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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

i. Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης και των Νομικών Προσώπων 

της συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής - 

λειτουργικής ανάπτυξης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού 

σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και 

προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης ως οργανισμού. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην 

Περιφέρεια Κρήτης, ως χωρική ενότητα, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης 

οργάνωσης και λειτουργίας της ίδιας της Περιφέρειας Κρήτης, ως φορέα τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, 

μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

 

Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί ένα 

εργαλείο για την άσκηση περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης 

της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών 

υποδομών και περιφερειακών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα που αποσκοπεί στη 

βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων 

που εποπτεύονται από την Περιφέρεια Κρήτης. Είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα 

πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του 

φάσματος των θεμάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της Περιφέρειας και 

όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της.  

 

β. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης της 

Περιφέρειας και του προγραμματικού της κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού 
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προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της Περιφέρειας. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 

προϊσταμένων και της αρμόδιας Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.  

 

γ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας και 

των νομικών προσώπων της: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος 

δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών που υλοποιούν τμήματα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

 

δ. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία 

σύνταξης του συμμετέχουν αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς και 

ομάδες πολιτών με εμπλοκή - συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και στη λειτουργία της 

Περιφέρειας. 

 

 

ii. Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 268 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α/7.06.10): Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Σύμφωνα με αυτό, οι Περιφέρειες που 

συνιστώνται με το Πρόγραμμα Καλλικράτης οφείλουν να καταρτίζουν Πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, η χρονική διάρκεια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τριετής. 

 

Με την Υπουργική απόφαση 74754/30.12.2010, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

2043/Β/30.12.2010: Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β’ βαθμού, καθορίστηκε η δομή και 

το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
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iii. Περιεχόμενο και διάρθρωση του προγράμματος 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

74754/30.12.2010, (ΦΕΚ 2043/Β/30.12.2010) Υπουργική Απόφαση για το 

περιεχόμενο και τη δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α β΄ βαθμού, 

χωρίζεται σε τρεις ενότητες. 

 

Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και 

περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή - αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη περιγραφή και ανάλυση 

των δημοσίων προβλημάτων, χρονίων καταστάσεων ή ζητημάτων οικονομικής, 

κοινωνικής ή άλλης φύσης, που επιζητούν λύση, ρύθμιση ή βελτίωση. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές προτεραιότητες, 

περιλαμβάνεται η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας και των 

κατευθυντήριων αρχών, η στρατηγική της Περιφέρειας και οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές 

προτεραιότητες. 

 

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός αναφέρεται στον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού: Στόχοι και δράσεις, εξειδικεύονται οι 

γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας 

εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους 

στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κρήτης 

την επόμενη τριετία. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα 

ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο Τριετής 

προγραμματισμός των δράσεων, ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων 

του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. 

 

Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης 

και περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο Οικονομικός προγραμματισμός, 

περιλαμβάνεται εκτίμηση των εσόδων της Περιφέρειας Κρήτης και των Νομικών της 
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Προσώπων, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τριετίας, 

συνοπτικός υπολογισμός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων 

του προγράμματος και καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες ανά άξονα και μέτρο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος, 

καταρτίζονται οι δείκτες αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

βαθμού υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, όπου σε κάθε δείκτη 

αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση. Οι δείκτες αυτοί, αξιοποιούνται για 

την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.  

 

 

iv. Μεθοδολογία εκπόνησης του προγράμματος 
 

Η εκπόνηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία που 

περιγράφεται στην Υ.Α 74754/30.12.2010, (ΦΕΚ 2043/Β/30.12.2010): Περιεχόμενο, 

δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού. 

 

Ειδικότερα, η μεθοδολογία για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κρήτης δίνεται στο επόμενο διάγραμμα ροής. 
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Διάγραμμα Ροής μεθοδολογίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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v. Ομάδα έργου 
 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, 

πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια, επίβλεψη και συντονισμό της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στην Ομάδα Έργου συμμετείχε, για την υποστήριξη της εκπόνησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, η εταιρεία συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. ως εξωτερικός 

Σύμβουλος Υποστήριξης στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης συμβούλου συνολικής 

τεχνικής υποστήριξης. 

 

Συνολικά, η Ομάδα Έργου αποτελούνταν από τους κ.κ.: 

 

Ö Άννα Βασιλάκη, Δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ö Φωτεινή Κατίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Ö Χρήστος Μπίλιος, υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Ö Νίκος Δρακωνάκης, Οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΜ ΑΕ. 

Ö Καίτη Γεωργούδη, Γεωπόνος (ΜΒΑ), ΕΤΑΜ ΑΕ. 

Ö Στέλιος Γυπαράκης, Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ (MEng Περιβαλλοντικής & 

Υγειονομικής Μηχανικής), ΕΤΑΜ ΑΕ. 

Ö Γεράσιμος Κουτσογιώργος, Πολιτικός Επιστήμονας (ΜΑ Ευρωπαϊκών Σπουδών), 

ΕΤΑΜ ΑΕ. 

Ö Μανώλης Τσαντάκης, Οικονομολόγος (Msc Αγροτικής Οικονομίας), ΕΤΑΜ ΑΕ. 
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Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός 
 

Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

 

1.1.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

 

1.1.1.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

 

Η θέση της Κρήτης, στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και το φυσικό της 

ανάγλυφο, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα και το χαρακτήρα της. 

Κατεξοχήν ορεινό νησί χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή γεωμορφολογικών 

σχηματισμών, που έχει καθορίσει σε μεγάλο μάλιστα βαθμό τη χωροταξική οργάνωση, 

την οικιστική δομή και εν γένει τα ανθρωπογενή δεδομένα. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ως χωρική ενότητα είναι τα εξής: 

• Η νησιωτική υπόσταση και η γεωγραφική της θέση ως αυτόνομου χωρικά 

συστήματος με ικανό μέγεθος ενδοχώρας και πληθυσμού. 

• Η απόσταση της σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τις Περιφέρειες του 

Ευρωπαϊκού χώρου. 

• Η στρατηγική της θέση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. 

• Η δυσκολία πρόσβασης από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της. 

• Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε πολλές χωρικές ενότητες. 

 

Η συνολική έκταση της είναι 8.336 τ.χλμ. (6,3% της συνολικής έκτασης της 

Ελληνικής επικράτειας). Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου πελάγους σε απόσταση 

160 χλμ. περίπου από την ηπειρωτική χώρα. Έχει αξιοσημείωτη ακτογραμμή άνω των 

1.000 χλμ., βόρεια βρέχεται από το Κρητικό και νότια από το Λιβυκό πέλαγος, ενώ 

περιβάλλεται από πλήθος μικρών νησιών (Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, Κουφονήσι, 

Ντία, Διονυσάσες κ.α.). Το μήκος του νησιού από το ένα άκρο (δυτικό) στο άλλο 

(ανατολικό) είναι 256 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος του, 57 χιλιόμετρα, 

εντοπίζεται στο νομό Ηρακλείου και το μικρότερο πλάτος, 12 χιλιόμετρα, στο νομό 

Λασιθίου. Η μορφολογία της χαρακτηρίζεται από τρεις ζώνες, την ορεινή, με 

υψόμετρο από 400 μ. και άνω, την ημιορεινή, από 200-400 μ., και την πεδινή, από το 

επίπεδο της θάλασσας ως 200 μ. Οι πρώτες δύο ζώνες καλύπτουν περίπου τα 3/5 του 
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νησιού. Σε ποσοστό 49% είναι ορεινή, οι δε ορεινοί όγκοι που δεσπόζουν είναι τα 

Λευκά Όρη (2.452 μ.), ο Ψηλορείτης (2.456 μ.) και η Δίκτη (2.148 μ.). 

 

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν μεγάλη σημασία ως παράγοντες 

διαμόρφωσης των οικισμών και του οδικού δικτύου σε όλη την περιφέρεια και 

δημιουργούν αντίστοιχα πλεονεκτήματα και περιορισμούς στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη. 

 

1.1.1.2 Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά  

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης βάσει της απογραφής του 2001 ανέρχονταν σε 

601.131 κατοίκους και αντιστοιχούσε στο 5,48% του πληθυσμού της Ελλάδας.  

 

Πληθυσμιακή Εξέλιξη 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 1981 1991 2001 %                 
1981-1991 

%          
1991-2001 

%           
1981-2001 

Ηρακλείου 243.622 264.906 292.489 8,74 9,94 20,06 

Λασιθίου 70.053 71.279 76.319 1,75 6,25 8,94 

Ρεθύμνου 62.634 70.095 81.936 11,91 12,64 30,82 

Χανίων 125.856 133.774 150.387 6,29 10,97 19,49 

Περιφέρεια 
Κρήτης 502.165 540.054 601.131 7,55 11,31 19,71 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 9.740.417 10.259.900 10.964.020 5,33 6,86 12,56 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 

 

Στο διάστημα των δύο δεκαετιών 1981-1991 και 1991-2001, ο πληθυσμός σημείωσε 

συνεχή ανοδική πορεία με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές να είναι υψηλότερες 

από εκείνες της χώρας (7,55% και 11,31% για την Κρήτη, 5,33% και 6,86% για το 

σύνολο της Χώρας).  

Συνολικά, στην περίοδο 1981-2001 ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 19,71% 

γεγονός που υπογραμμίζει τη δυνατότητά της να συγκρατεί και να ανανεώνει τον 

πληθυσμό της.  

Κατά νομό σημειώθηκαν ανάλογες τάσεις με την Περιφέρεια, με τους Νομούς 

Ρεθύμνου και Χανίων να εμφανίζουν μεγαλύτερη θετική μεταβολή (12,64%, 10,97%) 

συγκριτικά με τους δύο άλλους Νομούς (9,94% Ν. Ηρακλείου, 6,25% Ν. Λασιθίου). 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα την ίδια περίοδο, 1981-2001, παρουσίασε αυξητική τάση 

με το 2001 να είναι 72,11 κάτοικοι / τ.χλμ., αρκετά χαμηλότερη βέβαια από την 
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αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (83,09). Σε γενικές γραμμές, η πληθυσμιακή πυκνότητα 

της Κρήτης χαρακτηρίζεται χαμηλή (63,3 στο Νομό Χανίων, 54,77 στο Νομό 

Ρεθύμνου, 41,87 στο Νομό Λασιθίου). 

 

Εξέλιξη πληθυσμιακής πυκνότητας 

  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1981 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1991 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2001 

Νομός Ηρακλείου  92,24 100,30 110,74 

Νομός Λασιθίου  38,43 39,10 41,87 

Νομός Ρεθύμνου  41,87 46,85 54,77 

Νομός Χανίων 52,97 56,31 63,30 

Περιφέρεια Κρήτης  60,24 64,79 72,11 

Σύνολο Χώρας  73,82 77,75 83,09 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Επεξεργασία στοιχείων 

 

Σε ότι αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού, η δημογραφική εικόνα της 

Περιφέρειας χαρακτηρίζεται αφενός από φθίνοντες ρυθμούς αύξησης στις νεαρές 

ηλικίες και αφετέρου, από αύξηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. 

 

Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών 

 1981 

 0-14 15-24 25-44 45-64 65+ 

Νομός Ηρακλείου  27,21 13,58 25,18 20,87 13,02 

Νομός Λασιθίου  21,77 11,62 23,12 24,75 18,71 

Νομός Ρεθύμνου  25,98 12,36 21,12 23,01 17,53 

Νομός Χανίων 23,89 14,31 23,87 22,89 15,03 

Περιφέρεια Κρήτης  25,47 13,34 24,06 22,19 14,88 

 1991 

Νομός Ηρακλείου  22,44 16,10 26,65 21,74 13,06 

Νομός Λασιθίου  19,31 12,00 24,82 24,40 19,48 

Νομός Ρεθύμνου  21,17 16,75 24,18 20,84 17,06 

Νομός Χανίων 20,24 14,94 27,29 21,85 15,68 

Περιφέρεια Κρήτης  21,32 15,36 26,25 22,00 15,07 

 2001 

Νομός Ηρακλείου  17,16 15,34 30,23 22,09 15,18 

Νομός Λασιθίου  15,99 12,16 28,60 22,81 20,43 

Νομός Ρεθύμνου  17,61 16,67 29,67 19,91 16,14 

Νομός Χανίων 16,71 14,03 31,43 21,51 16,33 

Περιφέρεια Κρήτης 16,96 14,79 30,25 21,74 16,26 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Επεξεργασία στοιχείων 
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Διαχρονικά, στο διάστημα 1981-2001 ο νεανικός πληθυσμός (0-14 ετών) μειώθηκε. 

Έτσι ενώ το 1981 το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 0-14 ετών ήταν 25,47%, στην 

απογραφή του 2001, τα στοιχεία ήταν αποθαρρυντικά καθώς το αντίστοιχο ποσοστό 

είχε μειωθεί σημαντικά στο 16,96% γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο 

δημογραφικό πρόβλημα. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, η κατάσταση καθίσταται 

ακόμη πιο ανησυχητική αν συνυπολογιστεί ότι στη δεκαετία 1991-2001 παράλληλα με 

τον νεανικό πληθυσμό, πτωτική πορεία καταγράφηκε και στον πληθυσμό ηλικίας 15 - 

24 ετών. Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στο γεροντικό 

πληθυσμό (από 15,07% το 1991, ανήλθε σε 16,26% το 2001).  

 

 
 

Όπως φαίνεται από την πληθυσμιακή πυραμίδα, ο πληθυσμός εμφανίζει έντονα 

σημάδια γήρανσης. Ο νεανικός και ο γεροντικός πληθυσμός έχουν περίπου την ίδια 

συμμετοχή στο σύνολο του πληθυσμού. Σε επίπεδο Νομού, σημαντικότερο 

δημογραφικό πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Νομός Λασιθίου καθώς είχε το 

μικρότερο ποσοστό νεανικού πληθυσμού (15,99%) και το υψηλότερο ποσοστό 

πληθυσμού άνω των 65 ετών (20,43%) συγκριτικά με τους υπόλοιπους Νομούς.  

 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (2001)
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Δημογραφικοί Δείκτες 2001 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ1 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ3  

Νομός Ηρακλείου 88,43 17,16 47,80 

Νομός Λασιθίου  127,76 15,99 57,30 

Νομός Ρεθύμνου  91,62 17,61 50,95 

Νομός Χανίων 97,69 16,71 49,34 

Περιφέρεια Κρήτης 95,87 16,96 49,76 

Σύνολο Χώρας 110,06 15,18 46,81 

Πηγή : ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων 

 

Ο δείκτης γήρανσης το 2001 ήταν αρκετά υψηλός της τάξης του 95,87% ωστόσο, 

ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο στο σύνολο της χώρας. Εντονότερο πρόβλημα 

γήρανσης αντιμετωπίζει ο Νομός Λασιθίου με το συγκεκριμένο δείκτη να φθάνει το 

127,76%. Η τιμή του δείκτη νεανικότητας, αν και χαμηλή, χαρακτηρίζεται σχετικά 

ικανοποιητική (16,96%) τουλάχιστον συγκριτικά με εκείνη του συνόλου της χώρας 

(15,18%). Η τιμή του δείκτη εξάρτησης ανέρχονταν στο 49,76% ως απόρροια του 

υψηλού δείκτη γήρανσης και ήταν μεγαλύτερος του αντίστοιχου της χώρας (46,81%). 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011, η Περιφέρεια 

Κρήτης παρουσίασε αύξηση πληθυσμού σε ποσοστό 3,36% μεταξύ 2001-2011. Πιο 

συγκεκριμένα σήμερα έχει πληθυσμό 621.340 κατοίκους (άρρενες 308.760 και θήλεις 

312.580), με πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ίση με 

74,54. Αντιπροσωπεύει το 5,76% του πληθυσμού της επικράτειας και κατατάσσεται 

πέμπτη μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Δείκτης γήρανσης: ο αναλογών αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών 
2 Δείκτης νεανικότητας: ο αναλογών αριθμός ατόμων 0-15 ετών ως προς συνολικό πληθυσμό 
3 Δείκτης εξάρτησης: ο αναλογών αριθμός ατόμων των ομάδων 0-14 ετών και 65 και άνω, ως προς 100 
άτομα ηλικίας 15-64 ετών 
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Προσωρινά Αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος 

Απογραφή 2011 

Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

Πυκνότητα 
μόνιμου 

πληθυσμού ανά 
τετρ. χιλιόμετρο 

Περιφέρεια Κρήτης 621.340 308.760 312.580 74,54 
Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου 304.270 150.810 153.460 115,20 

Δήμος Ηρακλείου 173.450 85.210 88.240 709,08 
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 16.650 8.300 8.350 49,39 
Δήμος Βιάννου 5.500 2.730 2.770 24,83 
Δήμος Γόρτυνας 15.710 7.910 7.800 33,80 
Δήμος Μαλεβιζίου 24.710 12.440 12.270 84,65 
Δήμος Μινώα Πεδιάδος 16.810 8.430 8.380 42,21 
Δήμος Φαιστού 24.360 12.140 12.220 59,30 
Δήμος Χερσονήσου 27.080 13.650 13.430 99,50 
Περιφερειακή Ενότητα 
Λασιθίου 75.690 37.610 38.080 41,52 

Δήμος Αγίου Νικολάου 26.430 13.080 13.350 51,65 
Δήμος Ιεράπετρας 28.270 14.070 14.200 51,03 
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 1.230 1.210 18,77 
Δήμος Σητείας 18.550 9.230 9.320 29,58 
Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνου 85.160 41.900 43.260 56,92 

Δήμος Ρεθύμνης 54.900 26.470 28.430 138,55 
Δήμος Αγίου Βασιλείου 7.440 3.790 3.650 20,71 
Δήμος Αμαρίου 5.950 3.070 2.880 21,46 
Δήμος Ανωγείων 2.400 1.200 1.200 21,23 
Δήμος Μυλοποτάμου 14.470 7.370 7.100 41,31 
Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων  156.220 78.440 77.780 65,75 

Δήμος Χανίων 108.310 54.100 54.210 308,31 
Δήμος Αποκορώνου 12.860 6.460 6.400 40,76 
Δήμος Γαύδου 150 90 60 4,63 
Δήμος Καντάνου- Σελίνου 5.420 2.790 2.630 14,41 
Δήμος Κισσάμου 10.800 5.470 5.330 31,67 
Δήμος Πλάτανιά 16.760 8.520 8.240 34,08 
Δήμος Σφακίων 1.920 1.010 910 4,11 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011 
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1.1.1.3 Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων βελτιώθηκε αισθητά στην εικοσαετία 1981-2001. 

Αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων που 

από 9,21% που ήταν το 1981 μειώθηκε στο 3,49% το 2001. Μάλιστα κατά την 

απογραφή του 2001, το εν λόγω ποσοστό ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο σε 

επίπεδο χώρας (3,78%). Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις στις ανώτερες 

βαθμίδες εκπαίδευσης με τα ποσοστά των πτυχιούχων ανώτατων και ανώτερων 

σχολών να βελτιώνονται διαρκώς και να εμφανίζουν μικρή απόκλιση από εκείνα του 

συνόλου της χώρας. Παρά όμως την άνοδο που καταγράφηκε στο μορφωτικό επίπεδο 

του πληθυσμού, η πλειοψηφία των κατοίκων όπως αποτυπώνεται στην απογραφή του 

2001 είναι απόφοιτοι στοιχειώδους (36,37%) και μέσης εκπαίδευσης (24,56%). 

