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1. Εισαγωγή
Αυτό το κείμενο στοχεύει στην παροχή κατευθύνσεων για διαμόρφωση
περιφερειακής βιώσιμης Ενεργειακής Στρατηγικής για την Κρήτη.
Ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της βιώσιμης ενεργειακής
ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης θα αποτελέσει οδηγό χάραξης και εξειδίκευσης
της ενεργειακής πολιτικής κατά το διάστημα της νέας προγραμματικής περιόδου
2014-2020 σε περιφερειακό επίπεδο και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη
κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων στον τομέα της βιώσιμης Ενεργειακής
Ανάπτυξης σε διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο στο γεωγραφικό τόξο
Ελλάδος - Κύπρου.

2. Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Δεσμευτικοί Στόχοι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη έχουν (νομοθετικά) δεσμευτεί για την
επίτευξη των στόχων 20 – 20 – 20:
 20% συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο
το 2020
 20% εξοικονόμηση και ενεργειακή αποδοτικότητα στην ενεργειακή
κατανάλωση το 2020
 20% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα κλπ) για
περιορισμό της αλλαγής του κλίματος το 2020.
Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει τις παραπάνω δεσμεύσεις στην εθνική της νομοθεσία
ενώ τα παρακάτω σχετικά προγράμματα και έργα συμβάλλουν στην προσπάθεια
επίτευξης αυτών των στόχων.

3. ΕΣΠΑ & Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη
Το ΕΣΠΑ έδωσε και δίνει αρκετές ευκαιρίες για υλοποίηση δράσεων στο τομέα της
βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες
κατευθυντήριες γραμμές:
 Ενίσχυση για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. σε κτίρια και
προώθηση αναπτυξιακών μοντέλων με χαμηλή ένταση ενέργειας.
 Ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων και εναλλακτικών
τεχνολογιών (αιολική, ηλιακή, βιομάζα), συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης
τους για θέρμανση και ψύξη.
 Συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας κυρίως με την
ανάπτυξη δικτύων.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» και του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Ολοκλήρωση του
ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας) με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
υλοποιούνται δράσεις όπως: επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
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επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, όπως επίσης και ειδικές δράσεις αξιοποίησης
βιομάζας.
Άμεσα ωφελούμενοι είναι επιχειρήσεις που υλοποιούν σχετικές επενδύσεις. Στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΕΠΠΕΡΑΑ)» υλοποιούνται τα παρακάτω Προγράμματα:
 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία
συγκροτήματα σχολικών κτιρίων.
 Πράσινα στρατόπεδα - Πράσινα νοσοκομεία.
 Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή και εξοικονόμησης ενέργειας σε
δημόσια κτίρια.
 Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας σε δημόσια σχολικά κτίρια.
 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ (Ηλιακή ενέργεια)
 Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (για ΟΤΑ).
 Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια.
 Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.
 Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων.
 Πράσινο Νησί – Άη Στράτης.
 Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης.
Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα χρηματοδοτούνται επενδύσεις ΑΠΕ τόσο σε
εγκαταστάσεις του Δημόσιου Τομέα όσο και σε κατοικίες καθώς και στον εμπορικό
και τριτογενή τομέα.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» έχει ως στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τομέα της χώρας.

4. Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης& Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη
Στην νέα (5η) προγραμματική περίοδο με την ονομασία«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020)» αναμένεται να δοθεί έμφαση στην έξυπνη ανάπτυξη (με
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία), την βιώσιμη
ανάπτυξη (μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία), καθώς και την ανάπτυξη για όλους (με
δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της φτώχειας).
Οι έντεκα (11) Θεματικοί Στόχοι είναι:
1. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς
2. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
3. Ενίσχυση της πρόσβασης, και χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας.
4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του
γεωργικού τομέα και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της
διαχείρισης του κινδύνου.
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6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων
συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων.
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση.
11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.
Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί το ΣΕΣ μέσα από την διαβούλευση με την
συμμετοχή όλων των «παραγόντων» όπως παρουσιάζεται διαγραμματικά και
παρακάτω όπου αναδεικνύεται και ο πολύ σημαντικός ρόλος των Περιφερειών:

Διαρθρωτικά ταμεία
Φορείς
αγοράς
ενέργειας

Δημόσιοι
φορείς & οργανισμοί

Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης
Επιχειρησιακά
Προγράμματα
Περιφέρειες & φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης

Οικονομικοί
εταίροι
Κοινωνικοί
εταίροι

Ειδικότερα για το τομέα της ενέργειας οι τεχνολογικές προτεραιότητες αιχμής
παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Προτεραιότητες Πολιτικών
στον τομέα της Ενέργειας
Έξυπνες, αναβαθμισμένες &
πλήρως διασυνδεόμενες
υποδομές ενέργειας

Ενέργεια βασικός πυλώνας
για ανάπτυξη
Εξοικονόμηση
ενέργειας
στα κτίρια
Ευρύτερη χρήση
ΑΠΕ & συμπαραγωγής

Ευφυή
ηλεκτρικά δίκτυα

Αποδοτικότερα
από πλευράς πόρων
προϊόντα και υπηρεσίες

Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και
Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

Σελ. 4

Περιφερειακό Ταμείο Περιφέρεια Κρήτης
Ανάπτυξης Κρήτης
Ενεργειακό Κέντρο

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, παρουσιάζεται παρακάτω το σύνολο των
στρατηγικών προτεραιοτήτων και εξειδικεύσεων της Ελλάδας για τη βιώσιμη
ενεργειακή ανάπτυξη:
1. Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια & μεταφορές:
o Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων:
 Οικιακός κτιριακός τομέας.
 Δημόσια κτίρια.
 Κτίρια επαγγελματικής χρήσης.
 Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης / προτύπου ISO
50001 σε δημόσιους φορείς.
o Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCOs).
o Καθιέρωση ενεργειακού συμβούλου για τις επιχειρήσεις.
o Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου:
o Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας (γραμμές μεταφοράς, ΚΥΤ, υποσταθμοί).
 Διασύνδεση νησιών με ηπειρωτικό Σύστημα (Κυκλάδες, Κρήτη).
o Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.
o Επέκταση & εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής
φυσικού αερίου:
o Οριζόντιες δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης υποδομών.
3. Αποτελεσματική αξιοποίηση δυναμικού ΑΠΕ και Συμπαραγωγής:
o Υποστήριξη ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω εφαρμογών διεσπαρμένης
παραγωγής.
o Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ:
 Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων (Ταμείο).
 Χρήση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως
crowdfunding
o Αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη συλλογικών αναγκών θερμικών φορτίων.
o Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του
δυναμικού των ΑΠΕ
o Δράσεις παρακολούθησης και υποστήριξης χωρικoύ σχεδιασμού στον
τομέα των ΑΠΕ:
 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης
εφαρμογής Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης.
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και
επικαιροποίησης δεδομένων.
o Προώθηση της συμπαραγωγής σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ.
βιομηχανικές περιοχές), συμπεριλαμβανομένης της μικροσυμπαραγωγής
και της τριπαραγωγής π.χ. σε κτίρια του τριτογενούς τομέα.
o Αξιοποίηση βιομάζας/βιοαερίου/γεωθερμίας για συμπαραγωγή/
τριπαραγωγή.
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4. Αξιοποίηση εγχώριων πόρων.
o Υποστηρικτικές δράσεις αξιοποίησης των εγχώριων πόρων της χώρας
 Υποστηρικτικές δράσεις για έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων και του ορυκτού πλούτου
5. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας:
o Δράσεις ενίσχυσης Ε&ΤΑ σε τεχνολογίες σχετικές με ΑΠΕ, εξοικονόμηση
ενέργειας, κλπ.
 Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή εξοπλισμού και νέων
τεχνολογιών.
 Αριστεία στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων.
6. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων:
o Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων:
 Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας ΜΜΕ.
 Ενίσχυση ΜΜΕ για κατασκευή εξοπλισμού και δημιουργία
τεχνογνωσίας ΑΠΕ.

