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ΔίκτυοΔίκτυο ΑειφόρωνΑειφόρων ΝήσωνΝήσων
ΔΑΦΝΗΔΑΦΝΗ



ΔίκτυοΔίκτυο ΑειφορικώνΑειφορικών ΝήσωνΝήσων

ΗΗ έννοιαέννοια τηςτης αειφόρουαειφόρου ήή βιώσιμηςβιώσιμης ανάπτυξηςανάπτυξης : : 
ΣτοΣτο ΣύνταγμαΣύνταγμα καικαι στηνστην ΕΕΕΕ
ΜεγιστοποίησηΜεγιστοποίηση τηςτης σημερινήςσημερινής ευημερίαςευημερίας καικαι
φροντίδαφροντίδα γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τωντων μελλοντικώνμελλοντικών
γενεώνγενεών
ΤρειςΤρεις συνιστώσεςσυνιστώσες: : περιβάλλονπεριβάλλον, , κοινωνίακοινωνία, , 
οικονομίαοικονομία



ΕργαλείαΕργαλεία αειφορίαςαειφορίας

ΑνανεώσιμοιΑνανεώσιμοι πόροιπόροι
ΚαθαρέςΚαθαρές--ΉπιεςΉπιες τεχνολογίεςτεχνολογίες
ΑντιρρυπαντικέςΑντιρρυπαντικές τεχνολογίεςτεχνολογίες
ΜέσαΜέσα μαζικώνμαζικών μεταφορώνμεταφορών
ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση--ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
ΕταιρικήΕταιρική περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευθύνηευθύνη
ΟικονομικάΟικονομικά εργαλείαεργαλεία
ΚαινοτομίαΚαινοτομία
ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις
ΟικολογικήΟικολογική εκπαίδευσηεκπαίδευση



ΠροστατευτέαΠροστατευτέα αντικείμενααντικείμενα νησιώννησιών

ΑκτέςΑκτές ((ποιότηταποιότητα κολύμβησηςκολύμβησης, , αμμοθίνεςαμμοθίνες, , 
διάβρωσηδιάβρωση))
ΟρεινέςΟρεινές περιοχέςπεριοχές ((διάβρωσηδιάβρωση, , υδατικήυδατική
οικονομίαοικονομία))
ΔάσηΔάση, , θαμνώνεςθαμνώνες ((βόσκησηβόσκηση, , πυρκαγιέςπυρκαγιές))
ΡέματαΡέματα ((διευθετήσειςδιευθετήσεις, , σκουπίδιασκουπίδια, , μπάζωμαμπάζωμα))
ΒραχονησίδεςΒραχονησίδες ((βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα))
ΟικισμοίΟικισμοί ((παραδοσιακότηταπαραδοσιακότητα, , συνθήκεςσυνθήκες
δόμησηςδόμησης))
ΜνημείαΜνημεία ((ανάδειξηανάδειξη, , προστασίαπροστασία))



ΚοινωνικάΚοινωνικά –– αναπτυξιακάαναπτυξιακά θέματαθέματα

ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση τηςτης απασχόλησηςαπασχόλησης
ΔιατήρησηΔιατήρηση δημογραφικήςδημογραφικής ισορροπίαςισορροπίας
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κοινωνικώνκοινωνικών υποδομώνυποδομών
ΕνίσχυσηΕνίσχυση ευαίσθητωνευαίσθητων κοινωνικώνκοινωνικών ομάδωνομάδων
ΒελτίωσηΒελτίωση διανησιωτικώνδιανησιωτικών συνδέσεωνσυνδέσεων ––
μεταφορώνμεταφορών –– επικοινωνιώνεπικοινωνιών
ee--governancegovernance
ΑνάδειξηΑνάδειξη καινοτομικώνκαινοτομικών μορφώνμορφών παραγωγήςπαραγωγής--
οικονομίαςοικονομίας



περιβάλλονπεριβάλλον

ΛύματαΛύματα οικισμώνοικισμών
ΑστικάΑστικά στερεάστερεά απόβλητααπόβλητα
ΘόρυβοςΘόρυβος
ΑέριοιΑέριοι ρύποιρύποι
ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις μεταφορικώνμεταφορικών μέσωνμέσων
ΔιάβρωσηΔιάβρωση--ερημοποίησηερημοποίηση εδάφουςεδάφους
ΕπιφανειακήΕπιφανειακή εξόρυξηεξόρυξη
ΑλλοίωσηΑλλοίωση τοπίουτοπίου



ΙδιαιτερότητεςΙδιαιτερότητες τουτου χώρουχώρου τουτου ΑιγαίουΑιγαίου

ΝησιωτικότηταΝησιωτικότητα ((φέρουσαφέρουσα ικανότηταικανότητα πόρωνπόρων))
ΕυρύΕυρύ φάσμαφάσμα κλιματικώνκλιματικών τύπωντύπων
ΓεωλογικήΓεωλογική καικαι γεωμορφολογικήγεωμορφολογική ποικιλίαποικιλία
ΠλήθοςΠλήθος (7582 (7582 νησιάνησιά))
ΕνδημικότηταΕνδημικότητα χλωρίδαςχλωρίδας, , πανίδαςπανίδας
ΣταυροδρόμιΣταυροδρόμι τριώντριών βιογεωγραφικώνβιογεωγραφικών περιοχώνπεριοχών
ΙστορίαΙστορία -- παράδοσηπαράδοση



