PARACTION

Ως Δήμαρχος Στυλίδας, εκτιμώ ότι όλες οι
παράκτιες
ζώνες,
τα
ειδικά
παράκτια
οικοσυστήματα, τοπία και οι Νήσοι των
θαλάσσιων κόλπων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, αποτελούν μοναδική ΚΟΙΝΗ φυσική
και πολιτιστική κληρονομιά & χρήζουν
προστασίας
αλλά
και
ορθολογικής
εκμετάλλευσης, με σύνεση προς όφελος των
σημερινών και μελλοντικών γενεών.
Με γνώμονα ότι η ΠΕΣΕ συγκαταλέγεται στις
παράκτιες Περιφέρειες της ΕΕ και την εφαρμογή του

νέου θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων και
Ευρωπαϊκών δράσεων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020,
αναλαμβάνω
την
πρωτοβουλία
σύστασης σύμπραξης για
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την
πεποίθηση ότι αποτελεί τη βέλτιστη και
ολοκληρωμένη
προσέγγιση
για
την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

αποτελεί η συνεργασία όλων
των Δήμων, κοινωνικών και παραγωγικών
τοπικών φορέων καθώς και της κοινωνίας των
πολιτών, μέσα από συντονισμένες δράσεις για
την
εκπόνηση
ολοκληρωμένων
σχεδίων
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και νήσων,
για
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
και
Παράκτιας
Αναγέννησης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν.

είναι

να

αποτελέσει

ισχυρό εργαλείο, για την Περιφέρεια και
τις τοπικές κοινότητες ώστε:
 να κάνουν σταθερά βήματα προς
αποτελεσματικές μορφές οικονομικής,
βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς»
ανάπτυξη,
 να
«καινοτομήσουν»
σε
όρους
αντιμετώπισης των Διατοπικών και
Υπερτοπικών προβλημάτων και
 να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή
στην Περιφέρειά μας.

Η Σύμπραξη Παράκτιων ζωνών & Νήσων είναι
συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας που
αποσκοπεί στην αξιοποίηση των περιοχών αυτών.
Γεωγραφικά απλώνεται σε όλη την Περιφέρεια και
κλαδικά
περιλαμβάνει
κάθε
παραγωγική,
δραστηριότητα.
Καλύπτει κλάδους όπως ο αλιευτικός, αγροτικός,
τουριστικός, μεταποιητικός καθώς και των μεταφορών,
χονδρικού & λιανικού εμπορίου, της κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά κυρίως των έργων
δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος με εστίαση
προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού
ιστού.
Το σχήμα αυτό εκφράζει δυνητικά συλλογικές
κατευθύνσεις σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή, Περιφερειακή και Εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική προωθώντας ενδιαφέρουσες και υποσχόμενες πρωτοβουλίες.

Κύριοι στόχοι είναι:

η δημιουργία κινητήρων ανάπτυξης των Παράκτιων
Ζωνών

ή κινητήρων αξιοποίησης κοινών δυνατοτήτων και
αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων πολυτομεακού χαρακτήρα
σε διατοπική κλίμακα,

η αξιοποίηση τους για τη μέγιστη δυνατή μόχλευση
πόρων και τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των διαθέσιμων
δημόσιων πόρων σε χωρικό επίπεδο, και

η σύνδεση σε ενιαίο στρατηγικό ορίζοντα, των
παρεμβάσεων που είναι τοπικά αναγκαίες για την αντιμετώπιση των οξύτερων
εκδηλώσεων της κρίσης και αυτών που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση των
παραγόντων που δημιουργούν τις μακροπρόθεσμες στενώσεις.

 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με

τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των
πόρων
 Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες των τοπικών ή περιφερειακών παραγωγικών

συστημάτων.
 Εξισορρόπηση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του

οικονομικού και κοινωνικού χώρου,
 καταπολέμηση της ανοργάνωτης διάχυσης δραστηριοτήτων και
 των

παραδοσιακών

ανισοτήτων

που

σχετίζονται

με

τα

ειδικά

γεωγραφικά

χαρακτηριστικά/μειονεκτήματα,
 αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των ειδικών προκλήσεων σε

ειδικές ομάδες πληθυσμού, ανάσχεση στην καταλληλότερη κλίμακα των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής.
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Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα και
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων·
Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της
εργασίας,
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας,
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς,
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών,
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων.
είναι δυνατόν να επεκτείνονται σε μεγαλύτερο αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων.
Συνάδει με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΕΠ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και
ΕΤΘΑ ΣΔΙΤ Ε.Τ.Επ. Πράσινο Ταμείο, LEADER
«Ορίζοντας 2020», LIFE, Civil Protection Financial
Instrument, Climate change, Fisheries κλπ

Με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής
διακυβέρνησης συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα
μέρη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:







οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ και δημόσιοι φορείς,
οικονομικοί φορείς,
Παν/κά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα
μη κυβερνητικές οργανώσεις,
κοινωνικοί φορείς,
το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η συμμετοχή συμπεριλαμβάνει συμβουλευτικούς
φορείς, έρευνες ή δημόσιες ακροάσεις

Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη
φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Συμμετοχής στην διαβούλευση για
την
σύσταση
Σύμπραξης
PARACTION - ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ
PARACTION