5. Πρόγραμμα Horizon 2020
Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας ενισχύει την
καινοτομία.
Από το στάδιο της έρευνας μέχρι και την παραγωγή προϊόντων και το εμπόριο.
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές της καινοτομίας (τεχνολογική, μη τεχνολογική
οργάνωση, κοινωνική καινοτομία, κλπ.) και εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρώπης (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και
μεταφορές). Παρέχει απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες,
πανεπιστήμια, ινστιτούτα, σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Επίσης, περιλαμβάνει νέα μέσα χρηματοδότησης και υποστηρίζει ειδικές δράσεις σε
τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

6. Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη
Το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe)
στοχεύει στην άρση των μη τεχνολογικών εμποδίων στον τομέα της Ενέργειας και
συγχρηματοδοτεί σχετικά προγράμματα.

7. Πρόγραμμα Συνεργασία
Το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» (Cooperation) προωθεί την συνεργατική
έρευνα στον τομέα της ενέργειας για συνεργατικά έργα, δίκτυα αριστείας, δράσεις
συντονισμού και στήριξης, μεμονωμένα έργα, υποστήριξη της κατάρτισης και της
επαγγελματικής (ιδίως σε ΜΜΕ).

8. Πρόγραμμα LIFE
Το πρόγραμμα LIFE στηρίζει έργα που συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας για
την βιοποικιλότητα και υποστηρίζει τεχνολογικά έργα που προσφέρουν σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. έργα ΑΠΕ), καθώς και έργα που βελτιώνουν την
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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9. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)
Σ’ όλα τα παρακάτω προγράμματα προτεραιότητα αποτελεί η Βιώσιμη Ενεργειακή
Ανάπτυξη και όλες οι σχετικές δραστηριότητες.
 Τα διμερή διασυνοριακά προγράμματα είναι: (Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα
– Ιταλία, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Αλβανία)
 Τα πολυμερή διασυνοριακά προγράμματα είναι: (Αδριατική, Λεκάνη της
Μαύρης Θάλασσας).
 MED: Το Πρόγραμμα είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.
 Interreg IVC: Ο στόχος είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των
περιφερειακών πολιτικών και μηχανισμών (συμπεριλαμβανομένης της Βιώσιμης
Ενεργειακής Ανάπτυξης).
 MED- ENPI: Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου
και αρμονικής συνεργασίας στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.
 South East Europe: Στόχο έχει την ενίσχυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και
της ανταγωνιστικότητας σε μια περιοχή που είναι πολύπλοκη και ποικιλόμορφη.

10. Αναπτυξιακός Νόμος
Τα τελευταία χρόνια ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδύσεων ΑΠΕ υποστηρίχθηκε
από τον αναπτυξιακό νόμο, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας.
Ο σημερινός ωστόσο επενδυτικός νόμος Ν.4146/2013 ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013
(Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) δίνει κυρίως μόνο φορολογικά κίνητρα
για επενδύσεις ΑΠΕ.
Για τη σημερινή λοιπόν περίοδο ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει:
 Απαλλαγή από 10 έως 12 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής
συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
 Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν
επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας ΑΠΕ (τηρουμένων κάποιων
προϋποθέσεων)
 Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε
δύο χρονικές περιόδους, τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους για όσα
υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Επιπλέον, για επενδύσεις ΑΠΕ που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό παλαιοτέρα και
αντιμετωπίζουν πρόβλημα αδειοδότησης, θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε
άλλη ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των διατάξεων περί αδειοδοτήσεως.
(«Invest in Greece», http://www.investingreece.gov.gr/).

11. Πράσινο Ταμείο
Το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3889/2010 και σκοπός του είναι η
διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και
χρηματοπιστωτική υποστήριξη
Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και
Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)
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προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην
ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το ΥΠΕΚΑ
ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς, αποκεντρωμένες γενικές
διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά, δικαιούχοι μπορεί να είναι ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, ΑΕΙ,
ερευνητικά κέντρα, ερευνητικοί φορείς , περιβαλλοντικές οργανώσεις, κλπ.

