Αειφόρα Ευρωπαϊκά Νησιά

Τι είναι το SMILEGOV;
Το έργο SMILEGOV αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης σε νησιά, με
σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης Νησιώτικων Σχεδίων
Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια.
Το έργο SMILEGOV αποτελεί για τα νησιά μία ευκαιρία να
ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να πετύχουν τους
Ευρωπαϊκούς στόχους 20-20-20 για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Το έργο SMILEGOV συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη και έχει τρεις βασικούς στόχους:

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Νησιωτικό
Σύμπλεγμα
της Ελλάδας

Τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εμποδίων που
παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση επιχειρησιακών
προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση και στην
πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου
ανάπτυξης.
Να δικτυώσει τα Ευρωπαϊκά νησιά για να συνεργαστούν, να
ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία και να αναπτύξουν
δεξιότητες μέσω των εργαστηρίων κατάρτισης και της
διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης που είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου. Το έργο αποτελεί μία
μοναδική ευκαιρία για τα νησιά για να αποκτήσουν
δεξιότητες και να δικτυωθούν με προοπτική για πιθανές
συνεργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας
2020 και του αναθεωρημένου διαχειριστικού
προγράμματος 2016-2017.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑ

Τη διεύρυνση της «οικογένειας» των Ευρωπαϊκών Νησιών
που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Νησιών και
εργάζονται από κοινού για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών
στόχων για το 2020.

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ
Σύμπλεγμα ΕΟΜΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

European Small
Islands Federation (ESIN)

Στόχοι του έργου SMILEGOV

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σύμπλεγμα Εσθονίας
Σύμπλεγμα Εσθονίας

Scottish Islands Federation (SIF)

Η εκπαίδευση 200 ατόμων στα τοπικά εργαστήρια που
θα διοργανωθούν με θέμα το βιώσιμο ενεργειακό
σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων έργων

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Hiiu Municipality

Σύμπλεγμα της Σκωτίας

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ

Saare County Government

Σύμπλεγμα της Σουηδίας

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Region Gotland

Η υπογραφή του Συμφώνου των Νησιών από 50 νέα
μέλη

Σύμπλεγμα της Σουηδίας
Σύμπλεγμα της Δανίας Ölands Municipal Federation
Samsø Energy Academy (SEA)

Την υποστήριξη 50 βιώσιμων ενεργειακών έργων με
στόχο να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση
και ολοκλήρωσή τους
Την εκπόνηση 15 προσχεδίων νησιώτικων Σχεδίων
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια από τα νέα νησιά μ έλη
στο Σύμφωνο των Νησιών, τα οποία έχουν τύχει
εκπαίδευσης από το έργο
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Μέλη νησιώτικων συμπλεγμάτων

Σύμπλεγμα της CPMR

Τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 530
ktoe/έτος
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Conference of Peripheral & Maritime Regions of Europe (CPMR)

Την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την ενεργή
εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων και την
αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων
Τη δημιουργία μόνιμων ομάδων εργασίας για την
υποστήριξη της υλοποίησης βιώσιμων έργων

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αζόρες (PT)

ΝΣΔΑΕ
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5

Εκπαιδευόμενοι

Τι προσφέρει το SMILEGOV στα μέλη του;
Το SMILEGOV συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
για την εφαρμογή έξυπνης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα
Ευρωπαϊκά νησιά που έχουν δεσμευτεί να υπερβούν τους
στόχους της Ευρώπης για το 2020. Προσφέρει στα μέλη του την
ευκαιρία να:
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Υπογράφοντες
του Συμφώνου
των Νησιών

Βιώσιμα έργα

Σύμπλεγμα Συνεργαζόμενων Νησιών-Κροατία
DAFNI – Network of Sustainable Aegean Islands

Ενισχύσουν τις δεξιότητές τους
Βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων στα
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης αξιοποιώντας τα
γεωγραφικά συμπλέγματα που έχουν εδραιωθεί μέσω του
SMILEGOV
Αντιμετωπίσουν πιθανά εμπόδια και να υποστηρίξουν την
υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας στα νησιά

Σύμπλεγμα Πορτογαλίας και Πράσινου Ακρωτηρίου
Μαδέρα (PT)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Regional Agency for Energy and Environment
of the Autonomous Region of Madeira (AREAM)

Εκπονήσουν τα δικά τους σχέδια δράσης για τη βιώσιμη
ενέργεια, έχοντας διαρκή υποστήριξη στην προσπάθεια
αυτή

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο SMILEGOV; Πώς
μπορεί κάποιος να εμπλακεί;
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email
info@smilegov.eu ή στο τηλέφωνο:+ 32 2 612 17 04

Σύμπλεγμα της Ισπανίας

Εμνευστούν και να αντλήσουν ιδέες από πετυχημένα
παραδείγματα νησιώ πρωτοπόρων

The Canary Islands Institute of Technology (ITC)

Σύμπλεγμα της Ελλάδας
Σύμπλεγμα της Μάλτας

Μάθουν από εμπειρογνώμονες και να συμμετάσχουν σε
εργαστήρια κατάρτισης
Έχουν πρόσβαση στην Ενεργειακή Ακαδημία 2020, η οποία
περιλαμβάνει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα
για απεριόριστο χρόνο
Αναπτύξουν στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων που συναντούν
κατά την υλοποίηση βιώσιμων έργων σε νησιά
Παρακολουθήσουν την υλοποίηση βιώσιμων έργων

Γραφείο Βρυξελλών SMILEGOV, Rond Point Schuman 14,
1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο

ΔΑΦΝΗ – Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου

Ανταλλάξουν γνώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Local Councils Association (LCA)
Πράσινο Ακρωτήριο

Σύμπλεγμα Συνεργαζόμενων Νησιών-Τυνησία
DAFNI – Network of Sustainable Aegean Islands

Σύμπλεγμα της Κύπρου

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Τα νησιά είναι οι συνδετικοί κρίκοι της αειφόρου Ευρώπης

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το σχέδιο αυτό
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το παρόν έντυπο δεσμεύει μόνο το συντάκτη του
και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

DAFNI – Network of Sustainable
Aegean Islands
E. info@dafni.net.gr
Τ. +30 2108848055
Athens, Greece

Συντονιστής συμπλέγματος
LCA – Local Councils’ Association
E. ca@lca.org.mt
T. +356 25968000
Marsa, Malta

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί σημαντική επένδυση για τη
ανάπτυξη επιτυχών και βιώσιμων έργων. Το έργο SMILEGOV
πρόκειται ουσιαστικά για μη διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων
που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή
των στρατηγικών βιώσιμης ενέργειας των Ευρωπαϊκών Νησιών.
Ξεκινώντας από τη σύσταση γεωγραφικών συμπλεγμάτων,
ιδρύονται think tanks σε τοπικό επίπεδο για να υποστηρίξουν
τη διαδικασία, προσδιορίζονται πεδία όπου είναι απαραίτητη η

Εντοπίστε καλές
πρακτικές για την ΠΔ
Δημιουργήστε τη
δική σας εθνική
ομάδα νησιών

Εργαστήρια Κατάρτισης
Μάθετε από τους ειδικούς! Το SMILEGOV προσφέρει την
ευκαιρία στα νησιά να συναντηθούν, να συνεργαστούν και
να ανταλάξουν εμπειρίες στον ενεργειακό σχεδιασμό και σε
έργα αειφόρου ενέργειας. Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται
στο πλαίσιο υλοποίησης εργαστηρίων κατάρτισης εντός της
γεωγραφικής περιοχής του εθνικού συμπλέγματος αλλά και
κατά τη διάρκεια εργαστηρίων στο πλαίσιο συναντήσεων των
εταίρων του SMILEGOV.
Οι συμμετέχοντες εμπνέονται και μαθαίνουν από τους
«ειδικούς», ενώ βελτιώνουν τις δεξιότητές. Τουλάχιστον
3 τοπικά εργαστήρια κατάρτισης σε καθένα από τα 12
γεωγραφικά συμπλέγματα και 4 εργαστήρια σε ολομέλεια
λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια του SMILEGOV.

Προσδιορίστε τα βιώσιμα
έργα των μελών σας

ενέργειας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διάρκεια των
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων.
Τα μέλη των συμπλεγμάτων λαμβάνουν βοήθεια και τεχνογνωσία
για υλοποίηση έργων μέσω της ωρίμανσης, ταυτοποίησης
καινοτόμων τεχνολογιών και της δημοσίευσης σχετικών
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

Ξεπεράστε τα
εμπόδια των έργα
σας

Ακολουθήστε τις
Χρησιμοποιήστε εργαλεία
κατευθυντήριες γραμμές
ανάλυσης έργων

Είστε εργαζόμενος/η σε Δήμο ή Περιφέρεια, είστε
ενεργειακός υπεύθυνος, μηχανικός ή άλλη σχετική ειδικότητα
που εμπλέκεται σε έργα αειφόρου ενέργειας; Θα θέλατε
να αποκτήσετε περισσότερες δεξιότητες στη διαδικασία
ενεργειακού σχεδιασμού, στο πώς να αυξήσετε την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ΑΠΕ στην περιοχή
σας για να πετύχετε τους ενεργειακούς και κλιματικούς
στόχους της ΕΕ για το 2020; Συνδεθείτε στην Ενεργειακή
Ακαδημία του SMILEGOV, παρακολουθείστε τα on-line
μαθήματα και λάβετε πιστοποίηση εκπαίδευσης.

Συμμετέχετε στα εργαστήρια και μάθετε πως να:
•
Διαχειρίζεστε το έργο σας αποδοτικά
•
Ξεπερνάτε εμπόδια ΠΔ
•
Πραγματοποιείτε ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων
•
Στήνετε μηχανισμούς καινοτόμου χρηματοδότησης

Συνδεθείτε στο www.energyacademy2020.eu και μάθετε
για τα εξής:
•
Απογραφή Αερίων του Θερμοκηπίου
•
Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό (ΝΣΔΑΕ)
•
Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)
•
Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων
•
Σύμφωνο των Νησιών και σχετικά έργαλεία
•
Εργαλεία Παρακολούθησης

Πάρτε μέρος! Ρωτήστε τον εκπρόσωπο του τοπικού SMILEGOV cluster πότε είναι το επόμενο εργαστήριο!

