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Γραμματεία για την καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ε.Ε.

Ενισχύει τις νησιωτικές κοινότητες της Ε.Ε. για να προχωρήσουν από

ένα όραμα για την καθαρή ενέργεια στη δράση για την καθαρή ενέργεια

Υποστηρίζει μια προσέγγιση bottom up δράσης για μια ενεργειακή
μετάβαση μέσω συλλογικών και τοπικών διαδικασιών

Παρέχει υποστήριξη από ειδικούς στα νησιά, η οποία έχει πραγματικό 
αντίκτυπο στα έργα που πραγματοποιούνται



Η προσέγγιση της γραμματείας



H συμμετοχή της κοινωνίας ως κεντρικός πυλώνας
για την ενεργειακή μετάβαση

Ακαδημία και πανεπιστήμια

Βιομηχανία και επιχειρήσεις

Κυβέρνηση και δημόσιος τομέας

Κοινωνία των πολιτών



Η προσέγγισή μας για την υποστήριξη 
όλων των νησιών της Ε.Ε.

▪ Δημιουργία ομάδας 
μετάβασης

▪ Καθορισμός του οράματος για 
την ενεργειακή μετάβαση

▪ Διερεύνηση των οδών 
μετάβασης

▪ …

Explore

Νησιά που μόλις
ξεκινούν την ενεργειακή

τους μετάβαση

▪ Εύρεση χρηματοδότησης για 
μεμονωμένα έργα

▪ Διεξαγωγή διαγωνισμών για 
συγκεκριμένα έργα

▪ …

Act

Νησιά που είναι έτοιμα 
να υλοποιήσουν τα 

ενεργειακά τους έργα

Νησιά που διαμορφώνουν 
συγκεκριμένα σχέδια 

δράσης και έργα

Shape

▪ Εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ

▪ Μελέτες σκοπιμότητας και 
αξιολόγηση κινδύνων

▪ Βοήθεια με νομικά εμπόδια για 
τα έργα ΑΠΕ

▪ …



Οι στρατηγικοί περιφερειακοί εταίροι της γραμματείας
επιτρέπουν τον συντονισμό των εργασιών

CE4EUI secretariat Περιφερειακοί εταίροι 

ΚΑΠΕ (Ελλάδα)
Universitat Illes Balears (Ισπανία)
Island Movement (Κροατία)
Politecnico di Torino (Ιταλία)
INESC TEC (Πορτογαλία)
Samsø Energy Academy (Δανία)

Ομάδες μετάβασης 
των νησιών

Ανάπτυξη ικανοτήτων
Μελέτη νομικού-ρυθμιστικού πλαισίου
Δικτύωση και επικοινωνία 

Περιφερειακός συντονισμός

Τεχνική 
υποστήριξη

Αίτηση 
υποστήριξης



Ανάπτυξη ικανοτήτων των νησιών

Μελέτη νομικού- ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση και επικοινωνία 

Οι δραστηριότητες της Γραμματείας στη Β’ φάση



Ανάπτυξη ικανοτήτων των νησιών

Μελέτη νομικού- ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση και επικοινωνία 

Οι δραστηριότητες της Γραμματείας στη Β’ φάση



Ανάπτυξη ικανοτήτων των νησιών

Διαδικτυακά σεμινάρια σε θέματα καθαρής 
ενεργειακής μετάβασης

Εργαστήρια Ενεργειακής Ακαδημίας

Ηλεκτρονικό υλικό υποστήριξης

1η πρόσκληση: Μάιος 2021 – ολοκληρώθηκε
2η πρόσκληση: Φεβρ. 2022 – σε εξέλιξη

Τεχνική υποστήριξη για 40 έργα



Ελληνικά νησιά που συνεργάζονται 
με τη Γραμματεία

Σάμος

Χάλκη
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Σύρος
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Θήρα
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Άνδρος

Καστελλόριζο

Κως
Σίφνος

Κάλυμνος, Λειψοί, Πάτμος

Ικαρία

Τριζόνια

Ζάκυνθος



Ελληνικά νησιά που συνεργάζονται 
με τη Γραμματεία – ΣΚΕΜ/CETA
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Χάλκη
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Τριζόνια

Ζάκυνθος



Τί είναι το Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης
Clean Energy Transition Agenda (ΣΚΕΜ/CETA)?

