
 

 
Τα Ευρωπαϊκά νησιά δείχνουν το δρόμο προς μια καινοτόμο και 
βιώσιμη Ευρώπη 
 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 22 Μαρτίου, 2017  

Στις 28 Μαρτίου τα Ευρωπαϊκά νησιά διοργανώνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 

εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης», στη διάρκεια 

της οποίας εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών νησιωτικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών θα 

υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα 

Νησιά».  

12 Ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν Κράτη-Μέλη με νησιά φιλοξενούν την εκδήλωση, με 

επικεφαλής την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για θέματα Ενέργειας Dominique Ristori θα απευθύνει χαιρετισμό. 

Συντονιστής της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 

Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. Ο 

ελληνικός φορέας με μέλη 40 νησιωτικούς Δήμους, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων 

Νήσων και τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου πρωτοστατεί 

στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την 

υλοποίηση καινοτόμων έργων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών 

και θα αποτελέσουν χρήσιμη εμπειρία και παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα η 

Πρωτοβουλία συνάδει με τις πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της ενίσχυσης και συνοχής των νησιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα 

Νησιά» αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των 

μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, 

αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με όχημα την καινοτομία, τα έργα 

αυτά θα προσφέρουν λύσεις σε καίρια προβλήματα των νησιών. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η εκδήλωση λαμβάνει χωρά σε μια στιγμή σημαντικών εξελίξεων 

γύρω από τα νησιά. 

Πρώτον, η Προεδρία της Μάλτας έχει θέσει προτεραιότητες που συμπίπτουν με αυτές της 

Πρωτοβουλίας, όπως εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για τις ενεργειακές και ψηφιακές 

υπηρεσίες, περισσότερη κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της Γαλάζιας Οικονομίας. 

Δεύτερον, σε συνέχεια του πακέτου μέτρων «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης 

καινοτόμων έργων μείωσης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Ευρωπαϊκά 

νησιά. 

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου, καθώς και 

της αγοράς υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων στα νησιά, όπως μαρτυρά 

αριθμός Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται και σε Ελληνικά νησιά (Τήλος, 

Κύθνος). 

http://www.dafni.net.gr/gr/home.htm
http://www.smartislandsinitiative.eu/gr/event_2017_03_28.php


Με την εκδήλωση στις 28 Μαρτίου τα νησιά θα βρεθούν στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής σκηνής ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τη διεκδίκηση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης 

και ευημερίας. 

Διαβάστε τη Διακήρυξη των «Έξυπνων Νησιών» εδώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες www.smartislandsinitiative.eu/gr  
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