Πάρτε μέρος! Δωρεάν εγγραφή & on-line μαθήματα
διαθέσιμα για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
www.sustainableislands.eu

Τίτλος

LifeMedGreenRooﬅ

Αποδοτικός Οδοφωτισµός

Μεταδώστε γνώση σε
τοπικά εργαστήρια

Διαδυκτιακή Πλατφόρμα Κατάρτισης

Προώθηση
ηλεκτρικών
οχηµάτων
Ηλεκτιροκίνηση

Ελλάδα
Λέσβος, Λήµνος,
Μήλος, Σαντορίνη,
Κύθνος
Τοποθεσία

SIF – Scottish Islands Federation
E. contact@scottish-islands-federation.co.uk
Isle of Eigg, UK

Καταρτιστείτε κατά τα
εργαστήρια

•
•
•

Επίπεδα διακυβέρνησης που εµπλέκονται

Το θεσµικό πλαίσιο για τους σταθµούς φόρτισης είναι υπό
κατάρτιση. Η προσέγγιση που προτείνει η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) ενδέχεται να είναι δυσλειτουργική.
Τα χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης των σταθµών
φόρτισης δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί.
Η αγορά δεν έχει ακόµη δηµιουργηθεί.

•
•
•
•

ΡΑΕ – ∆ιαµορφωτής Πολιτικής
∆Ε∆∆ΗΕ – ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
∆ΑΦΝΗ – Υλοποιητής του έργου
∆ήµοι – Ιδιοκτήτες του χώρου

Συντονισµός µε τoν πάροχο υποδοµής φόρτισης
Συνεργασία µε πολλούς ιδιώτες και πολίτες/πιθανούς
συµµετέχοντες στο σύστηµα κοινόχρηστων οχηµάτων µαζί µε
το ∆ήµο
Οργανωτικά και χρηµατοδοτικά εµπόδια

•

Συνεταιρισµός ιδιοκτητών ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων – Συµµετοχή στο επιχειρηµατικό σχέδιο
– Προώθηση του έργου
∆ήµος – Σχεδιασµός και οργάνωση των φορτιστών
Ενεργειακή Ακαδηµία του Samsø – Προώθηση του
έργου

•
•

Περιγραφή
Το έργο αυτό αφορά στην αντικατάσταση περίπου 63,000 υπαρχουσών εγκαταστάσεων φωτισµού στο
δίκτυο οδοφωτισµού της Κύπρου µε νέες, ενεργειακά πιο αποδοτικές εγκαταστάσεις. Το έργο καλύπτει
ένα σύνολο 20 ∆ήµων που έχουν ήδη δεσµευθεί να ξεπεράσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το 2020. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αναµένεται να δοκιµαστεί για πρώτη φορά στην
Κύπρο η δυνατότητα υλοποίησης του έργου από εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ).

Εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
•
•
•
•
•

Η έλλειψη χρηµατοδότησης, συνέπεια της οικονοµικής κρίσης
στην Κύπρο
Οι αυστηροί όροι δηµόσιων προµηθειών
Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων φωτισµού
Οι απαιτήσεις της αστυνοµίας σχετικά µε το επίπεδο
φωτεινότητας στους δρόµους
Η απουσία προηγούµενης εµπειρίας σύµβασης ενεργειακής
σύµβασης

Επίπεδα διακυβέρνησης που εµπλέκονται
•
•
•
•
•
•

Το έργο LifeMedGreenRoof θα κατασκευάσει πιλοτικά δύο πράσινες οροφές για την επίτευξη των
στόχων για την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα. Το έργο θα καθορίσει της κλιµατικές συνθήκες,
τους τύπους των φυτών που µπορούν να φυτευθούν, τα φορτία βάρους και τους όρους για την
αποχέτευση. Το έργο θα καταδείξει επίσης οτι η τεχνολογία των πράσινων οροφών είναι ασφαλής,
µειώνει την κατάναλωση ενέργειας και τον κίνδυνο πληµµύρας.

