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Αρ. Πρωτ. 46/2021 (Green Tank) 

Αθόνα, 5/10/2021 

 

Σχόλια και προτϊςεισ ωσ ςυμβολό ςτη διαβούλευςη επύ του Σχεδύου για το 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαύο 2021-2027 

 

Με το παρόν κεύμενο, το Green Tank1 και το Cyclades Preservation Fund2 αποτυπώνoυν τισ 

απόψεισ τουσ ςτον νϋο κύκλο διαβούλευςησ για το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαύο 

2021-2027».  

 

Το παρόν ςυμπληρώνει τη ςυμμετοχό του Green Tank ςτισ προηγούμενεσ διαβουλεύςεισ που 

εύχε οργανώςει η Ειδικό Υπηρεςύα Διαχεύριςησ, τόςο με το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο επύ 

του Κειμϋνου Αρχών όςο και επύ των Στρατηγικών Ολοκληρωμϋνησ Χωρικόσ Ανϊπτυξησ (ΟΧΑ). 

Πλϋον το κεύμενο που ϋχει τεθεύ ςε διαβούλευςη παρϋχει μεγαλύτερη λεπτομϋρεια τόςο ωσ 

προσ την ςτόχευςη και τισ δρϊςεισ που προβλϋπεται να χρηματοδοτόςει, όςο και ωσ προσ την 

κατανομό των πόρων.  

 

Σημειώνουμε ωςτόςο ότι απουςιϊζει η παρουςύαςη τησ Στρατηγικόσ Μελϋτησ 

Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων του Προγρϊμματοσ βϊςει τησ Οδηγύασ 2001/42/ΕΚ η οπούα θα 

πρϋπει να ςυνοδεύει το Πρόγραμμα και να τεθεύ ςε ςχετικό διαβούλευςη.  

 

Επιςημαύνουμε επύςησ την περιοριςμϋνη διϊρκεια τησ διαβούλευςησ και το γεγονόσ ότι η 

προθεςμύα υποβολόσ ςχολύων ςυμπύπτει με την προτιθϋμενη υποβολό του Προγρϊμματοσ ςτην 

Ευρωπαώκό Επιτροπό, γεγονόσ που αποδυναμώνει την ϋννοια τησ διαβούλευςησ και τη 

ςυμμετοχό διαφορετικών εμπλεκόμενων φορϋων ςτην υπό διαμόρφωςη εταιρικό ςχϋςη του 

Προγρϊμματοσ.  

 

Ακολουθούν οι βαςικϋσ παρατηρόςεισ επύ του Σχεδύου Περιφερειακού Προγρϊμματοσ «Νότιο 

Αιγαύο 2021-2027». Όπωσ και ςτισ προηγούμενεσ διαβουλεύςεισ, ςημεύο αφετηρύασ αποτελεύ το 

γεγονόσ ότι η νϋα προγραμματικό περύοδοσ, 2021-2027, παρϋχει πολλϋσ δυνατότητεσ για τον 

πρϊςινο μεταςχηματιςμό ςημαντικών κλϊδων τησ οικονομύασ τησ Περιφϋρειασ Νοτύου 

Αιγαύου, ξεκινώντασ από τον τουριςμό που εύναι κυρύαρχοσ κλϊδοσ, αλλϊ και ϊλλων όπωσ εύναι 

η ενϋργεια, η πρωτογενόσ παραγωγό και παρϊλληλα η προςταςύα και βιώςιμη διαχεύριςη του 

φυςικού περιβϊλλοντοσ.  

 

1. Πρϊςινη μετϊβαςη και πορεύα προσ τη βιώςιμη ανϊπτυξη: Η νϋα προγραμματικό 

περύοδοσ περιϋχει πολλϋσ δυνατότητεσ υποςτόριξησ τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ τησ 

Περιφϋρειασ ςυμβϊλλοντασ καύρια ςτον Κεντρικό Στόχο του Προγρϊμματοσ περύ 

«διαςφϊλιςησ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και τησ αειφορύασ των πόρων». Για να επιτευχθεύ 

ωςτόςο αυτό η μετϊβαςη απαιτεύται μύα οριζόντια ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ 

                                                           
1 The Green Tank: https://thegreentank.gr  
2 Cyclades Preservation Fund: https://cycladespreservationfund.org/  

https://thegreentank.gr/
https://cycladespreservationfund.org/
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διϊςταςησ ςε όλουσ τουσ ϊξονεσ του Προγρϊμματοσ, η οπούα αν και αποτελεύ ζητούμενο δεν 

