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ΣΔΕ Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου 

ΥΠΟΙΟ Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΣΠΕ Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

ΕΠ ΒΔΙΔΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης 2007 – 2013» 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 

ΧΕ Χωρική Ενότητα 

Κ.Σ. Κοινοτική Συνδρομή 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2007-2013 

Κανονισμός (EK) αριθ. 
1083/2006 11_07_2006 

Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006Π, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 5_07_2007 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 5_07_2007 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1084/2006 11_07_2007 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση 
Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1828/2006 8_12_2007  
(Εφαρμοστικός 
Κανονισμός)  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ (Εφαρμοστικός Κανονισμός)  
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1. Σύνοψη Συμπερασμάτων και Εισηγήσεων 

1.1 Επιτελική Σύνοψη  
Τα γενικά συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων 
Αιγαίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Το ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» καλείται να αντιμετωπίσει με 
συνολικό και βιώσιμο τρόπο τις μέσο-πρόθεσμες και μακρο-πρόθεσμες ανάγκες της 
χωρικής ενότητας και της εφαρμογής σε αυτήν τομεακών πολιτικών, θέτοντας 
συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ-λειτουργική, 
εκφράζοντας και την ιδιαιτερότητα του «Multi-objective» Προγράμματος. Η στρατηγική του 
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου εξειδικεύεται σε οκτώ διακριτούς 
και συνεκτικούς Γενικούς Στόχους. 

2. Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος τεκμηριώνονται επαρκώς, προκύπτουν δε ευθέως 
από την καταγραφή των αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών της ανάλυσης της 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και από την αποτίμηση (Strategic Thinking Logic Flow - 
STLF) των ευκαιριών / πλεονεκτημάτων / προοπτικών της SWOT ανάλυσης, σύμφωνα με 
την οποία το Πρόγραμμα εστιάζει σε «επιταχυντικές αναπτυξιακές πολιτικές» (Growth-
Accelerating / Expansionary Policies – GA&EP), δηλαδή στο  συνδυασμό διεύρυνσης του 
ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και  διατήρησης – διεύρυνσης των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της χωρικής ενότητας. 

3. Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται επαρκώς σε ειδικούς στόχους και 
προτεραιότητες, ενσωματώνοντας την απαιτούμενη περιφερειακή τεκμηρίωση, τόσο όσον 
αφορά στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης του Στόχου 1 (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο), όσο και 
στην Περιφέρεια του Στόχου 2 (Νότιο Αιγαίο). 

4. Η «συνοχή» της Στρατηγικής του Προγράμματος δεν αποδεικνύεται ευαίσθητη σε 
κινδύνους, κυρίως λόγω της καθαρότητας αποτύπωσης-περιεχομένου, αλλά και 
δεδομένων των άμεσων και έμμεσων επιτευγμάτων των αντίστοιχων ΠΕΠ 2000-2006, 
καθώς και της σχετικής εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει συγκεντρωθεί. Για την 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής η 
ταχύτητα ωρίμανσης και ενεργοποίησης, η πληρότητα της εξειδίκευσης των νέων 
παρεμβάσεων και ο συντονισμός με συμπληρωματικές παρεμβάσεις των τομεακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ο οποίος βεβαίως διασφαλίζεται στο πλαίσιο των 
Συστημάτων Επιτελικής Εποπτείας). 

5. Οι παρεμβάσεις στο επίπεδο της Χωρικής Ενότητας, εκτιμάται ότι χαρακτηρίζονται από 
οικονομίες κλίμακας, ενιαίο σχεδιασμό,  αξιοποίηση τεχνογνωσίας και ενσωμάτωση των 
καλών πρακτικών. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση 
των παρεμβάσεων σε επιμέρους δράσεις. 

6. Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενσωματώνεται επαρκώς η ανάγκη για 
θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών και υιοθετείται η αρχή της μη διάκρισης» 
(συμπεριλαμβανομένων των ΑμΕΑ). 

7. Ικανοποιούνται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ και οι προτεραιότητες των 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών, όσον αφορά στη Συνοχή και στη ΣτΛ. 

8. Προσδιορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 21 δεικτών εκροών -ως απόρροια της στοχευμένης 
στρατηγικής- και 16 δεικτών αποτελεσμάτων, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα συνεκτικό 
σύστημα δεικτών, παρά τα προβλήματα διαφορετικού μοναδιαίου κόστους, που 
οφείλονται κυρίως στη νησιωτικότητα. Από αυτούς τους δείκτες, οι 7 αποτελούν δείκτες 
του ΕΣΠΑ. Οι προτεινόμενοι δείκτες εκτιμάται ότι απεικονίζουν με σαφήνεια τους 
τιθέμενους στόχους και αποτελούν αντικειμενική βάση για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράμματος. Το Σύστημα Δεικτών του Προγράμματος 
απεικονίζεται εποπτικά σε επόμενη παράγραφο της παρούσης και αναλυτικά στους 
Άξονες Προτεραιότητας του κειμένου του Προγράμματος.  

9. Οι «νέοι» μηχανισμοί της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (Συστήματα Επιτελικής 
Εποπτείας και Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου) δημιουργούν ένα πλήρες και 
ταυτόχρονα σαφές πλαίσιο εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονομικής 
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διαχείρισης, ενώ αναδεικνύουν τη σημασία της εταιρικής σχέσης στον προγραμματισμό 
και σχεδιασμό του Προγράμματος.   

10. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο και σαφές πλαίσιο χωρικής διάστασης στη 
δομή του, το οποίο αξιολογείται ως εξής: 

◊ ΚΡΗΤΗ: Η χωρική θεώρηση έχει συμπεριληφθεί σε αντίστοιχη ενότητα στο 
Πρόγραμμα στο πλαίσιο της οποίας γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των 
ορεινών και αγροτικών δεδομένων που προσδιορίζουν και τις 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Περιφέρεια. Ως προς την αστική 
ανάπτυξη αναφέρονται οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικού τύπου ενώ 
γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι 
τόσο η αστική ανάπτυξη όσο και η ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών 
περιοχών αποτελούν διακριτούς στόχους (ειδικοί στόχοι) της Περιφέρειας για 
την 4η προγραμματική περίοδο. 

◊ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Η χωρική προσέγγιση του προγράμματος εστιάζεται στην 
έννοια της νησιωτικότητας και συγκεκριμένα στη λογική μικρών – μεγάλων 
νησιών επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των νησιών σε δυο ταχύτητες 
από πλευράς ανάπτυξης και αντιμετώπισης των σχετικών αδυναμιών και 
αναγκών με διαφοροποιημένη προσέγγιση. 

◊ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Από την εξέταση της αντίστοιχης ενότητας του 
Προγράμματος, διαπιστώνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού 
κάποιων περιοχών στην Περιφέρεια, με ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά, 
κυρίως γεωφυσικά και δημογραφικά, τα οποία αναφέρονται στην αστικότητα, 
στην ορεινότητα, στην αραιοκατοίκηση και στον αγροτικό χαρακτήρα, σε 
επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος. Παράλληλα, προσδιορίζονται τα μικρά 
νησιά (με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων), ως περιοχές  ιδιαίτερων 
παρεμβάσεων. 

11. Τέλος, όσον αφορά την αποτίμηση της Κοινοτικής Προστιθέμενης Αξίας (ΚΠΑ), ο Σ.Α. του 
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου εκτιμά ότι τίθενται οι σχετικές 
προϋποθέσεις, ως εξής:  

◊ διαμορφώνεται συγκροτημένη περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική, σε 
συνέργια με την αντίστοιχη εθνική, με συγκεκριμένους μεσοπρόθεσμους 
στόχους για το τέλος της νέας επταετούς προγραμματικής περιόδου. 

◊ προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράμματος προωθητικές πολιτικές 
(driving forces) για την επίτευξη του οράματος, δια των οποίων επιτυγχάνεται 
μία σειρά από διαρθρωτικές και μακροοικονομικές στοχεύσεις, όπως η 
βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της 
παραγωγικότητας, η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, η 
αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση του ΑΕΠ κ.λπ. 

◊ προάγεται η «επιχειρησιακή» προστιθέμενη αξία μέσω των προβλέψεων 
που εισάγουν οι Διατάξεις Εφαρμογής, α) για τη Συγκρότηση των 
Συστημάτων Εποπτείας και Ελέγχου με στόχο το Συντονισμό του Εθνικού με 
τον Κοινοτικό Σχεδιασμό, β) για τη συνολική αναβάθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης και των διαχειριστικών συστημάτων, αλλά και την απλοποίηση του 
εθνικού θεσμικού πλαισίου και γ) για την αξιοποίηση νέων «χρηματοδοτικών 
εργαλείων και τεχνικών».  