•
•

Αποτελεσµατική συµµετοχή των στοχευµένων οµάδων
Πως προσλαµβάνει το κοινό τη γενική ιδέα

•
•
•
•
•
•

Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού – ∆ιαµόρφωση Πολιτικής
Υπουργείο Εσωτερικών – Χρηµατοδότηση
Υπουργείο Οικονοµικών – ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Αστυνοµία της Κύπρου – Έλεγχος εφαρµογής των
µέτρων
Αρχή Ηλεκτρισµού της Κύπρου – Παραγωγός
Ενέργειας
∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Κύπρου – ∆ιαχειριστής δικτύου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηµατοδότηση (Life+)
Κράτος – Συγχρηµατοδότηση
Η Εθνική Αρχή Ανταγωνισµού και Καταναλωτή –
∆ιαµόρφωση Πολιτικής
Πανεπιστήµιο της Μάλτας – Συντονισµός του έργου
Fondazione Minoprio (Ιταλία) – Σύµβουλος
κατάρτισης
MAC Minoprio Analisi e Certiﬁcazioni S.r.l. (Ιταλία)
– Επιστηµονικός σύµβουλος

Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

CPMR – Conference of Peripheral
Maritime Regions of Europe
E.info@smilegov.eu
T. +322 6121704
Brussels, Belgium

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ SMILEGOV
Ιδρύστε το δικό σας
think tank

∆ανία
Samsø

Συντονιστής συμπλέγματος

Συντονιστής συμπλέγματος

ανάπτυξη δεξιοτήτων και εντοπίζονται καλές πρακτικές. Νησιά
που είναι πιο προχωρημένα στον τομέα της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης (ΠΔ) και υλοποίησης έργων, προσφέρουν την
εμπειρία τους μέσω εργαστηρίων κατάρτισης και διαδικασιών
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, δηλαδή των επικεφαλής των
συμπλεγμάτων του SMILEGOV, οι οποίοι μπορούν με τη σειρά
τους να μεταφέρουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκομίζουν
στον ενεργειακό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων αειφόρου

Το Samsø έχει θετική παραγωγή ενέργειας, δηλαδή παράγει από όση καταναλώνει. Οι υποδοµές
φόρτισης και το σύστηµα κοινόχρηστων οχηµάτων είναι υπό διερεύνηση. To έργο βιώσιµης
µετακίνησης είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ του τοπικού συνεταιρισµού ιδιοκτητών
ηλεκτρικών οχηµάτων, του εθνικού ταχυδροµείου, του ∆ήµου και ιδιωτικών εµπλεκόµενων φορέων.
Προβλέπονται προπαρασκευαστικές µελέτες και ανάπτυξη επιχειρηµατικών µοντέλων για τηη
συνεργασία µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού φορέα.

Υποστήριξη και Ανάλυση Έργων
Οι συντονιστές των γεωγραφικών συμπλεγμάτων του SMILEGOV έχουν εντοπίσει πάνω από 50 έργα αειφόρου ενέργειας
διαφόρων τεχνολογιών τα οποία αν και έχουν φτάσει σε
ενα αρχικό επίπεδο ωρίμανσης αντιμετωπίζουν εμπόδια
που παρακωλύουν την υλοποίησή τους. Αυτά τα έργα
επωφελούνται από το SMILEGOV λαμβάοντας υποστήριξη
με στόχο την υπέρβαση των εμποδίων αυτών αξιοποιώντας
τη εμπειρία των προχωρημένων νησιών. Η παρακολούθηση
γίνεται περιοδικά από τους επικεφαλής των γεωγραφικών
συμπλεγμάτων ώστε να διασφαλιστεί η σταδιακή πρόοδος
των έργων και να προταθούν διορθωτικά μέτρα αν χρειαστεί.
Συμμετέχετε στο SMILEGOV και λάβετε βοήθεια για να
ωριμάσετε τα έργα που περιλαμβάνονται στα ΝΣΔΑΕ σας
στοςυ τομείς:
•
Παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
•
Ενεργειακής αποδοτικότητας
•
Βιώσιμης κινητικότητας
Πάρτε μέρος! Επικοινωνήστε με τον συντονιστή του
γεωγραφικού σας συμπλέγματος για να σας ενημερώσει.

Τίτλος

Περιγραφή

Εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
•
•

•

Εφαρµογές για
παραγωγή θέρµανσης
από βιοµάζα

1 Djerba – Tunisia
2 Krk – Croatia

•

Το τµήµα Περιβάλλοντος, Τροφίµων και Γεωργίας της Νήσου του Man (DEFA) έχει υπό την κατοχή του
µια φυτεία κωνοφόρων φυτών µε περίσσειο απόθεµα βιοµάζας. Από το 2010 το DEFA έχει παράξει
καύσιµο από ροκανίδια και έτσι καλύπτει τη ζήτηση για θέρµανση πολλών δηµόσιων κτιρίων. Η
αξιολόγηση της πολιτικής αυτής αποσκοπεί στην επένδυση σε νέες υποδοµές θέρµανσης από βιοµάζα
στους εµπορικούς και αστικούς τοµείς.

Υποδοµή για παραγωγή &
διανοµή βιοαερίου

Σύμπλεγμα
Συνεργαζόμενων
Νησιών

•

Ίδρυση επιπλέον µονάδων παραγωγής βιοαερίου µαζί µε ευρείας κλίµακας υποδοµή για αγωγούς
αερίου µε στόχο την εκµετάλλευση του σηµαντικού δυναµικού βιοµάζας του Gotland. Το δίκτυο
βιοαερίου 1) θα ενώνει τα διαφορετικά εργοστάσια βιοαερίου που θα χτιστούν στο µέλλον
προκειµένου να εξοµαλυνθεί η παραγωγή 2) θα µεταφέρει αέριο στο βασικό καταναλωτή, την πόλη
του Visby και 3) θα διευκολύνει τη εγκατάσταση επιπλέον σταθµών ανεφοδιασµού για τα οχήµατα.

