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ΤΜΦΩΝΟ ΣΩΝ ΝΗΙΩΝ 

Εθηηκώληαο όηη ε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (IPCC), ε 
πην έγθπξε ζπλάζξνηζε επηζηεκόλσλ, επηβεβαίσζε όηη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 
απνηειεί πξαγκαηηθόηεηα γηα ηελ νπνία επζύλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε ρξήζε 
ελέξγεηαο γηα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ζηηο 9 Μαξηίνπ 2007 ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηε δέζκε 
κέηξσλ «Δλέξγεηα γηα έλα κεηαβαιιόκελν θόζκν», δεζκεπόκελε κνλνκεξώο γηα ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% έσο  ην 
2020, σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαηά 20% θαη ηεο 
δηείζδπζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζην ελεξγεηαθό κίγκα θαηά 
20%∙ 

Εθηηκώληαο όηη ην «Σρέδην δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή 
Απόδνζε: Αμηνπνίεζε ηνπ Γπλακηθνύ» ζέηεη σο πξνηεξαηόηεηα ηε ζέζπηζε ηνπ 
Σπκθώλνπ ησλ Γεκάξρσλ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ην Σύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ εθαξκόζζεθε κε επηηπρία θαη κπνξεί λα 
απνηειέζεη πξόηππν γηα  ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Σπκθώλνπ ησλ Νεζηώλ ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζύκπξαμεο ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεσλ 
δεδνκέλνπ όηη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε είλαη έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 
ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ηα λεζηά είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα εμαξηεκέλα από ηα εηζαγόκελα 
νξπθηά θαύζηκα, έρνπλ πεξηνξηζκνύο πξόζβαζεο ζε επεηξσηηθά δίθηπα ελέξγεηαο θαη 
αληηκεησπίδνπλ πςειόηεξν θόζηνο θαπζίκσλ - ην νπνίν απνηειεί εκπόδην γηα ηελ 
θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο - αιιά ζπγρξόλσο δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο 
επθαηξίεο σο πεδία έξεπλαο θαη επίδεημεο ησλ ΑΠΔ θαη ησλ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο 
απνδνηηθόηεηαο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ηα λεζηά κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 
έξεπλαο σο εξγαζηήξηα αλάπηπμεο θαη επίδεημεο λέσλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ θαη 
κεζόδσλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ αξρή ηνπ 
«λεζηνύ – εθθνιαπηεξίνπ», θαη ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο ηνπ πξσηνγελνύο 
ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ηνπο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο είλαη πεξηζζόηεξν επάισηεο ζηηο θιηκαηηθέο 
αιιαγέο ιόγσ ηεο πςειήο αμίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπο θαη ηεο επαηζζεζίαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηνπο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη νη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα λεζηά ραξαθηεξίδνληαη από πςειό 
δπλακηθό επαλαιεςηκόηεηαο θαζώο ηα απνηειέζκαηα είλαη πην εύθνιν λα 
θαηαδεηρζνύλ θαη λα πξνβιεζνύλ επξέσο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ θαη όηη ε εγγύηεηα 
νξηζκέλσλ Δπξσπατθώλ λεζησηηθώλ δηακεξηζκάησλ κε εμσηεξηθέο αγνξέο 
(Αλαηνιηθή θαη Νόηηα Αθξηθή, Κεληξηθή Ακεξηθή, Βόξεηα Δπξώπε, θηι) δίλεη επίζεο 
ηελ επθαηξία λα πξνσζεζνύλ νη Δπξσπατθέο ηερλνινγίεο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ λεζηώλ κνηξάδνληαη ηελ 
επζύλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε κε ηηο εζληθέο 
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θπβεξλήζεηο, θαη άξα νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο δεζκεύζεηο, αλεμάξηεηα από 
απηέο άιισλ κεξώλ ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ε δέζκεπζε ηεο Δ.Δ. γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ζα επηηεπρζεί  
κόλν κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ, ησλ πνιηηώλ θαη ησλ ελώζεώλ ηνπο ∙  

Εθηηκώληαο όηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο νθείινπλ λα πξσηνζηαηήζνπλ 
ζηελ αλάιεςε δξάζεο θαη λα δώζνπλ ην θαιό παξάδεηγκα, δεδνκέλνπ όηη 
απνηεινύλ ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνπο πνιίηεο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη πνιιέο από ηηο δξάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε θαη ηηο ΑΠΔ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θιίκαηνο, είηε εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν αξκνδηόηεηαο ησλ ηνπηθώλ θπβεξλήζεσλ, είηε δελ είλαη εθηθηέο ρσξίο ηελ 
πνιηηηθή ζηήξημε ηνπο ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ 
αλάιεςε απνηειεζκαηηθώλ απνθεληξσκέλσλ δξάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό 
επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα πεξηνξηζκό ησλ 
εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ∙ 

