠΕ, που εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ, έχει ως
βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση
ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ξεπερνά τα 11.000.000€,
συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας
κατά 15%. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων ΑΠΕ στην
χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας (2020-20). Επίσης, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ.
Οι φορείς υλοποίησης παρουσίασαν έργα που περιλαμβάνουν δράσεις ΑΠΕ σε
ενεργοβόρα δημόσια κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις, υψηλής χρηστικότητας και
σημαντικής αξίας για την κοινωνία, όπως νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια,
υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, χώρους άθλησης, κ.λπ. σε διάφορες περιοχές της
χώρας.
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περιλαμβάνουν: γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και ηλιοθερμικά συστήματα για
κάλυψη θερμικών – ψυκτικών αναγκών και ζεστό νερό χρήσης, αυτόνομα
φωτοβολταϊκά συστήματα για κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων κτιρίων και αντλιοστασίων,
λέβητες βιομάζας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση με χρήση
φωτοβολταϊκών για φόρτιση του στόλου. Από τις εφαρμογές αυτές αναμένονται
σημαντικότατα κέρδη στην εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την τοπική απασχόληση.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθούνται από τους Φορείς Υλοποίησης στο πρόγραμμα GR03,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Management and
ControlSystem – MCS), καθώς και το θεσμικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14, με τελικό
στόχο την παροχή συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί η
επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων εντός του χρονοδιαγράμματος.
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