ΔίκτυοΔίκτυο αειφορικώναειφορικών νησιώννησιών ΑιγαίουΑιγαίου

ΗΗ ισχύςισχύς ενεν τητη ενώσειενώσει
ΑυτοδέσμευσηΑυτοδέσμευση, , αυστηρότητααυστηρότητα, , αξιοπιστίααξιοπιστία
ΕποχήΕποχή πιστοποίησηςπιστοποίησης
ΠοιότηταΠοιότητα τουρισμούτουρισμού
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον ωςως εργαλείοεργαλείο ανάπτυξηςανάπτυξης
ΑειφορίαΑειφορία γιαγια προσέλκυσηπροσέλκυση επισκεπτώνεπισκεπτών καικαι
επενδυτώνεπενδυτών
ΑπορρόφησηΑπορρόφηση πόρωνπόρων--διεκδίκησηδιεκδίκηση προγραμμάτωνπρογραμμάτων
ΕνίσχυσηΕνίσχυση άυλωνάυλων υποδομώνυποδομών



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΤΥΟΥ

•• ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή τωντων νησιώννησιών είναιείναι εθελοντικήεθελοντική
•• ΕπιλέξιμαΕπιλέξιμα είναιείναι τατα νησιάνησιά τουτου ΑιγαίουΑιγαίου πουπου είναιείναι
έδραέδρα ΟΤΑΟΤΑ ((ΔήμουΔήμου ήή ΚοινότηταςΚοινότητας))

•• ΝησιάΝησιά μεμε περισσότερουςπερισσότερους απόαπό έναένα ΔήμουςΔήμους
καλόκαλό είναιείναι νανα πετύχουνπετύχουν ενιαίαενιαία εκπροσώπησηεκπροσώπηση

•• ΤοΤο δίκτυοδίκτυο δημιουργείδημιουργεί τιςτις προϋποθέσειςπροϋποθέσεις γιαγια τητη
στήριξηστήριξη τωντων σχεδίωνσχεδίων καικαι τωντων δράσεωνδράσεων γιαγια
τηντην αειφορικήαειφορική ανάπτυξηανάπτυξη

•• ΟιΟι επιδόσειςεπιδόσεις βαθμολογούνταιβαθμολογούνται μεμε
αντικειμενικόαντικειμενικό σύστημασύστημα αξιολόγησηςαξιολόγησης



ΔΕΙΚΤΕΣΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1)(1)

ΝΕΡΟΝΕΡΟ//ΥΔΑΤΙΚΟΙΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΠΟΡΟΙ
% % πληθυσμούπληθυσμού στοστο δίκτυοδίκτυο
ΕπάρκειαΕπάρκεια υδατικώνυδατικών πόρωνπόρων
% % ανανεώσιμωνανανεώσιμων ΥΥ..ΠΠ. . στηνστην κατανάλωσηκατανάλωση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
% % ΑΠΕΑΠΕ στοστο σύνολοσύνολο
ΑριθμόςΑριθμός έργωνέργων τύπουτύπου ΜηχανισμοίΜηχανισμοί ΚυότοΚυότο

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ
ΑπώλειαΑπώλεια καλλιεργήσιμωνκαλλιεργήσιμων γαιώνγαιών
ΕκμεταλλεύσειςΕκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένεςολοκληρωμένες ήή καικαι βιολογικέςβιολογικές

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΑνεξέλεγκτοιΑνεξέλεγκτοι χώροιχώροι απόρριψηςαπόρριψης
%  %  ανακύκλωσηςανακύκλωσης//ανάκτησηςανάκτησης



ΔΕΙΚΤΕΣΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2)(2)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔημόσιαΔημόσια //προςπρος ιδιωτικάιδιωτικά μεταφορικάμεταφορικά μέσαμέσα
ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση κυκλοφορίαςκυκλοφορίας/ / ειδικέςειδικές ζώνεςζώνες

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
% % εκτόςεκτός σχεδίουσχεδίου δόμησηςδόμησης επίεπί συνόλουσυνόλου
ΧωροταξικάΧωροταξικά σχέδιασχέδια/ / χρήσειςχρήσεις γηςγης/ / προστατευόμενεςπροστατευόμενες
περιοχέςπεριοχές

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ//ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
% % πληθυσμούπληθυσμού μεμε πρόσβασηπρόσβαση σεσε internet internet //ee--mailmail

ΠΡΟΝΟΙΑΠΡΟΝΟΙΑ
% % πληθυσμούπληθυσμού μεμε πρωτογενήπρωτογενή περίθαλψηπερίθαλψη σεσε τοπικάτοπικά
κέντρακέντρα υγείαςυγείας



ΕΝΤΑΞΗΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜετάΜετά τηντην παρέλευσηπαρέλευση 33μήνουμήνου τοτο κάθεκάθε μέλοςμέλος καταθέτεικαταθέτει ΣυνοπτικήΣυνοπτική
ΈκθεσηΈκθεση , , εγκαθιστάεγκαθιστά ΣύστημαΣύστημα ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης τωντων ΔεικτώνΔεικτών
τηςτης ΑειφορίαςΑειφορίας καικαι θέτειθέτει στόχουςστόχους γιαγια τηντην επόμενηεπόμενη 55ετίαετία
κλιμακούμενουςκλιμακούμενους σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση

ΗΗ απόδοσηαπόδοση τουτου ΣήματοςΣήματος ΑειφορίαςΑειφορίας ΔΑΦΝΗΔΑΦΝΗ, , παρέχεταιπαρέχεται μετάμετά τηντην
παρέλευσηπαρέλευση έτουςέτους απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου συστήματοςσυστήματος
παρακολούθησηςπαρακολούθησης

ΟΟ ΦορέαςΦορέας ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης πραγματοποιείπραγματοποιεί περιοδικούςπεριοδικούς ελέγχουςελέγχους
καικαι ανανεώνειανανεώνει ((ήή όχιόχι) ) τηντην ιδιότηταιδιότητα τουτου ΚανονικούΚανονικού ΜέλουςΜέλους καικαι τητη
διατήρησηδιατήρηση τουτου σήματοςσήματος τηςτης αειφορίαςαειφορίας



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣυνεργάζεταιΣυνεργάζεται μεμε τητη διοίκησηδιοίκηση τηςτης ΔΑΦΝΗΣΔΑΦΝΗΣ καικαι τατα νησιάνησιά γιαγια
τηντην συλλογήσυλλογή τωντων στοιχείωνστοιχείων,, τοντον σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι τοντον
καθορισμόκαθορισμό τωντων στόχωνστόχων

ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα στιςστις ΑνοικτέςΑνοικτές ΣυνελεύσειςΣυνελεύσεις τωντων
νησιώννησιών μεμε συμμετοχήσυμμετοχή τωντων κατοίκωνκατοίκων

ΕτοιμάζειΕτοιμάζει τοντον δικτυακόδικτυακό τόποτόπο καικαι τοντον συντηρείσυντηρεί

ΕτοιμάζειΕτοιμάζει τοτο πληροφορικόπληροφορικό υλικόυλικό

ΦροντίζειΦροντίζει γιαγια τηντην προβολήπροβολή τουτου δικτύουδικτύου σταστα ΜΜΕΜΜΕ

ΕνημερώνειΕνημερώνει γιαγια τατα εθνικάεθνικά καικαι ευρωπαϊκάευρωπαϊκά προγράμματαπρογράμματα



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ ΦΟΡΕΑΦΟΡΕΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

•• ΣυντάσσειΣυντάσσει τουςτους ΔείκτεςΔείκτες ΑειφορίαςΑειφορίας μεμε βάσηβάση
τουςτους οποίουςοποίους γίνεταιγίνεται ηη αξιολόγησηαξιολόγηση

•• ΑναπτύσσειΑναπτύσσει καικαι επικαιροποιείεπικαιροποιεί τητη διαδικασίαδιαδικασία
καικαι τητη μεθοδολογίαμεθοδολογία αξιολόγησηςαξιολόγησης

•• ΠραγματοποιείΠραγματοποιεί τιςτις αξιολογήσειςαξιολογήσεις γιαγια κάθεκάθε νησίνησί
ξεχωριστάξεχωριστά

•• ΣτηρίζειΣτηρίζει επιστημονικάεπιστημονικά τοτο δίκτυοδίκτυο



ΜΕΛΗΜΕΛΗ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΑΙΓΙΝΑ, , ΑΛΟΝΝΗΣΟΣΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΑΙΟΥ, , 
ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, , ΗΡΑΚΛΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΑ, , ΙΟΣΙΟΣ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, , 
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, , ΚΥΘΝΟΣΚΥΘΝΟΣ, , ΚΩΣΚΩΣ, , ΛΕΙΨΟΙΛΕΙΨΟΙ, , ΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ
ΜΟΥΔΡΟΥΜΟΥΔΡΟΥ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥ, , ΝΙΣΥΡΟΣΝΙΣΥΡΟΣ, , ΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣ, , ΠΑΤΜΟΣΠΑΤΜΟΣ, , 
ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ, , ΣΙΦΝΟΣΣΙΦΝΟΣ, , 
ΣΚΟΠΕΛΟΣΣΚΟΠΕΛΟΣ, , ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΑΝΩΑΝΩ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ, , ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΧΟΙΝΟΥΣΑ,, ΤΗΛΟΣΤΗΛΟΣ, , 
ΥΔΡΟΥΣΑΥΔΡΟΥΣΑ, , ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ


