Βαζηθέο Πξνθιήζεηο &
Πξνηεξαηόηεηεο
ζην ΠεΠ Ινλίσλ Νήζσλ
2021-2027

Κέξθπξα, 10 Ννεκβξίνπ 2021

1

ΟΜΑΔΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Ι.Ν.

ε ζέζε ηεο Π.Ι.Ν… κέζα από 3 ρσξηθέο νπηηθέο
ζηον Δσρω-Μεζογειακό περίγσρο
•ζηη ΜακροΠεριθέρεια
Αδριαηικής Ιονίοσ

•

η Περιθερειακή ονηόηηηα

•

ζηο «δσηικό
ανάπησγμα» ηοσ
ελλαδικού τώροσ

ΟΜΑΔΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Ι.Ν.

ε Π.Ι.Ν. κε αξηζκνύο...
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ΟΜΑΔΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Ι.Ν.
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ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.

8 ραξαθηεξηζηηθά...
1. κάιινλ δπζκελέο δεκνγξαθηθό πεξηβάιινλ
2. έλα παξαγσγηθό ζύζηεκα:
-ζρεδόλ κνλνκεξνύο πξνζαλαηνιηζκνύ θπξηαξρνύκελν από ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (καδηθόο
ηνπξηζκόο θαη εκπόξην),
--ρακειήο δηα- ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη
--ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο αληαγσληζηηθόηεηαο,
--κε ρακειά επίπεδα θαηλνηνκίαο (παξά ηε ζρεηηθή
βειηίσζε)
3. αλζεθηηθή (ιόγσ ηνπξηζκνύ) ζηελ πξόζθαηε
νηθνλνκηθή θξίζε, αγνξά εξγαζίαο (ζρεηηθά
ζπγθξαηεκέλε αλεξγία),
πνπ όκσο πξνζθέξεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο
ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο εμεηδίθεπζεο, ζε αληίζεζε
κε ηα επίπεδα δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.

8 ραξαθηεξηζηηθά...
4-πεξηβαιινληηθή πνηθηινκνξθία θαη εύζξαπζηεο
ηζνξξνπίεο όζνλ αθνξά ζηνπο θπζηθνύο θαη
πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο ιόγσ ηεο
λεζησηηθόηεηαο, πνπ πξνθαινύλ γηα:
 “εμνηθνλόκεζε”,
 “επαλάρξεζε”,
 ζπλεηή & βηώζηκε “δηαρείξηζε”
Ταπηόρξνλα ε (γεσ) κνξθνινγία ηεο απμάλεη ηνπο
θπζηθνύο θαη αλζξσπνγελείο θηλδύλνπο.

5-βειηηνύκελε “εμσηεξηθή δηαζύλδεζε” κέζσ ππιώλ
εηζόδνπ-εμόδνπ κε ηα ΓΔΓ-Μ,
αιιά θαη
ζεκαληηθό έιιεηκκα ζηελ “εζσηεξηθή” δηαζπλδεζηκόηεηα κηθξώλ θαη κεγάισλ λεζηώλ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.

8 ραξαθηεξηζηηθά...
6-δηαηεξνύκελε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο
βειηηνύκελεο θνηλσληθέο (εθπαηδεπηηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο) ππνδνκέο
θαη ζηηο
αληίζηνηρεο παξερόκελεο ππεξεζίεο (θπξίσο ιόγσ
πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ειιείςεσλ ζε ζηειερηαθό
δπλακηθό)
7-βειηησκέλε εηθόλα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο
Πεξηθέξεηεο, όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο
8-νξαηέο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (παξά κηα γεληθή
νκνηνγέλεηα) πνπ αθνξνύλ:
 ηόζν ηνπο νηθηζηηθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη ελ
δπλάκεη ηνπξηζηηθνύο πόξνπο,
 όζν θαη ηελ παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε ησλ
επηκέξνπο ρσξηθώλ ελνηήησλ.

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.

θαη 2 λέεο παξάκεηξνη...
α. Η ζαιάζζηα νπηηθή, πνπ ηνπνζεηεί ηα Ιόληα Νεζηά
κε ηξόπν άκεζν ζηε κεζνγεηαθή γεσ-νηθνλνκία,
Αλαδεηθλύεη:
 ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ θόζκσλ θαη
ξόισλ,
 ηε δηαξθή αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο,
 ηελ εγθξάηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ θαη
 ην ζεβαζκό ζην νηθνζύζηεκα.

β. Οη αιιειν- δηαδερόκελεο θξίζεηο, πνπ
αγγίδνπλ ζρεδόλ νιόθιεξν ηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθό
ηζηό ηεο Πεξηθέξεηαο,
ζε αληίζεζε κε ηνπο «ζπλήζεηο» γεσινγηθνύο
(ζεηζκνί) θαη θιηκαηνινγηθνύο θηλδύλνπο (ππξθαγηέο,
πιεκκύξεο θιπ) πνπ επηθέξνπλ ηνπηθνύ ραξαθηήξα
επηπηώζεηο αλά ηαθηά δηαζηήκαηα.

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.
7 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Π.Ι.Ν.

7 ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ

1.Βεληίωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηος
πεπιθεπειακού παπαγωγικού ιζηού &
πποηύπος.

1.Δμπλοςηιζμόρ
ηος
παπαγωγικού
ζςζηήμαηορ
&
πποηύπος
ζηην
καηεύθςνζη ηηρ «έξςπνηρ εξειδίκεςζηρ»

2.Δνίζσςζη ικανόηηηαρ
παπαγωγικού ζςζηήμαηορ

πποζαπμογήρ

2.Γιαμόπθωζη ζςνθηκών ανθεκηικόηηηαρ
ηος παπαγωγικού ζςζηήμαηορ

3.Αποκλιμάκωζη ηων διαπθπωηικού
ηύπος πποβλημάηων και αδςναμιών ζηην
αγοπά επγαζίαρ

3.Αξιοποίηζη
ηος
πλεονάζμαηορ
δεξιοηήηων για αναβάθμιζη ηηρ Αγοπάρ
Δπγαζίαρ
κοινωνικήρ

5.Βεληιζηοποίηζη ηηρ διαβίωζηρ ςπό
ηοςρ πεπιοπιζμούρ ηηρ νηζιωηικόηηηαρ

5.Γιαζθάλιζη βαζικών πποϋποθέζεων
διαβίωζηρ καηοίκων & επιζκεπηών

6.Γιασείπιζη ηηρ ηπωηόηηηαρ
νηζιωηικού «οικοζςζηήμαηορ

ηος

6.Βιώζιμη ανηιμεηώπιζη θςζικών &
ανθπωπογενών πιέζεων ζηο νηζιωηικό
οικοζύζηημα

7.Αξιοποίηζη ηηρ ποικιλομοπθίαρ ηων
πόπων και ηηρ σωπικήρ διαθοπεηικόηηηαρ

7.Πποώθηζη ολοκληπωμένων σωπικών
πολιηικών ενδογενούρ ανάπηςξηρ

ΔΛΚΥΣΤΙΚΗ

4.Γημιοςπγία ζςνθηκών
ανθεκηικόηηηαρ

ΒΙΩΣΙΜΗ

βιωζιμόηηηαρ
και
ηων
κοινωνικών

ΑΝΘΔΚΤΙΚΗ

4.Δξαζθάλιζη
ανηαπόκπιζηρ
ζςζηημάηων

ΟΡΑΜΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Π..

1.Δμπλοςηιζμόρ
ζςζηήμαηορ

ηος

παπαγωγικού

-έκθαζε ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ «έμππλε
εμεηδίθεπζε

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ

Πξνηεξαηόηεηα 1: Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
αληαγσληζηηθόηεηαο κέζσ ηεο πξνώζεζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο & ηνπ ςεθηαθνύ
κεηαζρεκαηηζκνύ

2.Γιαμόπθωζη ζςνθηκών ανθεκηικόηηηαρ
-ςεθηαθή νηθνλνκία & απαζρόιεζε, δεμηόηεηεο

3.Αξιοποίηζη
ηος
πλεονάζμαηορ
δεξιοηήηων για αναβάθμιζη ηηρ Αγοπάρ
Δπγαζίαρ
-απαζρόιεζε, δεμηόηεηεο αλέξγσλ, ΚΑΛΟ

4.Γημιοςπγία ζςνθηκών
ανθεκηικόηηηαρ

κοινωνικήρ

-πγεία- πξόλνηα, εθπαίδεπζε, επάισηεο νκάδεο

5.Γιαζθάλιζη βαζικών πποϋποθέζεων
ελκςζηικήρ διαβίωζηρ καηοίκων &
επιζκεπηών
-ππνδνκέο δηαθίλεζεο, ςεθηαθέο ππνδνκέο,
αζηηθή θηλεηηθόηεηα

6.Βιώζιμη ανηιμεηώπιζη θςζικών &
ανθπωπογενών πιέζεων
-πδαηηθνί πόξνη, ελέξγεηα, θπθιηθή νηθνλνκία,
βηνπνηθηιόηεηα, θιηκαηηθή αιιαγή

7.Πποώθηζη ολοκληπωμένων σωπικών
πολιηικών ενδογενούρ ανάπηςξηρ
-αζηηθέο πεξηνρέο, παξάθηηα & ζαιάζζηα δώλε,
Μηθξά Νεζηά, ελδνρώξα)

Πξνηεξαηόηεηα 4Α: Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
κε ηε βειηίσζε ππνδνκώλ

Πξνηεξαηόηεηα 4Β: Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
κε ηε ζηήξημε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Πξνηεξαηόηεηα 2: Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο,
Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Αληηκεηώπηζε ηεο Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο

Πξνηεξαηόηεηα 3: Δλίζρπζε ππνδνκώλ κεηαθνξώλ

Πξνηεξαηόηεηα 5: Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θαη
νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο
Πξνηεξαηόηεηα 6 : Τερληθή Βνήζεηα ΔΚΤ+
Πξνηεξαηόηεηα 7: Τερληθή Βνήζεηα ΔΤΠΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.
ενδεικηικές Γράζεις
Πξνηεξαηόηεηα 1: Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
αληαγσληζηηθόηεηαο
ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γξάζε: Σηήξημε εξεπλεηηθώλ θνξέσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο RIS
(ςλοποίηζη ππογπαμμάηυν έπεςναρ),
Γξάζε : Κηλεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ γηα επελδύζεηο ζηελ Δ&Α
ζε ηνκείο RIS (επεςνηηικέρ ζςμππάξειρ ΑΔΙ+ΜΜΔ)
Γξάζε : εθαξκνγέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
(τηθιακέρ εθαπμογέρ με βάζη ηη RIS – π.σ. «εςθςήρ ηοςπιζμόρ»)
Γξάζε : Παξνρή Χεθηαθώλ ππεξεζηώλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα
(«έξςπνερ πόλειρ», «έξςπνορ πποοπιζμόρ» κ.ά.)
Γξάζε : Σηήξημε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ΜΜΔ γηα ηελ πξναγσγή
ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο (επενδςηικά ζσέδια ζε ηομείρ RIS)
Γξάζε : Γεκηνπξγία δηθηύσλ κε επίθεληξν ηνπο ηνκείο ηεο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο (ζςνεπγαζίερ-δικηςώζειρ ΜΜΔ)

Πξνηεξαηόηεηα 5: Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο
ρσξηθήο αλάπηπμεο
Γξάζε: Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζε αζηηθέο πεξηνρέο :«έξςπνερ», «όμοπθερ/βιώζιμερ», «ανθεκηικέρ» πόλειρ
Οξγαληζκνί Γηαρείξηζεο Πξννξηζκνύ,
Destination Marketing Plans,
Τνπόζεκα ηνπξηζηηθά θαη πνιηηηζηηθά (αμηνπνίεζε),

•
•
•
•

Γξάζε: Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζηνλ παξάθηην/ζαιάζζην ρώξν/Μ.Ν.: «έξςπνοι», «βιώζιμοι», «ανθεκηικοί»,
«διαζςνδεμένοι» και «εξωζηπεθείρ» σώποι
Παξαηεξεηήξην Βηώζηκνπ Τνπξηζκνύ, Destination Marketing Plans,
(ππν) ζαιάζζηα ηνπξηζηηθά, πνιηηηζηηθά & θαηαδπηηθά δίθηπα, flagship events,
ΟΓΠΕ ζε θνξεζκέλεο πεξηνρέο,

•
•
•

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.
ενδεικηικές Γράζεις
Πξνηεξαηόηεηα 2: Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αεηθόξνο
Αλάπηπμε, Κιηκαηηθή Αιιαγή

ΠΡΑΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΗ &
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Γξάζε : Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηεο ππνδνκέο
Γξάζε : Σπκβνιή ζηελ Πξσηνβνπιία "Grecoislands" (ζηα Μικπά
Νηζιά)
Γξάζε : Δλεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο (πιλοηική δπάζη)

Γξάζε: Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην
θιίκα (ολιζηική ανηιμεηώπιζη κινδύνυν πςπκαγιάρ & πλημμύπαρ, μικπά
ανηιπλημμςπικά έπγα, ειδικόρ εξοπλιζμόρ)
Γξάζε: Γηαρείξηζε θηλδύλσλ κε ζρεηηδόκελσλ κε ην θιίκα (ολιζηική
ανηιμεηώπιζη κινδύνυν ζε θαλάζζιο-παπάκηιο σώπο -ζειζμοί, θαλάζζια
πύπανζη-, αποηύπυζη ηπυηόηηηαρ δημόζιυν κηιπιακών ςποδομών )
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ενδεικηικές Γράζεις
Πξνηεξαηόηεηα 2: Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αεηθόξνο
Αλάπηπμε, Κιηκαηηθή Αιιαγή

Γξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Υδάησλ (έπγα ςδποδόηηζηρ, «έξςπνα ζςζηήμαηα», παπακολούθηζη ποιόηηηαρ νεπού και ςδάηυν)
Γξάζε: Γηαρείξηζε ιπκάησλ (ΔΔΛ και δίκηςα ζςλλογήρ)
Γξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
(ζςμπληπυμαηικέρ δπάζειρ ΠΔΣΓΑ όπυρ Ππάζινα Σημεία, δπάζειρ κςκλικήρ οικονομίαρ για ηα Μικπά νηζιά)
Γξάζεηο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο
(αζηικέρ αναπλάζειρ, ππάζινερ ςποδομέρ και δπάζειρ ΣΓΒΔ)
Γξάζεηο πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκάησλ θαη πεξηνρώλ θπζηθνύ θάιινπο (θαλάζζια & παπάκηια οικοζςζηήμαηα κλπ)

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ
ενδεικηικές Γράζεις

Πξνηεξαηόηεηα 4: Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηε
ζηήξημε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
 Γξάζε: Σηήξημε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην πιαίζην ησλ Ο.Φ.Δ.
Γξάζε: Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα
«γαιάδηα» & «πξάζηλα» επαγγέικαηα, ηνκείο RIS, θνηλσληθνί ηνκείο
ενδεικηικές Γράζεις
Πξνηεξαηόηεηα 5: Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο
ΠΡΟΣΑΙΑ
ρσξηθήο αλάπηπμεο
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΡΩΝ
Γξάζε: Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζε αζηηθέο πεξηνρέο :«έξςπνερ», «όμοπθερ/βιώζιμερ», «ανθεκηικέρ» πόλειρ
Τνπόζεκα ηνπξηζηηθά θαη πνιηηηζηηθά (πξνζηαζία),
αζηηθό πεξηβάιινλ θιπ

•
•

Γξάζε: Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζηνλ παξάθηην/ζαιάζζην ρώξν/Μ.Ν.: «έξςπνοι», «βιώζιμοι», «ανθεκηικοί»,
«διαζςνδεμένοι» και «εξωζηπεθείρ» σώποι
ΟΓΠΕ ζε θνξεζκέλεο πεξηνρέο,
ζαιάζζηα/παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα θιπ

•
•

ΒΙΩΙΜΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

Πξνηεξαηόηεηα 3:
Δλίζρπζε ππνδνκώλ
κεηαθνξώλ

Πξνηεξαηόηεηα 2α: Βηώζηκε αζηηθή
θηλεηηθόηεηα

Γξάζε: βειηίσζε & ζπκπιήξσζε ιηκεληθώλ ππνδνκώλ
(λιμενικέρ ςποδομέρ με εξαίπεζη παπαμεθόπιυν πεπιοσών, ςδαηοδπόμια, «ππάζινα» και «έξςπνα» λιμάνια, δπάζειρ αζθάλειαρ ηυν
θαλάζζιυν μεηαθοπών κλπ)
Γξάζεηο ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο («έξςπνα» ζςζηήμαηα διασείπιζηρ ηηρ κςκλοθοπίαρ, πποζβαζιμόηηηα
ΑμεΑ, «έξςπνερ» και «ππάζινερ» αζηικέρ μεηαθοπέρ )

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Π.Ι.Ν.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 2020-2021

Βαζηθέο Πξνθιήζεηο &
Πξνηεξαηόηεηεο
ζην ΠεΠ Ινλίσλ Νήζσλ
2021-2027

Κέξθπξα, 10 Ννεκβξίνπ 2021
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