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Καηάζηαζη έκηακηης ανάγκης 

IPCC, 2021. WG1 - The Physical Science Base, SPM. 

IPBES, 2019. The Global Assessment Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services - SPM 

Κλιματικό κρύςη:  

 όδη ςτον +1.1οC  

 μη αναςτρϋψιμεσ 
επιπτώςεισ αν 
ξεπερϊςουμε τον +1.5οC 

Η φύςη υπό απειλό: 

 1.000.000 εύδη 
απειλούνται με εξαφϊνιςη 



 Δεκϋμβριοσ 2019: Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα ωσ η νϋα 
αναπτυξιακό ςτρατηγικό τησ ΕΕ 

 Κλιματικό ουδετερότητα 
ωσ το 2050  

 Προςταςύα, διατόρηςη & 
ενύςχυςη του φυςικού 
κεφαλαύου τησ ΕΕ 

 Δύκαιη Μετϊβαςη 

Εσρωπαϊκή Πράζινη Σσμθωνία 

 Μεταςχηματιςμόσ οικονομύασ τησ ΕΕ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον 

 Η διαθεςιμότητα & η αξιοπούηςη των πόρων καταλυτικού 
παρϊγοντεσ επιτυχύασ.  



 Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο 2021-2027: €1,2 τρισ 

 Δϋςμευςη 30% των πόρων για κλιματικούσ ςτόχουσ  

 Δϋςμευςη 7,5% (2024-2025) & 10% (2026-2027) του ετόςιου 
προώπολογιςμού για τη βιοποικιλότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 Ευρωπαώκό Σχϋδιο Ανϊκαμψησ/NextGenerationEU: €807 δισ  

 Δϋςμευςη 37% των πόρων για κλιματικούσ ςτόχουσ και τη 
βιοποικιλότητα 

Εσρωπαϊκοί πόροι 



Εσκαιρίες τρημαηοδόηηζης  
για ηην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευκαιρύεσ χρηματοδότηςησ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον κατϊ την περύοδο 2021-2027 
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Πηγές τρημαηοδόηηζης  
για ένα βιώζιμο μέλλον 

 Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ 

 Ταμεύο Συνοχόσ 

 Ευρωπαώκό Κοινωνικό Ταμεύο+ 

 Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

 Κοινό Γεωργικό Πολιτικό 

 Ευρωπαώκό Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και 
Υδατοκαλλιϋργειασ 

 Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ  

 Horizon Europe 

 LIFE 

 Μηχανιςμόσ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη» 

 Πρόγραμμα InvestEU 

 Πολλϋσ δυνατότητεσ για τη διοχϋτευςη των πόρων προσ 
υποςτόριξη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον.   



Ελλάδα 2021-2027 και Ελλάδα 2.0 

 Σπϊνια ευκαιρύα: πρωτοφανούσ ύψουσ πόροι με πολλϋσ 
δυνατότητεσ για τον πρϊςινο μεταςχηματιςμό πολλών 
κλϊδων τησ οικονομύασ.  

 €60 δισ τα επόμενα 
χρόνια 
 

 + €12,8 δισ από τα 
δϊνεια του Ταμεύου 
Ανϊκαμψησ και 
Ανθεκτικότητασ 
 

 + εθνικό 
ςυγχρηματοδότηςη 

 

 + μόχλευςη ιδιωτικών 
πόρων 



Προοπηικές πράζινοσ μεηαζτημαηιζμού 
κλάδων ηης οικονομίας 

 Βιώςιμη / Πρϊςινη ενϋργεια 

 Βιώςιμοσ τουριςμόσ 

 Βιώςιμη γεωργύα και αλιεύα 

 

 + Διατόρηςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ 

 

 Για κϊθε κλϊδο υπϊρχουν δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ από 
διαφορετικϊ ταμεύα. 

 Η αξιοπούηςη των δυνατοτότων και των ευκαιριών εξαρτϊται 
από τον ςχεδιαςμό ςε εθνικό και περιφερειακό επύπεδο.  

 

 Ανϊγκεσ αλλϊ και ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα πρϋπει να 
εξειδικεύονται ανϊ τόπο, ςτη βϊςη ενόσ ςυνολικού ορϊματοσ.  

 

 

 

 



Πράζινη ενέργεια  

 Προκλόςεισ: 
 Η ςυγκρϊτηςη τησ θερμοκραςύασ ςτον +1,5οC 

 Κλιματικό ουδετερότητα ωσ το 2050  

 

 Πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη με την εμπλοκό όλων των 
φορϋων ςε όλα τα επύπεδα ςχεδιαςμού 
 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ & αποθόκευςη ενϋργειασ  

 Ενεργειακό αποδοτικότητα & εξοικονόμηςη ενϋργειασ 

 Πρϊςινεσ μεταφορϋσ  

 Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Ενεργειακϋσ κοινότητεσ 

 



Βιώζιμος ηοσριζμός 

 Προκλόςεισ:  
 «Εξϊρτηςη» από τον μαζικό τουριςμό 

 «Προςταςύα» του τουριςτικού προώόντοσ από τϊςεισ που το 
υποβαθμύζουν 

 Μεταβολϋσ λόγω τησ κλιματικόσ κρύςησ 

 Αξύεσ επιςκεπτών – βιώςιμεσ πρακτικϋσ και βιώςιμοι προοριςμού 

 

 Αλλαγό τουριςτικού μοντϋλου προσ τον βιώςιμο τουριςμό 
 Προώθηςη νϋων / θεματικών τουριςτικών προώόντων ςυνδεδεμϋνων και 

με ϊλλουσ τομεύσ 

 Υιοθϋτηςη βιώςιμων πρακτικών από τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ  

 Δημιουργύα βιώςιμων τουριςτικών προοριςμών 

 Συνδυαςμόσ με πρϊςινεσ υποδομϋσ και βιώςιμεσ παροχϋσ 



Διαηήρηζη θσζικού περιβάλλονηος 

 Προκλόςεισ:  

 Διατόρηςη και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλότητασ 
 

Υλοπούηςη δεςμεύςεων για περιοχϋσ Natura 2000 και 
προςτατευόμενα εύδη  
 Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ 2021-2027 

Άλλεσ ανϊγκεσ διατόρηςησ τησ βιοποικιλότητασ 

Βιώςιμη ανϊπτυξη – ενςωμϊτωςη ςε ϊλλουσ τομεύσ: 
 Τουριςμόσ, Γεωργύα…   

Αποκατϊςταςη τησ φύςησ 
 Βιοποικιλότητα ςτον αςτικό χώρο 

 Λύςεισ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό κρύςη βαςιςμϋνεσ ςτη φύςη  



Πρόγραμμα Ιόνια Νηζιά 2021-2027 

 Πρόγραμμα «Iόνια Νηςιϊ 2021-2027» 

 287,6 € εκατ.  

 181,1€ εκατ. ΕΤΠΑ, 32€ εκατ. εθνικού πόροι 

 63,3€ εκατ. ΕΚΤ+, 11,2€ εκατ. εθνικού πόροι 

 

 Διαβούλευςη κατϊ την κατϊρτιςη του Προγρϊμματοσ 

 Σειρϊ θεματικών τηλεδιαςκϋψεων  

 Ηλεκτρονικό διαβούλευςη επύ κειμϋνου 

 

 Κατϊθεςη προτϊςεων για την αξιοπούηςη των 
χρηματοδοτικών ευκαιριών και την προώθηςη τησ πρϊςινησ 
μετϊβαςησ τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων  



https://thegreentank.gr 

Ευχαριςτώ! 

https://thegreentank.gr
https://www.facebook.com/TheGreenTankGR
https://twitter.com/The_GreenTank
https://www.linkedin.com/company/the-green-tank/
https://www.youtube.com/channel/UCvjQRdRl-2VuvOHLweE0-9g