αποτυπώνεται ςτισ Προτεραιότητεσ και τισ Δρϊςεισ του. Συγκεκριμϋνα, ϋνα πολύ μεγϊλο 

μϋροσ των επενδύςεων και μϊλιςτα υπό την Προτεραιότητα 2 (Αειφορικό ανϊπτυξη – 

βιώςιμη διαχεύριςη των πόρων) αφορϊ ςτην ολοκλόρωςη βαςικών περιβαλλοντικών 

υποδομών (διαχεύριςησ απορριμμϊτων, αποβλότων, ύδρευςησ), δεςμεύοντασ 63% των 

πόρων αυτόσ τησ Προτεραιότητασ, αντύ του πρϊςινου μεταςχηματιςμού των κλϊδων τησ 

οικονομύασ τησ Περιφϋρειασ. Μεγϊλο μϋροσ των επενδύςεων και από την Προτεραιότητα 6 

(Ολοκληρωμϋνη Βιώςιμη Ανϊπτυξη) επύςησ κατευθύνεται ςε τϋτοια ϋργα. Μϊλιςτα, δεν 

εύναι ςαφϋσ αν οι επενδύςεισ ςε ϊλλεσ Προτεραιότητεσ, όπωσ εύναι η Προτεραιότητα 1 

ενςωματώνουν οριζόντια τη ςτόχευςη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ ό αφορούν ευρύτερα ςτη 

διαφοροπούηςη τησ παραγωγικόσ βϊςησ και την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ 

Περιφϋρειασ, χωρύσ να δύνεται βαρύτητα ςτην θεματικό ςτόχευςη των επενδύςεων.  

 

Προτεύνεται να εμπλουτιςτούν οι προβλϋψεισ ανϊ Προτεραιότητα (1-6) και να 

αναθεωρηθούν ανϊλογα οι δυνητικϋσ δρϊςεισ τησ κϊθε μύασ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εύναι 

ςαφόσ ο προςανατολιςμόσ ότι η Περιφϋρεια επιδιώκει να ϋχει ενεργό ρόλο και 

ςυμμετοχό ςτην πρϊςινη μετϊβαςη επενδύοντασ ςτον πρϊςινο μεταςχηματιςμό των 

κλϊδων τησ οικονομύασ τησ. Ενδεικτικϊ, ςτην Προτεραιότητα 3, οι Δρϊςεισ θα πρϋπει να μην 

εξαντληθούν ςτη βελτύωςη του οδικού δικτύου και των λιμενικών εγκαταςτϊςεων αλλϊ να 

επιδιώκουν ςτην προώθηςη επιλογών χαμηλού ό μηδενικού ϊνθρακα. Μύα ϊλλη περύπτωςη 

αφορϊ ςτην ανϊγκη να αναφερθεύ ρητϊ ότι οι Δρϊςεισ Δ.5.1-Δ.5.3 που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ+ θα ςυμβϊλουν ςτη δημιουργύα πρϊςινων θϋςεων εργαςύασ και την αντύςτοιχη 

ανϊπτυξη των απαραύτητων δεξιοτότων του ανθρώπινου δυναμικού τησ Περιφϋρειασ.  

 

Επιδιώκοντασ να ςυνειςφϋρουμε ςε αυτό την κατεύθυνςη ςασ ϋχουμε όδη καταθϋςει την 

ϋκθεςη «Ευκαιρύεσ χρηματοδότηςησ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον κατϊ την περύοδο 2021-2027»3 

η οπούα εντοπύζει από τισ μύα τισ δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ και από την ϊλλη τισ 

προοπτικϋσ που δημιουργούνται για ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ. Η ϋκθεςη 

εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο ϋργου που ςυγχρηματοδοτεύται από το Cyclades Preservation 

Fund, το Ionian Environment Foundation και το Ίδρυμα Καπετϊν Βαςύλη και Κϊρμεν 

Κωνςταντακόπουλου. 

