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Αρ. Πρωτ. 48/2021 (Green Tank) 

Αθόνα, 7/10/2021 

 

Σχόλια και προτϊςεισ επύ του Περιφερειακού Προγρϊμματοσ «Ιόνια Νηςιϊ 2021-

2027» 

 

Με το παρόν κεύμενο, η δεξαμενό ςκϋψη για το περιβϊλλον, The Green Tank1, και το Ίδρυμα 

Περιβϊλλοντοσ Ιονύων Νόςων2 αποτυπώνουν τισ απόψεισ τουσ επύ του Σχεδύου για το 

Πρόγραμμα «Ιόνια Νηςιϊ 2021-2027».  

 

Το παρόν κεύμενο ςχολύων και προτϊςεων ϋρχεται ςε ςυνϋχεια τησ ςυμμετοχόσ μασ ςε ςειρϊ 

θεματικών τηλεδιαςκϋψεων και διαβουλεύςεων κατϊ το προηγούμενο διϊςτημα, ωςτόςο εύναι 

η πρώτη φορϊ που γύνεται επύ ςυγκεκριμϋνου κειμϋνου. Επιςημαύνουμε ωςτόςο ότι ςτην 

παρούςα φϊςη τα χρονικϊ περιθώρια ςυμβολόσ ςτη διαβούλευςη εύναι περιοριςμϋνα. 

Σημειώνουμε επύςησ, 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.  

 

Σημεύο αφετηρύασ για τα ςχόλια και τισ προτϊςεισ που καταθϋτουμε αποτελεύ το γεγονόσ ότι η 

νϋα προγραμματικό περύοδοσ, 2021-2027, παρϋχει πολλϋσ δυνατότητεσ για τον πρϊςινο 

μεταςχηματιςμό ςημαντικών κλϊδων τησ οικονομύασ τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων, 

μεταξύ των οπούων ο τουριςμόσ, αλλϊ και ϊλλων όπωσ εύναι η ενϋργεια, η πρωτογενόσ 

παραγωγό και παρϊλληλα η προςταςύα και βιώςιμη διαχεύριςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ. 

Εξϊλλου, 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 

Ίδρυμα Περιβϊλλοντοσ Ιονύων Νόςων και το Ίδρυμα Καπετϊν Βαςύλη και Κϊρμεν 

Κωνςταντακόπουλου. 

 

1. Βιώςιμοσ τόποσ: Κρύνουμε πολύ ςτοχευμϋνο το αναπτυξιακό όραμα τησ Περιφϋρειασ 

Ιονύων Νόςων και του Προγρϊμματοσ τησ για τη νϋα προγραμματικό περύοδο και 

ειδικότερα την αναφορϊ ςτη διαμόρφωςη τησ ωσ «Βιώςιμο Τόπο».  

 

Εύναι θετικό ότι αυτό η ςτόχευςη διατρϋχει οριζόντια πολλϋσ από τισ προτεραιότητεσ και 

τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ, όπωσ εύναι ο ςτόχοσ 1. (iii) ςτον οπούο 

καταγρϊφεται η ανϊγκη διαφοροπούηςησ του κυρύαρχου παραγωγικού μοντϋλου, του 

τουριςμού, με υποςτόριξη τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και ανταγωνιςτικότητασ των ΜΜΕ…», 

                                                           
1 The Green Tank: https://thegreentank.gr  
2 Ίδρυμα Περιβϊλλοντοσ Ιονύων Νόςων – Ionian Environment Foundation: https://www.ionianenvironment.org/  
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://thegreentank.gr/2021/06/11/xrhmatodotiseis-viosimo-mellon/
https://thegreentank.gr/
https://www.ionianenvironment.org/
https://bit.ly/3g0uNLg


 

2 
 

οι ςτόχοι 2 (i) & 2(ii) ςτουσ οπούουσ περιλαμβϊνονται προβλϋψεισ τόςο για την 

εξοικονόμηςη ενϋργειασ και την ενεργειακό αποδοτικότητα όςο και την προώθηςη των 

ΑΠΕ μεταξύ των οπούων και μϋςω ενεργειακών κοινοτότων, καθώσ και ο ςτόχοσ 2(vii) ςτον 

οπούο προβλϋπονται παρεμβϊςεισ για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ, αλλϊ και δρϊςεισ 

φυςικών πρϊςινων υποδομών εντόσ αςτικών κϋντρων καθώσ και ο ςτόχοσ 2 (iv) ςτον 

οπούο δύνεται η δυνατότητα χρηματοδότηςησ δρϊςεων που βαςύζονται ςτο οικοςύςτημα. 

