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Όπως και πολλά μικρά νησιά 

του Αιγαίου, η Αστυπάλαια 

είναι ένας τόπος που 

παραμένει αυθεντικός, με 

ιδιαίτερο φυσικό κάλος, 

σημαντική ιστορία και 

πλούσια παράδοση.

Η οικονομία της στηρίζεται 

στον πρωτογενή τομέα και 

στον τουρισμό



Η αγροτική 

οικονομία



Η τουριστική 

δραστηριότητα



Προκλήσεις της νησιωτικότητας ...
 Έντονη εποχικότητα, λόγω της εξάρτησης των τοπικών οικονομιών από τον 

τουρισμό

 υψηλό λειτουργικό κόστος υποδομών

 Υψηλή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή και μεταφορές 

 υψηλό κόστος ενέργειας, περιβαλλοντική επίπτωση

 Ευαίσθητα οικοσυστήματα (Natura), περιορισμοί πολεοδομικοί / αρχαιολογίας

 ανταγωνιστικές χρήσεις γης

 Περιορισμένοι φυσικοί πόροι - Λειψυδρία

 Αυξημένα κόστη λόγω μεταφορών και αδυναμίας επίτευξης οικονομιών κλίμακας 



... ευκαιρία για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης

Τα μικρά νησιά του Αιγαίου είναι απομονωμένα, μικρού μεγέθους, συστήματα, που:

 μπορούν να μετατραπούν σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής 

αυτονομίας, ψηφιακών καινοτομιών, οικολογικής κινητικότητας

 με τη μεγιστοποίηση αξιοποίησης των τοπικών πόρων 

 με την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 με τον πράσινο μετασχηματισμό της γεωργίας και του τουρισμού

 μπορούν να φιλοξενήσουν έργα που αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία των 

καινοτόμων τεχνολογιών, για την έξυπνη και αποδοτική διαχείριση των υποδομών 

και των πόρων

 μπορούν να λειτουργήσουν ως ζωντανά εργαστήρια τεχνολογικής, οικονομικής και 

κοινωνικής καινοτομίας



Ο μετασχηματισμός των υποδομών και 

της οικονομίας του νησιού: 

• με βάση τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της κυκλικής 

οικονομίας, 

• με την υιοθέτηση καινοτόμων 

τεχνολογιών, 

• διαφυλάσσοντας τη φυσιογνωμία 

και το μοναδικό οικοσύστημα του 

νησιού

• προσφέροντας υψηλό επίπεδο 

διαβίωσης για τους κατοίκους και 

τους επισκέπτες της

Το  όραμά μας



Η προσέγγιση για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για 

τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
 Απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε 

νησιού, ο οποίος:

 στο οικονομικό επίπεδο: μπορεί να υποστηρίξει την διασύνδεση του πρωτογενούς 

τομέα με την τουριστική δραστηριότητα

 στο επίπεδο των υποδομών: μπορεί να διασφαλίσει συνέργειες και οικονομίες 

κλίμακας μεταξύ διαφορετικών τομέων (ηλεκτροπαραγωγή, διαχείριση νερού & 

απορριμμάτων, σταθμοί φόρτισης Η/Ο) : ολοκληρωμένος διαχειριστής υποδομών 

 στο επίπεδο της κοινωνίας: να βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και να 

ενσωματώνει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης

 Από την ολοκληρωμένη προσέγγιση θα προκύπτει και ένα διαφοροποιημένο 

τουριστικό προϊόν, όπου θα αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής στα νησιά

 Η κατάλληλη στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση με ειδικά προγράμματα για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων αλλά και την τουριστική τους προβολή είναι 

προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος



Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις υποδομές 
Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Διασφάλιση πόσιμου 

νερού για κάθε 

νοικοκυριό με χαμηλό 

κόστος

Επαναχρησιμοποίηση 

νερού από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων για 

άρδευση

Πλήρης ανακύκλωση όλων 

των μορφών στερεών 

αποβλήτων

Παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για την μέγιστη κάλυψη της 

ενεργειακής ζήτησης του 

νησιού

Ανάπτυξη υποδομών 

ηλεκτροκίνησης και 

αντικατάσταση 

δημοτικού στόλου

Βελτίωση της αξιοπιστίας 

και επέκταση του οδικού 

δικτύου

Ανάπτυξη ποδηλατικών 

και πεζοπορικών 

διαδρομών για την 

προώθηση του βιώσιμου 

τουρισμού

Επεξεργασία και διάθεση 

βιοαποβλήτων για ζωοτροφές 

και λιπάσματα





Οι 4 πυλώνες
Το έργο προβλέπει την μετατροπή του τρέχοντος συστήματος μεταφορών σε ένα 

ολοκληρωμένο, βιώσιμο & συνδεδεμένο μεταφορικό σύστημα του μέλλοντος, βασισμένο 

στους 4 παρακάτω πυλώνες: 

Presenter
Presentation Notes
Στόχοι του έργου: η υποκατάσταση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων στο νησί με ηλεκτρικά οχήματα, η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών συγκοινωνίας κατά παραγγελία και η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ



Παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων σε Αστυνομία, Δήμο, Λιμενικό 

& Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας



Ευέλικτη υπηρεσία μετακινήσεων κατά παραγγελία 
(on-demand) με ηλεκτρικά λεωφορεία, για την 
εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών, μέσω 
ψηφιακής εφαρμογής

Οφέλη:

 Κάλυψη αναγκών των κατοίκων κατά τους 
χειμερινούς μήνες

 Αποσυμφόρηση των κεντρικών οικισμών κατά την 
τουριστική περίοδο

Προβλέπεται:

 Βαθμιαία εισαγωγή της υπηρεσίας, σε διάρκεια 3 
ετών, με σταδιακή αύξηση της γεωγραφικής 
κάλυψης

 Κατασκευή σταθμού εξυπηρέτησης των ηλεκτρικών 
λεωφορείων (Hub)



Εγκατάσταση 6 δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης 

Χώρα Μαλτεζάνα Αεροδρόμιο

ΛιμάνιΛιβάδιΠέρα Γυαλός



Ο ρόλος του Δήμου στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση της 
Αστυπάλαιας 

Επιδιώκουμε την μέγιστη συμβολή του Δήμου μέσω της:

 Χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς της ενέργειας και των 

μεταφορών: 

 Ατζέντα Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης (CETA)

 Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

 Σχέδιο Βιώσιμης Νησιωτικής Κινητικότητας (ΣΒΑΝηΚ)

 Διαχείρισης του Δικτύου σταθμών φόρτισης μέσω της δημιουργίας ΦΕΥΦΗΟ*

 Συμμετοχικής προσέγγισης στη χωροθέτηση των μονάδων ΑΠΕ του ΕΠΕ

 Επιδίωξης συμμετοχής σε Ενεργειακή Κοινότητα που θα διαχειρίζεται τον 

υβριδικό σταθμό, συμβάλλοντας δημοτική γη για την εγκατάσταση εξοπλισμού

*ΦΕΥΦΗΟ: Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων



Ευχαριστώ!
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