Επίσης σημαντικό εξακολουθεί να είναι το ποσοστό της σχολικής διαρροής στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (8,50% το 2001) αν και έχει μειωθεί αρκετά από το 1981 

(16,15%).    



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2012- 2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

εταμ α.ε.   Σελ.16/79 

 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός με βάση τα στοιχεία των απογραφών 1981, 1991 

και 2001 ακολούθησε ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε από 193.174 άτομα το 1981, 

σε 211.185 το 1991 και 259.094 το 2001. Ως ποσοστό του πληθυσμού, αντίστοιχα 

εξελίχθηκε ανοδικά από 38,47%, σε 39,10% και 43,59%, γεγονός που υπογραμμίζει 

την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. 

 
Εξέλιξη οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

 1981 1991 2001 

Οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός 193.174 211.185 259.094 

ΟΕΠ ως % του 
συνολικού πληθυσμού 38,47% 39,10% 43,59% 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 

 

Κατά την τελευταία απογραφή του 2001 ο ενεργός πληθυσμός των 259.094 ατόμων 

ήταν 160.331 άνδρες (62%) και 98.763 γυναίκες (38%), ενώ σε ότι αφορά τη 

βαρύτητα του εργατικού δυναμικού ανά νομό, ο Νομός Ηρακλείου αντιπροσώπευε το 

50% της εργατικής δύναμης της περιφέρειας και ο Νομός Χανίων το 24%. 

Δεσπόζουσα ηλικιακή τάξη ήταν αυτή των 30 – 44 ετών και στα δύο φύλα. Σε σχέση 

με τη θέση στο επάγγελμα, διαχρονικά αυξήθηκαν οι κλάδοι μισθωτών και το 60% 

περίπου ήταν μισθωτοί και το 30% εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και 

εργοδότες, ενώ ως κυρίαρχες ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

καταγράφηκαν η Γεωργοκτηνοτροφία, το Εμπόριο, τα Ξενοδοχεία & Εστιατόρια και οι 

Κατασκευές. 

 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 

 Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Συμβοηθούντα 
μέλη 

Δε δήλωσαν 
& νέοι 

1981 2,55% 42,93% 32,78% 18,30% 3,44% 

1991 6,15% 35,91% 43,14% 9,50% 5,30% 

2001 11,24% 20,36% 57,42% 6,64% 4,33% 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 
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Η απασχόληση εξελίχθηκε ανοδικά στο διάστημα 1981 – 2001, πλην όμως ως 

ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ακολούθησε φθίνουσα πορεία και 

διαμορφώθηκε από 97,61% το 1981 σε 89,29% το 2001. 

 

Εξέλιξη απασχόλησης 

 1981 1991 2001 

ΚΡΗΤΗ  188.560 199.475 231.333 

Ν. Ηρακλείου 88.850 97.494 115.228 

Ν. Λασιθίου 27.986 28.258 30.006 

Ν. Ρεθύμνου 27.369 26.040 29.680 

Ν. Χανίων 44.355 47.683 56.419 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 

 

Σε ότι αφορά την κατά τομέα κατανομή της απασχόλησης, με βάση την πρόσφατη 

απογραφή του 2001, το 23,42% απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα, το 16,09% 

στο δευτερογενή και το 55,57% στον τριτογενή (δεν δήλωσαν 4,93%). Διαχρονικά 

διαπιστώνεται μία σημαντική μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, μία 

σχετική σταθερότητα στο δευτερογενή και μία επίσης σημαντική αύξηση στον 

τριτογενή τομέα. 

 

Εξέλιξη απασχόλησης ανά παραγωγικό τομέα 

 Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας Δε δήλωσαν 

1981 48,72% 17,01% 30,51% 3,76% 

1991 29,49% 16,21% 46,29% 8,01% 

2001 23,42% 16,09% 55,57% 4,93% 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 

 

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού που εκπονεί η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή, το Β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους η απασχόληση ανά παραγωγικό τομέα 

διαμορφώθηκε σε ποσοστά 21,3%, 14,1% και 64,5% στον πρωτογενή, δευτερογενή 

και τριτογενή τομέα αντίστοιχα, ενώ σε ότι αφορά στην κλαδική αντιπροσώπευση τα 

σημαντικότερα μερίδια είχαν οι κλάδοι της γεωργίας, του εμπορίου και των 

καταλυμάτων. 
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Αναλογία % απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας το Β’ τρίμηνο 2011 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Ελλάδα Κρήτη 
Γεωργία, Δασοκομία & αλιεία 12,3 21,3 

Ορυχεία & Λατομεία 0,3 0,1 
Μεταποίηση 10,0 6,0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0,5 0,4 
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 

εξυγίανσης 0,7 0,4 

Κατασκευές 6,3 7,2 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 18,6 17,2 

Μεταφορά & αποθήκευση 4,9 3,8 
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 7,3 13,2 

Ενημέρωση και επικοινωνία 1,9 0,6 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2,7 1,5 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1 0,1 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 5,1 3,7 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,0 1,8 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,8 7,5 

Εκπαίδευση 7,5 7,0 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 5,7 4,4 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,2 0,5 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,1 1,9 
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 1,9 1,3 

Σύνολο 100,0 100,0 
 

Χαρακτηριστικό της εξέλιξης της ανεργίας είναι η διαχρονική της μεγέθυνση. 

Συγκεκριμένα το 1981 οι άνεργοι στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχονταν σε 4.614 

άτομα, ήτοι ένα ποσοστό 2,39% επί του ενεργού πληθυσμού. Στη συνέχεια κατά το 

1991 το ποσοστό ανεργίας υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας σε ποσοστό 5,54% (11.710 

άτομα) και το 2001 σε ύψος 10,71% (27.761 άτομα). 

 

Εξέλιξη ανεργίας 

 1981 1991 2001 

Άνεργοι 4.614 11.710 27.761 

Οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός 193.174 211.185 259.094 

% Ανεργ ίας  2,39% 5,54% 10,71% 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 

 

Με βάση περισσότερο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία 

κατά το 2ο τρίμηνο του 2011 λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης ανέρχονταν σε πολύ 

υψηλό ποσοστό της τάξης του 13,4% έναντι ποσοστού 11% την ίδια περίοδο το 

2010.  
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Ανεργία % κατά περιφέρεια 

Περιφέρειες 
Β’ Τρίμηνο 

2010 2011 

Σύνολο Χώρας 11,8 16,3 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 13,9 20,7 

Κεντρική Μακεδονία 12,7 18,8 

Δυτική Μακεδονία 14,6 23,1 

Ήπειρος 12,1 16,1 

Θεσσαλία 11,4 15,4 

Ιόνιοι Νήσοι 12,6 14 

Δυτική Ελλάδα 11,2 16,1 

Στερεά Ελλάδα 11,5 16,9 

Αττική 11,6 15,6 

Πελοπόννησος 9,9 13,1 

Βόρειο Αιγαίο 8,5 14,1 

Νότιο Αιγαίο 12,1 13,7 

Κρήτη 11 13,4 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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1.1.1.4 Οικονομικά χαρακτηριστικά 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών της Εθνικής Στατιστικής 

Αρχής, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κρήτης διατηρείται διαχρονικά σε επίπεδα 

της τάξης του 5% ως προς το αντίστοιχο της χώρας και διαμορφώθηκε το 2008 σε 

ύψος 12.854 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νομός Ηρακλείου δεσπόζει (52,06%) ως προς τη 

συμμετοχή του στο περιφερειακό προϊόν, ακολουθούμενος από το νομό Χανίων 

(23,07%), ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται η αντιπροσώπευση των νομών 

Λασιθίου (12,89%) και Ρεθύμνου (11,99%). 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκατ. ευρώ) 

  2000 2004 2008 
Σύνολο Ελλάδας 136.281 185.266 236.917 

Κρήτη 7.330 9.730 12.854 
Ηράκλειο 3.708 5.057 6.692 

Λασίθι 936 1.150 1.657 
Ρέθυμνο 1.012 1.234 1.541 
Χανιά 1.674 2.289 2.965 

Κρήτη / Σύνολο Ελλάδας 5,38% 5,25% 5,43% 
Ηράκλειο / Κρήτη 50,59% 51,97% 52,06% 

Λασίθι / Κρήτη 12,77% 11,82% 12,89% 
Ρέθυμνο / Κρήτη 13,81% 12,68% 11,99% 
Χανιά / Κρήτη 22,84% 23,53% 23,07% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή 

 

Σε ότι αφορά την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα, διαχρονικά σημειώθηκε 

υποχώρηση της αντιπροσώπευσης του Πρωτογενή τομέα (από 10,04% το 2000, σε 

5,50% το 2008), έναντι αύξησης κυρίως του Τριτογενή αλλά και του Δευτερογενή 

τομέα. Διαφοροποιημένος από την εν λόγω τάση εμφανίζεται ο νομός Λασιθίου ο 

οποίος διατήρησε διψήφιο ποσοστό αντιπροσώπευσης και υψηλή βαρύτητα στον 

Πρωτογενή τομέα (10,10%), εν αντιθέσει με τους άλλους τρεις νομούς των οποίων τα 

ποσοστά ήταν μεταξύ 4,32% και 5,65%, έχοντας ξεπεράσει ταυτόχρονα στον 

Τριτογενή τομέα ποσοστά άνω του 80%. 
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Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα (εκατ. ευρώ) 

  Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας 

  2000 2004 2008 2000 2004 2008 2000 2004 2008 

Σύνολο Ελλάδας 7.933 8.172 6.575 25.224 31.184 37.990 87.224 127.183 165.098 

Κρήτη 650 872 626 795 1.197 1.574 5.030 6.677 9.175 

Ηράκλειο 271 358 256 411 647 804 2.594 3.541 4.862 

Λασίθι 91 117 148 83 126 198 653 790 1.120 

Ρέθυμνο 133 207 77 115 137 193 646 765 1.093 

Χανιά 155 190 145 186 287 379 1.137 1.581 2.099 

Σύνολο Ελλάδας 6,59% 4,91% 3,14% 20,95% 18,72% 18,12% 72,46% 76,37% 78,74% 

Κρήτη 10,04% 9,97% 5,50% 12,28% 13,69% 13,84% 77,68% 76,34% 80,66% 

Ηράκλειο 8,27% 7,88% 4,32% 12,55% 14,23% 13,58% 79,18% 77,89% 82,10% 

Λασίθι 11,00% 11,33% 10,10% 10,04% 12,20% 13,51% 78,96% 76,48% 76,40% 

Ρέθυμνο 14,88% 18,67% 5,65% 12,86% 12,35% 14,16% 72,26% 68,98% 80,19% 

Χανιά 10,49% 9,23% 5,53% 12,58% 13,95% 14,45% 76,93% 76,82% 80,02% 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή 

 

Σε σχέση με το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το 2008 η Κρήτη 

ξεπερνούσε οριακά κατά 0,35% την αντίστοιχη εθνική επίδοση και διαμορφώνονταν 

σε ύψος 21.157 ευρώ. Σημαντικά καλύτερες επιδόσεις, τόσο σε σχέση με το επίπεδο 

της χώρας, όσο και σε σχέση με την επίδοση της περιφέρειας, κατέγραψαν οι νομοί 

Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ σημαντικά υπολείπονταν οι νομοί Ρεθύμνου και Χανίων. 

 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ευρώ) 

  2000 2004 2008 
Σύνολο Ελλάδας 12.483 16.748 21.084 

Κρήτη 12.374 16.200 21.157 
Ηράκλειο 12.765 17.125 22.268 

Λασίθι 12.373 15.241 21.962 
Ρέθυμνο 12.867 15.457 19.032 
Χανιά 11.344 15.257 19.681 

Κρήτη / Σύνολο Ελλάδας 99,13% 96,73% 100,35% 
Ηράκλειο / Κρήτη 103,16% 105,71% 105,25% 

Λασίθι / Κρήτη 99,99% 94,08% 103,80% 
Ρέθυμνο / Κρήτη 103,98% 95,41% 89,96% 
Χανιά / Κρήτη 91,68% 94,18% 93,02% 

Ηράκλειο / Ελλάδα 102,26% 102,25% 105,62% 
Λασίθι / Ελλάδα 99,12% 91,00% 104,16% 

Ρέθυμνο / Ελλάδα 103,08% 92,29% 90,27% 
Χανιά / Ελλάδα 90,88% 91,10% 93,35% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή 
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Η πτώση στη γεωργία εξηγείται από την εγκατάλειψη ορισμένων καλλιεργειών 

(αμπελοκαλλιέργειες) σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών στο ελαιόλαδο και σε 

ορισμένα κηπευτικά προϊόντα. Οι νομοί στους οποίους σημειώνεται πτώση στη 

γεωργία είναι εκείνοι που αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τον τουρισμό. 

Ο μαζικός τουρισμός αυξάνει μεν τα έσοδα αλλά συμβάλλει επίσης και στη δημιουργία 

ανισορροπιών. Ενώ οι πλέον αναπτυγμένες περιοχές κατά μήκος των ακτών 

εξακολουθούν να αναπτύσσονται, οι αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα φθίνουν και 

η οικονομική τους κατάσταση χειροτερεύει.  

 

Ο πρωτογενής τομέας διατηρεί δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο 

και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από μικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την 

εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση με 

ατελείς υποδομές, παραγωγικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό παρωχημένα και με 

χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία. Επίσης, το ποσοστό αρδεύσιμων 

εκτάσεων στην Κρήτη είναι πολύ κάτω του αντίστοιχου μέσου όρου της Ελλάδας, ενώ 

η δομή των καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από έμφαση σε παραδοσιακές καλλιέργειες. 

Οι κηπευτικές καλλιέργειες καλύπτουν το 3% του συνόλου των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων, αλλά η Κρήτη διαθέτει το 50% των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, με 

πλεονεκτήματα στην παραγωγή λαχανικών και ανθέων. Διάσπαρτη είναι επίσης και η 

κτηνοτροφία (κυρίως εκτατικής μορφής), με ελάχιστες οργανωμένες κτηνοτροφικές 

μονάδες, ενώ υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τυροκομικών 

προϊόντων. 

 

Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, παρατηρούνται επίσης διαρθρωτικά προβλήματα 

που αφορούν το μικρό κατά κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των 

επιχειρήσεων. Το μικρό μέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων 

λειτουργεί ανασταλτικά στην εν γένει πρόοδο τους, ερμηνεύει δε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τις οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες τους και την παρεπόμενη χαμηλή 

ένταση καινοτομίας. Η μεταποίηση συνδέεται κυρίως με την επεξεργασία των 

προϊόντων του πρωτογενή τομέα (τρόφιμα και ποτά), με τον κατασκευαστικό και τον 

τομέα των πλαστικών. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μικρού μεγέθους, 

με εξαίρεση τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Κρήτη διαθέτει μόνο το 1,8% της 

βαριάς βιομηχανίας και ελάχιστες μονάδες δημιουργούν υψηλό κύκλο εργασιών. Η 

μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα παρουσιάζει προβλήματα 



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2012- 2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

εταμ α.ε.   Σελ.23/79 

οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και πρόβλημα 

εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας. Δυσκολίες υπάρχουν επίσης στην 

οργάνωση εμπορικών δικτύων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Οι σχέσεις 

μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών, δικτύωσης και διασύνδεσης με τα ερευνητικά 

κέντρα βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Ο βαθμός - ρυθμός εγκατάστασης της 

μεταποίησης σε οργανωμένους χώρους δεν είναι ικανοποιητικός, γεγονός που 

δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα και πιέσεις από την επέκταση της δόμησης και 

την ανάπτυξη άλλων τομέων στην τοπική οικονομία. Ευοίωνες είναι οι τάσεις στον 

τομέα των εξαγωγών, καθώς το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010-Ιουνίου 2011 σημειώνουν 

άνοδο της τάξης του 13,5% στην Κρήτη. Ο τομέας της ενέργειας και δη, οι 

ανανεώσιμες πηγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή μεγέθυνσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στο νησί, αλλά και άμβλυνσης της 

εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η δυναμική του τομέα παραμένει ισχυρή και 

υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο πεδίο των υβριδικών συστημάτων. Η ευρύτερη 

δυνατή χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και στην ανάπτυξη νέων οικονομικών τομέων, 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ο τομέας της Πράσινης ενέργειας, μπορεί να 

αποτελέσει μοχλό Ανάπτυξης προωθώντας, την οικονομική μεγέθυνση με μεγάλες 

«καθαρές» επενδύσεις, την κοινωνική συνοχή με τη δημιουργία πολλών νέων και 

αποκεντρωμένων θέσεων εργασίας και συμπληρωματικών εισοδημάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη τοπικής τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας. 

 

Στον τριτογενή τομέα, οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, όπως και οι μεταφορές, βρίσκονται ως επί το πλείστον συγκεντρωμένες 

στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λόγω της νησιωτικής φύσης της οικονομίας και του 

εξαγωγικού της προσανατολισμού, έχουν ιδρυθεί πολύ ισχυρές μεταφορικές και 

ναυτιλιακές εταιρείες. Από το 1980 και έκτοτε ιδρύθηκαν στην Κρήτη Πανεπιστήμια, 

Πολυτεχνικές σχολές και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και σημαντικά Ερευνητικά 

Κέντρα (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, ΕΛΚΕΘΕ κλπ.).  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται κυρίως στο Ηράκλειο και σε μικρότερο 

βαθμό στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Οι δείκτες συμμετοχής της Κρήτης σε ερευνητικές 

δραστηριότητες είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των άλλων 

Περιφερειών της Ελλάδας.  
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Ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας και η ζήτηση έδωσε 

κίνητρα για σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με αποτέλεσμα την 

ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής. Την ίδια στιγμή 

αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία εστιάζονται κυρίως στην έντονη 

εποχικότητα και την περιορισμένη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς τους 

οικισμούς της ενδοχώρας δεδομένου ότι οι ξενοδοχειακές υποδομές συγκεντρώνονται 

κυρίως στα βόρεια παράλια και σε μικρές εστίες στο νότο, ενώ η πορεία του σε μεγάλο 

βαθμό επηρεάζεται από εξωτερικές, μη ελεγχόμενες συνθήκες, που συντελούν σε 

διακυμάνσεις των επιδόσεων του. 