Εξϊλλου, την οριζόντια υποςτόριξη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ θϋτουν ωσ κύριο ςτόχο οι 

κανονιςμού των ταμεύων τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου 2021-2027.  

 

Παρϊ την παραπϊνω επιςόμανςη, , υπϊρχει ακόμα περιθώριο εμπλουτιςμού οριςμϋνων 

ςτόχων με περιςςότερεσ ενδεικτικϋσ δρϊςεισ που θα ενιςχύςουν την πρϊςινη μετϊβαςη τησ 

Περιφϋρειασ, καθώσ και μεγαλύτερη διαφοροπούηςη των επενδυτικών προτεραιοτότων 

ανϊλογα με τισ ιδιαιτερότητεσ του κϊθε νηςιού.  

 

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. Μύα τϋτοια προςϋγγιςη θα βοηθόςει ςτη 

διαφοροπούηςη τησ παραγωγικόσ βϊςησ μεταξύ των νηςιών, ώςτε να μειωθεύ η εξϊρτηςη 

από τον τουριςμό.  

 

Προτεύνεται 2) να προςτεθούν δρϊςεισ που θα ενιςχύςουν την προςπϊθεια τησ πρϊςινησ 

μετϊβαςησ, ςε διαφορετικούσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ, π.χ. με την ανϊπτυξη βιώςιμησ 

γεωργύασ και αλιεύασ και ευρύτερα του πρωτογενούσ αλλϊ και του δευτερογενούσ τομϋα 

(π.χ. ςτον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομϋα), αλλϊ και τησ κυκλικόσ οικονομύασ, καθώσ και 

τη διεύρυνςη δραςτηριοτότων υποςτηρύζοντασ ενδεικτικϊ εκεύνεσ (υφιςτϊμενεσ ό νϋεσ) 

που επιδιώκουν βελτύωςη πρακτικών προσ πιο βιώςιμεσ λύςεισ. Η ανϊπτυξη αυτών των 

πρόςθετων τομϋων, μπορεύ να ςυνειςφϋρει τόςο ςτη διαφοροπούηςη του αναπτυξιακού 

προφύλ του κϊθε νηςιού, ςτη διεύρυνςη των αναπτυξιακών κλϊδων τησ Περιφϋρειασ αλλϊ 

και ςτη διαφοροπούηςη του ύδιου του τουριςτικού προώόντοσ αν γύνουν ςυνδυαςτικϊ (π.χ. 

θεματικόσ τουριςμόσ, γαςτρονομικόσ τουριςμόσ, αγρο-τουριςμόσ, αλιευτικόσ τουριςμόσ, 

θαλϊςςιοσ τουριςμόσ, κτλ). Κλειδύ ςτο πλαύςιο αυτό εύναι η ςυμπληρωματικό 

χρηματοδότηςη από ϊλλα προγρϊμματα και ϊλλα ταμεύα. Τϋτοιεσ δρϊςεισ θα οδηγόςουν 

τελικϊ ςτον ςυνολικό μεταςχηματιςμό τησ Περιφϋρειασ με βϊςη το όραμα που 

διατυπώνεται.  

 

Προτεύνεται 3) να ςυμπληρωθούν οι δρϊςεισ τησ Προτεραιότητασ 3 με πρόςθετεσ δρϊςεισ 

βιώςιμησ κινητικότητασ και ςυνολικϊ υποςτόριξησ καθαρών μεταφορών, 

υλοποιώντασ ϋτςι ακόμα πιο ολοκληρωμϋνα το όραμα του βιώςιμου τόπου. Ενδεικτικϋσ 

δρϊςεισ περιλαμβϊνουν: εξηλεκτριςμό λιμϋνων για την κϊλυψη οριςμϋνων αναγκών, 

δημιουργύα υποδομών ηλεκτροκύνηςησ ειδικϊ για τοπικϊ και δημοτικϊ μϋςα μεταφορϊσ, 

ενύςχυςη τησ παροχόσ προσ ενοικύαςη εναλλακτικών μϋςων, όπωσ τα ποδόλατα ό τα 

ηλεκτρικϊ ποδόλατα ό scooters με τουσ αντύςτοιχουσ ςταθμούσ φόρτιςησ, 
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ςυμπληρωματικϊ των υπόλοιπων δρϊςεων προώθηςησ όπιων τρόπων μετακύνηςησ 

(πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι) που όδη προβλϋπονται.  

 

2. Βιώςιμοσ τουριςμόσ: Στο Πρόγραμμα αναγνωρύζεται ςαφώσ ότι υπϊρχει ανϊγκη 

διαφοροπούηςησ του τουριςτικού προτύπου τησ Περιφϋρειασ καθώσ και η ανϊγκη 

προώθηςησ εναλλακτικών μορφών τουριςμού. Ωςτόςο, αυτό δεν θα πρϋπει να γύνει 

μεμονωμϋνα, αλλϊ με ολοκληρωμϋνο ςχεδιαςμό για την προώθηςη του βιώςιμου 

τουριςμού, που θϋτει ςτο επύκεντρο την περιβαλλοντικό βιωςιμότητα, που αξιοποιεύ τα 

ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του κϊθε νηςιού αλλϊ και με ςεβαςμό ςτη διαφορετικό φϋρουςα 

ικανότητα που ϋχει το καθϋνα. Κλειδύ ώςτε να υπϊρξει μύα ςυνολικό ςτροφό εύναι η 

ςυμμετοχό τόςο των επιχειρόςεων που παρϋχουν υπηρεςύεσ και πακϋτα όςο και των ύδιων 

των προοριςμών, με τη ςυμβολό τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, αλλϊ και ϊλλων φορϋων που 

μπορούν να ςυνειςφϋρουν ςτην υποςτόριξη του ορϊματοσ, όπωσ εύναι η ερευνητικό 

κοινότητα και η κοινωνύα των πολιτών. 

 

Προτεύνεται να προβλεφθούν ρητϊ δρϊςεισ που αφορούν 1) την υιοθϋτηςη από τισ 

τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ καλών, πρϊςινων και βιώςιμων πρακτικών, 2) τη δημιουργύα 

νϋων θεματικών ενδιαφερόντων ςυνδυαςτικϊ με τον αγρο-διατροφικό τομϋα, τη 

διατόρηςη τησ φύςησ (τουριςμόσ φύςησ / υπαύθρου) και την προςταςύα και ανϊδειξη του 

θαλϊςςιου χώρου, και 3) ςε επενδύςεισ που μπορούν να υλοποιηθούν από φορεύσ τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ό ϊλλουσ φορεύσ που δημιουργούν τισ προώποθϋςεισ για τη 

δημιουργύα ςυνολικϊ βιώςιμων τουριςτικών προοριςμών (π.χ. επενδύςεισ ςτη δημιουργύα 

πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, υποδομών ηλεκτροκύνηςησ ειδικϊ για τοπικϊ μϋςα 

μεταφορϊσ, υποςτόριξη παροχόσ προσ ενοικύαςη εναλλακτικών μϋςων, όπωσ τα ποδόλατα 

ό τα ηλεκτρικϊ ποδόλατα ό τα ηλεκτρικϊ μηχανϊκια με τουσ αντύςτοιχουσ ςταθμούσ 

φόρτιςησ, ςε ηλιακούσ ςταθμούσ φόρτιςησ για κινητϊ και ϊλλο εξοπλιςμό ςε ςημεύα 

ενδιαφϋροντοσ καθώσ και η ενύςχυςη του εξηλεκτριςμού για την κϊλυψη κϊποιων βαςικών 

καταναλώςεων ςτουσ λιμϋνεσ), 4) την ολοκλόρωςη μελετών φϋρουςασ ικανότητασ και 

ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςμού ώςτε να κατευθύνουν τισ ωσ ϊνω επενδύςεισ.  

 

3. Εξοικονόμηςη ενϋργειασ: Οι επενδύςεισ που αφορούν ςτη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ 

αποδοτικότητασ περιορύζονται μόνο ςτισ δημόςιεσ υποδομϋσ και όχι ευρύτερα την πρϊςινη 

ενεργειακό μετϊβαςη τησ Περιφϋρειασ.  

 

Προτεύνεται η διεύρυνςη των δικαιούχων ςε δρϊςεισ εξοικονόμηςησ και βελτύωςησ 

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ, ειδικϊ όταν γύνεται ςυνδυαςτικϊ με ϊλλεσ δρϊςεισ υπό τισ 

Προτεραιότητεσ 1 και 2, και ρητό διευκρύνιςη των δυνατοτότων ςυγχρηματοδότηςησ από 

ϊλλα Προγρϊμματα ό Ταμεύα. Αυτό η πρόβλεψη εύναι απαραύτητη για μύα ςυνολικό 

επενδυτικό προςϋγγιςη από ενδιαφερόμενεσ επιχειρόςεισ που επιδιώκουν να ςυμμετϋχουν 

ςτην πρϊςινη και ψηφιακό μετϊβαςη και επιδιώκουν να ςυμβϊλουν ςτη διαφοροπούηςη 

του παραγωγικού μοντϋλου τησ Περιφϋρειασ. Η ανϊγκη αυτό προκύπτει ιδιαύτερα για τον 

μεταςχηματιςμό των νηςιών ςυνολικϊ ςε ελκυςτικούσ και βιώςιμουσ τόπουσ και 

προοριςμούσ.  
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4. Πρόληψη και αντιμετώπιςη κινδύνων που ςυνδϋονται με το κλύμα: Ενώ ςτη 

διατύπωςη του ειδικού ςτόχου 2 (iv) γύνεται αναφορϊ ςτο γεγονόσ ότι θα λαμβϊνονται 

υπόψη οι προςεγγύςεισ που βαςύζονται ςτο οικοςύςτημα, αυτϋσ οι προςεγγύςεισ 

απουςιϊζουν από τουσ ενδεικτικούσ τύπουσ δρϊςεων που θα υποςτηριχθούν.  

 

Προτεύνεται η ρητό προςθόκη πρόβλεψησ υποςτόριξησ δρϊςεων που εφαρμόζουν τϋτοιεσ 

προςεγγύςεισ ό αλλιώσ, φυςικϋσ πρϊςινεσ υποδομϋσ ό λύςεισ βαςιςμϋνεσ ςτη φύςη. 

Αυτό η προςθόκη θα ενιςχύςει τη ςυνοχό του Προγρϊμματοσ καθώσ θα υποςτηρύξει ϊλλεσ 

προβλϋψεισ ςε πρϊςινεσ υποδομϋσ (π.χ. Δρϊςη 2 viii) αλλϊ και θα ευθυγραμμύςει 

περιςςότερο 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.  

 

5. Διεύρυνςη δικαιούχων: Προτεύνεται ςτο ςύνολο του Προγρϊμματοσ, και ειδικϊ ςτισ 

Προτεραιότητεσ 1, 2, και 5 να προβλεφθεύ μεγαλύτερο εύροσ δικαιούχων (ομϊδεσ 

ςτόχου). Με αυτόν τρόπο θα μπορϋςει να αξιοποιηθεύ μεγαλύτερο μϋροσ του παραγωγικού 

δυναμικού τησ Περιφϋρειασ που περιλαμβϊνει μύα δυναμικό κοινωνύα των πολιτών, η οπούα 

όδη ςυνεργϊζεται με ερευνητικούσ και παραγωγικούσ φορεύσ. Το ύδιο ιςχύει και για τισ 

πρωτοβουλύεσ τησ κοινωνικόσ και αλληλϋγγυασ οικονομύασ (ΚΑΛΟ), που αντιμετωπύζονται 

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

τμόμα τησ αναπτυξιακόσ προοπτικόσ τησ Περιφϋρειασ και ϊρα να εύναι δυνητικού 

δικαιούχοι.  

 

6. Συμπληρωματικότητα πόρων: Από το κεύμενο του Προγρϊμματοσ απουςιϊζει η 

αναλυτικό παρουςύαςη τησ ςυμπληρωματικότητασ των πόρων από ϊλλα Προγρϊμματα 

(π.χ. τομεακϊ) και Ταμεύα (Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ, ΚΑΠ, κτλ), ανϊ 

προτεραιότητα, ςτόχο 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. 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 Ιόνια Νηςιϊ.  