12. Σχετικές Σημαντικές Πρωτοβουλίες
12.1 Σύμφωνο των Δημάρχων
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) αποτελεί μία φιλόδοξη
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι πόλεις που συμμετέχουν
σε αυτό δεσμεύονται να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν του στόχου της ΕΕ στον
ενεργειακό τομέα για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά
20% μέχρι το 2020.
Οι συμμετέχοντες Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ – δήμοι) δεσμεύονται
επίσημα να προχωρήσουν σε μείωση των εκπομπών CO2 με την εφαρμογή τοπικών
στρατηγικών υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και αυξάνουν την ποιότητα
ζωής των δημοτών. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» προσανατολίζεται στην επίτευξη
αποτελεσμάτων, με έμφαση σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι ανοικτό σε όλους τους δήμους ανεξάρτητα του
μεγέθους τους και κατάστασης εφαρμογής ενεργειακών / περιβαλλοντικών
πολιτικών στην περιοχή τους.
Στην Ελλάδα, το Σύμφωνο έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα από 88 Δήμους ενώ στην
Κρήτη το έχουν υπογράψει 12 Δήμοι εκ των οποίων 6 έχουν υποβάλλει τα σχετικά
Ενεργειακά τους Σχέδια. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης τώρα και 3
χρόνια υποστηρίζει συστηματικά όλους τους Δήμους της Κρήτης σ’ αυτήν την
διαδικασία.

12.2 Σύμφωνο των Νησιών
Το «Σύμφωνο των Νησιών» διαμορφωμένο με πρότυπο το «Σύμφωνο των
Δημάρχων» λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Ευρωπαϊκών νησιών.
Υπογράφοντας το «Σύμφωνο των Νησιών» οι νησιωτικές περιοχές δεσμεύονται για
την περαιτέρω εφαρμογή των στόχων της ΕΕ για το 2020 μειώνοντας τις τοπικές
εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20%.
Για τα έργα τα οποία θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση, θα αναζητηθεί
χρηματοοικονομική στήριξη από τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές
χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί να αυξήσει την οικονομική
ενίσχυση μέσω διάφορων νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί πρωτεργάτη και υπογράφοντα του «Συμφώνου».
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13. Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων & Εξειδικεύσεων για
την Περιφέρεια Κρήτης.
Τα παραπάνω προγράμματα και πολιτικές αποτελούν την «βάση» η οποία
συνδυασμένη με τις δραστηριότητες του οργανισμού σας θα διαμορφώσουν την
συμβολή σας στην διαμόρφωση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων της Κρήτης στον
Τομέα της Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης.
Υλοποιούν τα παρακάτω βήματα:


Ορισμός Ομάδας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.



Εντοπισμός των φορέων, οργανισμών, επιχειρηματικών ομάδων, νομικών και
φυσικών προσώπων, ιδιωτών, κλπ., θα συμμετάσχουν ενεργά.



Υλοποίηση των συναντήσεων, δράσεων κλπ., με στόχο την ενημέρωση και την
εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης.



Οργάνωση του διαδικτυακού χώρου διαβούλευσης: www.pta.gr



Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων των συμμετεχόντων.



Διαμόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων.



Οργάνωση και υλοποίηση ημερίδας όπου θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές
προτεραιότητες και θα ζητηθούν σχόλια / παρατήσεις.



Οριστικοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Οι Συμμετέχοντες είναι:
 Δημόσιος τομέας: (Οργανισμούς ΟΤΑ, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης κ.λ.π.)
 Εμπλεκόμενοι φορείς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΡΑΕ, κλπ).
 Επαγγελματίες:

(μελετητές,

εγκαταστάτες,

ενεργειακοί

επιθεωρητές,

εισαγωγικές εταιρείες, προμηθευτές κ.λ.π.)
 Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης: (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Ερευνητικοί
φορείς, Περιβαλλοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης κ.λ.π.)
 Ενώσεις / Επιμελητήρια / Αναπτυξιακές Εταιρείες:
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (WWF, Green Peace κ.λ.π.)
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