Το ΣΚΕΜ είναι ένας στρατηγικός χάρτης πορείας για τα νησιά που ξεκινούν τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια

Αναπτύχθηκε ως μεθοδολογία
Η πορεία είναι ακόμα πιο σημαντική από το ίδιο το κείμενο

Είναι μια οργανική διαδικασία, που προορίζεται να εξελίσσεται με τον χρόνο 
Το ΣΚΕΜ πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά καθώς εξελίσσεται η μετάβαση

Το ΣΚΕΜ πρέπει να αναπτύσσεται από την κοινότητα του νησιού και για την κοινότητα του νησιού. 
Η γραμματεία παρέχει μεθοδολογική και τεχνική υποστήριξη
Η ενεργός συμμετοχή της κοινότητας του νησιού είναι υψίστης σημασίας



Μέρος I: 
Δυναμική του νησιού

Γεωγραφία, οικονομία και δημογραφία
Περιγραφή του ενεργειακού συστήματος
Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων φορέων
Πολιτική και ρυθμιστικό πλαίσιο

Μέρος II: 
Διαδικασία ενεργειακής μετάβασης

Δομή του ΣΚΕΜ/CETA



ΣΚΕΜ Μέρος I: Δυναμική του νησιού

Περιγραφή του ενεργειακού συστήματος

Σκοπός: εντοπισμός τομέων που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές CO2 στο 

νησί και στους οποίους θα πρέπει να δοθεί η κύρια έμφαση για την μετάβαση

▪ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

▪ Θέρμανση και ψύξη κτηρίων

▪ Μεταφορές πάνω στο νησί

▪ Μεταφορές από και προς το νησί



ΣΚΕΜ Μέρος I: Δυναμική του νησιού

Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων φορέων

Σκοπός: προσδιορισμός και προσέγγιση κύριων ενδιαφερόμενων φορέων από κάθε 

ομάδα που πρέπει να εμπλακούν στην συνδιαμόρφωση του ΣΚΕΜ

▪ Ακαδημία και πανεπιστήμια

▪ Βιομηχανία και επιχειρήσεις

▪ Κυβέρνηση και δημόσιος τομέας

▪ Κοινωνία των πολιτών



ΣΚΕΜ Μέρος I: Δυναμική του νησιού

Πολιτική και ρυθμιστικό πλαίσιο

Σκοπός: κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των πολιτικών που αφορούν την 

ενέργεια και τις μεταφορές για την ανάδειξη των πολιτικών στόχων που θα ωθήσουν 

την ενεργειακή μετάβαση.

▪ Ευρωπαϊκό επίπεδο

▪ Εθνικό επίπεδο

▪ Περιφερειακό επίπεδο

▪ Τοπικό επίπεδο 



Μέρος I: 
Δυναμική του νησιού

Γεωγραφία, οικονομία και δημογραφία
Περιγραφή του ενεργειακού συστήματος
Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων φορέων
Πολιτική και ρυθμιστικό πλαίσιο

Μέρος II: 
Διαδικασία ενεργειακής μετάβασης

Όραμα του νησιού
Διακυβέρνηση της μετάβασης
Εναλλακτικές οδοί και πυλώνες της μετάβασης
Παρακολούθηση της μετάβασης

Δομή του ΣΚΕΜ/CETA



ΣΚΕΜ Μέρος IΙ: Διαδικασία ενεργειακής μετάβασης

Όραμα του νησιού

Σκοπός: προσδιορισμός μια σειράς βασικών αρχών για μακροπρόθεσμες δράσεις, 

απαντώντας στο ερώτημα «Πώς θέλουμε να είναι το νησί μας στο μέλλον;».