 

Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακών κλινών 

2001 2005 2010 

119.863 143.480 161.578 

Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

 

Αντιπροσώπευση ξενοδοχειακών κλινών, κατά κατηγορία, στο σύνολο της Ελλάδας 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 

30,52% 23,76% 16,46% 19,19% 18,03% 

Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει το σύνολο των νοικοκυριών και έχει επηρεάσει 

αισθητά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής βάσης του νησιού με κύρια 

χαρακτηριστικά την περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε χορηγήσεις, την κάμψη 

των επενδύσεων, τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις, την αύξηση της ανεργίας και τη 

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας 

υφίστανται τις επιπτώσεις της σημαντικής ύφεσης και οι προσδοκίες στον 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι μάλλον αποθαρρυντικές. 
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1.1.1.5 Πολεοδομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά 

 

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο διέπεται από το Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 

1486 Β/10.10.2003), στο οποίο σε γενικές γραμμές καταγράφονται και αξιολογούνται 

η θέση και ο ρόλος της Κρήτης στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και οι 

λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει, καθώς και 

οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση 

του χώρου, οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 

πολιτικών και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας. Επίσης, προσδιορίζονται 

με προοπτική δεκαπέντε ετών οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για 

την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, οι 

οποίες προωθούν την ισότιμη ένταξη της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό 

χώρο. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με το Περιφερειακό Πλαίσιο, το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να υποστηρίζει και να αξιοποιεί τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της και τις ευκαιρίες αντίστοιχα, ώστε να αναδεικνύονται νέες μορφές 

ανάπτυξης με δράσεις και πρωτοβουλίες που κατευθύνονται, ενδεικτικά, προς: 

 

• Την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Κρήτης σε κέντρο της ΝΑ Μεσογείου 

και κόμβο διεθνούς σημασίας στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και των 

επικοινωνιών,  

• Την δημιουργία ή τόνωση υφιστάμενων τεσσάρων αξόνων ανάπτυξης: 

Α. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου- Κύπρος – Κρήτη- Δυτική Ελλάδα 

Β. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου- Κύπρος- Κρήτη- Χώρες Κεντρικής και 

Δυτικής Μεσογείου 

Γ. Κρήτη- Χώρες της Αφρικής και αραβικές Χώρες 

Δ. Κρήτη- Β. και Ν. Αιγαίο- Θράκη- Βαλκάνια- Μαύρη Θάλασσα. 

• Τη συνδυασμένη ανάδειξη των τομέων του Πολιτισμού και της προστασίας του 

Φυσικού Περιβάλλοντος, 

• Την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργο-περιβαλλοντικών προϊόντων και την 

ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα, 
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• Την αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων, την ενίσχυση των μικρότερων αστικών 

κέντρων και την τόνωση της λειτουργίας των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, 

• Τη διατύπωση συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην 

ανάπτυξη των συνεργαζόμενων τομέων του Τουρισμού και της Γεωργίας, 

• Την στήριξη της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ιδιαίτερα 

αυτών της υψηλής τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική κ.α.), 

• Την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στους κρίσιμους τομείς της 

παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και την ανάδειξη 

της Κρήτης σε κέντρο ανάπτυξης επιδεικτικών, πιλοτικών και παραγωγικών 

εφαρμογών ΑΠΕ και μεταφοράς τεχνολογίας. 

 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κρήτης βρίσκεται σε 

διαδικασία αναθεώρησης. Το Μάρτιο του 2011 προκηρύχτηκε η μελέτη με τίτλο 

«Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης», με προεκτιμημένη αμοιβή 

250.000,00€, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 

μελέτης τους δώδεκα (12) μήνες. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης 

διεξήχθη τον Ιούνιο του 2011 και αναμένεται η επιλογή του αναδόχου. 

 
Όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μικρότερο της Περιφέρειας, έχουν 

εκπονηθεί μελέτες για Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) που 

στοχεύουν στην οικιστική οργάνωση περιοχών για την εξυπηρέτηση μιας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης του από 23-2-1987 (ΦΕΚ166Δ/87) Π.Δ., με 

κάποιες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα έχουν εκπονηθεί τέσσερις (4) μελέτες με τίτλο  

«Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας 

(ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 

1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους» στο Νομό Ρεθύμνου (ΦΕΚ 1003 

Δ/15.11.2002), στο Νομό Χανίων (ΦΕΚ 42 ΑΑΠ/06.10.2006), στο Νομό Ηρακλείου 

(ΦΕΚ 405 ΑΑΠ/06.09.2007) και στο Νομό Λασιθίου (ΦΕΚ 284 ΑΑΠ/10.07.2008). 

Εκτός από τις ΠΕΡΠΟ στην Κρήτη μέχρι σήμερα έχει θεσμοθετηθεί με το ΦΕΚ 211 

Δ/10.04.1990 Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κατωτάτου ορίου κατάτμησης λοιπών 

όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή των κοινοτήτων Καλαμίτσι-Αμυγδάλι, 
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Μάζης, Γεωργιούπολης, Κουρνά, Φυλακής, Καστέλου (Ν. Χανιών) και Επισκοπής (Ν. 

Ρεθύμνης). Οι ΖΟΕ είναι ζώνες προστασίας, που καθορίζονται κατ΄ εξουσιοδότηση του 

Ν.1650/1986 (Α 160) «για την προστασία του περιβάλλοντος» και αποσκοπούν στην 

«άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου 

περιοχή και εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία καταστάσεων που 

υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό».  

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει κυρίως τα Ρυθμιστικά Σχέδια και 

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος, για τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ.4  

 

Ρυθμιστικά Σχέδια εκπονούνται στις ευρύτερες περιοχές των αστικών συγκροτημάτων 

της χώρας με μητροπολιτικό χαρακτήρα και μετά από σχετική υπουργική απόφαση. Τα 

Ρυθμιστικά Σχέδια προσδιορίζουν τις βασικές κατευθύνσεις για τα σχέδια του 

επόμενου προς τα «κάτω» επιπέδου σχεδιασμού, δηλαδή για τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, 

καθώς επίσης και «χωροθετούν» τις χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα μέσα στην 

περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου, χρήσεις οι οποίες δεν μπορεί να προσδιορίζονται 

από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των επιμέρους ΟΤΑ. Όσον αφορά στην Περιφέρεια Κρήτης, 

σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση του «Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος 

Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου». Μέχρι στιγμής 

έχει ολοκληρωθεί και παρουσιασθεί η Α’ Φάση της μελέτης (Ιούλιος 2011), η οποία 

περιλαμβάνει τους παρακάτω Δήμους: 

• Δήμος Ηρακλείου 

• Δήμος Μαλεβιζίου 

• Δήμος Χερσονήσου 

• Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

• Δήμος Γόρτυνας (πρώην Δήμος Αγίας Βαρβάρας) 

• Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων (πρώην Δ. Αρχανών & πρώην Δ. Ν. Καζαντζάκη) 

Για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα του νησιού δεν υπάρχει στην παρούσα φάση 

πρόβλεψη για εκπόνηση παρόμοιας μελέτης. 

                                                 
4 Οι κάθε είδους πολεοδομικές μελέτες, μελέτες ανάπλασης και οι πράξεις εφαρμογής είναι επίσης μέρος του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
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Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τα οικιστικά 

χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε 

Δήμου. Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 14 Γ.Π.Σ. και 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., επί 72 Καποδιστριακών Δήμων. Σε διάφορα στάδια εκπόνησης 

βρίσκονται άλλα 17. Συγκεκριμένα, στο Νομό Ηρακλείου, επί 26 Καποδιστριακών 

Δήμων εγκεκριμένες μελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. υπάρχουν για 5 δήμους (Νέας 

Αλικαρνασσού, Βιάννου, Γουβών, Κρουσώνα και Τυμπακίου) ενώ εκπονούνται για 

άλλους 6 (Δήμος Παλιανής, Δήμος Αρχανών, Δήμος Ν. Καζαντζάκη, Δήμος Τυλίσου, 

Δήμος Επισκοπής, Δήμος Αγ. Βαρβάρας). Στο Νομό Λασιθίου επί 8 Καποδιστριακών 

Δήμων εγκεκριμένες μελέτες Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. υπάρχουν για 5 δήμους (Αγ. 

Νικολάου, Ιεράπετρας, Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας), ενώ εκπονούνται για άλλους 2 

(Δήμος Νεάπολης- Κοινότητα Βραχασίου, Δήμος Μακρύ Γυαλού). Στο Δήμο 

Οροπεδίου Λασιθίου έχει εκπονηθεί μελέτη Habitat Agenta. Στο Νομό Ρεθύμνου επί 

12 Καποδιστριακών Δήμων εγκεκριμένη μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. υπάρχει μόνο για το 

Δήμο Λαππαίων, ενώ μελέτες εκπονούνται για άλλους 8 (Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος 

Αρκαδίου, Δήμος Νικηφόρου Φωκά, Δήμος Ανωγείων, Δήμος Γεροποτάμου, Δήμος 

Κουρητών, Δήμος Λάμπης, Δήμος Φοίνικα). Τέλος, στο Νομό Χανίων επί 25 

Καποδιστριακών Δήμων εγκεκριμένες μελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. υπάρχουν για 3 

Δήμους (Αρμένων, Γεωργιούπολης και Πλατανιά), ενώ μελέτες εκπονούνται για 

άλλους 3 (Δήμος Νέας Κυδωνίας, Δήμος Πελεκάνου, Δήμος Ινναχωρίου). Για τον 

Δήμο Ανατολικού- Σελίνου το υπό εκπόνηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. έχει σταματήσει λόγω 

έλλειψης χρηματοδότησης. Για την Κοινότητα Γαύδου εκπονείται Ειδική Χωροταξική 

Μελέτη. 

 

Η εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ παρουσιάζει γενικά μεγάλη καθυστέρηση όσον 

αφορά τόσο στην έναρξη τους, όσο και στην ολοκλήρωση και έγκριση τους, καθώς 

προκύπτουν διάφορα οικονομικά, θεσμικά και διοικητικά προβλήματα σε όλες τις 

φάσεις εκπόνησης τους καθώς και κενά ως προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό, με 

αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά επιπτώσεις μη αναστρέψιμες για το χώρο, την 

τοπική οικονομία και το περιβάλλον. 

Η ολοκλήρωση και συμπλήρωση των ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο πλέον Καλλικρατικού 

Δήμου, αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την οργάνωση του χώρου στην Κρήτη, 

διότι με τον τρόπο αυτό καθορίζονται με σαφήνεια οι χρήσεις γης και ενθαρρύνονται 

και επιταχύνονται επεκτάσεις κάθε μορφής. 
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1.1.1.6 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας 

φυσικό περιβάλλον το οποίο αποτελείται από αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς 

όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα 

και τοπία φυσικού κάλλους. 

 

Ως «Ευαίσθητα οικοσυστήματα» έχουν χαρακτηριστεί όλα τα νησιά που βρίσκονται 

γύρω από την Κρήτη, σε όλο το μήκος της και σε αποστάσεις που κυμαίνονται μεταξύ 

100μ. και 45ν.μ. Πολλά από αυτά διαθέτουν εξαιρετικές παραλίες και ιδιαίτερο 

ανάγλυφο, άλλα δε σπάνια χλωρίδα και πανίδα, στοιχεία που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Τα σημαντικότερα είναι: Γαύδος και Γαυδοπούλα, 

Γραμβούσα, Διονυσάδες, Ελαφονήσι, Ντία, Σπιναλόγκα, Χρυσή, Θοδωρού, Μεγάλο και 

Μικρό Παξιμάδι και Κουφονήσι. 

 

Το κλίμα του νησιού έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πολύ πλούσιας χλωρίδας, 

με διαφορετικά οικοσυστήματα, που συνθέτουν ένα σύνολο σπάνιας πολυμορφίας. 

Καμιά ίσως άλλη περιοχή της γης με την έκταση της Κρήτης, δεν διαθέτει τόσα είδη 

φυτών. Σε μια έκταση 8.700 περίπου τ.μ. υπάρχουν 1624 αυτόχθονα αυτοφυή είδη 

από τα οποία τα 170 είναι ενδημικά της Κρήτης.  

Τα ενδημικά φυτά είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα και ως επί το πλείστον 

απαντώνται σε ψηλά βουνά, φαράγγια και απομονωμένες περιοχές. Ορισμένα από 

αυτά είναι πολύ σπάνια ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Από το σύνολο των ενδημικών 

φυτών της Κρήτης τα 114 είδη βρίσκονται στα Λευκά Όρη που είναι μια από τις 

πλουσιότερες βοτανολογικά περιοχές. 

 

Ανάλογη σε ποικιλία και ενδιαφέρον είναι και η πανίδα του νησιού. Ενδημικά και πολύ 

ιδιαίτερα ζώα είναι ο Κρητικός αίγαγρος Capra Aegagrus-Cretica (κρι-κρι), σήμα-

κατατεθέν της Κρητικής πανίδας και υπό εξαφάνιση είδος που απαντάται στις νότιες 

παρυφές των Λευκών Ορέων και στα νησάκια Θοδωρού, Άγιοι Πάντες και Ντία, και 

επίσης ο αγριόγατος. Μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τον τουρισμό 

(πτηνοπαρατήρηση) έχουν οι πληθυσμοί από σπάνια πουλιά όπως π.χ. ο γυπαετός 

Gypaetus Barbatus- που υπάρχουν στην Κρήτη αλλά και στα μικρονήσια της. 
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Άλλωστε λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Κρήτη αποτελεί σταθμό για δεκάδες είδη 

μεταναστευτικών πουλιών, στο πέρασμα τους από και προς την Αφρική. 

 

Επιπλέον, σημαντική παρουσία στις ακτές του νησιού έχει η φώκια Monachus-

Monachus, το κοινό δελφίνι και η θαλάσσια χελώνα Carreta-Carreta. 

 

Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου οικολογικού 

ενδιαφέροντος και αξίας, γεγονός που αποδεικνύεται από την ένταξη πολλών 

περιοχών στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Φύση 2000», για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Επίσης από τη δεκαετία του 1960 είναι 

χαρακτηρισμένος ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς που βρίσκεται 45 χλμ. νότια της πόλης 

των Χανίων και ορίζεται από τα χωριά Ομαλός και Αγία Ρούμελη.  

 

Αντίστοιχα σημαντική είναι η ύπαρξη του «Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη», που 

συγκαταλέγεται στα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα και εντάσσεται στη λίστα των Παγκόσμιων 

Γεωπάρκων της UNESCO (Global Geoparks). Εξίσου σημαντικός φυσικός πόρος και 

ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός είναι το φοινικόδασος του Βάϊ που 

βρίσκεται στο Δ.Δ. Παλαικάστρου του Νομού Λασιθίου και έχει χαρακτηριστεί ως 

αισθητικό δάσος. Πρόκειται για μια μικρή κοιλάδα με φυσική συστάδα του Φοίνικα 

Phoenix theophrastis, ενός από τα αυτοφυή είδη Φοινίκων της Ευρώπης. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το Βάϊ έχει χαρακτηριστεί επίσης ως Ειδικά Προστατευόμενη 

Μεσογειακή Περιοχή και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 
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Δίκτυο οικοτόπων στην Περιφέρεια Κρήτης 

 
 Περιοχές Natura (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης)  Εθνικοί Δρυμοί 

 Περιοχές Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας)  Καταφύγια ‘Άγριας Ζωής 

 Φορείς Διαχείρισης   

www.oikoskopio.gr 
 

Με βάση τα παραπάνω, κύριο χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος είναι ο 

σημαντικός αριθμός αλλά και η μεγάλη έκταση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, που 

καλύπτουν σημαντικό μέρος της ενδοχώρας και ακτών.  

 

Τα προβλήματα-ανάγκες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εμφανίζουν έντονη 

χωρική διαφοροποίηση, έτσι: 

 

• στη βόρεια ζώνη οι πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον οφείλονται στην 

αστική και τουριστική ανάπτυξη, με άμεση συνέπεια τις αυξημένες απαιτήσεις 

στους τομείς διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, στην άμεση οριοθέτηση 

των προστατευόμενων περιοχών μέσω Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και στις 

αναπλάσεις των τουριστικών ζωνών που έχουν αναπτυχθεί χωρίς σχεδιασμό 

ακολουθώντας τις παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης περιοχής. 

• στη νότια ζώνη οι πιέσεις οφείλονται στη συνύπαρξη των οικολογικά ευαίσθητων 

περιοχών με εντατικές καλλιέργειες ή και αναπτυσσόμενες τουριστικά ζώνες, 

καθώς και στα κατά τόπους φαινόμενα ερημοποίησης 

• στην ενδοχώρα οι κύριες πιέσεις ασκούνται από τις πυρκαγιές, το κυνήγι και τη 

βόσκηση 
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• στον τομέα των δασικών εκτάσεων και λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της 

κτηνοτροφίας στην Κρήτη (ελεύθερη βόσκηση) αλλά και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες για ολοκληρωμένα διαχειριστικά 

σχέδια. 

 

Σε πολύ μικρό επίσης βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες για διαχειριστικά σχέδια των 

κηρυγμένων-προστατευόμενων περιοχών. Ας σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις 

εκκρεμεί ακόμη και η σαφής οριοθέτηση των ζωνών. 

Σε όρους υδατικών πόρων η Κρήτη χαρακτηρίζεται από άνισο χωρικά επιφανειακό και 

υπόγειο υδατικό δυναμικό, απόρροια των κλιματικών συνθηκών και των 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της. Σταθερά ζητούμενα αποτελούν η 

ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού και η εξοικονόμηση υδατικών πόρων, 

η δημιουργία υποδομών με στόχο την αξιοποίηση της επιφανειακής απορροής υδάτων 

και σε κάθε περίπτωση η ολοκληρωμένη - ενιαία προσέγγιση και παρέμβαση για την 

εξασφάλιση αναγκών ύδρευσης και άρδευσης. 

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζον ζήτημα και κρίνεται γενικά ελλιπής. Ο 

υπάρχων Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν οδηγεί στην 

επίλυση αλλά μάλλον στη διόγκωση του προβλήματος αφού στην πράξη προωθεί 

μόνο «προσωρινές λύσεις» που διαρκούν περίπου όσο και μια προγραμματική 

περίοδος του ΕΣΠΑ. Αντίθετα, δεν υπάρχει κανένας σχολιασμός για τα βιομηχανικά 

απόβλητα (κυρίως παραπροϊόντων και αποβλήτων των ειδών διατροφής όπως π.χ. 

των σφαγείων). Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης, οι οποίοι προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να προκαλούνται πιέσεις στο περιβάλλον λόγω 

της ελλιπούς διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και παρά την ύπαρξη και λειτουργία 

σημαντικού αριθμού μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Σύμφωνα με την Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων, οι κυριότερες υποχρεώσεις 

των κρατών μελών είναι η εγκατάσταση δικτύων συλλογής και σταθμών επεξεργασίας 

λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 2.000 ι.π5. Επίσης απαιτείται η 

βιολογική δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων στις κανονικές περιοχές, ο 

                                                 
5 1 ι.π (μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού): το αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει 

βιομηχανικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD 5) ίσες προς 60 g/ημέρα. 
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προσδιορισμός των Ευαίσθητων και Κανονικών περιοχών, η επιπρόσθετη αφαίρεση 

αζώτου (Ν) και φωσφόρου (Ρ) στις ευαίσθητες περιοχές με πληθυσμό πάνω από 

10.000 ι.π, η παρακολούθηση της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού και η έκδοση 

αδειών και κανονισμών για την απόρριψη του επεξεργασμένου νερού και λάσπης. 