 

2. Διαφοροπούηςη παραγωγικού μοντϋλου νηςιών τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου: 

Στο κεύμενο του Προγρϊμματοσ διατυπώνεται ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ του Προγρϊμματοσ «η 

ενίςχυςη και διαφοροποίηςη του παραγωγικού ςυςτήματόσ τησ (Περιφέρειασ), με την 

υιοθέτηςη μιασ ςτρατηγικήσ διαφοροποίηςησ του τουριςτικού προΰόντοσ, η διαςφάλιςη τησ 

βιώςιμησ ανάπτυξησ και τησ αειφορίασ των πόρων και η ενίςχυςη τησ χωρικήσ και 

κοινωνικήσ ςυνοχήσ προ όφελοσ των κατοίκων και των επιςκεπτών τησ». Αν και ο κεντρικόσ 

ςτόχοσ εύναι ςτη ςωςτό κατεύθυνςη, αναγνωρύζοντασ ιδιαιτερότητεσ και ανϊγκεσ τησ 

Περιφϋρειασ, από τισ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ που προτεύνονται δεν 

                                                           
3 The Green Tank. 2021. Ευκαιρύεσ χρηματοδότηςησ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον κατϊ την περύοδο 2021-2027. 
https://bit.ly/3g0uNLg  

https://thegreentank.gr/2021/06/11/xrhmatodotiseis-viosimo-mellon/
https://bit.ly/3g0uNLg
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διαφαύνεται διαφοροπούηςό τουσ ό και των επιμϋρουσ δρϊςεων ανϊ νηςύ ό ομϊδα νηςιών 

ςτην οπούα κατατϊςςεται τα κϊθε νηςύ, με εξαύρεςη την Προτεραιότητα 6, η οπούα ωςτόςο 

αφορϊ ϋνα ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ υπό ςυγκεκριμϋνεσ προώποθϋςεισ. 

 

Προτεύνεται 1), να υπϊρξει μεγαλύτερη εξειδύκευςη των προτεραιοτότων και ειδικϊ 

όςον αφορϊ ςτην Προτεραιότητα 1, ώςτε οι πόροι να κατευθυνθούν για την κϊλυψη των 

διαφορετικών αναγκών του κϊθε νηςιού. Κατ’ ελϊχιςτον θα πρϋπει οι προτεινόμενεσ 

δρϊςεισ να διαφοροποιηθούν ανϊ ομϊδα νηςιών. Μύα τϋτοια προςϋγγιςη θα βοηθόςει και 

ςτη διαφοροπούηςη τησ παραγωγικόσ βϊςησ μεταξύ των νηςιών ώςτε να μειωθεύ η 

εξϊρτηςη από τον τουριςμό, π.χ. με την ανϊπτυξη βιώςιμησ γεωργύασ και αλιεύασ και 

ευρύτερα του πρωτογενούσ αλλϊ και του δευτερογενούσ τομϋα (π.χ. κτηνοτροφικϊ 

προώόντα, αλύπαςτα), ςτην ενύςχυςη νϋων επιχειρόςεων και πρωτοβουλιών και ςτη 

διεύρυνςη δραςτηριοτότων υποςτηρύζοντασ ενδεικτικϊ εκεύνεσ που προωθούν βελτύωςη 

πρακτικών υφιςτϊμενων μονϊδων προσ πιο βιώςιμεσ λύςεισ (π.χ. ελαχιςτοπούηςη χρόςησ 

πόρων, προώθηςη κυκλικόσ οικονομύασ). Κλειδύ ςτο πλαύςιο αυτό εύναι η ςυμπληρωματικό 

χρηματοδότηςη από ϊλλα προγρϊμματα και ϊλλα ταμεύα (ςημεύο 7 παρακϊτω).  

 

Προτεύνεται 2) πϋρα από την πρόβλεψη για τη ςτόριξη επενδυτικών ςχεδύων μικρού 

προώπολογιςμού, να προβλεφθεύ μεγαλύτερο εύροσ δικαιούχων (ομϊδεσ ςτόχου) των 

παρεμβϊςεων, υπό κϊθε ςτρατηγικό ςτόχο και προτεραιότητα. Με αυτόν τρόπο θα 

μπορϋςει να αξιοποιηθεύ μεγαλύτερο μϋροσ του παραγωγικού δυναμικού τησ Περιφϋρειασ 

που περιλαμβϊνει μύα δυναμικό κοινωνύα των πολιτών, με τουσ οργανιςμούσ και φορεύσ τησ 

(όπωσ εύναι οι περιβαλλοντικϋσ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ με διαφορετικϋσ νομικϋσ 

μορφϋσ), καθώσ και πολλϋσ πρωτοβουλύεσ τησ κοινωνικόσ και αλληλϋγγυασ οικονομύασ 

(ΚΑΛΟ). Σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλύεσ τησ κοινωνικόσ και αλληλϋγγυασ οικονομύασ 

αντιμετωπύζονται μόνο ςτην Προτεραιότητα 5 τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, αντύ να θεωρούνται 

αναπόςπαςτο τμόμα τησ αναπτυξιακόσ προοπτικόσ τησ Περιφϋρειασ και ϊρα να εύναι 

δυνητικού δικαιούχοι.  