Εθηηκώληαο όηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο λεζησηηθέο αξρέο ζε όιε ηελ Δπξώπε 
πεξηνξίδνπλ ηνπο ξύπνπο πνπ πξνθαινύλ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 
κέζσ πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηώζηκεο 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο, θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ ΑΠΔ ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ζην άξζξν 174 ηεο Σπλζήθεο Δδξαίσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
αλαθέξεηαη όηη:  

«ε Έλσζε πξόθεηηαη λα αλαπηύμεη θαη ζπλερίζεη ηε δξάζε ηεο κε ζθνπό ηελ 
ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο. Δηδηθόηεξα, 
ε Έλσζε απνβιέπεη ζηε κείσζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ επηπέδσλ 
αλάπηπμεο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ θαη ζηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ 
ιηγόηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηώλ. Μεηαμύ ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ, ηδηαίηεξε 
πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, πεξηνρέο πνπ έρνπλ 
πιεγεί από ηε βηνκεραληθή κεηάβαζε θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη από 
ζνβαξά θαη κόληκα θπζηθά ή δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα, όπσο νη βνξεηόηεξεο 
πεξηνρέο κε πνιύ ρακειή ππθλόηεηα πιεζπζκνύ θαη νη λεζησηηθέο, 
δηαζπλνξηαθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο.»∙ 

Εθηηκώληαο όηη νη ΑΠΔ βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζηα Δπξσπατθά λεζηά, θαη ε 
αλάπηπμή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ άκβιπλζε ησλ κόληκσλ 
δηαξζξσηηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο παξάγνληαο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε ∙ 

Εθηηκώληαο όηη ε Οδεγία 2009/28/ΔΚ νξίδεη όηη:  

«(44) Η ζπλνρή κεηαμύ ησλ ζηόρσλ ηεο παξνύζαο Οδεγίαο θαη άιισλ 
πεξηβαιινληηθώλ λνκνζεζηώλ ηεο Κνηλόηεηαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη. 
Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ αμηνιόγεζε, ην ζρεδηαζκό ή ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ γηα 
εγθαηαζηάζεηο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο, ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα ιακβάλνπλ 
ππ’ όςηλ ην ζύλνιν ηεο θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε 
ζπκβνιή ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ θαη ησλ ζηόρσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο, εηδηθόηεξα όηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο κε αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο» ∙ 

ΕΜΕΙ, ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΗΓΕΣΕ ΣΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩΝ ΠΟΤ 
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΕ ΣΟ ΠΑΡOΝ ΤΜΦΩΝΟ, 

ΔΕΜΕΤΟΜΑΣΕ 

Να ππεξβνύκε ηνπο ζηόρνπο, πνπ έζεζε ε Δ.Δ. γηα ην 2020, κεηώλνληαο ηηο 
εθπνκπέο CO2 ζηηο πεξηνρέο καο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελόο 
Νεζηωηηθνύ ρεδίνπ Δξάζεο Αεηθόξνπ Ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληνιή καο. Η δέζκεπζε καο θαη ην Σρέδην Γξάζεο ζα 
επηθπξσζνύλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηώλ καο ∙ 
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Να πξνεηνηκάζνπκε κηα βαζηθή απνγξαθή εθπνκπώλ πνπ ζα απνηειέζεη ηε 
βάζε ηνπ Νεζησηηθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο ∙ 

Να πξνεηνηκάζνπκε, θαη λα ππνβάιινπκε ζηελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή ην 
Νεζηωηηθό ρέδην Δξάζεο Αεηθόξνπ Ελέξγεηαο εληόο ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο 
επίζεκεο ππνγξαθήο ηνπ Σπκθώλνπ ησλ Νεζηώλ ∙ 

Να πξνζαξκόζνπκε ηηο δνκέο καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο 
επαξθνύο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε ζηόρν ηελ αλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ 
δξάζεσλ ∙ 

Να θηλεηνπνηήζνπκε ηελ θνηλωλία ηωλ πνιηηώλ ζηηο γεωγξαθηθέο πεξηνρέο 
καο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο, 
πξνζδηνξίδνληαο ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρεδίνπ απηνύ ∙ 

Να ππνβάινπκε Έθζεζε Εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο ζηελ Επξωπαϊθή  
Επηηξνπή, ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα 
αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε θαη δηαθξίβσζε - ε πξώηε έθζεζε αμηνιόγεζεο ζα 
ππνβιεζεί πξηλ από ην ηέινο ηνπ ISLE-PACT, κέζσ ηνπ Σπληνληζηή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ∙ 

Nα κνηξαδόκαζηε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία κε ηα άιια λεζηά πνπ κεηέρνπλ 
ζην Σύκθσλν, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθά Δπξσπατθά ζπλέδξηα θαη 
εθδειώζεηο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάδεημεο θαηλνηνκηώλ θαη ηεο αλάπηπμεο 
βηώζηκσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ Νεζησηηθώλ 
Σρεδίσλ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο ∙ 

Να κνηξαδόκαζηε ηελ εκπεηξία καο θαη λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ πξσηνβνπιία 
Σύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ηεο Δ.Δ. ∙ 