Τέλος, απαιτείται η υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), όπως η 

έκθεση κατάστασης ή συμμόρφωσης, η έκθεση ενημέρωσης του κοινού και η έκθεση 

Προγράμματος Εφαρμογής (ΠΕ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία των 

Δήμων στην Κρήτη υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 

είναι ατελή ή δεν εξυπηρετούν το σύνολο των οικισμών. 

Η Περιφέρεια έχει τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί ως πιλοτική στο πεδίο της πράσινης 

ανάπτυξης, σε μια περίοδο μάλιστα που ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης έχει οριστεί 

ως στρατηγικός κυβερνητικός στόχος και σε μια ευρωπαϊκή συγκυρία που 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη επιμονή σ’ αυτόν. 
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1.1.1.7 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

 

Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση και πληθυσμό νησί της χώρας και το 

πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Διαθέτει τρία μεγάλα αστικά κέντρα 

(Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά) και τρία μικρότερα (Άγιος Νικόλαος, Σητεία, Ιεράπετρα) 

καθώς και σημαντικό αριθμό αγροτικών και τουριστικών κέντρων σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες. Σχεδόν το 42% των κατοίκων ζει στις πόλεις, το 45% στην 

ύπαιθρο και το υπόλοιπο ποσοστό σε περιαστικές περιοχές.  

 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(2008) το Ηράκλειο μαζί με τα Χανιά χαρακτηρίζονται ως ένας «πόλος ανάπτυξης»6, 

για τον οποίο επιδιώκεται: 

 

• Η ενίσχυση του στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

έρευνας−τεχνολογίας, του αθλητισμού και της υγείας. 

• Η ανάδειξη του σε κέντρο ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής περιοχής στην 

οποία περιλαμβάνονται και οι νομοί Ρεθύμνου και Λασιθίου, ιδίως στους τομείς 

του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή 

προϊόντων με βιολογικές μεθόδους, ονομασίας προέλευσης κ.ά.), της 

μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, καθώς και των μεταφορών,  

• Η ενίσχυση της διασύνδεσης του Ηρακλείου και των Χανίων με το μητροπολιτικό 

κέντρο της Αθήνας, με τα δυναμικά νησιωτικά αστικά κέντρα (Ερμούπολη, 

Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο), την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η κομβική γεωγραφική θέση δίδει την εικόνα ενός 

ιδιαίτερου χωρικά συστήματος με ικανό μέγεθος ενδοχώρας και πληθυσμού και με 

μεγάλη ορεινή ζώνη που αποτελούν και τα κυρίαρχα στοιχεία της φυσιογνωμίας της 

Κρήτης. 

 

 

 

                                                 
6 Με το συγκεκριμένο όρο χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα αστικά κέντρα της χώρας και περιοχές δυναμικής 

περιαστικής ανάπτυξης και αστικής διάχυσης. Στα πλαίσια του Εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού οι εν 
λόγω πόλοι κρίνεται σκόπιμο να ενδυναμωθούν ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα τους, να 
αντιμετωπισθούν περιοχές στο εσωτερικό τους, που βρίσκονται σε κρίση, και να σχεδιαστούν έγκαιρα και 
σωστά οι περιοχές που δέχονται τις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης. 
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Πίνακας κυρίων χαρακτηριστικών Περιφέρειας Κρήτης 

Έκταση: 8.335 χμ2 

Μικρά νησιά: Γαύδος, Γαυδοπούλα, 
Ντία, Κουφονήσι, Χρυσή, 

Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και 
Παξιμάδι 

ΑΕΠ: 13 δις € 
Πρωτογενής τομέας: 5% 

Δευτερογενής τομέας: 14% 
Τριτογενής τομέας: 81% 

6 Λιμάνια  3 αεροδρόμια 
35 λεπτά πτήση για Αθήνα 

185 μίλια έως Πειραιά 

Πληθυσμός: 621.340 
Κύριες πόλεις: Χανιά, Ρέθυμνο, 

Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, 
Ιεράπετρα, Σητεία 

Πυκνότητα: 74,5 κάτ./ χμ2 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ: 21.157 € 

Θαλάσσιες - αεροπορικές συνδέσεις  
ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά Αιγαίου, 

Κύπρο 
απευθείας πτήσεις προς ευρωπαϊκές 

πόλεις. 

300 ημέρες ηλιοφάνειας 
96 ακτές με Γαλάζιες σημαίες 

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Ενυδρείο 

Υψηλής κατάρτισης και 
πολύγλωσσο εργατικό 

δυναμικό: 280.000 
 

Πρωτογενής τομέας: 15% 
Δευτερογενής τομέας: 17% 

Τριτογενής τομέας: 68% 

Πανεπιστήμιο, 5 σχολές, 17 τμήματα 
Πολυτεχνείο, 6 τμήματα, 60 

εργαστήρια 
TEI, 20 τμήματα 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 

Πανεπιστήμιο των Ορέων 

Υψηλής φήμης αρχαιολογικοί χώροι 
(Κνωσός, Φαιστός, Γόρτυνα, Ζάκρος, 

Ζώμινθος, Ελεύθερνα, Κυδωνία,  
κ.α.) 

 
Μουσείο Ηρακλείου: 215.000 

επισκέπτες 
Κνωσσός: 633.000 επισκέπτες 
Φαιστός: 125.000 επισκέπτες 

Σύγχρονο τραπεζικό σύστημα 
με 

Εμπορικές και Συνεταιριστικές 
Τράπεζες 

 
Χρηματοπιστωτικές, νομικές, 

λογιστικές, τεχνικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, 7 
Ινστιτούτα 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια των Δικτύων και των 

Πληροφοριών (ENISA) 

4ος καλύτερος Ευρωπαϊκός 
προορισμός παραθαλάσσιου 
τουρισμού (TripAdvisor.com) 

 
Ετήσιες Διεθνείς αφίξεις 

Αεροδρόμιων Ηρακλείου – Χανίων: 
2.555.000 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
14 Ονομασίας Προέλευσης 

(ΠΟΠ)  
2 Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 

Ελαιόλαδα: 9 ΠΟΠ, 1 ΠΓΕ, 
Ελιές: 1  

ΠΟΠ, Τυριά: 3 ΠΟΠ, Φρούτα: 1 
ΠΟΠ, Προϊόντα αρτοποιίας: 1 

ΠΓΕ 
4 ζώνες Οίνων Ποιότητας 

4 Τοπικοί Οίνοι 
Πρώιμα Κηπευτικά 

5 Βιομηχανικές- βιοτεχνικές περιοχές 
160 Εξαγωγικές επιχειρήσεις 

Τεχνοβλαστοί (Spin-offs) 
8 εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑΑ 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Ξενοδοχειακές κλίνες: 162.000 
25% των Ξενοδοχείων 5* της χώρας  

30% των Κλινών 5* της χώρας 
 

1 Ξενοδοχείο 6* 
2 LEADING HOTELS OF THE WORLD 
6 GREAT HOTELS OF THE WORLD 

Κρητική διατροφή 
 

Keys A., et coll «Seven 
Countries. A multivariate 

analysis of death and coronary 
heart disease», Am. J. 

Epidemiol. 124, 1986, 903-916. 
De Lorgeril, Μ., S. Renaud, and 
j. Delaye. «Mediterranean alpha 

linolenic acid-rich diet ιn 
secondary prevention of 

coronary heart disease». The 
Lαncet, 1994; 343:1454-145 

Άνθρωποι φιλόξενοι, εργατικοί, 
φιλότιμοι, πρόθυμοι να βοηθήσουν 
στην πρόοδο και στην εξέλιξη των 

ίδιων και της Κρήτης 
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Σε οικονομικό επίπεδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται στα 21.000 ευρώ και το 

τοπικό ΑΕΠ στα 13 δις. Ευρώ (αντιστοιχεί περίπου στο 5% του ΑΕΠ της χώρας). 

Βασικότερες οικονομικές δραστηριότητες είναι η γεωργοκτηνοτροφία, οι κατασκευές, 

το εμπόριο, ο τουρισμός και οι λοιπές υπηρεσίες. Η Κρήτη φημίζεται για τα τοπικά 

προϊόντα υψηλής ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ (ελαιόλαδο, κρασί, φρούτα, γαλακτοκομικά, 

πρώιμα κηπευτικά κ.α.) που αποτελούν τη βάση της γνωστής Κρητικής δίαιτας, τους 

σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, 

βραβευμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, ήθη και έθιμα κ.α.), τις φυσικές ομορφιές 

(παραλίες, φαράγγια, σπήλαια, μονοπάτια, οροπέδια, ορεινοί όγκοι κ.α.) και τις 

ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας (π.χ. βιολογική γεωργία, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.α.).  

 

Επίσης, η Κρητική οικονομία παρουσιάζει αξιόλογο εξαγωγικό προσανατολισμό με 

περίπου 160 επιχειρήσεις, προερχόμενες κυρίως από τον κλάδο των τροφίμων και των 

ποτών, να προμηθεύουν τις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής ως επί το πλείστον 

με τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα όπως λάδι, κρασί, παξιμάδι, φρούτα, μέλι κ.α. και 

δευτερευόντως με άλλα προϊόντα, όπως ηλεκτρολογικό υλικό, πλαστικά και υλικά 

συσκευασίας.  

 

Βασικό ρόλο στην εξαγωγική δραστηριότητα και γενικότερα στην οικονομική 

ανάπτυξη του νησιού διαδραματίζουν το υψηλής κατάρτισης και πολύγλωσσο 

εργατικό δυναμικό (υπολογίζεται στις 280.000) και βέβαια οι υποδομές, παρά τις 

όποιες ελλείψεις που εντοπίζονται κατά περίπτωση (π.χ. υποδομές μεταφορών). Η 

Κρήτη διαθέτει σήμερα τρία αεροδρόμια (εκ των οποίων τα δύο διεθνή) καθώς και έξι 

λιμάνια, που εξασφαλίζουν τη θαλάσσια και αεροπορική σύνδεση με την υπόλοιπη 

ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, την Κύπρο και αρκετές  ευρωπαϊκές πόλεις.  

Επίσης, διαθέτει πέντε βιομηχανικές-βιοτεχνικές περιοχές με εγκεκριμένο Ρυμοτομικό 

Σχέδιο (ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ΒΙΟΠΑ Ανώπολης, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου) και 

δύο με σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, χωρίς εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο 

(Τυλίσου, Φοινικιάς) εκθεσιακά κέντρα, πλήθος πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών, 

τεχνολογικών σχολών και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και υποδομές που 

εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου τουριστική ανάπτυξη.  
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Οι ξενοδοχειακές κλίνες ξεπερνούν σήμερα τις 160 χιλ. ενώ το 25% των ξενοδοχείων 

και το 30% των κλινών πέντε αστέρων της χώρας βρίσκονται στην Κρήτη, η οποία 

αποτελεί τον 4ο καλύτερο Ευρωπαϊκό προορισμό παραθαλάσσιου τουρισμού 

(TripAdvisor.com), με τις ετήσιες διεθνείς αφίξεις να αγγίζουν τα 2,5 εκατ. 

 

Εκτός από τουριστικό, τα τελευταία χρόνια η Κρήτη εξελίσσεται και στον ενεργειακό 

τομέα, λόγω του τεράστιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού αλλά και της πλούσιας 

τοπικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 

 

Παρά την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία έχει επηρεάσει το σύνολο 

της παραγωγικής βάσης του νησιού με κύρια χαρακτηριστικά της την περιορισμένη 

δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις, την κάμψη των επενδύσεων, τις 

συσσωρευμένες υποχρεώσεις και την αύξηση της ανεργίας, τις διαχρονικές 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες και το χάσμα βορρά – νότου και πόλεων – υπαίθρου 

που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη υποδομών, διακρίνονται τομείς με 

ιδιαίτερη δυναμική, όπως: ο τουρισμός και ειδικά ο θεματικός τουρισμός 

(κρουαζιέρας, ιατρικός, αθλητικός), η βιολογική γεωργοκτηνοτροφία, τρόφιμα – ποτά 

και προϊόντα της Κρητικής διατροφής, η έρευνα – τεχνολογία και ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων, τα πλαστικά και υλικά συσκευασίας, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ) και νέες ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές, τα δημόσια και 

ιδιωτικά έργα - συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι προηγμένες ιατρικές 

υπηρεσίες, οι οποίοι θα μπορούσαν υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να 

προσελκύσουν επενδύσεις και να στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη για τις επόμενες 

δεκαετίες. 

 

  



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2012- 2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

εταμ α.ε.   Σελ.38/79 

1.1.1.8 Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις της Περιφέρειας με την ευρύτερη 

περιοχή 

 

Η Κρήτη όντας στην ευρύτερη χωρική ενότητα του Αιγαίου διατηρεί σχέσεις 

αλληλεξάρτησης με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ότι 

αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα κατά μείζονα λόγο με την Αττική και την Πελοπόννησο.  

 

Η ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου διαμορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο 

αποτελούμενο από περισσότερα από 90 νησιά που δεδομένου του νησιωτικού 

χαρακτήρα της χαρακτηρίζεται από προβλήματα και δυνατότητες που διαμορφώνουν 

ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο. Ο 

συνδυασμός των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ασυνέχειας, της απομόνωσης, 

της περιφερειακότητας, της πολυδιάσπασης του χώρου αλλά και της μοναδικής 

πολιτισμικής ταυτότητας, συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα του συγκεκριμένου 

νησιωτικού χώρου που σημειωτέον συγκεντρώνει και ένα πλούσιο δίκτυο ξεχωριστών 

οικοτόπων.  

 

Επιπλέον, ο άξονας Κρήτης – Κύπρου βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο 

χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει την περιοχή της Ευρώπης με τη 

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί και πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ 

σε τρίτες χώρες. Επίσης, κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη 

των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο 

πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας και κομβική θέση στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης της θαλάσσιας λεωφόρου της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.  

 

Χαρακτηριστικό της είναι ο διανησιωτικός χαρακτήρας και η καθολική κυριαρχία του 

θαλάσσιου χώρου που προσδίδει μοναδικό πλούτο φυσικού περιβάλλοντος, ενώ 

παράλληλα ξεχωρίζουν οι οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές σχέσεις με τους 

λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης, απόρροια μιας μακράς ιστορικής 

διαδρομής και μεγάλων πολιτισμών, στοιχεία που κρατούν έως τις μέρες μας και 

αναδεικνύουν τα νησιά σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Τέλος αξίζει να 

σημειωθεί ότι δεδομένης της θέσης και των υποδομών μεταφορών που διαθέτει 

(διεθνή αεροδρόμια, εμπορικοί λιμένες), διατηρούνται οικονομικές σχέσεις με πάρα 
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πολλά σημεία (εθνικά και διεθνή) που υπάρχουν αεροπορικές και θαλάσσιες 

συνδέσεις. 

 
Διαγραμματική απεικόνιση της θέσης της Περιφέρειας Κρήτης στον Ευρωπαικό χώρο 
(Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης) 

 
 Περιφέρεια Κρήτης 

 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των χωρών της Ε.Ε 

 Άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (υπάρχοντες, τάσεις & προοπτικές) 

Πανευρωπαϊκές Περιοχές Θαλάσσιων Μεταφορών 

 
Αδριατική/ Ιόνια 

 
Μαύρη Θάλασσα 

 
Μεσόγειος 
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Διαγραμματική απεικόνιση της θέσης της Περιφέρειας Κρήτης στον Ελλαδικό χώρο 

(Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης) 
 

Άξονες Ανάπτυξης στον Ελληνικό Χώρο (υπάρχοντες, τάσεις και προοπτικές) 

 Ολοκληρωμένοι Υπο διαμόρφωση 

Κύριοι   

Δευτερεύοντες 
(περιφέρειας)   

 Πόλεις διεθνούς ακτινοβολίας 

 Πόλεις διαπεριφερειακής ακτινοβολίας 

 Περιφέρειας Κρήτης 

 
Αεροδρόμια διεθνούς εμβέλειας 

 
Αεροδρόμια διαπεριφερειακής εμβέλειας 

 
Λιμάνια διεθνούς εμβέλειας 

 
Μνημεία διεθνούς εμβέλειας 

 Φραγμοί διαπεριφερειακής εμβέλειας 
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1.1.1.9 Βασικά οργανωτικά χαρακτηριστικά οργανισμού Περιφέρειας   

 

Η Περιφέρεια Κρήτης ιδρύθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010): Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα 

νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. 

Από 1/1/2011, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης συνιστώνται 24 Δήμοι, ως ακολούθως:  

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΙ 

ΧΑΝΙΩΝ 7 Χανίων, Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, 
κοινότητα Γαύδου, Σφακίων 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου, Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου, Ανωγείων 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Αρχανών – Αστερουσίων, Φαιστού, 
Γόρτυνας, Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος, Βιάννου 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου 
 

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μεταφέρονται αρμοδιότητες στους 

εξής τομείς:  

1. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

2. Γεωργίας - κτηνοτροφίας και αλιείας. 

3. Φυσικών πόρων – ενέργειας – βιομηχανίας. 

4. Εμπορίου, τουρισμού και απασχόλησης. 

5. Μεταφορών – Επικοινωνιών. 

6. Έργων- χωροταξίας-περιβάλλοντος. 

7. Υγείας 

8. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. 

9. Πολιτικής Προστασίας & Διοικητικής Μέριμνας. 

 

Με τον τρόπο αυτό η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού.  

 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Δ. 

149/2010 – ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010). Οι υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της 
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οικείας Περιφερειακής Ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής 

Υπηρεσίας. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται ως κατωτέρω: 

 

α) Γραφείο Περιφερειάρχη. 

β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. 

γ) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών. 

δ) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. 

ε) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

στ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

ζ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

η) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης λειτουργούν επίσης και οι παρακάτω 

Υπηρεσίες: 

α) Νομική Υπηρεσία. 

β) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

δ) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 

(ΠΑΜ−ΠΣΕΑ). 

ε) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
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εταμ α.ε.  Σελ.45/79 

 

1.1.1.10 Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά οργανισμού Περιφέρειας 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας, η 

πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α’ εξάμηνο του 2011 έχει ως εξής: 

 

ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2011: 159.610.855,67 ευρώ 
Πραγματοποιηθέντα έσοδα το Α’ εξάμηνο 2011: 67.876.476,12 ευρώ 
Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων: 42,53% 
 

ΕΞΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2011: 159.610.855,67 ευρώ 
Πραγματοποιηθέντα έξοδα το Α’ εξάμηνο 2011: 19.236.828,12 ευρώ 
Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 12,05% 
 

Στο σκέλος των εσόδων το 50% αφορούσε Επιχορηγήσεις, το 9,79% Έσοδα της 

Περιφέρειας και το 40,21% Ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2010, στο δε σκέλος των 

εξόδων το 82,52% Επιχορηγούμενες δαπάνες και το 17,48% Λοιπές Δαπάνες. 

