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ΤΟ 1 ΦΟΡΟΥΜ «ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Με την παρουσία 40 περίπου εκπροσώπων των
Ευρωπαϊκών νησιών από την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα,
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Δανία,
Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία και Κροατία
πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην
ο
Αθήνα το 1 Φόρουμ για τα Έξυπνα Νησιά με
πρωτοβουλία του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου
και Ιονίου - ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου
Αιγαίου. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το Δίκτυο
ΔΑΦΝΗ, από δημάρχους των Ελληνικών νησιών, στελέχη των νησιωτικών Περιφερειών και από την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που ήταν και εκ των συνδιοργανωτών. Το Φόρουμ προσέφερε στις
νησιωτικές τοπικές και περιφερειακές αρχές την ευκαιρία να ωριμάσουν περαιτέρω την Πρωτοβουλία για τα
Έξυπνα Νησιά, φυσική συνέχεια της συστηματικής και πολυετούς συνεργασίας που έχουν αναπτύξει τα
Ευρωπαϊκά Νησιά με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρωτοβουλία για τα Έξυπνα Νησιά αντλεί
έμπνευση από την Πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά
τις νησιωτικές αρχές στην κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης, τοποκεντρικής και μετασχηματιστικής
αναπτυξιακής ατζέντας που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, δημιουργεί βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη και ευημερία, βοηθώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους που έχει
θέσει σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως ο μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η
καινοτομία, η κυκλική οικονομία, οι βιώσιμες μεταφορές και η κινητικότητα κ.ά. Διαβάστε περισσότερα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΘΝΟ
Την Τρίτη 17 Μαΐου επισκέφθηκε την Κύθνο επταμελής
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ με
τίτλο "Έξυπνα Νησιά στην Ευρώπη". Η επίσκεψη οργανώθηκε
με την αρωγή του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου
– ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου. Οι
εκπρόσωποι της ΕΟΚΕ επισκέφθηκαν συνολικά πέντε νησιά
από όλη την Ευρώπη προκειμένου να συλλέξουν καλές
πρακτικές στους τομείς της διαχείρισης της ενέργειας, του
νερού, των απορριμμάτων, του τουρισμού κ.ά., τις οποίες θα συγκεντρώσουν σε έναν Οδηγό που θα
αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Στη συνέχεια ο

Οδηγός θα σταλεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά και τους
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η Κύθνος επιλέχθηκε τόσο λόγω του πλούσιου ιστορικού της σε έργα
καινοτομίας στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ όσο και για το υπό ανάπτυξη στρατηγικό σχέδιο της
προώθησης του νησιού ως «Έξυπνο Νησί». Διαβάστε περισσότερα
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Στις 22 Ιουνίου το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετείχε σε εκδήλωση
με τίτλο “Towards Sustainable Energy Sectors in Central and
South East Europe: Success Stories” («Προς ενίσχυση της
βιώσιμης ενέργειας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική
Ευρώπη: Ιστορίες επιτυχίας») που διοργανώθηκε από τον
οργανισμό CEPS και το Greek Energy Forum και
φιλοξενήθηκε από τον Ευρωβουλευτή Claude Turmes.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει το
Μανιφέστο "Driving the regional cooperation forward in the
Energy Union – South-Eastern Europe: more than just a gas
corridor, a battery for Europe", («Ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία στην Ενεργειακή Ένωση –
Νοτιοανατολική Ευρώπη: όχι απλά ένας διάδρομος φυσικού αερίου, αλλά μια μπαταρία για την Ευρώπη»)
που έχει υπογραφεί από 15 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέντε
οργανισμοί από την περιοχή, μεταξύ αυτών και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, επελέγησαν να παρουσιάσουν λύσεις για
την ενεργειακή μετάβαση της Κεντρικής – Νοτιοανατολικής Ευρώπης με όχημα την πράσινη
καινοτομία. Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΛΙΜΑΝΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Με τη συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων
συνέδρων πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαρτίου 2016, στο
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά το διεθνές συνέδριο
"Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον,
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα." Σύμφωνα με τη δήλωση του
υπεύθυνου της διοργάνωσης Ηλία Ευθυμιόπουλου, διευθυντή του
Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, «μέσα από την ανάπτυξη των έξυπνων
υποδομών και διαδικασιών στα λιμάνια - νησιωτικά και ηπειρωτικά και τις νέες τεχνολογίες για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων
στις θαλάσσιες μεταφορές (με ενεργειακά μέσα όπως είναι το LNG και
ο ηλεκτρισμός), δίνεται μια ευκαιρία για την ουσιαστική, βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα δυναμικό κλάδο της
οικονομίας. Μια ακόμα ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Επιπλέον, τα νησιά έχουν μια σημαντική
ευκαιρία να αναδειχθούν σε μικρά ή μεγαλύτερα κέντρα ανάπτυξης καινοτομίας με την αξιοποίηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τροφοδοσία των πλοίων καθώς και με τη σύνδεση του τουρισμού με την
περιβαλλοντική επίδοση των χώρων υποδοχής». Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΗΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Καινοτομία, τοπική ανάπτυξη και νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία ήταν οι λέξεις κλειδιά που απασχόλησαν τις