Υπεράκτια αιολικά

1 Isle of Bute – Argyll
2 Isle of Mull – Argyll
3 Small Isles (Canna, Eigg, Rum,
Muck) – Highland
4 Isle of Arran – North Ayrshire
5 Isle of Cumbrae – North Ayrshire
6 Isle of Gigha – Argyll
7 Isle of Iona – Argyll
8 Isle of Lismore – Argyll
9 Isle of Luing – Argyll
10 Isle of Skye – Highland

SEA – Samsø Energy Academy
E. info@energiakademiet.dk
T. +45 8792 1011
Samsø, Denmark

•

Μελετάται η εγκατάσταση εως και 200 ανεµογεννητριών συνολικής ισχύος 700 – 1100 MW στα
αβαθή του Apollo και του Vinkov της Βαλτικής Θάλασσας. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του αιολικού
πάρκου υπολογίζεται σε 3000 GWh. Το αιολικό πάρκο θα συνδέεται µε την ηπειρωτική χώρα µέσω
υποβρύχιου καλωδίου το οποίο µπορεί να υλοποιηθεί παράλληλα µε το αιολικό πάρκο.

•
•

Εργοστάσιο βιοαερίου

Local Councils
1 Tarxien – Malta
2 Pembroke – Malta
3 Mellieha – Malta
4 Birzebugga – Malta
5 Paola – Malta
6 Naxxar – Malta
7 Swieqi – Malta
8 Kalkara – Malta
9 Zebbug – Malta
10 Ta’ Xbiex – Malta

Συντονιστής συμπλέγματος

Τοποθεσία

Κύπρος
Πολλοί τοπικοί ∆ήµοι

Σύμπλεγμα της
Σκωτίας

Το έργο αφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε πέντε (5) νησιά του Αιγαίου. Έχει δύο µέρη: το
πρώτο αφορά στην εγκατάσταση σταθµών φόρτισης από το ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) και το δεύτερο στην δηµιουργία αγοράς ζήτησης από τον τελικό
καταναλωτή. Παράλληλα θα αντιµετωπιστούν και µη τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στο θεσµικο
πλαίσιο και τη δηµιουργία αγοράς.

Εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Μάλτα
Σχολή της Μάλτας για το
δοµηµένο περιβάλλον

Σύμπλεγμα της
Μάλτας

1 Samsø Energiakademi –Samsø
2 Bornholm region/kommune –
Bornholm
3 Læsø Kommune –Læsø
4 Ærø Kommune –Ærø
5 Sammenslutningen af
Danske Småøer

1 Conseil Régional
de la Martinique – France
2 Conseil Régional
de la Réunion – France
3 Ministère des Ressources
Marines, des Mines et de la Recherche de la Polynésie Française
– Polynésie Française, France
4 State of Alderney – Channel
islands
5 Isle of Wight – UK
6 Isle of Man – UK
7 Isles of Scilly – UK

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών
E. info@cea.org.cy
T. +357-22667716
Λευκωσία, Κύπρος

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δηµιουργία ενός εργοστασίου βιοαερίου στο Nagu που θα αντικαταστήσει τις
εισαγωγές πετρελαίου που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές αγροτικών οχηµάτων και στη θέρµανση.
Πρώτη ύλη για το βιοαέριο είναι τα υπολείµµατα ψαριών, κοµπόστ και οικιακά απορρίµµατα. Καλάµια
µπορούν επίσς να χρησιµοποιηθούν για αναερόβια χώνευση, ενώ µπορεί να προβλεφθεί και η
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών σε γη που δεν προσφέρεται για άλλες χρήσεις.

•

Αφαλάτωση µε ανεµογεννήτρια

Ölands Municipal Association
E. jeurgen.samuelsson@oland.se
T. + 46 485 887 04
E.jeurgen.samuelsson@oland.se
T. + 46 485 887 04

AREAM – Regional Agency for
Energy and Environment of Autonomous Region of Madeira
E. contacto15@aream.pt
T. +351 291723300
Madeira, Portugal

Συντονιστής συμπλέγματος

Σύμπλεγμα της CPMR

Συντονιστής συμπλέγματος

Τίτλος

Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση ενός αναστρέψιµου ηδροηλεκτρικού, που να συµπεριλαµβάνει
άντληση και αποθήκευση νερού για αξιοποίηση της πλεονάζουσας αιολικής ενέργειας στη διάρκεια
της νύχτας.
Η ισχύς του υδροστροβίλου είναι 30 MW και του αντληοστασίου 17,7 MW. Η χωριτικότητα της άνω
λιµνοδεξαµενής είναι 1.021.000 m3 και 70.540 m3 της κάτω.

Αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό

Region Gotland
E. regiongotland@gotland.se
T. + 46 498269000
Gotland county, Sweden

Σύμπλεγμα της Δανίας

Saare County Government
E. info@saare.maavalitsus.ee
T. (+372) 452 0501
Saaremaa, Estonia

Hiiu Municipality
valitsus@hiiuvald.ee
T. (+372) 4636082
Hiiumaa, Estonia

ITC – Technology Institute of the
Canary Islands
E. admindeerr@itccanarias.org
T. +34 928 37 99 00
Canary Islands, Spain

Τοποθεσία

Σχήµα Garmony Hydro

Συντονιστής συμπλέγματος

Συντονιστής συμπλέγματος

Συντονιστής συμπλέγματος

Δήμοι
1 Λευκωσίας – Κύπρος
2 Στροβόλου – Κύπρος
3 Λάρνακας – Κύπρος
4 Αραδίππου – Κύπρος
5 Λατσιών – Κύπρος
6 Λακατάμιας – Κύπρος
7 Αγίου Αθανασίου – Κύπρος
8 Έγκωμης – Κύπρος
9 Γερίου – Κύπρος
10 Πόλης Χρυσοχούς – Κύπρος
11 Δερύνειας – Κύπρος
12 Αθηένου – Κύπρος
13 Αγίας Νάπας – Κύπρος
Κοινότητες
11 Ψημολόφου – Κύπρος
15 Πλατρών – Κύπρος
16 Λυθροδόντα – Κύπρος
17 Μαζωτού – Κύπρος
18 Ανθούπολης – Κύπρος
19 Άρμου – Κύπρος
20 Επισκοπής Λεμεσού – Κύπρος
21 Ορμίδειας – Κύπρος

Βιώσιµη Κινητικότητα

CPMR
Νήσος του Μάν

1 Sturkö – Blekinge County
2 Aspö – Blekinge County
3 Hasslö – Blekinge County
4 Öland – Kalmar county
5 Gotland – Gotland county

ESIN – European Small Islands
Federation
E. esin.secretariat@gmail.com
T. +45-62 51 39 93
Rudkoebing, Denmark

Directorate General
1 DG of Industry and Energy of the
Canary Islands Regional Government – Canary Islands
2 DG of Industry and Energy of the
Balearics Islands Regional Government – Balearic Islands
Cabildos
3 Gran Canaria – Canary Islands
4 Lanzarote – Canary Islands
5 La Gomera – Canary Islands
6 La Palma – Canary Islands
7 Fuerteventura – Canary Islands
8 El Hierro – Canary Islands
9 Tenerife – Canary Islands
Municipalities
10 FECAM (Federation of Canary
Islands Municipalities) - Island’s
Municipalities

Σύμπλεγμα της
Κύπρου

Σουηδία
Gotland

Σύμπλεγμα της
Σουηδίας

1 DRCIE – Direcção Regional
do Comércio, Indústria e
Energia – Madeira, Porto Santo
2 Funchal – Madeira
3 Santa Cruz – Madeira
4 Machico – Madeira
5 Santana – Madeira
6 São Vicente – Madeira
7 Porto Moniz – Madeira
8 Calheta – Madeira
9 Ponta do Sol – Madeira
10 Ribeira Brava – Madeira
11 Câmara de Lobos – Madeira
12 Porto Santo – Porto Santo
13 EEM – Empresa de Electricidade
da Madeira, S.A. – Madeira,
Porto Santo
14 DREn – Direcção Regional da
Energia – Açores
15 DGE – Direcção Geral de Energia
– Cape Verde
16 CEA – Centro de Energia e
Ambiente – Cape Verde
17 DECM – Departamento de
Engenharias e Ciências do Mar
of Cape Verde University
– Cape Verde

Σύμπλεγμα της
Ισπανίας

Εσθονία
Hiiumaa

ΔΑΦΝΗ – Δίκτυο Αειφόρων Νήσων
Αιγαίου
E. info@dafni.net.gr
T. +30 2108848055
Αθήνα, Ελλάδα

Συντονιστής συμπλέγματος

Counties
1 Hiiu county
2 Saare county
Municipalities
3 Emmaste – Hiiumaa
4 Kaarma – Saaremaa
5 Käina – Hiiumaa
6 Kärla – Saaremaa
7 Kihelkonna – Saaremaa
8 Kuressaare – Saaremaa
9 Laimjala – Saaremaa
10 Leisi – Saaremaa
11 Lümanda – Saaremaa
12 Muhu – Saaremaa
13 Mustjala – Saaremaa
14 Orissaare – Saaremaa
15 Pihtla – Saaremaa
16 Pöide – Saaremaa
17 Pühalepa – Hiiumaa
18 Ruhnu – Saaremaa
19 Salme – Saaremaa
20 Torgu – Saaremaa
21 Valjala – Saaremaa
22 Vormsi – Lääne

Σύμπλεγμα
Πορτογαλίας και
Πράσινού Ακρωτηρίου

Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία
Μικρών Νησιών
Nagu, Φινλανδία

