Πρακτικός οδηγός «Βιώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες» για νησιωτικές και
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, συντονιστής του
ευρωπαϊκού έργου Rerina, παρουσιάζει την έκδοση «Βιώσιμες Ενεργειακές
Κοινότητες - πρακτικός οδηγός για νησιωτικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές»,
ένα εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους όσους σκοπεύουν να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμα ενεργειακά σχέδια. Ο Oδηγός περιγράφει τα
αναγκαία βήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδίου
και περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς οι κοινότητες, στις
νησιωτικές ή οικολογικά ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές, μπορούν να αναπτύξουν
ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας και να
διαχειριστούν μακροπρόθεσμα τους ενεργειακούς τους πόρους. Ο Οδηγός περιέχει
ακόμα, παραδείγματα σχεδίων Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων και επιτυχημένες
πρακτικές από την Ευρώπη ή τον υπόλοιπο κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους
ενδιαφερόμενους, να μάθουν για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
εξοικονόμησης ενέργειας, να εκτιμήσουν την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις
διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες της περιοχής
τους και να επιλέξουν την πιο ενδεδειγμένη λύση για τις ανάγκες της κοινότητάς
τους. Ο Οδηγός «Βιώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες» συγκεντρώνει την εμπειρία και
την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Rerina,
βασικό αντικείμενο του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογικής
προσέγγισης για τη δημιουργία Ενεργειακών Βιώσιμων Κοινοτήτων (Sustainable
Energy Communities), σε νησιά και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και η εφαρμογή
των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την
ενέργεια, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη προκειμένου να ενισχυθεί η
διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους μίγμα. Σημειώνεται ότι το έργο Rerina
περιελάμβανε την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Βιώσιμης Ενέργειας σε τρεις
οικολογικά ευαίσθητες νησιώτικες περιοχές, στην Κύπρο, την Κρήτη και τη
Σαρδηνία. Το έργο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη» (Intelligent Energy for Europe) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπονήθηκε
με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών (Δημοτική
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δ. Αρμένων - Κρήτη, Κοινότητα Cabras - Σαρδηνία), διεθνών
περιβαλλοντικών οργανώσεων (WWF, ελληνικό παράρτημα), Δικτύων και Ενώσεων
Ευρωπαϊκών Νησιών (ISLENET), ερευνητικών φορέων (Ιδρυμα Ενέργειας Κύπρου)
και της πανεπιστημιακής κοινότητας (Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος).
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