 

3. Βιώςιμοσ τουριςμόσ: Ενώ ςτο Πρόγραμμα και ςτον Κεντρικό Στόχο αυτού αναγνωρύζεται 

και ορθϊ γύνεται αυτό, η ανϊγκη διαφοροπούηςησ του ύδιου του τουριςτικού μοντϋλου που 

τα τελευταύα χρόνια ϋχει κυριεύςει την Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου, δεν δύνεται ϋμφαςη και 

δεν κατευθύνονται πόροι για την ενύςχυςη προώόντων και υπηρεςιών που ϋχουν ςτόχο 

ςυγκεκριμϋνα τον περιβαλλοντικϊ βιώςιμο τουριςμό. Για παρϊδειγμα, ενώ εύναι θετικό ότι 

με τη δρϊςη Δ.1.2 προβλϋπεται η ανϊδειξη του φυςικού περιβϊλλοντοσ τησ Περιφϋρειασ 

μϋςα από ψηφιακϋσ εφαρμογϋσ, από μόνη τησ αυτό η δρϊςη, όςο και ςημαντικό κι αν εύναι, 

δεν αρκεύ. Πρϋπει να ςυνοδεύεται και από τη δημιουργύα προώόντων, υπηρεςιών και τελικϊ 

τουριςτικών εμπειριών, που επιτρϋπουν ςτον επιςκϋπτη να γνωρύςει από κοντϊ – εντόσ 

των ορύων τησ φϋρουςασ ικανότητασ του κϊθε τόπου, αυτό το φυςικό περιβϊλλον. 

Συγκεκριμϋνα, πρϋπει να αξιοποιηθούν οι πόροι τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου για την 

ενύςχυςη διαφορετικών μορφών τουριςμού, όπωσ εύναι ο φυςιολατρικόσ, ο περιπατητικόσ, 

ο οικοτουριςμόσ, ο τουριςμόσ τησ υπαύθρου. Αυτϋσ οι μορφϋσ τουριςμού μπορούν να 

ςυνδυαςτούν και με την προώθηςη και ανϊδειξη ςτοιχεύων πολιτιςτικού και ιςτορικού 
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ενδιαφϋροντοσ, διαμορφώνοντασ νϋα προώόντα όπωσ «διαδρομϋσ ςπϊνιων βοτϊνων», 

«διαδρομϋσ νερού» - ςτϋρνεσ – χεύμαρροι, κλπ). Άλλεσ εναλλακτικϋσ μορφϋσ τουριςμού εύναι 

ο γεωλογικόσ τουριςμόσ, ο ερευνητικόσ τουριςμόσ, ο τουριςμόσ για εθελοντιςμό. 

Συνδυαςτικϊ αυτϋσ οι πρόςθετεσ επιλογϋσ μπορούν όχι μόνο να διευρύνουν την τουριςτικό 

περύοδο αλλϊ και να ϋχουν ετόςια διϊρκεια 

 

Επιπρόςθετα, η διαφοροπούηςη του τουριςτικού προώόντοσ μπορεύ να γύνει ςυνδυαςτικϊ με 

εκεύνη τησ διαφοροπούηςησ τησ παραγωγικόσ βϊςησ τησ Περιφϋρειασ, εϊν προωθηθεύ 

ςυγκεκριμϋνα ο τουριςμόσ που ςυνδϋεται με τον πρωτογενό ό τον δευτερογενό τομϋα (π.χ. 

αγροτουριςμόσ, οινοτουριςμόσ, γαςτρονομικόσ τουριςμόσ, αλιευτικόσ τουριςμόσ, κτλ). 

Ωςτόςο, το Πρόγραμμα δεν δύνει αυτό την κατεύθυνςη με αποτϋλεςμα ςτο μϋλλον η 

αξιοπούηςη των πόρων να μην μπορεύ να διαφοροποιηθεύ ανϊλογα με το ϋνα πρόκειται για 

τον εκςυγχρονιςμό μύασ υφιςτϊμενησ ό την ανϊπτυξη μύασ διαφοροποιημϋνησ τουριςτικόσ 

δραςτηριότητασ.  

