
        

 

Διαδικτυακή συζήτηση – Iόνια Νησιά 2021-2027 
 

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, 11:00 – 12:30 

 

Το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων και το Green Tank με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διοργανώνουν 

ενημερωτική διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ιονίων Νήσων για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2021-2027.  

 

Πλαίσιο:  

• Η προγραμματική περίοδος 2021-2027 συμπίπτει με την πιο κρίσιμη δεκαετία για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής και οικολογικής κρίσης που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.  

• Η Ελλάδα θα έχει πρωτοφανούς ύψους πόρους με πολλές δυνατότητες για τον πράσινο 

μετασχηματισμό πολλών κλάδων της οικονομίας, όπως ανέδειξε και σχετική έκθεση της 

περιβαλλοντικής δεξαμενής σκέψης Green Tank που είναι διαθέσιμη εδώ.  

• Πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που θέτει το πλαίσιο 

για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ύψους 26,1 δις ευρώ από την Ελλάδα για την επόμενη 

χρονιά, ενώ έχει εγκριθεί και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 31,1 δις ευρώ.  

• Η προετοιμασία των περιφερειακών προγραμμάτων βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο 

επεξεργασίας πριν την επίσημη κατάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

• Το Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2021-2027 θα διαχειριστεί πόρους ύψους 287,5 € εκατ., ενώ στην 

περιοχή θα διοχετευτούν πόροι και από άλλα ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιεργειών, Κοινή Γεωργική Πολιτική, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ.α.). 

 

Η συζήτηση έχει σκοπό να ενημερώσει μέλη της κοινωνίας των πολιτών για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και για τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, καθώς και να φέρει σε άμεσο διάλογο την 

υπηρεσία σχεδιασμού με φορείς της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να συζητηθούν οι ανάγκες 

και οι πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης στην Περιφέρεια των Ιονίων 

Νήσων. 

 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και θα συντονιστεί από το Ίδρυμα 

Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων.  

 

Ατζέντα:  
- Καλωσόρισμα 

o Χαιρετισμός από περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. κα. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου 
 

- Εισαγωγικές παρουσιάσεις:  
o Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον: Προοπτικές για τα Ιόνια Νησιά, Ιόλη 

Χριστοπούλου, The Green Tank 
o Πρόγραμμα  «Ιόνια Νησιά 2021-2027», Αθανάσιος Σπίγγος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 

Ιονίων Νήσων  
 

- Τοποθετήσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια Νησιά  
 

- Ανοιχτή συζήτηση 
 

- Συμπεράσματα  

https://www.ionianenvironment.org/
https://thegreentank.gr/
http://www.pepionia.gr/
http://www.pepionia.gr/
https://thegreentank.gr/2021/06/11/xrhmatodotiseis-viosimo-mellon/