 

Σε επίπεδο Ενοτήτων, η Ενότητα Περιφέρειας είχε πραγματοποιηθέντα έσοδα 

4.332.877,61 ευρώ και έξοδα 285.796,14 ευρώ. Για μεν τα έσοδα το 72,75% 

προέρχονταν από Επιχορηγήσεις και το 27,25% από Έσοδα της Περιφέρειας, ενώ για 

τα έξοδα το 89,89% από Επιχορηγούμενες Δαπάνες και το 10,11% από Δαπάνες της 

Περιφέρειας. 

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ανήλθαν σε 

24.940.643,94 ευρώ και τα έξοδα σε 8.929.582,06 ευρώ. Η διάρθρωση των εσόδων 

ήταν κατά 43,09% Επιχορηγήσεις, κατά 9,56% Έσοδα της Περιφέρειας και κατά 

47,35% Ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2010. Τα έξοδα διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 

85,94% από Επιχορηγούμενες Δαπάνες και σε ποσοστό 14,06% από Λοιπές Δαπάνες. 

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν έσοδα 11.579.170,41 

ευρώ και έξοδα 3.425.634,58 ευρώ. Η κατανομή των εσόδων ήταν 39,55% 

Επιχορηγήσεις, 7,17% Έσοδα της Περιφέρειας και 53,28% Ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 



 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2012- 2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

εταμ α.ε.  Σελ.46/79 

2010, τα δε έξοδα προήλθαν από Επιχορηγούμενες Δαπάνες σε ποσοστό 69,88% και 

Λοιπές Δαπάνες σε ποσοστό 30,12%. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είχε πραγματοποιηθέντα έσοδα 13.518.219,45 ευρώ 

και έξοδα 3.269.203,93 ευρώ. Για μεν τα έσοδα το 70,11% προέρχονταν από 

Επιχορηγήσεις, το 10,85% από Έσοδα της Περιφέρειας και το 19,04% από Ταμειακό 

υπόλοιπο χρήσης 2010, ενώ για τα έξοδα το 82,72% από Επιχορηγούμενες Δαπάνες 

και το 17,28% από Λοιπές Δαπάνες. 

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου πραγματοποιήθηκαν έσοδα 13.505.564,82 ευρώ 

και έξοδα 3.326.611,41 ευρώ. Η διάρθρωση των εσόδων ήταν κατά 44,32% 

Επιχορηγήσεις, κατά 5,78% Έσοδα της Περιφέρειας και κατά 49,90% Ταμειακό 

υπόλοιπο χρήσης 2010. Τα έξοδα διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 85,51% από 

Επιχορηγούμενες Δαπάνες και σε ποσοστό 14,49% από Λοιπές Δαπάνες. 

 

Αναλυτικότερα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το Α’ εξάμηνο του 2011 στο 

σύνολο της Περιφέρειας και ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στους πίνακες 

που ακολουθούν. 
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εταμ α.ε.  Σελ.47/79 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 33.942.114,96 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.873.973,30 
Για νεφροπαθείς 1.282.734,30 Για νεφροπαθείς 1.328.336,66 
Για προνοιακά ιδρύματα 73.074,50 Για προνοιακά ιδρύματα 0,00 
Για παιδικές κατασκηνώσεις 0,00 Για παιδικές κατασκηνώσεις 928,68 
Για μεταφορές μαθητών 10.656.931,25 Για μεταφορές μαθητών 5.317.289,17 
Για δακοκτονία 3.378.829,14 Για δακοκτονία 1.946.115,66 
Για αποζημιώσεις ιατρών 0,00 Για αποζημιώσεις ιατρών 28.760,00 
Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 60.450,00 Δαπάνες για προγράμματα Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 54.190,44 
Επιχορηγήσεις ΤΕΟ 0,00 Για έργα ΤΕΟ & λοιπά 498.485,08 
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 8.936.763,66 Για έργα ΕΣΠΑ 1.894.775,39 
Επιχορηγήσεις ΟΣΚ  332.716,72 Για έργα ΟΣΚ 1.182.899,54 
Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκ. 
έργων 467.298,00 Για συντήρηση συγκ. έργων 208.977,00 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 3.409.925,98 Για έργα επενδύσεων & οδικού δικτύου 3.205.402,59 Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 5.066.450,90 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για μισθοδοσία 
αιρετών 276.940,51 Μισθοδοσία αιρετών 207.813,09 

Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 6.643.571,02 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.362.854,82 

Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. δαπάνες 3.437.927,38 
Για τουριστική προβολή & προώθηση αγροτικών 
προϊόντων 109.303,47 

Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων 1.723.180,10 Διάφορα έργα 1.228.993,17 
Πρόστιμα-παράβολα 596.223,18 Μισθώματα 332.735,89 
Επιστροφές ΧΕΠ 140.711,74 Δαπάνες ΔΕΚΟ 318.328,91 
Τόκοι 555.856,12 Προμήθειες γραφ. ύλης & αναλωσ. Η/Υ 73.381,62 
Λοιπά Έσοδα 189.672,50 Δημόσιες σχέσεις 51.600,59 
   Συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, ΙΔΟΧ) 332.244,55 
   Οδοιπορικά 196.430,70 
   Καύσιμα κίνησης & θέρμανσης 114.123,52 
Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 27.290.790,25 Λοιπά έξοδα 605.712,40 

ΣΥΝΟΛΟ 67.876.476,23 ΣΥΝΟΛΟ 19.236.828,12 
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εταμ α.ε.  Σελ.48/79 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.151.987,19 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 256.913,09 

Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 1.186.229,73 Για έργα επενδύσεων & οδικού δικτύου 49.100,00 

Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 1.688.816,95 

Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για μισθοδοσία αιρετών 276.940,51 Μισθοδοσία αιρετών 207.813,09 

Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.180.890,42 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 28.883,05 

Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. Δαπάνες 1.144.033,38 Προμήθειες υλικών 
16.832,55 

Τόκοι 36.857,04 Δημόσιες σχέσεις 1.075,15 

Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 0,00 Λοιπά έξοδα 
10.975,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.332.877,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 285.796,14 
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εταμ α.ε.  Σελ.49/79 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 10.748.007,78 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.674.097,47 
Για νεφροπαθείς 762.853,50 Για νεφροπαθείς 608.665,14 
Για προνοιακά ιδρύματα 51.765,66 Για προνοιακά ιδρύματα 0,00 
Για παιδικές κατασκηνώσεις 0,00 Για παιδικές κατασκηνώσεις 0,00 
Για μεταφορές μαθητών 4.349.745,74 Για μεταφορές μαθητών 2.954.315,00 
Για δακοκτονία 1.262.059,06 Για δακοκτονία 754.797,47 
Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 
Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 37.300,00 Για προγράμματα Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 16.144,31 
Επιχορηγήσεις ΤΕΟ 0,00 Για έργα ΤΕΟ 40.591,28 
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 2.001.701,09 Για έργα ΕΣΠΑ 987.302,01 
Επιχορηγήσεις ΟΣΚ 314.231,68 Για έργα ΟΣΚ 608.744,39 
Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκ. έργων 0,00 Για συντήρηση συγκ. έργων 208.977,00 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 823.798,45 Για έργα επενδύσεων & οδικού δικτύου 1.494.560,87 Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 1.144.552,60 
Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2.383.845,68 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.255.484,59 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. Δαπάνες 939.636,44 Για τουριστική προβολή & προώθηση αγροτικών προιόντων 27.278,21 
Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων 866.934,80 Διάφορα έργα 156.648,78 
Πρόστιμα-παράβολα 274.561,16 Μισθώματα 213.558,86 
Επιστροφές ΧΕΠ 61.750,53 Δαπάνες ΔΕΚΟ  163.726,04 
Τόκοι 205.318,64 Προμήθειες γραφ. ύλης & αναλωσ. Η/Υ 27.098,82 
Λοιπά Έσοδα 35.644,11 Δημόσιες σχέσεις 0,00 
   Συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, ΙΔΟΧ)  193.459,50 
   Οδοιπορικά 151.138,67 
   Καύσιμα κίνησης & θέρμανσης 50.295,09 
Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 11.808.790,48 Λοιπά έξοδα 272.280,62 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.940.643,94  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.929.582,06 
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εταμ α.ε.  Σελ.50/79 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.579.354,92 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.393.944,13 
Για νεφροπαθείς 148.664,00 Για νεφροπαθείς 177.009,60 
Για προνοιακά ιδρύματα 4.055,85 Για προνοιακά ιδρύματα 0,00 
Για μεταφορές μαθητών 2.510.204,92 Για μεταφορές μαθητών 1.683.094,97 
Για δακοκτονία 544.807,56 Για δακοκτονία 230.524,50 
Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 
Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 22.250,00 Για προγράμματα Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 0,00 
Επιχορηγήσεις ΤΕΟ 0,00 Για έργα ΤΕΟ 0,00 
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 0,00 Για έργα ΕΣΠΑ 0,00 
Επιχορηγήσεις ΟΣΚ 0,00 Για έργα ΟΣΚ 139.531,75 
Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκ. έργων 467.298,00 Για συντήρηση συγκ. έργων 0,00 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 337.584,55 Για έργα επενδύσεων & οδικού δικτύου 163.783,31 Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 544.490,04 
Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 831.004,79 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.031.690,45 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. Δαπάνες 393.169,36 Για τουριστική προβολή & προώθηση αγροτικών προιόντων 0,00 
Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων 206.910,14 Διάφορα έργα 737.176,87 
Πρόστιμα-παράβολα 40.191,71 Μισθώματα 0,00 
Επιστροφές ΧΕΠ 59.029,61 Δαπάνες ΔΕΚΟ 0824-0831-0832 54.046,09 
Τόκοι 108.320,61 Προμήθειες γραφ. ύλης & αναλωσ. Η/Υ 0,00 
Λοιπά Έσοδα 23.383,36 Δημόσιες σχέσεις 0,00 
   Συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, ΙΔΟΧ) 138.785,05 
   Οδοιπορικά 19.236,94 
   Καύσιμα κίνησης & θέρμανσης 0,00 
Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 6.168.810,70 Λοιπά έξοδα 82.445,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.579.170,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.425.634,58 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 9.477.718,34 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.704.343,50 
Για νεφροπαθείς 206.110,80 Για νεφροπαθείς 410.045,00 
Για προνοιακά ιδρύματα 11.275,43 Για προνοιακά ιδρύματα 0,00 
Για παιδικές κατασκηνώσεις 0,00 Για παιδικές κατασκηνώσεις 928,68 
Για μεταφορές μαθητών 2.776.165,91 Για μεταφορές μαθητών 0,00 
Για δακοκτονία 721.924,49 Για δακοκτονία 374.660,30 
Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 
Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ 900,00 Δαπάνες  για προγράμματα Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 0,00 
Επιχορηγήσεις ΤΕΟ 0,00 Για έργα ΤΕΟ & λοιπά  457.893,80 
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 4.260.000,00 Για έργα ΕΣΠΑ 323.331,38 
Επιχορηγήσεις ΟΣΚ 0,00 Για έργα ΟΣΚ 201.169,20 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 566.522,05 Για έργα επενδύσεων & οδικού δικτύου 936.315,14 Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 934.819,66 
Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.466.660,85 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 564.860,43 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. Δαπάνες 596.811,44 Για τουριστική προβολή & προώθηση αγροτικών προιόντων 71.383,11 
Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων 468.206,01 Διάφορα έργα 105.372,49 
Πρόστιμα-παράβολα 202.838,33 Μισθώματα 92.834,37 
Επιστροφές ΧΕΠ 952,73 Δαπάνες ΔΕΚΟ 75.878,20 
Τόκοι 78.997,12 Προμήθειες γραφ. ύλης & αναλωσ. Η/Υ 25.785,18 
Λοιπά Έσοδα 118.855,22 Δημόσιες σχέσεις 35.130,57 
   Συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, ΙΔΟΧ) 0,00 
   Οδοιπορικά 9.557,08 
   Καύσιμα κίνησης & θέρμανσης 22.099,09 
Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 2.573.840,26 Λοιπά έξοδα 126.820,34 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.518.219,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.269.203,93 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.985.046,73 Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.844.675,11 
Για νεφροπαθείς 165.106,00 Για νεφροπαθείς 132.616,92 
Για προνοιακά ιδρύματα 5.977,56 Για προνοιακά ιδρύματα 0,00 
Για μεταφορές μαθητών 1.020.814,68 Για μεταφορές μαθητών 679.879,20 
Για δακοκτονία 850.038,03 Για δακοκτονία 586.133,39 
Για αποζημιιώσεις ιατρών 0,00 Για αποζημιιώσεις ιατρών 28.760,00 
Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 0,00 Δαπάνες  για προγράμματα Κ.Τ.Γ.Κ.&Δ. 38.046,13 
Επιχορηγήσεις ΤΕΟ 0,00 Για έργα ΤΕΟ 0,00 
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ 2.675.062,57 Για έργα ΕΣΠΑ 584.142,00 
Επιχορηγήσεις ΟΣΚ  18.485,04 Για έργα ΟΣΚ 233.454,20 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για επενδύσεις 495.791,20 Για έργα επενδύσεων 329.622,16 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο 753.771,65 Για έργα οδικού δικτύου 232.021,11 
Β. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 781.169,28 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 481.936,30 
Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. για λειτ. Δαπάνες 364.276,76 Για τουριστική προβολή & προώθηση αγροτικών προϊόντων 10.642,15 
Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων 181.129,15 Διάφορα έργα 229.795,03 
Πρόστιμα-παράβολα 78.631,98 Μισθώματα 26.342,66 
Επιστροφές ΧΕΠ 18.978,87 Δαπάνες ΔΕΚΟ  24.678,58 
Τόκοι 126.362,71 Προμήθειες γραφ. ύλης & αναλωσ. Η/Υ 3.665,07 
Λοιπά Έσοδα 11.789,81 Δημόσιες σχέσεις 15.394,87 
   Συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, ΙΔΟΧ)  0,00 
   Οδοιπορικά 16.498,01 
   Καύσιμα κίνησης & θέρμανσης 41.729,34 
Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο χρήσης 2010 6.739.348,81 Λοιπά έξοδα 113.190,59 

ΣΥΝΟΛΟ 13.505.564,82 ΣΥΝΟΛΟ 3.326.611,41 
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1.1.2 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης (swot analysis) & Κρίσιμα 

Ζητήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Θεματικός τομέας: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Ικανό μέγεθος πληθυσμού 

- Φυσική αύξηση πληθυσμού και προσέλκυση 
πληθυσμού από άλλες περιοχές εντός και 
εκτός της χώρας 

- Υψηλής κατάρτισης και πολύγλωσσο 
εργατικό δυναμικό 

- Συγκέντρωση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

- Ικανό μέγεθος υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού 

- Πλήθος απόδημων Κρητών 

 

Αδυναμίες  

- Χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο 
εργατικό δυναμικό με έντονη τάση 
συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό 

- Φθίνων νεανικός και αυξανόμενος 
γεροντικός πληθυσμός 

- Υψηλός δείκτης εξάρτησης 

- Υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής 

- Υψηλός δείκτης ανεργίας 

- Πληθυσμιακή αποδυνάμωση ορεινών και 
απόκεντρων περιοχών 

- Κοινωνική παθογένεια και παραβατικότητα 
σε ορισμένες περιοχές της υπαίθρου 

Ευκαιρίες  

- Βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού και πολυειδίκευση 

- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρμοσμένη 
στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

- Αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας 

- Ενίσχυση του εθελοντισμού 

- Ανάπτυξη των πολιτιστικών υπηρεσιών 

- Σαφές και οριοθετημένο πλαίσιο 
κατευθύνσεων και πολιτικών σε επίπεδο 
Ε.Ε. για την ενίσχυση της απασχόλησης και 
τη δια βίου μάθηση 

 
Απειλές 

- Συνεχιζόμενη εγκατάλειψη και ερήμωση 
των ορεινών οικισμών 

- Μη έγκαιρη προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς 

- Απαξίωση δεξιοτήτων των απασχολουμένων 

- Ένταση φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού 

- Διατήρηση της οικονομικής ύφεσης 

- Μετανάστευση ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλών προσόντων 

- Διατήρηση ή/και ενίσχυση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

Κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης 
� Μεγέθυνση των επενδύσεων και επέκταση σε νέους τομείς 
� Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο 
� Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
� Ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και της δια 

βίου μάθησης 
� Προσφορά ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
� Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας 
� Αξιοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 
� Προσφορά πολιτιστικών υπηρεσιών 
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� Ανακοπή της απερήμωσης της υπαίθρου 
 
Θεματικός τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Γεωγραφική – κομβική θέση 

- Εξαιρετικά μεγάλη ακτογραμμή 

- Ύπαρξη πλήθους αστικών κέντρων 

- Υψηλό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν 

- Ενεργή επιχειρηματική κοινότητα και 
υψηλός δείκτης ιδιωτικών επενδύσεων 
(επενδυτική δραστηριότητα διαχρονικά 
υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου) 

- Καλές εξαγωγικές επιδόσεις και πυρήνας 
σταθερά αυξανόμενων εξωστρεφών 
επιχειρήσεων 

- Πλήθος γεωργικών προϊόντων ποιότητας 

- Δυνατότητες πρώιμης πρωτογενούς 
παραγωγής 

- Ταυτότητα του νησιού ως ένας από τους 
κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς της 
Μεσογείου 

- Υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακή ανωδομή 

- Σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και δυναμική τους 

- Διεθνής ανταγωνιστικότητα των 
τεχνολογιών που αναπτύσσονται από τους 
επιστημονικούς φορείς της περιφέρειας 

- Αναπτυγμένες υποδομές και 
επιχειρηματικότητα τομέα τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

 

Αδυναμίες  

- Ορεινή μορφολογία 

- Απόκεντρη θέση σε σχέση με τις 
Ευρωπαϊκές περιφέρειες 

- Οικονομική κρίση σε εξέλιξη 

- Άνιση ενδοπεριφερειακή κατανομή 
εισοδήματος και απασχόλησης 

- Αδύναμοι, με διεθνείς όρους, συλλογικοί 
φορείς επιχειρηματικότητας και φορείς 
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

- Διαρθρωτικές αδυναμίες και ατελής 

Ευκαιρίες  

- Αξιοποίηση του πολιτισμού και του 
«κεφαλαίου» της Κρητικής διατροφής 

- Μετατροπή παραδοσιακών οικισμών σε 
πυρήνες αγροτικής ανάπτυξης και 
αναγέννησης 

- Μεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα και 
αύξηση της ζήτησης για ασφαλή, 
παραδοσιακά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα 

- Ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με 
τη γεωργοκτηνοτροφία – αγροτοδιατροφικό 
τομέα, τον τουρισμό και τις λοιπές 
υπηρεσίες 

- Ενθάρρυνση των συμπράξεων και 
δικτυώσεων επιχειρήσεων 

- Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες 
αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(οικοτουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.) και 
για πολιτιστικές δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο 

- Αξιοποίηση αναδυόμενων τουριστικών 
αγορών 

- Υποδοχή νέων επενδύσεων και πιλοτικών 
έργων στον τομέα των ΑΠΕ 

- Προσανατολισμός έρευνας και καινοτομίας 
στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες 