Συντονιστής συμπλέγματος

1 Ischia – Italy
2 Bere Island – Ireland
3 Cape Clerie Island – Ireland
4 Aran islands – Ireland
5 Arrain Mohr – Ireland
6 Dursey – Ireland
7 Heir – Ireland
8 Inishmor – Ireland
9 Insiheer – Ireland
10 Inishmaan – Ireland
11 Long island – Ireland
12 Sherkin – Ireland
13 Whiddy – Ireland
14 Simskäla – Åland
15 Asterholma – Åland
16 Sottunga – Åland
17 Keistiö – Finland
18 Nagu – Finland
19 Visingö – Sweden
20 Vinön – Sweden
21 Hven – Sweden

Σύμπλεγμα της
Εσθονίας

Ισπανία
Fuerteventura

Περιφέρειες
1 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
2 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι
3 Αίγινας – Αργοσαρωνικός
4 Αμοργού – Κυκλάδες
5 Αντιπάρου – Κυκλάδες
6 Άνδρου – Κυκλάδες
7 Χανίων – Κρήτη
8 Φαιστού – Κρήτη
9 Ιητών – Κυκλάδες
10 Ικαρίας – ΒΑ Αιγαίο
11 Κέας – Κυκλάδες
12 Κύθνου – Κυκλάδες
13 Λειψών – Δωδεκάνησα
14 Λήμνου – ΒΑ Αιγαίο
15 Λέσβου – ΒΑ Αιγαίο
16 Σκύρου – Βόρειες Σποράδες
17 Μήλου – Κυκλάδες
18 Μινώα Πεδιάδος – Κρήτη
19 Μυκόνου – Κυκλάδες
20 Νάξου & Μ. Κυκλάδων –
Κυκλάδες
21 Πλατανιά – Κρήτη
22 Ρεθύμνου – Κρήτη
23 Ρόδου – Δωδεκάνησα
24 Σαμοθράκης – ΒΑ Αιγαίο
25 Θήρας – Κυκλάδες
26 Σίφνου – Κυκλάδες
27 Σικίνου – Κυκλάδες
28 Σύρου-Ερμούπολης – Κυκλάδες

Σύμπλεγμα της
Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Μικρών
Νησιών

Πορτογαλία
Μαδέιρα

Σύμπλεγμα της
Ελλάδας

Βιώσιμα Έργα SMILEGOV

Σκωτίας
Garmony, Νήσος του Mull,
Argyll

Νησιωτικά Συμπλέγματα του SMILEGOV

•

•
•

•
•

Επίπεδα διακυβέρνησης που εµπλέκονται

H ποιότητα της ανάλυσης του παραγώµενου καυσίµου.
Η προτίµηση των καταναλωτών για αέριο. Η χρήση κινήτρων
τιµολογιακής πολιτικής για προώθηση της βιοµάζας εξετάζεται.
Η διευθέτηση των αποτελεσµάτων διανοµής. Ασθένεια των
δέντρων που µπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την
εφοδιαστική αλυσίδα.

•
•

Η δηµιουργία αγοράς που θα χρησιµοποιεί τις νέες υποδοµές
βιοαερίου. Η αναπτυσσόµενη αγορά καταναλωτών βιοαερίου
είναι αναγκαία για τους παραγωγούς βιοαερίου και τις
µελλοντικές επενδύσεις.
Η πολιτική του κράτους για καθαρότερες µεταφορές οφείλει να
είναι ξεκάθαρη και σε ισχύ για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Άλλα είδη καυσίµων καθιστούν την αγορά αβέβαιη για
επενδύσεις.

•

Ισχυρή αντίδραση από κάποια τοπικές οµάδες συµφερόντων.
Αβεβαιότητα σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο
τοπίο και την ορνιθοπανίδα.
Yψηλό κόστος αρχικής επένδυσης.
Μη δυνατότητα της τοπικής κοινωνίας να συγχρηµατοδοτήσει
και να συµµετέχει στο έργο.

•
•

Ο ∆ήµος του Nagu συγχωνέφθηκε µε την πόλη του Pargas πριν
2 χρόνια και το Pargas πρόκειται να συγχωνευθεί µε το Kimito.
Το Φινλανδικό κράτος δε µπορεί να υποχρεώσει τους ∆ήµους
να συγχωνευθούν, αλλά προσφέρει ειδικές επιδοτήσεις προς
αυτό το σκοπό. Η αναµονή για τη συγχώνευση καθώς και για τις
επιδοτήσεις πολλές φορές καθυστερεί τις επενδύσεις.

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση ενός αναστρέψιµου ηδροηλεκτρικού, που να συµπεριλαµβάνει
άντληση και αποθήκευση νερού για αξιοποίηση της πλεονάζουσας αιολικής ενέργειας στη διάρκεια
της νύχτας.
Η ισχύς του υδροστροβίλου είναι 30 MW και του αντληοστασίου 17,7 MW. Η χωριτικότητα της άνω
λιµνοδεξαµενής είναι 1.021.000 m3 και 70.540 m3 της κάτω.