 

Προτεύνεται να προςτεθεύ ωσ κατεύθυνςη, ςτη Δρϊςη Δ.1.6 ό ωσ χωριςτό Δρϊςη *Δ.1.7* 

εφόςον πρόκειται για ϋργα που απευθύνονται ςε επιχειρόςεισ, και αντύςτοιχα ωσ 

κατεύθυνςη ςτη Δρϊςη 4.7 ό ωσ χωριςτό δρϊςη *Δ.4.8*, η προώθηςη εναλλακτικών 

μορφών τουριςμού που ςυνδϋονται με τη φύςη (π.χ. φυςιολατρικόσ, περιπατητικόσ, 

οικοτουριςμόσ, τουριςμόσ υπαύθρου κτλ) καθώσ και τη βιώςιμη πρωτογενό και 

δευτερογενό παραγωγό (π.χ. αγροτουριςμόσ, οινοτουριςμόσ ό γαςτρονομικόσ 

τουριςμόσ). Για τον δεύτερο τομϋα, θα πρϋπει να προβλεφθεύ η ςυμπληρωματικότητα και 

από το Πρόγραμμα Υδατοκαλλιεργειών, Αλιεύασ και Θϊλαςςασ καθώσ και από το 

Στρατηγικό Σχϋδιο για τη νϋα ΚΑΠ 2023-2027. 

 

Επιπλϋον όςον αφορϊ τον τουριςμό, δεν δύνεται επαρκόσ ϋμφαςη ςτον ςυνολικό ςχεδιαςμό 

για αλλαγό του τουριςτικού μοντϋλου και προτύπου κϊθε νηςιού με τισ δρϊςεισ που θα 

υλοποιηθούν από μεμονωμϋνεσ επιχειρόςεισ του τουριςτικού κλϊδου, υφιςτϊμενων ό νϋων 

(π.χ. μϋςω των Δρϊςεων Δ.1.2, Δ.1.5, Δ.1.6) και εκεύνων που θα υλοποιηθούν από τισ 

αρμόδιεσ αρχϋσ (π.χ. μϋςω των Δρϊςεων Δ.4.6 και Δ.4.7). Το γεγονόσ αυτό μειώνει τη 

δυνατότητα δημιουργύα βιώςιμων – πρϊςινων – τουριςτικών προοριςμών, ςτουσ οπούουσ ο 

επιςκϋπτησ θα βιώνει μύα διαφορετικό εμπειρύα από τη ςτιγμό που καταφθϊνει ςτο νηςύ 

(π.χ. με ϊφιξη ςε αναβαθμιςμϋνουσ εξηλεκτριςμϋνουσ λιμϋνεσ), κατϊ τη διϊρκεια των 

εςωτερικών μετακινόςεων (π.χ. με τη βελτύωςη των υποδομών των ΜΜΜ, τη δημιουργύα 

υποδομών ηλεκτροκύνηςησ ειδικϊ για τοπικϊ και δημοτικϊ μϋςα μεταφορϊσ, η παροχό προσ 

ενοικύαςη εναλλακτικών μϋςων, όπωσ τα ποδόλατα ό τα ηλεκτρικϊ ποδόλατα ό scooters με 

τουσ αντύςτοιχουσ ςταθμούσ φόρτιςησ καθώσ και πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων), την 

πρόςβαςη ςε εναλλακτικϊ ςημεύα ενδιαφϋροντοσ (π.χ. με την προώθηςη εναλλακτικών 

προοριςμών με ςύγχρονεσ παροχϋσ όπωσ εύναι οι ψηφιακϋσ εφαρμογϋσ και οι ηλιακού 

ςταθμού φόρτιςησ ςυςκευών) αλλϊ και τη διαςφϊλιςη υπηρεςιών διαμονόσ και εςτύαςησ 

που εφαρμόζουν πρακτικϋσ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ και βιώςιμησ διαχεύριςησ των 

φυςικών πόρων και χρόςησ του νερού. Η ενύςχυςη καλών πρακτικών χρόςησ νερού (π.χ. η 

αντιμετώπιςη απωλειών από τον εξοπλιςμό και τα εςωτερικϊ δύκτυα κτιρύων, η 
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εγκατϊςταςη μικτών νερού-αϋρα ειδικότερα δε ςτα μικρότερα νηςιϊ τησ περιφϋρειασ), με 