- Εστίαση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων και προς τη «μικρή» 
επιχειρηματικότητα 

- Κινητοποίηση – ενθάρρυνση, αλλαγή 
κουλτούρας των επιχειρήσεων για 
προσανατολισμό στην τεχνολογική 
ανάπτυξη 

- Κεφαλαιοποίηση διακρατικών συνεργασιών 

- Αξιοποίηση καλών πρακτικών και εμπειρίας 
προσπαθειών εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης 

- Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με 
γειτονικές περιφέρειες και χώρες 

- Αξιοποίηση φυσικού πλούτου που βρίσκεται 
σε λανθάνουσα κατάσταση 

- Προσήλωση στην προσπάθεια επιμήκυνσης 
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Θεματικός τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 
διασύνδεση των παραγωγικών τομέων 

- Εξάρτηση αγροτικής οικονομίας από 
παραδοσιακές καλλιέργειες και επιδοματικές 
πληρωμές 

- Φθίνουσα τάση των τιμών βασικών 
γεωργικών προϊόντων 

- Χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία 
της αγροτικής παραγωγής 

- Χαμηλός βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών 

- Περιορισμένη διαφοροποίηση της 
οικονομίας της υπαίθρου 

- Μικρό μέσο μέγεθος και οικογενειακός 
χαρακτήρας των επιχειρήσεων 

- Προβλήματα κορεσμού των οργανωμένων 
βιομηχανικών – βιοτεχνικών χώρων  

- Εξάρτηση από το μαζικό τουρισμό 

- Εποχικότητα τουριστικής ζήτησης 

- Μη ικανοποιητική διάχυση της τουριστικής 
κίνησης στην ενδοχώρα 

- Αποσπασματικότητα προβολής του 
τουριστικού προϊόντος 

- Χάσμα προσανατολισμού ερευνητικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας 

- Πολύ χαμηλή ανάπτυξη της τεχνολογικής 
καινοτομίας 

- Περιορισμένη ανάπτυξη και διάχυση 
καινοτομιών στην πρωτογενή παραγωγή, το 
εμπόριο και τον τουρισμό 

- Σπανιότητα διατομεακών και ενδοτομεακών 
συμπράξεων (έλλειψη κουλτούρας 
συνεργατικότητας) 

- Μικρός βαθμός ελκυστικότητας για άμεσες 
ξένες επενδύσεις 

- Γραφειοκρατία και χαμηλή παραγωγικότητα 
δημόσιων υπηρεσιών 

- Ανεπάρκεια υπηρεσιών επιχειρηματικής 
στήριξης μιας στάσης 

της τουριστικής περιόδου με 
συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα 

 

Απειλές 

- Διατήρηση της δυσμενούς οικονομικής 
συγκυρίας που θα συμπιέσει τους 
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους τόσο στον 
ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα της 
οικονομίας 

- Αύξηση της έκθεσης στις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού και υποχώρηση της 
ανταγωνιστικότητας 

- Συρρίκνωση παραδοσιακών προϊόντων και 
κλάδων 

- Περιορισμός των πόρων της ΕΕ για τη 
στήριξη του γεωργικού τομέα με άμεσες 
ενισχύσεις 

- Πληθυσμιακή αποδυνάμωση και 
εγκατάλειψη ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών, κυρίως από το νεανικό πληθυσμό 

- Ολιγοψωνιακή διάθρωση της τουριστικής 
ζήτησης υπό την κυριαρχία των μεγάλων 
tour- operators 

- Έντονος ανταγωνισμός από νέους 
τουριστικούς προορισμούς 

- Διατήρηση της χαμηλής έντασης των 
επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη 

- Μηδενική ή οριακή συνδρομή των 
ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων 
στην περιφερειακή επιχειρηματική – 
αγροτική κοινότητα 

- Υστέρηση στην ολοκλήρωση υποδομών 
οργανωμένης εγκατάστασης επιχειρήσεων 

- Ανάδειξη ανταγωνιστικών περιφερειών 

- Επιμονή σε παλαιά αναποτελεσματικά 
μοντέλα επιχειρηματικής δραστηριότητας 

- Έλλειψη καινοτομικής κουλτούρας 

- Κατάρρευση συνεταιριστικής 
επιχειρηματικότητας 
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εταμ α.ε.  Σελ.56/79 

 
 

Κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης 
� Ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας 
� Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγμένων οικονομικών κέντρων με πύλες εισόδου 

και ζώνες υπαίθρου 
� Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής διαφοροποίησης στην ύπαιθρο 
� Εκμετάλλευση του θεσμού προϊόντων «Ονομασίας Προέλευσης», «Γεωγραφικής 

Ένδειξης» και λοιπών προϊόντων ποιότητας 
� Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και θεματικού τουρισμού 
� Σύνδεση τουρισμού με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 
� Σύνδεση τουρισμού και αγροτικής παραγωγής 
� Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης του πολιτισμού και του θεματικού τουρισμού 
� Οργανωμένη και συνεχής προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
� Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων και πανεπιστημιακής – ερευνητικής 

κοινότητας (ανάπτυξη διαύλου διάχυσης καινοτομιών) 
� Ενεργοποίηση νέων επιχειρηματικών δικτυώσεων και συνεργατικών σχηματισμών 
� Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
� Βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών και της προσφοράς επιχειρηματικών 

υπηρεσιών 
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Θεματικός τομέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Πλούσιο φυσικό περιβάλλον και 
βιοποικιλότητα, σπάνια χλωρίδα και πανίδα 

- Ποικιλία βιοτόπων (σπήλαια, φαράγγια, 
οροπέδια, μικρά νησιά, προστατευόμενες 
περιοχές) 

- Ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων 

- Ήπιες κλιματολογικές συνθήκες 

 

Αδυναμίες  

- Μακροχρόνια έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε 
σε ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη χωροθέτηση 
χρήσεων και δραστηριοτήτων, η οποία είναι 
δύσκολο να επανορθωθεί 

- Κατά τόπους άναρχη και αυθαίρετη δόμηση 
που υποβαθμίζει το αστικό και φυσικό 
περιβάλλον 

- Μη ολοκληρωμένος χωροταξικός 
σχεδιασμός (ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ) 

- Μη θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

- Υποβαθμισμένες αστικές ζώνες 

- Πολεοδομικός σχεδιασμός σε 
γραφειοκρατικό αδιέξοδο 

- Περιορισμένο αστικό και περιαστικό πράσινο 

- Χάσμα ανάπτυξης βορείων και νοτίων 
περιοχών 

- Υπερκορεσμένοι θύλακες τουριστικής 
ανάπτυξης στα βόρεια παράλια 

- Ατελής διαχείριση στερεών και υγρών 
αποβλήτων 

- Σημαντικός αριθμός χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων 

- Ανεπαρκής διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των προστατευόμενων 
περιοχών  

- Μη ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων 
υδατικών πόρων, με κυρίαρχη την 
υπεράντληση των υπόγειων υδάτων και τη 
σπατάλη υδατικών πόρων στο γεωργικό 
τομέα 

- Τάσεις ερημοποίησης, κατά τόπους, στις 

Ευκαιρίες  

- Πιλοτική περιφέρεια στην πράσινη ανάπτυξη 
και εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης 

- Αυθεντικότητα και ποιότητα του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

- Σύνδεση των περιοχών προστασίας με ήπιες 
δραστηριότητες όπως ο οικοτουρισμός, η 
αναψυχή και η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

- Στήριξη της αγοράς περιβαλλοντικών 
αγαθών και υπηρεσιών 

- Διάδοση των πράσινων τεχνολογιών 

- Αύξηση του αριθμού των πράσινων θέσεων 
εργασίας 

- Ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας 

- Δυνατότητα γρήγορης ολοκλήρωσης 
χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης 
με χαμηλό κόστος 

- Δυνατότητα απεμπλοκής, απλούστευσης και 
χρηματοδότησης πολεοδομικών μελετών 

 
Απειλές 

- Συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης 

- Καταστροφές φυσικών οικοσυστημάτων από 
φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες 

- Αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών στην 
υλοποίηση έργων του περιβαλλοντικού 
περιφερειακού σχεδιασμού 

- Υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του 
δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος 

- Καθυστέρηση στην επίλυση του 
προβλήματος διάθεσης των απορριμμάτων 
και αποβλήτων 
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νότιες περιοχές 

Κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης 
� Επικαιροποίηση και εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση 

χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών, εκπόνηση ειδικών χωροταξικών μελετών 
και καθορισμός ζωνών προστασίας 

� Οριοθέτηση αιγιαλών και παραλιών 
� Λήψη διαχειριστικών μέτρων προστασίας και αποκατάστασης των διαταραγμένων 

βιοτόπων  
� Σύσταση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ειδικές περιβαλλοντικές 

μελέτες, σχέδια και φορείς διαχείρισης) 
� Ανασχεδιασμός και αυστηρή αξιολόγηση των έργων που βλάπτουν το περιβάλλον 
� Αντιμετώπιση της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης 
� Επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών και 

την υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής 
� Εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που αναβαθμίζουν την 

ποιότητα ζωής 
� Αύξηση χώρων οργανωμένου πρασίνου, προστασία βιοτόπων και περιβαλλοντικά 

αξιόλογων περιοχών 
� Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων 
� Διαχείριση κινδύνων ρύπανσης υδροφορέων 
� Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών κέντρων 
� Βιώσιμη λύση στον τομέα των απορριμμάτων και διαχείριση λοιπών κατηγοριών 

στερεών αποβλήτων (επικίνδυνα απόβλητα, γεωργικά απόβλητα, απόβλητα 
σφαγείων και υπολειμμάτων διατροφής, νοσοκομειακά-ιατρικά απόβλητα, 
προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων κλπ) 

� Επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης 
� Ολοκλήρωση του δικτύου βιολογικών καθαρισμών και προώθηση των φυσικών 

συστημάτων 
� Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων με αντιμετώπιση όλων των 

διαστάσεων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
� Διαχείριση του φαινομένου της ερημοποίησης 
� Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων 
� Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (ποδηλατόδρομοι, καθαρές μεταφορές) και 

δημιουργία περιοχών χωρίς αυτοκίνητο (car free areas) 
� Βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συναίνεσης προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης 
� Περιοδική αξιολόγηση της επίδρασης συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων στο 

φυσικό και δομημένο περιβάλλον 
 
 
 
Θεματικός τομέας: ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Ικανοποιητική έκταση περιφερειακού / 
επαρχιακού οδικού δικτύου 

- Ικανοποιητικές θαλάσσιες και αεροπορικές 
συνδέσεις 

Ευκαιρίες  

- Η Κοινοτική Πολιτική που προωθεί την 
ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Οδικών 
Δικτύων και των συνδυασμένων μεταφορών 

- Οι τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν νέες 
δυνατότητες στην ανάπτυξη έξυπνων 
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Θεματικός τομέας: ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 
- Ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών υγείας 

- Σημαντικά έργα κορμού για τη διαχείριση 
του υδάτινου δυναμικού (κυρίως φράγματα) 

- Συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων και υψηλό επίπεδο υποδομών 
τους 

- Σημαντική εμπειρία και πλήθος εφαρμογών 
ΑΠΕ 

Αδυναμίες  

- Μεγάλο ύψος απαιτούμενων κεφαλαίων για 
την ολοκλήρωση των υποδομών 

- Υψηλός δείκτης οδικών ατυχημάτων 

- Μη ολοκληρωμένο δίκτυο βασικών οδικών 
υποδομών υψηλών προδιαγραφών 

- Έλλειψη ολοκληρωμένου και 
χωροθετημένου σχεδιασμού μεταφορικών 
υποδομών 

- Χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στα 
αεροδρόμια και τα λιμάνια 

- Ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

- Αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές λόγω 
διασποράς του πληθυσμού σε πολυάριθμους 
οικισμούς μικρού μεγέθους 

- Μη διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας 

συστημάτων μεταφορών και βελτίωση του 
επιπέδου των υπηρεσιών. 

- Έναρξη σχεδιασμού μεγάλων έργων 
μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, 
ΒΟΑΚ κ.α.) με δυνατότητες 
χρηματοδότησης 

 
Απειλές 

- Καθυστέρηση έναρξης ή ματαίωση μεγάλων 
έργων υποδομών 

- Αύξηση του κόστους μεταφοράς επιβατών 
και προϊόντων 

Κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης 
� Προώθηση και ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης υδάτινων πόρων με βάση νέο 

διαχειριστικό σχέδιο 
� Επέκταση των δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς που εξυπηρετούνται σήμερα από 

ατομικά συστήματα και σύνδεση τους με τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού 
� Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα με νέο ολοκληρωμένο περιφερειακό 

σχεδιασμό 
� Επιτάχυνση της βελτίωσης του οδικού δικτύου και της οδικής ασφάλειας 
� Συμπλήρωση και ολοκλήρωση του πλέγματος κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, 

σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων 
� Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υποδομών στις πύλες εισόδου – εξόδου 

(λιμένες – αεροδρόμια) 
� Δημιουργία νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου 
� Προώθηση νέων ώριμων  ενεργειακών τεχνολογιών (τεχνολογίες υβριδικών με άντληση 

ταμίευση, διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο) 
� Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών 
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1.1.3 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης (swot analysis) & Κρίσιμα 

Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και των Νομικών 

Προσώπων της 

 

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με επιστολές της την 5/8/2011, 

απευθύνθηκε στις Διευθύνσεις και στα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας 

ενημερώνοντας για τη δομή και τη μεθοδολογία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και ζητώντας τη συμπλήρωση ειδικά δομημένων ερωτηματολογίων 

(περί οργανωτικών θεμάτων, ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικής υποδομής, 

αρμοδιοτήτων, αναγκών των αποδεκτών των προσφερόμενων υπηρεσιών, ισχυρών 

και αδύνατων σημείων, αυτοαξιολόγησης, απόψεων και προτάσεων) για τις ανάγκες 

της Α’ Φάσης.  

Η επεξεργασία των εν λόγω ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι Διευθύνσεις και 

τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας, ανέδειξαν δυνατότητες και περιορισμούς, καθώς 

και τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

Θεματική ενότητα:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Καλό επίπεδο εξυπηρετήσεων πρόσβασης 
Αμεα στις υπηρεσίες 

- Σχετικά καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ 
των Διευθύνσεων και με άλλες υπηρεσίες 
εκτός της Περιφέρειας 

- Σχετικά καλό επίπεδο παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

- Καταρτισμένο προσωπικό 

 

Αδυναμίες  

- Περιπτώσεις ασαφών ή/και 
αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων 

- Χαμηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης 

- Μέτριο επίπεδο συνάφειας σκοπών και 
ειδικοτήτων και επάρκειας προσόντων 
προσωπικού 

- Έλλειψη συγκεκριμένων περιγραφών 

Ευκαιρίες  

- Κάλυψη αναγκών σε ζητούμενα πεδία 
επιμόρφωσης 

- Αξιοποίηση ηλεκτρονικών τρόπων 
επικοινωνίας, αρχειοθέτησης και 
ψηφιοποίησης και εν γένει τεχνολογικών 
δυνατοτήτων 

- Βελτίωση υλισμικού (hardware) και 
λογισμικού (software) 

- Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών 

- Διοίκηση με στόχους 

 
Απειλές 

- Διατήρηση ελλείμματος διοικητικού και 
επιστημονικού προσωπικού 

- Περαιτέρω συσσώρευση θεμάτων και 
υποθέσεων σε εκκρεμότητα 
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θέσεων εργασίας 

- Μη συστηματική πολιτική επιμόρφωσης 
προσωπικού 

- Μέτρια επάρκεια, καταλληλότητα και 
λειτουργικότητα κτιριακών εγκαταστάσεων 

- Μέτριο επίπεδο συστημάτων πληροφορικής 
και επικοινωνιών 

- Μέτριο επίπεδο σαφήνειας αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό 
Εσωτερικών Υπηρεσιών 

- Ανάγκη υποστήριξης από άλλους φορείς ή 
υπηρεσίες της Περιφέρειας ή εξωτερικούς 
συνεργάτες 

- Ατελής κάλυψη αναγκών σε κύριους και 
υποστηρικτικούς κτιριακούς χώρους 

- Υψηλές λειτουργικές δαπάνες 

Κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης 
� Αναδιάταξη - ανακατανομή προσωπικού, ενίσχυση διοικητικού (29,27%7) και 

επιστημονικού προσωπικού (68,29%) 
� Κατάρτιση – επιμόρφωση προσωπικού (92,68%) 
� Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για καθορισμό δικαιώματος υπογραφής, 

τροποποίηση ανάθεσης εξουσίας υπογραφής, εξουσιοδότηση υπογραφής στους 
προϊσταμένους (14,63%) 

� Εξωτερική υποστήριξη π.χ διυπηρεσιακή, νομική, θεμάτων μηχανοργάνωσης 
(60,98%) 

� Επιτάχυνση των συσσωρευμένων θεμάτων σε εκκρεμότητα, σμίκρυνση του 
χρόνου αναμονής και βελτίωση του τρόπου διακίνησης εγγράφων (29,27%) 

� Μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έναντι της συνήθους 
έκδοσης διαβιβαστικών και αποστολής με fax, εφαρμογή ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης εγγράφων και ψηφιοποίηση αρχείου (17,07%) 

� Κάλυψη αναγκών σε κύριους (34,15%) και υποστηρικτικούς χώρους π.χ. αίθουσες 
συνεδριάσεων, αρχεία (14,63%) 

� Αποκατάσταση ασαφειών, ατελών περιγραφών και αλληλοεπικαλύψεων που 
περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών – τροποποίηση ΟΕΥ 
(53,66%)  

¾ Δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, δημιουργία 
Γραφείου Γραμματείας, προσθήκη αρμοδιότητας υποστήριξης Δ/νσης Αναπτ. 
Προγραμμ. στις υπάρχουσες Δ/νσεις των Π.Ε (Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού). 