▪ Εκφράζεται καλύτερα σε μια πρόταση ή μια σύντομη παράγραφο

▪ Προτεινόμενος ορίζοντας 10 - 15 ετών

▪ Τολμηρό και εφικτό όραμα, να εμπνέει και κινητοποιεί την κοινότητα



ΣΚΕΜ Μέρος IΙ: Διαδικασία ενεργειακής μετάβασης

Εναλλακτικές οδοί και πυλώνες της μετάβασης

Σκοπός: προσδιορισμός του τρόπου μετάβασης από 

την σημερινή κατάσταση στο μελλοντικό όραμα για 

το νησί. 

▪ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
▪ Θέρμανση και ψύξη κτηρίων
▪ Μεταφορές πάνω στο νησί
▪ Μεταφορές από και προς το νησί



→ Λεπτομερείς οδηγίες:
▪ Islands Transition Handbook (Από την Φάση Α’, σε 7 γλώσσες)
▪ From vision to action : how to tackle transition on EU islands? Methodological Handbook (Ιούλιος

2022, στα αγγλικά)

→ Παραδείγματα δημοσιευμένων ΣΚΕΜ/CETAs από άλλα νησιά, στις σελίδες των νησιών στην ιστοσελίδα 
της γραμματείας

→ Σελίδα για τα ΣΚΕΜ/CETA στην ιστοσελίδα της γραμματείας,  με πρότυπο ΣΚΕΜ σε 7 γλώσσες

→ Technology Solutions Booklet –επιλέχτηκε ως μια από τις βασικές δημοσιεύσεις της Ε.Ε. για την άνοιξη 
2022

→ Κατάλογος εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας που υποστηρίζει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Υποστηρικτικό υλικό για την διαμόρφωση ΣΚΕΜ

https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/insights/publications/islands-transition-handbook
https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/insights/publications/vision-action-how-tackle-transition-eu-islands-methodological-handbook
https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/islands?f%5B0%5D=secretariat_engagement%3A731
https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/assistance/clean-energy-transition-agenda
https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/insights/publications/technology-solutions-booklet
https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/regulatory-inventory


Ανάπτυξη ικανοτήτων των νησιών

Μελέτη νομικού- ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση και επικοινωνία 

Οι δραστηριότητες της Γραμματείας στη Β’ φάση



Μελέτη νομικού- ρυθμιστικού πλαισίου

Κατάλογος
Λεπτομερής 

ανάλυση
Εμπόδια και 
συστάσεις

15 χώρες 7 χώρες Ομάδες εστίασης

Δημοσίευση

Aυγ ‘21 Φεβ ‘22 Σεπ ‘22

Τέλος ‘22







Ανάπτυξη ικανοτήτων των νησιών

Μελέτη νομικού- ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση και επικοινωνία 

Οι δραστηριότητες της Γραμματείας στη Β’ φάση



Clean energy for EU islands forum



Η ‘Αγορά’ (Marketplace) για τα νησιά τα φέρνει σε
επαφή με παρόχους τεχνολογιών και επενδυτές

Έργα καθαρής ενέργειας που 
ψάχνουν χρηματοδότηση

Επενδυτές / χρηματοδότες 
που ψάχνουν έργα

Islands Marketplace 

matchmaking



Ένα δίκτυο για τους διάφορους παράγοντες 
στα νησιά της Ε.Ε.

Πως να γίνετε μέλος της κοινότητας;

Νησιά της Ε.Ε.
υπογράφοντας την δέσμευση

Νησιωτικοί οργανισμοί, πάροχοι τεχνολογιών
γίνοντας υποστηρικτές της πρωτοβουλίας

https://euislands.eu/join-island-transition-team
https://euislands.eu/supporting-organizations


Our newsletter

Hot news

https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/

https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/
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