ϋμμεςο πρόςθετο όφελοσ τη μεύωςη των ενεργειακών καταναλώςεων παραγωγόσ και 

διανομόσ ύδατοσ, από ιδιώτεσ και επιχειρόςεισ, αφορϊ ιδιαύτερα ςε νηςιϊ των οπούων τα 

ςυςτόματα βαςύζονται ςε μονϊδεσ αφαλϊτωςησ ενώ ςυμπληρώνουν τισ δρϊςεισ εκεύνεσ 

που προβλϋπονται να υλοποιηθούν από φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτη Δρϊςη Δ.2.6 

Συνεπώσ, απαιτεύται μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτον ςχεδιαςμό και την επιλογό των δρϊςεων 

ώςτε τελικϊ να αλληλο-ςυμπληρώνονται και να βοηθόςουν ςτον μεταςχηματιςμό των 

τόπων ενδιαφϋροντοσ. Μόνη θετικό εξαύρεςη αποτελεύ η πρόβλεψη για προώθηςη του 

βιώςιμου τουριςμού υπό την Προτεραιότητα 6, αν και δεν εύναι ςαφϋσ ότι ο ςχεδιαςμόσ 

των ΟΧΕ θα κατευθύνει και τισ επενδύςεισ από ϊλλεσ Προτεραιότητεσ, π.χ. Προτεραιότητα 

1 και 3. 

 

Προτεύνεται, 1) κατ’ ελϊχιςτον οι δρϊςεισ που θα υλοποιηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ 

που εύναι επιλϋξιμεσ υπό την Προτεραιότητα 6 (αςτικϊ κϋντρα για τη Δρϊςη Δ.6.1 και μικρϊ 

νηςιϊ από τη Δρϊςη Δ.6.2) να ςχεδιαςτούν με το παραπϊνω ςκεπτικό ςυνολικού 

ςχεδιαςμού ώςτε οι παρεμβϊςεισ να εύναι ςυνεκτικϋσ.  

Προτεύνεται, 2) η ρητό αναφορϊ ςε δρϊςεισ προώθηςησ του βιώςιμου τουριςμού και 

βιώςιμων υποδομών που να τον υποςτηρύζουν, τόςο από μεμονωμϋνουσ ιδιώτεσ και 

επιχειρόςεισ όςο και από τουσ φορεύσ τησ αυτοδιούκηςησ ςε ϊλλεσ προτεραιότητεσ καθώσ 

και η πρόβλεψη ςχετικού ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςμού με τη ςυνεργαςύα όλων των 

εμπλεκόμενων φορϋων.  

 

4. Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλότητασ: Παρόλο που το πρόγραμμα 

αναγνωρύζει τισ «κρύςιμεσ» ανϊγκεσ προςταςύασ και αποκατϊςταςησ τησ βιοποικιλότητασ, 

δεν περιλαμβϊνει κανϋνα μϋτρο ςε αυτό την κατεύθυνςη. Το γεγονόσ αυτό προβληματύζει 

λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η Περιφϋρεια ςυγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό περιοχών 

Natura 2000 ςε ςύγκριςη με τισ υπόλοιπεσ Περιφϋρειεσ τησ χώρασ και ϋνα από τα 

μεγαλύτερα ποςοςτϊ κϊλυψησ (37%) τησ χώρασ. Επιςημαύνεται ότι με βϊςη τον ςχεδιαςμό 

που ϋχει εκπονόςει το ύδιο το Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, δηλαδό το Πλαύςιο 

Δρϊςεων Προτεραιότητασ, καταγρϊφονται και κοςτολογούνται μϋτρα προτεραιότητασ 

ειδικϊ για την Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου και αφορούν τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των 

περιοχών Natura 2000, όπωσ εύναι δρϊςεισ διαχεύριςησ των περιοχών, δρϊςεισ ενημϋρωςησ 

και ευαιςθητοπούηςησ, καθώσ και ϋργα ερμηνεύασ περιβϊλλοντοσ ό ςόμανςησ, περύφραξησ 

δημιουργύασ διαδρομών που από τη μύα προςτατεύουν ευαύςθητα οικοςυςτόματα και από 

την ϊλλη τα αναδεικνύουν, καθώσ και δρϊςεισ αποκατϊςταςησ εκεύνων που ϋχουν 

κατακερματιςτεύ ό υποβαθμιςτεύ. 