¾ δημιουργία Γραφείων με αντικείμενο τη μελέτη αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και τα θέματα 
σχεδιασμού και πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος (Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)8 

¾ σύσταση Τμήματος Μελετών, Γραφείων Τεχνικού Εξοπλισμού, Εγγείων 
Βελτιώσεων, Αδειών Μηχανημάτων Έργων και Γραμματείας (Δ/νση Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Χανίων) 

¾ σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Γραφείων Εκλογών και 
Επιμόρφωσης (Δ/νση Διοίκησης)  

¾ υπαγωγή της Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων απευθείας στον Περιφερειάρχη 
(Δ/νση Διοίκησης)  

                                                 
7 Με το ποσοστό εκφράζεται η ένταση του ζητήματος όπως προκύπτει από το πλήθος των Διευθύνσεων που 
το ανέδειξαν δια του συνολικού πλήθους Διευθύνσεων της Περιφέρειας. 
8 Σε παρένθεση, η Διεύθυνση που διατύπωσε το αίτημα. 
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¾ δημιουργία νέας Διεύθυνσης Οικονομικού σε επίπεδο Κρήτης και δημιουργία 
Διευθύνσεων Οικονομικού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Δ/νση Οικονομικού) 

¾ διαχωρισμός της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού σε Δ/νση Διοικητικού και 
Δ/νση Οικονομικού (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου)  

¾ σύσταση Τμήματος Διοικητικού ή Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείου Δημοσίων 
Σχέσεων και Τμήματος Προγραμματισμού (Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ 
Χανίων) 

¾ δημιουργία Τμημάτων Φυτοπροστασίας, Φυτοϋγειονομικών θεμάτων και 
Ελέγχου Τροφίμων, Εγγείων Βελτιώσεων και Διαχείρισης Υδάτων – Πολιτικής 
γης και Γραφείου ή Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης (Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας)  

¾ διεύρυνση Τμήματος Τοπογραφίας και Αναδασμού σε Τμήμα Εγγείων 
Βελτιώσεων και Πολιτικής Γης, δημιουργία Τμήματος Γραμματειακής και 
Λογιστικής Υποστήριξης και Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, 
διαχωρισμός Κτηνιατρικών αντικειμένων με σύσταση Δ/νσης Κτηνιατρικής 
(Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου)  

¾ μείωση υφιστάμενων Τμημάτων και οργάνωση με τα Τμήματα Κτηνιατρικής, 
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, 
Διοικητικού – Οικονομικού (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ρεθύμνου)  

¾ δημιουργία χωριστών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Αγροτικής Οικονομίας και 
αυτοτελές Τμήμα Αλιείας, καθώς και Τμήμα Γραμματείας σε κάθε Διεύθυνση 
(Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χανίων)  

¾ δημιουργία Τμήματος με αρμοδιότητα επί των λατομικών περιοχών (Δ/νση 
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων)  

¾ αναδόμηση του Τμήματος Εμπορίου σε Διεύθυνση με τρία Τμήματα, Εμπορίου, 
Τεχνικού Ελέγχου και Μετρολογίας, Ανωνύμων Εταιρειών και Γραμματειακής 
Υποστήριξης, καθώς και μεταφορά του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας 
και Απασχόλησης σε υπηρεσίες με συγγενές αντικείμενο (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ 
Ηρακλείου Τμήματα Εμπορίου & Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης)  

¾ μετατροπή του Τμήματος Εμπορίου σε Διεύθυνση (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ 
Χανίων) 

¾ διαίρεση του Τμήματος Οχημάτων σε δύο Γραφεία, Οχημάτων Ιδιωτικής και 
Δημόσιας Χρήσης (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηρακλείου)  

¾ συγχώνευση σε ένα Τμήμα των Τμημάτων Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Οδήγησης και λειτουργία του ΚΤΕΟ ως αυτοτελούς Τμήματος (Δ/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ρεθύμνου)  

¾ δημιουργία Γραφείου Κίνησης (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Χανίων) 
¾ δημιουργία Τμημάτων Αθλητισμού – Πολιτισμού – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και οργάνωση Γραμματείας – 
Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου)  

¾ δημιουργία Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, 
Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Μέριμνας και Αρωγής, Πολιτισμού – 
Αθλητισμού και Γραφείου Γραμματείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου)  

¾ δημιουργία χωριστών Τμημάτων ή Γραφείων για τα αντικείμενα Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Νεολαίας, Παιδείας, Ισότητας και Αποδήμων, δημιουργία Τμήματος 
Δημόσιας Υγιεινής και Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης (Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων)  

¾ μετατροπή του Τμήματος Τουρισμού Χανίων σε Διεύθυνση με Τμήματα 
Τουριστικής Προβολής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Τμήμα Τουρισμού Χανίων)  

¾ το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου να αποτελέσει Τμήμα της Διεύθυνσης 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου)  

¾ σύσταση επιπλέον Τμημάτων Συντήρησης Έργων, Οδικής Κυκλοφορίας, 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων – Εξοπλισμού και Διαχείρισης, Κτιριακών 
Έργων, Διοικητικού Οικονομικού και κατάργηση του Τμήματος Εργαστηρίου 
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(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) 
 
� Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων, αναβάθμιση hardware (48,78%), έγκαιρη 

εξασφάλιση πιστώσεων για τις συνδρομητικές εφαρμογές (4,88%), κάλυψη 
αναγκών εξοπλισμού γραφείου (34,15%) και εξοπλισμού εξωτερικών εργασιών 
(4,88%) 

� Προμήθεια – διάθεση μεταφορικών μέσων (21,95%) 
� Μείωση των λειτουργικών δαπανών π.χ. κόστος φωτοαντιγράφων, ενέργεια 

(4,88%), προμήθειες σε επίπεδο Περιφέρειας (2,44%) 
� Μέριμνα για τη διασπορά σημείων εγκατάστασης υπηρεσιών (2,44%) και 

συστεγάσεις χωρίς διαχωρισμό λειτουργιών (2,44%) 
� Χορήγηση διευθύνσεων e-mail σε όλους τους υπαλλήλους, καθώς και πρόσβαση 

περισσότερων στο σύστημα «Διαύγεια» για ανάρτηση εγγράφων (2,44%) 
� Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (4,88%) και τήρηση ωραρίου 

προσέλευσης κοινού (2,44%) 
� Τυποποίηση εντύπων αδειοδοτήσεων, ελέγχων και προστίμων (2,44%) 
� Αξιοποίηση της κεντρικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας π.χ. ανάρτηση των ορίων 

απαλλοτρίωσης (2,44%), τεχνολογικών δυνατοτήτων για την καλύτερη 
συνεργασία – επικοινωνία μεταξύ έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων π.χ. 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, τηλεδιάσκεψη, 
ηλεκτρονικά διυπηρεσιακά αιτήματα και εργασίες (12,20%) και δημιουργία 
ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών (4,88%) 

� Σύνταξη οργανογραμμάτων υπηρεσιών, μέτρηση παραγωγικότητας - διοίκηση 
βάσει στόχων (7,32%) πιστοποίηση κατά ISO (4,88%) 
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Αξιολόγηση Διευθύνσεων/ Τμημάτων Περιφέρειας Κρήτης 

 

 

Θεματική ενότητα: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες Ευκαιρίες & Απειλές 

Πλεονεκτήματα 

- Εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία 

- Καλό επίπεδο συνάφειας σκοπών και 
ειδικοτήτων και επάρκειας προσόντων 
προσωπικού 

- Σχετική επάρκεια, καταλληλότητα και 
λειτουργικότητα κτιριακών εγκαταστάσεων 

- Καλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών  

- Σχετικά καλή οικονομική κατάσταση 

- Καλή συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς 
φορείς 

 

Αδυναμίες  

- Μη συστηματική πολιτική επιμόρφωσης 

Ευκαιρίες  

- Ενδυνάμωση και αξιοποίηση του δυναμικού 
εξειδικευμένων στελεχών 

- Ανάπτυξη νέων πεδίων και γεωγραφικής 
δραστηριότητας 

- Ενδυνάμωση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού 

 
Απειλές 

- Δυσμενής οικονομική συγκυρία, έλλειμμα 
και ασυνέχεια χρηματοδοτήσεων 

- Διατήρηση των ελλείψεων σε προσωπικό 

- Χαμηλή ανταπόκριση προσωπικού στα νέα 
δεδομένα 

- Υστέρηση στη ζητούμενη εξωτερική 
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προσωπικού 

- Μέτριο επίπεδο υποδομών πληροφορικής 
και επικοινωνιών 

- Ατελείς εξυπηρετήσεις πρόσβασης Αμεα στις 
εγκαταστάσεις 

- Ανάγκη υποστήριξης από άλλους φορείς ή 
υπηρεσίες της Περιφέρειας ή εξωτερικούς 
συνεργάτες 

- Μη εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας 

υποστήριξη 

- Απαξίωση εξοπλισμού και ανεπάρκεια 
εγκαταστάσεων 

Κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης 
� Σταθερή εξωτερική υποστήριξη (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας: νομική υποστήριξη, 

χρηματοδοτήσεις, κοινοτικές πολιτικές, μηχανοργάνωση - Κέντρο Πρόληψης κατά 
των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου: μηχανοργάνωση - Κέντρο πρόληψης 
εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων: νομική υποστήριξη, μηχανοργάνωση, 
χρηματοδοτήσεις - Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνου: μηχανοργάνωση – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: λογιστική 
υποστήριξη) 

� Άμβλυνση χρονικών υστερήσεων χρηματοδότησης (εξασφάλιση σταθερής ροής) 
και κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών εξόδων (Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας, Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης) 

� Εύρεση πηγών χρηματοδότησης προγραμματισμένων δράσεων και κονδυλίων για 
δράσεις προβολής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) 

� Κατάρτιση – επιμόρφωση προσωπικού (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, Κέντρο 
Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, Κέντρο πρόληψης 
εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Περιφερειακή Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης) 

� Εκσυγχρονισμός πληροφοριακής υποδομής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, Κέντρο 
Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, Κέντρο πρόληψης 
εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου) και εξοπλισμού γραφείου (Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας, Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, Κέντρο 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων) 

� Κάλυψη αναγκών σε γραφειακούς χώρους και μεταφορικά μέσα (Κέντρο 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων) 

� Πλήρωση θέσεων – ενίσχυση διοικητικού (Κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων 
ουσιών Νομού Χανίων, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνου), υποστηρικτικού (Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών 
Νομού Ρεθύμνου) και επιστημονικού προσωπικού (Κέντρο πρόληψης 
εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων, Περιφερειακή Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης) 

� Επέκταση δράσεων σε απομακρυσμένες – απόκεντρες περιοχές (Κέντρο Πρόληψης 
κατά των ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, Κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων 
ουσιών Νομού Χανίων) 

� Αναβάθμιση λειτουργιών (Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού 
Ρεθύμνου: δημιουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας – Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: εκσυγχρονισμός του νομοθετικού και οργανωτικού 
πλαισίου διαχείρισης ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων) 
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Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

 

1.2.1 Αναπτυξιακό Όραμα  

 

Η κομβική γεωγραφική θέση της Κρήτης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτέλεσε 

ιστορικά σημείο συνάντησης και σύνθεσης πολιτισμών, καθώς και ανάπτυξης 

πολλαπλών οικονομικών ανταλλαγών και δραστηριοτήτων. Το μεγάλο αυτό 

συγκριτικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μεταφορικών 

υποδομών, την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την εξέλιξη της έρευνας 

και τεχνολογίας, την παραγωγή ξεχωριστών και υψηλής ποιότητας αγροτικών 

προϊόντων, που αποτελούν τη βάση της Κρητικής δίαιτας, τη συνεχιζόμενη ζήτηση του 

μαζικού αλλά και του θεματικού τουρισμού και κυρίως την υψηλή ποιότητα ζωής που 

προσφέρει, σε κατοίκους και επισκέπτες, την καθιστούν μοναδικό τόπο διαμονής, 

ελκυστικό χώρο επενδύσεων και εν δυνάμει κομβικής σημασίας επιχειρηματικό κέντρο 

στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Μπροστά στις ραγδαίες από κάθε άποψη εξελίξεις, η Κρήτη καλείται να επιδείξει 

ετοιμότητα προωθώντας μεγάλα έργα και προσελκύοντας ιδιωτικά κεφάλαια που θα 

αμβλύνουν το έλλειμμα υποδομών και θα ενισχύσουν την περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.  

 

Παράλληλα η περιφερειακή πολιτική που με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα 

εφαρμοσθεί τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να στηρίξει τον αστικό και αγροτικό χώρο 

και θα μεθοδεύσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 

φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου, που αποτελεί και το κατεξοχήν αποτελεσματικό 

όπλο στην προσπάθεια για εξωστρέφεια και βελτίωση του αναπτυξιακού ελλείμματος.  

 

Για να υπάρξει εξέλιξη και να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις απαιτείται 

ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης, αρχών, φορέων και 

πολιτών και ταυτόχρονα είναι αναγκαία η προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη η οποία 

θα εξασφαλίσει εκτός των άλλων την οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική 

συνοχή και την οικολογική ισορροπία, τοποθετώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη στο 

επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
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Με βάση τα παραπάνω και υπό τη συνεχιζόμενη πίεση / απαίτηση για περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα, οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Κρήτης υπογραμμίζουν 

πρακτικά ένα αναπτυξιακό όραμα που συνοψίζεται: 

 

στην ανάδειξη της Κρήτης σε νησί πρότυπο ανάπτυξης με πυλώνες την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, την έρευνα και καινοτομία, την 

εξωστρέφεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την πράσινη ανάπτυξη 
ώστε να καταστεί σύντομα πρότυπη περιφέρεια και ισχυρός πόλος 

επιχειρηματικών επενδύσεων πολλαπλών ευκαιριών και επιλογών. Σε αυτό το 

πνεύμα, για την Περιφέρεια ως μονάδα διοίκησης, προέχει η εμπέδωση της 

πολιτοκεντρικής και αναπτυξιακής λειτουργίας της και η παροχή υψηλού 

επιπέδου εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης στους πολίτες και την 

επιχειρηματική κοινότητα. 

 

1.2.2 Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης 

Η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης στην παρούσα φάση στηρίζεται- απορρέει από 

θεματικές προτεραιότητες ή αλλιώς θεματικούς τομείς όπως καθορίστηκαν από τα 

ευρήματα κατά τη διαδικασία μελέτης- έρευνας- αξιολόγησης της υφιστάμενης 

κατάστασης. Ειδικότερα: 

Στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, στο επίκεντρο της στρατηγικής τοποθετούνται 

η ανάσχεση της ανεργίας, η καλλιέργεια, στήριξη και προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 

Ειδικότερα μείζονος στόχευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση με ίσες ευκαιρίες και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η ενίσχυση της παιδείας, των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων και της δια βίου μάθησης, καθώς και η ανάδειξη και προσήλωση στις 

ανθρώπινες αξίες. Παράλληλα στρατηγική βαρύτητα έχει η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στα αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές, όπως και η ανάσχεση της 

απερήμωσης της υπαίθρου. Σε όρους τέλος αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής 

συγκυρίας προέχει η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις υφεσιακές 

συνθήκες. 
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Στον τομέα της οικονομίας, στρατηγική βαρύτητα έχει η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας. Σε σχέση με το επιχειρείν προέχει 

η αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη 

των αναγκαίων υποδομών και της προσφοράς επιχειρηματικών υπηρεσιών, καθώς και 

η προσέλκυση και ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με αιχμή την πράσινη 

επιχειρηματικότητα. Σε ειδικότερο κλαδικό επίπεδο, η ανάπτυξη ενός σύγχρονου 

προτύπου αγροτικής οικονομίας, η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για συνεχιζόμενη προβολή του τουριστικού προϊόντος είναι 

μείζονος σημασίας. 

 

Επιπλέον, τόσο η διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τους παραγωγικούς 

τομείς με επίκεντρο τη μετάδοση και μεταφορά τεχνολογίας- τεχνογνωσίας, όσο και η 

ενίσχυση της οικονομικής και επιστημονικής εξωστρέφειας προωθώντας τη διεθνή 

εικόνα της Κρήτης, συνιστούν κατεξοχήν στρατηγικούς στόχους. Συνολικότερα τέλος 

στρατηγικό στόχο αποτελεί, η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με 

παράλληλη ενεργοποίηση- αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού πλούτου που 

βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέα 

δεδομένα και το κυριότερο να παράξει πλεόνασμα και υπεραξία. 

 

Στον τομέα του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, η ολοκληρωμένη και ισόρροπη 

ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς και η ενσωμάτωση της 

αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης στις στρατηγικές επιλογές και παρεμβάσεις, 

προβάλλουν ως κατεξοχήν ζητούμενα. Η ανάδειξη της Κρήτης ως τρίτου πόλου 

ανάπτυξης στο Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και η ολοκλήρωση και 

επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συνιστούν 

στρατηγικούς στόχους.  

Επιπλέον μείζονος σημασίας στόχο αποτελεί η ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρος 

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όπως και η 

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αύξηση των εκτάσεων οργανωμένου 

πρασίνου. 

 

Στον τομέα των υποδομών κατεξοχήν στρατηγικούς στόχους αποτελούν η ανάδειξη 

της Κρήτης σε διεθνή πόλο έρευνας και καινοτομίας, η ανάπτυξη και περαιτέρω 
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αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και η προώθηση του 

σχεδίου «Κρήτη 2020 – Ψηφιακή Στρατηγική». Επίσης βασική προτεραιότητα 

αποτελούν η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας, η 

δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου και η συμμετοχή στα διεθνή 

μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος διαμετακόμισης.  

 

Η θεμελίωση ενός αποδοτικού συστήματος υγείας, η συμπλήρωση και ολοκλήρωση 

του πλέγματος κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, σχολικών κτιρίων και 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελούν στρατηγικούς στόχους αναπτυξιακής και 

κυρίως κοινωνικής σημασίας.  

Παράλληλα, η διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου και η προώθηση νέων 

ενεργειακών τεχνολογιών, η ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού στους 

τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων και η βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

διαχείριση υδατικών πόρων, συνιστούν πεδία μείζονος στόχευσης.  

Τέλος, στο πεδίο των σύγχρονων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών προέχει 

η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών τόσο στον αστικό χώρο, όσο και στην 

ύπαιθρο. 

Στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης της Περιφέρειας, σε σχέση με το 

εξωτερικό περιβάλλον προέχει η ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης 

στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, η ενεργή συμμετοχή στη 

διαμόρφωση ευρωπαϊκών περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών, η δημιουργία 

σχέσεων συνεργασίας με ευρωπαϊκές και μη περιφέρειες για τον από κοινού 

αναπτυξιακό προγραμματισμό, καθώς και η μεταφορά και αφομοίωση τεχνογνωσίας 

και άριστων πρακτικών.  

Σε ότι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, ως στρατηγικής σημασίας αναδεικνύονται η 

εξασφάλιση οικονομικής ευρωστίας, η αποτελεσματική και σύγχρονη οργάνωση, η 

στοχευμένη και ευέλικτη διοίκηση, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών, η επίσπευση διαδικασιών για την ικανοποίηση και την 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πολίτη, καθώς και η οριζόντια ανάπτυξη 

και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. 