•
•
•
•
•
•

Το Garmony Hydro είναι ένα νέο µικρό υδροηλεκτρικό έργο ιδιοκτησίας της τοπικής κοινότητας.
Προβλέπεται η εγκατάσταση 4 υδροστροβίλων καθέτου άξονα Pelton συνολικής ισχύος 400kW µε
δυνατότητα παραγωγής 1100MWh ετησίως. Οι φορείς Mull and Iona Community Trust (MICT) έχουν
συγκεντρώσει περισσότερες από £450,000, ενώ η συνολική επένδυση απαιτεί £1,240,000. Ο στόχος
είναι να λειτουργήσει το έργο τα συντοµότερο ώστε να διανήµει έσοδα στους τοπικούς φορείς.

•

Πηγές χρηµατοδότησης
Η δυσκολία συδυασµού τεχνικής και περιβαλλοντικής διαάσταση
του έργου
Η δυσκολία σχεδιασµού ασφαλών λύσεων αποθήκευσης σε
περιορισµένη εδαφική περιοχή και έντονο ανάγλυφο
Η τοποθεσία του έργου και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα
Ο συνδυασµός µε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
Η έλλειψη εµπειρίας µε παρόµοια έργα

•

Πηγές χρηµατοδότησης
Η δυσκολία συδυασµού τεχνικής και περιβαλλοντικής διαάσταση
του έργου
Η δυσκολία σχεδιασµού ασφαλών λύσεων αποθήκευσης σε
περιορισµένη εδαφική περιοχή και έντονο ανάγλυφο
Η τοποθεσία του έργου και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα
Ο συνδυασµός µε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
Η έλλειψη εµπειρίας µε παρόµοια έργα

•

Το κύριο εµπόδιο είναι η χρηµατοδότηση του έργου. Η γη είναι
µισθωµένη αλλά χρειάζονται κεφάλαια για την κατασκευή του
έργου. Οι επιχορηγήσεις θα καταργούσαν τη πληρωµή µέσω
σταθερής τιµολόγησης (Feed in Tariﬀ), οι οποίες κάνουν το όλο
σχήµα βιώσιµο. Οι τράπεζες ήταν απρόθυµες να δανείσουν όλο
το ποσό χωρίς εγγύηση. Έτσι σχηµατίστηκε µια νέα εταιρεία
(Green Energy Mull - GEM) για να προσελκύσει τουλάχιστον
30% των απαιτούµενων επενδύσεων και να διαπραγµατευτεί
δάνεια µε δύο τουλάχιστον εξειδικευµένες τράπεζες.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Στέλεχος του DEFA – Σύνταξη πολιτικής
Πολιτικό επίπεδο (Συµβούλιο Υπουργών) – Έγκριση
πολιτικής
Οµάδα ανάπτυξης έργου – Υπέρβαση εµποδίων και
υλοποίηση
Η περιφέρεια του Gotland – Περιφερειακός
σχεδιασµός και οραµατισµός
Arla (Παραγωγός γαλακτοκοµικών) – Χρήση
ακατέργαστης βιοµάζας για την παραγωγή
Κράτος – Συνολικός σχεδιασµός για µελλοντικά
οχήµατα

Επενδυτής – Επικεφαλής του έργου
Τοπικό επίπεδο – ∆ιαδικασία σχεδιασµού και
εµπλοκής τοπικού κεφαλαίου
ΜΚΟ – Άσκηση πίεσης, διανοµή τεχνογνωσίας
Κράτος – Επιτήρηση του έργου
Η τοπική κοινότητα Nagu – Προώθηση του έργου
Η πόλη/τοπική αρχή του Pargas – ∆ιαχείριση του
έργου
Οι κοινότητες του Pargas και του Kimito που
πρόκειται να συγχωνευθούν – Υποστήριξη /
Επενδύσεις
Φινλανδικό κράτος – Επιδοτήσεις / Χρηµατοδότηση
Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών –
Έγκριση του φράγµατος
Περιφέρεια – Περιβαλλοντικές άδειες και άδειες
παραγωγής ενέργειας
∆ήµοι – Κατασκευαστικές άδειες
Περιφερειακή Εταιρεί Κοινωνικής Ωφέλειας (EEM)
– Προώθηση του έργου
Ενεργειακό Γραφείο (AREAM) – Μελέτες και
αίτηση επιδότησης
Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών –
Έγκριση του φράγµατος
Περιφέρεια – Περιβαλλοντικές άδειες και άδειες
παραγωγής ενέργειας
∆ήµοι – Κατασκευαστικές άδειες
Περιφερειακή Εταιρεί Κοινωνικής Ωφέλειας (EEM)
– Προώθηση του έργου
Ενεργειακό Γραφείο (AREAM) – Μελέτες και
αίτηση επιδότησης
Η κυβέρνηση της Σκωτίας – Πολιτικές υποστήριξης
Mull and Iona Community Trust (MICT) –
Προώθηση του έργου
Community Energy Scotland – Τεχνική Υποστήριξη
του έργου
Green Energy Mull – Ιδιοκτησία του έργο