 

Προτεύνεται ςτουσ ειδικούσ ςτόχουσ τησ Προτεραιότητασ 2, η ςυμπλόρωςη ενόσ ακόμα 

ςτόχου για «Διατόρηςη και Αποκατϊςταςη τησ Βιοποικιλότητασ». Με αυτό τον 

τρόπο οι πόροι του Προγρϊμματοσ τησ Περιφϋρειασ θα ςυμπληρώςουν εκεύνουσ του 

τομεακού προγρϊμματοσ για τισ δρϊςεισ και τα μϋτρα που όδη προβλϋπονται ςτο ΠΔΠ 

2021-2027. Επύςησ μπορούν να καλύψουν πρόςθετεσ ανϊγκεσ εκτόσ των υποχρεώςεων 

που απορρϋουν από τισ Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ για τη Φύςη αλλϊ που θα ςυνδρϊμουν ςτουσ 
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ςτόχουσ τόςο τησ ευρωπαώκόσ (με ορύζοντα το 2030) όςο και τησ εθνικόσ Στρατηγικόσ για 

τη Βιοποικιλότητα.  

 

5. Καθαρό ενϋργεια: Οι επενδύςεισ που αφορούν ςτη μεύωςη των εκπομπών αερύων του 

θερμοκηπύου εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνεσ καθώσ επικεντρώνονται ςτη βελτύωςη τησ 

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ του δημόςιου τομϋα και όχι ευρύτερα την πρϊςινη ενεργειακό 

μετϊβαςη τησ Περιφϋρειασ. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι δεν υπϊρχει ουδεμύα αναφορϊ ςε 

ϋργα Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ, αποθόκευςησ ενϋργειασ ώςτε να προωθηθεύ η 

απεξϊρτηςη τησ Περιφϋρειασ από ρυπογόνουσ και οικονομικϊ επιβαρυντικούσ 

πετρελαώκούσ ςταθμούσ. Το γεγονόσ εύναι αξιοςημεύωτο ειδικϊ λόγω τησ εμπειρύασ τησ 

Τόλου όπου λειτουργεύ ο πρώτοσ υβριδικόσ ςταθμόσ ενϋργειασ από ΑΠΕ ςε Μεςογειακό 

νηςύ.  

 

Προτεύνεται: 1) η διεύρυνςη των δικαιούχων ςε δρϊςεισ εξοικονόμηςησ και βελτύωςησ 

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ, ςυνδυαςτικϊ με τισ Προτεραιότητεσ 1 και 2, και διευκρύνιςη 

των δυνατοτότων ςυγχρηματοδότηςησ από ϊλλα Ταμεύα . Αυτό η πρόβλεψη εύναι 

απαραύτητη για μύα ςυνολικό επενδυτικό προςϋγγιςη από ενδιαφερόμενεσ επιχειρόςεισ 

που επιδιώκουν να ςυμμετϋχουν ςτην πρϊςινη και ψηφιακό μετϊβαςη.  

Προτεύνεται: 2) η προςθόκη δρϊςεων για την προώθηςη τησ καθαρόσ ενϋργειασ (ΑΠΕ 

και αποθόκευςη ενϋργειασ) υπό την Προτεραιότητα 2 λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανϊγκεσ, τα 

ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ, και τη φϋρουςα ικανότητα του κϊθε νηςιού.  

Προτεύνεται 3) η ςυμπερύληψη τησ υποςτόριξησ δημιουργύασ, λειτουργύασ και 

εγκατϊςταςησ ενεργειακών κοινοτότων από την τοπικό κοινωνύα ώςτε να ενιςχυθεύ η 

ςυμμετοχό τουσ ςτην ενεργειακό μετϊβαςη καθώσ και η διαφοροπούηςη του ειςοδόματοσ 

ςτην Περιφϋρεια.  

 

6. Προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό και πρόληψη κινδύνων: Ενώ ςτην ειςαγωγικό 

ενότητα του Προγρϊμματοσ δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην ανϊγκη θωρϊκιςησ τησ 

Περιφϋρειασ και των νηςιών τησ από τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, η οπούα 

ορύζεται ωσ ςτρατηγικό επιλογό, οι επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που καταγρϊφονται 

αφορούν κυρύωσ ςε παραδοςιακϊ τεχνικϊ ϋργα, ακόμα κι αν εύναι μικρόσ κλύμακασ, όπωσ 

εύναι η διευθϋτηςη ρεμϊτων και τα αντιπλημμυρικϊ ϋργα, χωρύσ καμύα αναφορϊ ό 

πρόβλεψη για αποκατϊςταςη τησ φύςησ και αξιοπούηςησ φυςικών πρϊςινων υποδομών. 

