Οκτώ νησιά του Αιγαίου προσχωρούν στο
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Νησιών
30 Ιουνίου 2015
Εκπρόσωποι οκτώ νησιωτικών Δήμων του Αιγαίου, μέλη του Δικτύου Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και
Ιονίου – ΔΑΦΝΗ, προσχώρησαν την 25η Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Νησιών, στη διάρκεια
επίσημης τελετής υπογραφής στις Βρυξέλλες. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, οι ακρίτες
της Ευρώπης έδωσαν δυναμικό παρόν, αποδεικνύοντας την πίστη τους στη Ευρωπαϊκή συνεργασία. Το
Σύμφωνο των Νησιών, που βρίσκεται σε ισχύ από το 2011 με την επίσημη αναγνώριση και υποστήριξη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απευθύνεται σε νησιωτικές αρχές που θέλουν να αναλάβουν δράση
και να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
σε τοπικό επίπεδο με ορίζοντα το 2020.
Με την υπογραφή του Συμφώνου, τα οκτώ ελληνικά νησιά – Κάλυμνος, Κίμωλος, Κως, Νίσυρος, Πάρος,
Ρόδος, Τήλος, Φολέγανδρος – από κοινού με τους υπόλοιπους υπογράφοντες από την Ευρώπη,
δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, τα οποία διευκολύνουν την
πρόσβαση σε τεχνική στήριξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση σχετικών έργων. Με τις νέες
προσχωρήσεις το Σύμφωνο αριθμεί 104 νησιά – μέλη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από την Ελλάδα
μετέχουν πλέον 27 νησιωτικοί Δήμοι και 3 νησιωτικές Περιφέρειες.

Η επίσημη τελετή υπογραφής έλαβε χώρα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της
Διάσκεψης των Αποκεντρωμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ήταν ευρεία, με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών από τρεις πολιτικές ομάδες. Παρόντες
ήταν και εκπρόσωποι Νησιωτικών Περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλοι
φορείς.
Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη συμβολή των νησιών στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε τομείς όπως η ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η καινοτομία, η συνοχή, η
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μετανάστευση κ.ά., ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη οι ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και οι δυνατότητες
των νησιών να αντανακλώνται επαρκώς στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Σε αυτή την
κατεύθυνση παρουσιάστηκαν τα «Έξυπνα Νησιά», μια πρωτοβουλία που προτάσσει την ολοκληρωμένη
βιώσιμη διαχείριση υποδομών και πόρων στα νησιά και η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο
πολιτικής αποκλειστικά για τις νησιωτικές περιοχές. Στην τοποθέτησή του ο Γενικός Διευθυντής
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dominique Ristori αναγνώρισε πως μια τέτοια πολιτική
πρωτοβουλία μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, καθιστώντας τα πεδία
εφαρμογής και διάχυσης καινοτόμων τεχνολογιών, που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας.
Την προηγούμενη της υπογραφής, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έλαβαν μέρος στην τελική
συνάντηση του προγράμματος SMILEGOV, το οποίο συντονίζει το δίκτυο ΔΑΦΝΗ, συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώνεται τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα υλοποιούν
νησιωτικά συμπλέγματα από τις τέσσερις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης (Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα,
Ατλαντικός και Μεσόγειος) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης κατά το σχεδιασμό και
υλοποίηση τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού στα νησιά.
Την 27η Ιουνίου, σε συνέχεια των εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες, το δίκτυο ΔΑΦΝΗ διοργάνωσε ημερίδα
στην Αθήνα με θέμα «Λιμάνια και Νησιά – Υποδομές, Μεταφορές και Αειφορία». Στη διάρκεια της
ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τις λιμενικές υποδομές, την ενέργεια, την τροφοδοσία, τις
ενδονησιωτικές μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα. Κύριο άξονα της συζήτησης αποτέλεσε η συμβολή των
λιμανιών της χώρας στη βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη.
Μετά το τέλος της ημερίδας, ακολούθησε η Γενική Συνέλευση του δικτύου ΔΑΦΝΗ, η οποία έθεσε ως
πρώτο στόχο για το επόμενο διάστημα τη δημιουργία τεσσάρων θεματικών ομάδων εργασίας, με
σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των μελών και την παραγωγή ουσιαστικών προτάσεων για τη
βελτίωση των συνθηκών στα Ελληνικά νησιά.Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφασισε τη γεωγραφική
επέκταση του δικτύου προς το Ιόνιο, με μεταβολή της επωνυμίας σε Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Αιγαίου
και Ιονίου.
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