Να νξγαλώζνπκε πεξηθεξεηαθέο εθζηξαηείεο θαη εθδειώζεηο 
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κε 
άιινπο ζρεηηθνύο θνξείο, πξνθεηκέλνπ: 

- λα επσθειεζνύλ άκεζα νη πνιίηεο από ηηο επθαηξίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
πξνζθέξνληαη από ηελ έμππλε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ∙ 

- λα απμεζεί ε απνδνρή ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο από ηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο θαη λα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ∙  

Να δηαδώζνπκε ην κήλπκα ηνπ πκθώλνπ ηωλ Νεζηώλ ζηα θαηάιιεια θόξνπκ 
θαη, εηδηθόηεξα, λα παξνηξύλνπκε θαη άιινπο λεζησηηθνύο θνξείο λα πξνζρσξήζνπλ 
ζην Σύκθσλν ∙ 

Nα επηδηώμνπκε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη κόριεπζε πόξωλ γηα ηελ πινπνίεζε 
επελδύζεσλ γηα ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ελέξγεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε 
ησλ ζηόρσλ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, όπσο απηνί απνξξένπλ από ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζην Σύκθσλν ησλ Νεζηώλ 

Να δερηνύκε ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην ύκθωλν ηωλ Νεζηώλ, κεηά από 
γξαπηή ελεκέξσζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε πεξίπησζε πνπ: 

i) παξαιείςνπκε λα ππνβάινπκε ην Νεζησηηθό Σρέδην Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο 
εληόο ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ επίζεκε ππνγξαθή ηνπ ζπκθώλνπ ∙ 

ηη) δελ επηηύρνπκε ην γεληθό ζηόρν κείσζεο ησλ εθπνκπώλ CO2 όπσο νξίδεηαη ζην 
Σρέδην Γξάζεο, ιόγσ απνηπρίαο ζηελ νιηθή ή κεξηθή εθαξκνγή ηνπ ∙ 

 ΙΙΙ) παξαιείςνπκε λα ππνβάινπκε έθζεζε εθαξκνγήο ζε δύν δηαδνρηθέο πεξηόδνπο 

 

ΕΜΕΙ, ΟΙ ΑΡΥΕ ΣΩΝ ΝΗΙΩΝ, ΕΚΣΙΜΟΤΜΕ 

Τηο εηδηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ∙ 

Τε ζπλδξνκή θαη ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 
εηδηθά κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ISLE-PACT. 
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ΕΜΕΙ, ΟΙ ΑΡΥΕ ΣΩΝ ΝΗΙΩΝ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ  

Σελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή θαη ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 
ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεθηηθώλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ Νεζησηηθώλ 
Σρεδίσλ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο  θαη κέζσ ηεο αλάιεςεο θαλνληζηηθώλ θαη 
λνκνζεηηθώλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κε ηερληθώλ θξαγκώλ πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ∙ 

Σελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή θαη ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπκθώλνπ ησλ Νεζηώλ σο δξάζεσλ ζηξαηεγηθήο 
πξνηεξαηόηεηαο ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηώλ 
ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ∙ 

Σελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή, κε ηελ αλαγλώξηζε θαη πξνβνιή ησλ λεζηώλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην Σύκθσλν ησλ Νεζηώλ κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθνύ ινγόηππνπ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ISLE-PACT θαη ηεο πξνβνιήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ηεο Δπηηξνπήο  

Tελ Επξωπαϊθή Σξάπεδα Επελδύζεωλ ή παξόκνηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 
γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ ζηα λεζηά ∙ 

Σελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζρεηηθήο Τερληθήο Βνήζεηαο 
ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνύ ELENA. Η δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ απηώλ ζα πξέπεη λα 
γίλεη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ θαζώο θαη ηηο 
δπζθνιίεο απηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε όξγαλα ιήςεο 
απνθάζεσλ (π.ρ. EΤΔπ). Άιια θεθάιαηα (π.ρ. δάλεηα, Σρέδην γηα ηελ Αλάθακςε 
θ.ι.π.) κπνξνύλ λα δηνρεηεπζνύλ ζε ώξηκα επελδπηηθά ζρέδηα ζε Δπξσπατθά λεζηά, 
κέζσ ησλ Γνκώλ Σηήξημεο (πνπ νξίδνληαη ζηε δνκή ηνπ Σπκθώλνπ ησλ Γεκάξρσλ) 
ή/θαη Πεξηθεξεηαθώλ Αξρώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ησλ ηνπηθώλ 
παξαγόλησλ ζε απηά ηα θεθάιαηα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα όιεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ∙ 

 

ΕΜΕΙ, ΟΙ ΑΡΥΕ ΣΩΝ ΝΗΙΩΝ, ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

Άιια λεζηά θαη λεζηωηηθέο πεξηθέξεηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ 
Σπκθώλνπ ησλ Νεζηώλ, επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ηνπο δέζκεπζε λα 
ελζηεξληζηνύλ θαη λα ζεβαζηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ ∙ 

Άιινπο ζεκαληηθνύο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ κπνξνύλ λα ζπλδξάκνπλ 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο. 

 

Τπνγξαθέο 

 