Οι αναπτυξιακοί τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, καταλήγουν σε Γενικούς και 

Ειδικούς Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί: 
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Γενικοί στρατηγικοί στόχοι 
Περιφέρειας Κρήτης 

Ειδικοί Στόχοι Περιφέρειας Κρήτης 

ΓΣ1: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της 
περιφερειακής οικονομίας 

ΕΣ1.1: Καλλιέργεια, στήριξη και προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος 

ΕΣ1.2: Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και 
ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών 

ΕΣ1.3: Ανάπτυξη των επιχειρηματικών υποδομών και βελτίωση 
των παρεχομένων υπηρεσιών 

ΕΣ1.4: Προσέλκυση και ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων και 
πράσινης επιχειρηματικότητας 

ΕΣ1.5: Ανάπτυξη ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής 
οικονομίας και σύνδεση του με τον τουρισμό 

ΕΣ1.6: Αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

ΕΣ1.7: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 
και προσαρμογή του στις υφεσιακές συνθήκες 

ΕΣ1.8: Συμμετοχή στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος 
διαμετακόμισης 

ΓΣ2: Ανάδειξη της Κρήτης σε 
διεθνή πόλο έρευνας και 
καινοτομίας 

ΕΣ2.1: Προώθηση του σχεδίου «Κρήτη 2020 – Ψηφιακή 
Στρατηγική» 

ΕΣ2.2: Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας 

ΕΣ2.3: Ανάπτυξη και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης 

ΕΣ2.4: Διασύνδεση εφαρμοσμένης έρευνας με τους 
παραγωγικούς τομείς και μεταφορά τεχνολογίας/ τεχνογνωσίας 

ΓΣ3: Ενίσχυση εξωστρέφειας 
προωθώντας τη διεθνή εικόνα 
της Κρήτης 

ΕΣ3.1: Ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης στα 
εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και ενεργή 
συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών, ευρωπαϊκών 
περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών 

ΕΣ3.2: Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με ευρωπαϊκές και μη 
περιφέρειες για τον από κοινού αναπτυξιακό προγραμματισμό 
και μεταφορά, αφομοίωση τεχνογνωσίας και άριστων 
πρακτικών 

ΕΣ3.3: Δημιουργία προϋποθέσεων για συνεχιζόμενη προβολή 
του τουριστικού προϊόντος 

ΓΣ4: Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής 

ΕΣ4.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με ίσες 
ευκαιρίες, προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 

ΕΣ4.2: Ανάσχεση της απερήμωσης της υπαίθρου 
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Γενικοί στρατηγικοί στόχοι 
Περιφέρειας Κρήτης 

Ειδικοί Στόχοι Περιφέρειας Κρήτης 

ΕΣ4.3: Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 
ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών 

ΕΣ4.4: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών βελτίωσης της 
προσπελασιμότητας 

ΕΣ4.5: Θεμελίωση ενός αποδοτικού συστήματος υγείας 

ΕΣ4.6: Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στον αστικό 
χώρο και στην ύπαιθρο 

ΕΣ4.7: Συμπλήρωση και ολοκλήρωση του πλέγματος 
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, σχολικών κτιρίων και 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

ΓΣ5: Ενσωμάτωση της αειφορίας 
στις αναπτυξιακές επιλογές και 
παρεμβάσεις 

ΕΣ5.1: Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και προσφορά 
πολιτιστικών υπηρεσιών 

ΕΣ5.2: Ανάδειξη της Κρήτης ως τρίτου πόλου ανάπτυξης στο 
Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και ενίσχυση του 
ρόλου της στην Ανατολική Μεσόγειο 

ΕΣ5.3: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού 

ΕΣ5.4: Διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου και 
προώθηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών 

ΕΣ5.5: Ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη 
διαχείριση των αποβλήτων 

ΕΣ5.6: Ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρος διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άμεση 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων 

ΕΣ5.7: Ενσωμάτωση της Πράσινης Ανάπτυξης στις πολιτικές και 
στις δράσεις 

ΕΣ5.8: Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων 

ΓΣ6: Εξασφάλιση 
αποτελεσματικής οργάνωσης και 
διοίκησης της ΠΚ 

ΕΣ6.1: Αποτελεσματική, αποδοτική και σύγχρονη οργάνωση και 
διοίκηση, μεταφορά και αφομοίωση τεχνογνωσίας και άριστων 
πρακτικών 

ΕΣ6.2: Επίσπευση και απλούστευση διαδικασιών για την 
ικανοποίηση και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον 
πολίτη 

ΕΣ6.3: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 

ΕΣ6.4: Εξασφάλιση οικονομικής επάρκειας 
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1.2.3 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας  

 

Το ανάπτυγμα των Στρατηγικών Στόχων, σε συνάρτηση με τις εθνικές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και τη δομή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, υπογραμμίζει την διάρθρωση των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων στους παρακάτω Άξονες: 

 

Άξονας 1 Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη: για τη διαχείριση αποβλήτων και 

υδατικών πόρων, την ενεργειακή πολιτική, καθώς και τη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών, την πρόληψη κινδύνων και την 

ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.  

 

Άξονας 2 Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός: με προσανατολισμό στην 

αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, την ολοκλήρωση και 

θεσμοθέτηση των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε κάθε δήμο, την εκπόνηση ειδικών 

περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης στις περιοχές με ευαίσθητα 

οικοσυστήματα. 

 

Άξονας 3 Ενίσχυση της προσπελασιμότητας: για την αναβάθμιση του οδικού 

δικτύου, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ασφαλούς βασικού 

δικτύου μεταφορών, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, τη δημιουργία του νέου 

διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου και τη λειτουργική αναβάθμιση των υπολοίπων. 

 

Άξονας 4 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα: για την προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων, την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων, τη χωροθέτηση 

οργανωμένων περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων και τη διασύνδεση έρευνας, 

καινοτομίας και παραγωγής. 

 

Άξονας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Άξονας 6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και 

βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και την καλλιέργεια 

της δια βίου μάθησης. 
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Άξονας 7 Τεχνολογία: για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών, την ανάπτυξη των υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

και την προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς. 

 

Άξονας 8 Πολιτισμός – Τουρισμός: για την προστασία και ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου, την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών, την ενίσχυση και 

δημιουργία υποδομών και γεγονότων υπερτοπικής εμβέλειας και την ανάπτυξη και 

βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

Άξονας 9 Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα: για τη βελτίωση των υποδομών υγείας, 

φροντίδας παιδιών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 

Άξονας 10 Αστική και Αγροτική Αναγέννηση: για το σχεδιασμό και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής και αγροτικής ανάπτυξης.  

 

Άξονας 11 Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα: για την προώθηση 

της οικονομικής και επιστημονικής εξωστρέφειας, τη δικτύωση, την ενίσχυση της 

παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης στα κέντρα προώθησης πολιτικών και λήψης 

αποφάσεων. 

 

Άξονας 12 Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως 

Οργανισμών: για την αποτελεσματική και σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση της 

Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 
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1.2.4 Σχόλια και επισημάνσεις  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης αποτελείται ουσιαστικά από δύο 

σκέλη, το «αναπτυξιακό» και το «διοικητικό» που αφορά την εσωτερική δομή, 

οργάνωση και λειτουργία της διοικητικής δομής της Περιφέρειας, η αποδοτική 

λειτουργία της οποίας επηρεάζει ουσιαστικά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων 

του «αναπτυξιακού» τμήματος του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Και τα δύο σκέλη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οφείλουν, όχι μόνο, να λάβουν 

σοβαρά υπόψη τη συγκυρία της οικονομικής και γενικότερης κρίσης που διέρχεται η 

χώρα, αλλά και να συμβάλουν στην υπέρβασή της με ορθολογικές και καινοτόμες 

παρεμβάσεις, με στόχο την καλλιέργεια καταρχήν θετικού κλίματος και τη δημιουργία 

βάσιμης προοπτικής για τη συνέχεια. 

 

Το «διοικητικό σκέλος» οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι κάτι καινούριο, με την 

έννοια ότι στηρίζει το νέο θεσμό της αιρετής περιφέρειας και θα πρέπει να κινηθεί 

προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου προτύπου δημόσιας διοίκησης, με 

αναπτυξιακό και πολιτοκεντρικό προσανατολισμό, απαλλαγμένου από τις αγκυλώσεις- 

δυσλειτουργίες του παρελθόντος αλλά και από την πλήρη εξάρτησή του από τις 

κεντρικές υπηρεσίες.  

 

Η σχέση με τις διοικητικές δομές των υπουργείων (και μάλιστα των υπουργείων 

προέλευσης των υπαλλήλων της σημερινής Περιφέρειας) πρέπει να είναι, όχι σχέση 

εξάρτησης, αλλά σχέση προγραμματική ανάμεσα στο περιφερειακό και το εθνικό 

επίπεδο σχεδιασμού. Για να συμβεί αυτό, κάθε διεύθυνση και τμήμα της περιφέρειας 

θα πρέπει να έχει ένα πλήρες και σαφές πλαίσιο πολιτικής και στόχων που θα κληθεί 

να φέρει σε πέρας και να κριθεί από αυτό, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για να 

ανταποκριθεί διαχρονικά και με επάρκεια. 

 

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν στην 

πρώτη φάση σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκύπτει ότι ως κύριο 

μέσο για την επίτευξη του στόχου τους πολλές υπηρεσίες θεωρούν την αύξηση του 

προσωπικού τους και όχι την τεχνολογική τους αναβάθμιση, την απλούστευση ή και 

κατάργηση περιττών διαδικασιών, την άρση των επικαλύψεων, κλπ. Το γεγονός αυτό 
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καθιστά επιτακτική την ανάγκη πλήρους αναδιοργάνωσης και ανακατανομής 

εργασιών, υπέρβασης μέσω της ηλεκτρονικής διοίκησης, των γεωγραφικών 

αποστάσεων των χώρων εργασίας των υπαλλήλων και των πολιτών, εισαγωγή της 

έννοιας του κόστους κάθε διοικητικού προϊόντος και επίσης της μεταφοράς καλών 

πρακτικών από επιτυχημένες «νησίδες» διοίκησης. 

 

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή αναδιοργάνωση της διοίκησης πρέπει να είναι 

η απλούστευση και η από-γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών και η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Μέχρι σήμερα , δικαίως τα στελέχη των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών αντιτάσσουν ότι ελάχιστα μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες 

όταν αυτές καθοριζόταν κεντρικά. Αυτό το πρόβλημα με πρωτοβουλία των αιρετών 

πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως πρέπει να αντμετωπισθεί και το ζήτημα των 

αυξημένων ελέγχων, που είναι μεν αναγκαίοι, αλλά δεν μπορεί να είναι 

επικαλυπτόμενοι και να χρησιμοποιούν ξεπερασμένες πρακτικές και τεχνολογίες. 

 

Το «αναπτυξιακό» σκέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την άλλη πλευρά, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν και δεν είναι η πρώτη φορά που συγκροτείται για την 

Κρήτη. Υπάρχει η εμπειρία τουλάχιστον πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 

αρκετών αναθεωρήσεων αυτών. Το ίδιο το υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

θα αντλήσει πόρους από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007- 2013, κυρίως δε από το ΠΕΠ Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου, το οποίο έχει συνταχθεί με δεδομένα της προ κρίσης περιόδου και 

προβλέψεις που έχουν ήδη ανατραπεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. 

 

Επομένως το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, κατά το αναπτυξιακό σκέλος του, 

εκτός από τη παρούσα από κάθε άποψη συγκυρία, πρέπει να επανεξετάσει πολιτικές 

και πρακτικές που κατά το παρελθόν και εκ του αποτελέσματος προκύπτει βάσιμα ότι 

δεν απέδωσαν το αναμενόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η εμπειρία του παρελθόντος 

μας επιτρέπει να αντιληφθούμε με απόλυτη βεβαιότητα τις συνθήκες, τους τρόπους 

και τη διαδικασία που απαιτείται. 

 

Πρωτίστως όμως μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι απαιτείται κατάλληλο 

management το οποίο θα μετουσιώσει τις ιδέες σε πράξεις και τις προσδοκίες σε 

μετρήσιμο αποτέλεσμα. 
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Μερικά από τα σημεία που προκαλούν προβληματισμό και χρήζουν προσοχής, είναι τα 

εξής : 

 

1) Το ονομαζόμενο από πολλούς «αναπτυξιακό έλλειμμα», ταυτίστηκε με τις ελλείψεις 

στις υποδομές και κυρίως τις οδικές υποδομές. Το κύριο βάρος των προσπαθειών και 

το μεγαλύτερο μέρος των πόρων διοχετευόταν στα έργα μεταφορικών και κυρίως 

οδικών μεταφορών. Ένα εκτεταμένο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο κατασκευάστηκε, 

χωρίς συνολικό σχέδιο και πολλές φορές χωρίς ιεράρχηση αναγκών ή και χωρίς καμιά 

αναγκαιότητα. Ένα σημαντικό μέρος των πόρων διατέθηκε σε απαλλοτριώσεις σε τιμές 

που τροφοδοτούσαν πλασματικές αξίες γης και καθιστούσαν απαγορευτικές άλλες 

επενδύσεις.  

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα σε ότι αφορά κυρίως το εθνικό δίκτυο, δεν λύθηκε και οι 

απαιτούμενοι σήμερα (σε περίοδο κρίσης) πρόσθετοι πόροι υπερβαίνουν εκείνους που 

διατέθηκαν από όλα τα προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

 

Αντίθετα, αναγκαίες άυλες υποδομές που θα μπορούσαν με περιορισμένους πόρους να 

έχουν τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη (όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός και το 

εθνικό κτηματολόγιο) δεν προωθήθηκαν, με συνέπεια και εκεί να υπάρχει ένα 

τεράστιο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό κενό (π.χ. απορρίμματα). 

Χαρακτηριστικό στοιχείο ατελούς σχεδιασμού αποτελεί το γεγονός ότι :παρά τις 

ανάγκες σε έργα υποδομών, όταν αρχίζει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα κανένα έργο 

δεν είναι ώριμο να προχωρήσει, ελλείψει μελετών και προετοιμασίας, την ίδια στιγμή 

που παράλληλα συμβαίνουν τα εξής: 

α) δεν χρηματοδοτούνται –ενώ δεν απαγορεύεται- μελέτες από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

β) οι δημόσιες υπηρεσίες κατά κανόνα και για διάφορους λόγους δεν κάνουν 

μελέτες ενώ θα μπορούσαν και 

γ) οι αμοιβές των μελετητών των δημοσίων έργων είναι ιδιαίτερα υψηλές και 

πάντως πολλαπλάσιες των αμοιβών που ισχύουν για τα ιδιωτικά έργα. 

 

Θεωρούμε επομένως ότι το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 

ουσιαστικά, ώστε να διαφοροποιηθεί η αντίληψη σχεδιασμού και υλοποίησης των 

έργων υποδομής και των σχετικών παρεμβάσεων. 
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2) Διαπιστώνεται το μη ικανοποιητικό (ελλειμματικό) εμπορικό ισοζύγιο σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης με παράλληλη μείωση της σημασίας των παραγωγικών τομέων, 

πλην του τουρισμού. 

Αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα με 

επίκεντρο τη συνεχώς μειούμενη τοπική παραγωγή και την επικράτηση των 

εισαγωγών ακόμη και στα αγροτικά προϊόντα. 

Η Κρήτη, παρότι διατηρεί ένα εξωστρεφή χαρακτήρα, δεν έχει ξεφύγει από την 

παραπάνω δυσμενή εξέλιξη, καθώς ο αναπτυξιακός σχεδιασμός έθεσε άλλες 

προτεραιότητες τα προηγούμενα χρόνια και όχι την ουσιαστική στήριξη παραγωγικών 

και μάλιστα εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Σήμερα η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού πρέπει να 

αποτελέσει προτεραιότητα του σχεδιασμού και ιδιαίτερα η «αξιοποίηση» συνεπειών 

της κρίσης προς την κατεύθυνση της αναγέννησης και της αναδιάρθρωσης της 

οικονομίας της υπαίθρου όπου αναζητούν και θα αναζητήσουν και στο άμεσο μέλλον, 

καταφύγιο και θέσεις εργασίας τα θύματα της κρίσης. 

Συναφής είναι και η ανάγκη επικέντρωσης του σχεδιασμού σε μια νέα ενεργειακή 

πολιτική που όχι μόνο απαλλάσσει το ισοζύγιο από εισαγωγές ρυπογόνων καυσίμων 

αλλά οδηγεί εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη εξαγώγιμης τοπικής τεχνογνωσίας. 

 

3) Η σημασία του τουρισμού ως εξωστρεφούς δραστηριότητας ήταν ιδιαίτερα 

εμφανής κατά το τρέχον έτος, όταν τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν η μοναδική 

ανάσα της χειμαζόμενης τοπικής οικονομίας. Ωστόσο αυτή η θετική εξέλιξη άφησε 

ανεπηρέαστα τμήματα της οικονομίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 

τουρισμό (μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση, ψυχαγωγία, τοπικά προϊόντα). 

Αυτό είναι μια από τις συνέπειες της μονόπλευρης ανάπτυξης του τουρισμού με μια 

πολιτική που έχει περιορίσει τις δράσεις της και τα κίνητρα στο επίπεδο των 

ξενοδοχείων. Από την άλλη πλευρά δεν έχει μελετηθεί ποιό ακριβώς είναι το 

πραγματικό όφελος της οικονομίας από αυτήν την τουριστική πολιτική, όταν 

αφαιρεθούν οι δημόσιες δαπάνες που την στηρίζουν (επιχορηγήσεις αναπτυξιακού 

νόμου, χαμηλός ΦΠΑ, μείωση τέλους παρεπιδημούντων, καταβολές επιδομάτων 

ανεργίας στους εργαζόμενους στον τουρισμό, κρατική διαφήμιση) και το κόστος των 

εισαγόμενων ειδών διατροφής και εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι ξενοδοχειακές 

μονάδες. 
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Απαιτείται ένας ανασχεδιασμός της τουριστικής πολιτικής ώστε τα οφέλη να αφορούν 

μεγαλύτερο μέρος της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της οικονομίας της υπαίθρου 

και της θαλάσσιας οικονομίας. 

 

4) Η επιλογή των έργων και των δράσεων πρέπει να υπηρετεί μια συνολική 

περιφερειακή αντίληψη και να αφορά τη μέγιστη δυνατή χωρικά περιοχή. Η επιλογή 

των έργων με τοπικά και όχι περιφερειακά κριτήρια, οδήγησε σε μη βιώσιμα και 

θνησιγενή έργα και σπατάλη πόρων χωρίς κανένα μόνιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

(π.χ. ανέγερση σχολείων που έκλεισαν, νοσοκομεία που συρρικνώνονται), ενώ άφησε 

ημιτελή και εκτός παραγωγικής λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντικά 

έργα (π.χ. σημαντικά αρδευτικά φράγματα και δίκτυα). 

 

5) Η λειτουργία σημαντικών ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ήταν και 

είναι άκρως σημαντική για την οικονομία της Κρήτης, αλλά όχι ανάλογη των 

προσδοκιών που είχαν αναπτυχθεί αλλά και των πραγματικών δυνατοτήτων τους να 

στηρίξουν την τοπική οικονομία. Στην νέα προγραμματική περίοδο απαιτείται κοινή 

συντονισμένη προσπάθεια αλλά και υπέρβαση των πραγματικών εμποδίων για την 

μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής συμβολής των ιδρυμάτων αυτών, στην τοπική, 

εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία. 

 

Στη βάση των παραπάνω σημείων αλλά και των ευρημάτων της παρούσας φάσης θα 

κινηθεί ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα ακολουθήσει στην 

επόμενη φάση και μετά τις σχετικές διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου. 

 