Όμωσ πλϋον γύνεται όλο και πιο αποδεκτό ότι λύςεισ που εύναι βαςιςμϋνεσ ςτη φύςη εύναι 

ιδιαύτερα αποδοτικϋσ. Οι λύςεισ αυτϋσ μπορούν να ενιςχύςουν την ϊμυνα και την 

αντιμετώπιςη ακραύων καιρικών φαινομϋνων, π.χ. να ενιςχύςουν την αντιπλημμυρικό 

προςταςύα, και την αντιμετώπιςη προβλημϊτων διϊβρωςησ που εντοπύζονται ςε οριςμϋνα 

νηςιϊ, ενώ παρϊλληλα ςυντελούν ςτην αποκατϊςταςη τησ φύςησ. Τϋτοιεσ λύςεισ μπορούν 

επύςησ να ςυνδρϊμουν ςτον εμπλουτιςμό του υδροφόρου ορύζοντα και ςτην ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη υδατικών πόρων, για παρϊδειγμα με ςυλλογό και αξιοπούηςη βρόχινου και 

πλημμυρικού νερού, με ανακύκλωςη και επαναχρηςιμοπούηςη ύδατοσ.  
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Προτεύνεται 1): η προςθόκη προβλϋψεων για φυςικϋσ πρϊςινεσ υποδομϋσ ό λύςεισ 

βαςιςμϋνεσ ςτη φύςη, γεγονόσ που θα ευθυγραμμύςει το Πρόγραμμα με την υποχρϋωςη 

δϋςμευςησ πόρων για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ αλλϊ και θα τησ επιτρϋψει να 

εφαρμόςει τισ δεςμεύςεισ που απορρϋουν από τη νϋα Στρατηγικό τησ ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα για το 2030.  

Προτεύνεται 2) η οριζόντια εξϋταςη κϊθε προτεινόμενου ϋργου υπό την οπτικό τησ 

Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ Υδατικών Πόρων και εξϋταςησ εναλλακτικόσ λύςησ 

βαςιςμϋνησ ςτη φύςη» (Nature Based Solution) για προτεινόμενα τεχνικϊ ϋργα 

διευθϋτηςησ ρεμϊτων και αντιπλημμυρικών ϋργων 

 

7. Συμπληρωματικότητα πόρων: Από το κεύμενο του Προγρϊμματοσ απουςιϊζει όπωσ και 

από το Κεύμενο Βαςικών Αρχών, η αναλυτικό παρουςύαςη τησ ςυμπληρωματικότητασ των 

πόρων από ϊλλα Προγρϊμματα (π.χ. τομεακϊ) και Ταμεύα (Ταμεύο Ανϊκαμψησ και 

Ανθεκτικότητασ, ΚΑΠ, κτλ), ανϊ Προτεραιότητα και Δρϊςη. Το γεγονόσ αυτό μειώνει την 

ικανότητα κατανόηςησ των ςυνολικών πόρων που θα διοχετευτούν ςτην Περιφϋρεια και 

δεν αποτυπώνει κϊποιον ευρύτερο ςχεδιαςμό (πϋραν όςων αναφϋρονται ςτο ΕΣΠΑ) για τισ 

επενδυτικϋσ επιλογϋσ που μϋχρι ςτιγμόσ ϋχουν ενταχθεύ ςτο ϋργο.  

 

Προτεύνεται η παρουςύαςη τησ ςυμπληρωματικότητασ των πόρων ανϊ Πρόγραμμα 

και Ταμεύο και η ςυνολικό παρουςύαςη με ϊλλεσ προςαρμογϋσ του Προγρϊμματοσ πριν την 

τελικό υποβολό του ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό. Η ςυνδυαςτικό χρηματοδότηςη με τη 

βϋλτιςτη αξιοπούηςη των δυνατοτότων των διαφορετικών προγραμμϊτων και πηγών 

χρηματοδότηςησ θα εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό για την προώθηςη και τελικϊ την 

εδραύωςη ενόσ βιώςιμου μοντϋλου ανϊπτυξησ για τα νηςιϊ του Νοτύου Αιγαύου. 