εργασίες του διημέρου με τίτλο “Τα νησιά ως υποδοχείς
καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας”, που
οργανώθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το
Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου – ΔΑΦΝΗ υπό
την αιγίδα του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung στις 9 και
10 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα. Βασική παράμετρος της
διοργάνωσης ήταν και η Ελληνο-Γερμανική συνεργασία για
την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών “πακέτων” και τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης έργων
από κοινού στα νησιά. Στο διήμερο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατικών φορέων,
επιχειρηματικών ομίλων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τέσσερις θεματικές ενότητες που απασχόλησαν τους περισσότερους
από 100 συμμετέχοντες ήταν τα έξυπνα δίκτυα, οι υποδομές για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα συστήματα
δημοτικού οδοφωτισμού και οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ 14 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Την περίοδο Οκτωβρίου 2015 – Απριλίου 2016 το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε
συνεργασία με μέλη του ΔΑΦΝΗ (νησιωτικοί Δήμοι και Περιφέρειες), Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και σημαντικές
εταιρίες υπέβαλαν συνολικά 14 προτάσεις σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Τα προγράμματα
αυτά αφορούν στην εδαφική συνεργασία σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο (Interreg MED, Interreg
Balkan-Med, Interreg Ελλάδα – Κύπρος), την έρευνα και καινοτομία (HORIZON 2020) και την εκπαίδευση και
κατάρτιση (Erasmus+). O συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που αφορούν τόσο στο ΕΓΑ όσο και το
ΔΑΦΝΗ και τα μέλη του ξεπερνά τα 3 εκ €.
Οι τομείς γύρω από τους οποίους κατετέθησαν οι προτάσεις σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, την παραδοσιακή βιοκλιματική
αρχιτεκτονική, την ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, το βιώσιμο τουρισμό, τις
πιλοτικές εφαρμογές έξυπνων δικτύων, καθώς και σε δράσεις για την καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς
εκπαίδευση. Αποτιμώντας την προσπάθεια αυτή, μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη
των δύο οργανισμών, καθώς επέτρεψε τη σημαντική διεύρυνση των τομέων δραστηριοποίησής τους
ακολουθώντας την προσέγγιση της προωθούμενης πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», την εμβάθυνση σε νέα
επιστημονικά πεδία και την ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς φορείς σε εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων ανέθεσε στο Ενεργειακό Γραφείο
Αιγαίου, μέσω του εταίρου του FEDARENE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Γραφείων και Περιφερειών), την εκτέλεση
δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη των νησιών-μελών του Συμφώνου των
Δημάρχων και του Συμφώνου των Νησιών, καθώς και στην ανάπτυξη
συνεργειών μεταξύ των δύο Συμφώνων. Συγκεκριμένα το Ενεργειακό Γραφείο
Αιγαίου έχει αναλάβει να αναπτύξει υπηρεσίες υποστήριξης, εργαλεία
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να διοργανώσει εκδηλώσεις για τα νησιά-μέλη του Συμφώνου των

Νησιών, με απώτερο στόχο την ευθυγράμμιση των
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι υπογράφοντες αυτού με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το νέο
Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ
Με επιστολή του συντονιστή της Μονάδας του Μεσογειακού Σχεδίου
Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP/MAP) Gaetano Leone προς το Γενικό Διευθυντή του
Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου Ηλία Ευθυμιόπουλο στις 20 Ιουνίου
αναγνωρίστηκε και επισήμως το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίο ως
διαπιστευμένος εταίρος του UNEP/MAP. Η απόφαση ελήφθη στη
ης
διάρκεια της 19 Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης
της Βαρκελώνης που έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 9 και 12 Φεβρουαρίου. Το Ενεργειακό Γραφείο
επελέγη μέσα από διαδικασία αξιολόγησης που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Η συνεργασία αυτή
κρίνεται σημαντική, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο Ενεργειακό Γραφείο να αναδείξει το ρόλο των νησιών
στην προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Μεσογείου.
Επιτρέπει επίσης στο Γραφείο να αναπτύξει νέες συνεργασίες με άλλους φορείς από την περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα η συμβολή του Ενεργειακού Γραφείου θα αφορά στην εμβάθυνση των γνώσεων του
UNEP/MAP σχετικά με τα νησιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αλλά και το δυναμικό που αυτά
παρουσιάζουν ως πεδία εφαρμογών καινοτόμων τεχνολογιών και πολιτικών σε τομείς όπως: η βιώσιμη
ενέργεια, η βιώσιμες μεταφορές και κινητικότητα, η διαχείριση υδατικών πόρων και απορριμμάτων, η
γαλάζια ανάπτυξη, η προστασία και ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου των
η
νησιών και η συμμετοχική διακυβέρνηση. Οι βασικές προτεραιότητες των συμβαλλόμενων μερών στη 19
Σύνοδο σχετικά με το έργο του UNEP/MAP τα επόμενα χρόνια αποτυπώνονται στη Διακήρυξη της Αθήνας
που υπεγράφη στη διάρκεια της Συνόδου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Άλκηστη Φλώρου
Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης
T. +30 210 8848055
E. alkisti@aegean-energy.gr