◊ Προάγεται η βελτίωση της διακυβέρνησης, κυρίως μέσω της αξιοποίησης της  
εταιρικής σχέσης με την ευρεία συμμετοχή των τοπικών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, στη φάση του προγραμματισμού, κ.λπ.  

◊ Εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται σημαντική οικονομική προστιθέμενη αξία -από 
την άποψη της προσθετικότητας και της αύξησης της αποδοτικότητας 
κεφαλαίου (μόχλευση), κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας του ΕΣΠΑ για τις 
Περιφέρειες του Στόχου 1 και, κατ’ επέκταση και για το Νότιο Αιγαίο, ως 
Περιφέρειας του Στόχου 2.   

◊ Η ενσωμάτωση και διάχυση της ΚΠΑ προωθείται, τέλος, αποτελεσματικά 
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μέσω της καλλιέργειας της «μάθησης»  και προαγωγής της καινοτομίας σε 
συνδυασμό με τη διάδοση καινοτομιών, δικτυώσεων, νέων τεχνολογιών 
κ.λπ. με στόχο την παραγωγή οικονομικού και κοινωνικού οφέλους «αξίας». 

 

1.2 Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των 
προσδιορισθεισών αναγκών 

Η ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου όπως αυτή 
περιγράφεται στο ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου ακολουθεί την εξής 
δομή: 

• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε δυο επίπεδα: 

◊ κοινωνικοοικονομική κατάσταση των Περιφερειών και το εσωτερικό 
περιβάλλον: η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αναπτύσσεται 
σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, τόσο σε επίπεδο της 
Χωρικής Ενότητας, όσο και ανά Περιφέρεια αναλύοντας τα κοινά 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τα αναπτυξιακά δεδομένα, τα προβλήματα, τις 
ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ευκαιρίες.  

◊ ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου παρουσιάζονται οι 
στρατηγικές και οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και, οι συνέργιες με τις 
εθνικές Τομεακές Πολιτικές ενώ λόγω της τομεακής βαρύτητας του 
πρωτογενή τομέα στις περιοχές αναφοράς, γίνεται ειδική αναφορά στο 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Στο εξωτερικό 
περιβάλλον συγκαταλέγονται οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη 
Συνοχή 2007-2013, η (ανανεωμένη) Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΑΣτΛ), η 
οποία εξειδικεύεται σε εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) καθώς και οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρος. Τέλος, στην 
ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η οριζόντια 
διάσταση της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων και της ισότητας των 
ευκαιριών.  

• Ανάλυση SWOT, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση των ευκαιριών και των 
απειλών που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον: Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου γίνεται συνολικά σε επίπεδο Χωρικής 
Ενότητας, αλλά και ανά Περιφέρεια. Τέλος, η «σύνθεση» των ευρημάτων της υφιστάμενης 
κατάστασης αξιοποιεί τα δεδομένα της ανάλυσης SWOT, η οποία αντίστοιχα επιχειρείται 
σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου και ανά Περιφέρεια. Η 
«διαδρομή» αυτή οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία αποκωδικοποιούνται σε 
αναπτυξιακά προβλήματα και, σε ανάγκες, οι οποίες ιεραρχούνται, με βάση ποιοτικά 
κριτήρια.  

• Συστηματοποίηση προβλημάτων και σαφώς διατυπωμένων αναγκών, που 
απορρέουν, όπως ήδη σημειώθηκε, τεκμηριωμένα από την προηγούμενη ανάλυση. 

Από την εξέταση, των στοιχείων της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Προγράμματος, η 
Αξιολόγηση διέγνωσε αρχικά αφενός ασάφεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων και αφετέρου 
νεφελώδη «μετάβαση» από τις διαπιστώσεις της υφιστάμενης κατάστασης στις επισημάνσεις 
των δεδομένων της SWOT. Για να καλυφθεί το παραπάνω κενό προτάθηκε από τον Σ.Α. η 
αναμόρφωση της ανάλυσης SWOT ώστε να καταστεί αξιοποιήσιμη για τη διαμόρφωση 
κομβικών επιλογών πολιτικής. Υπό αυτήν την έννοια η SWOT αναπτύχθηκε ανά θεματική 
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ και γνώμονα τα ευρήματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης. Συνακόλουθα, ο Σ.Α., πρότεινε αφενός την αναδιάρθρωση του περιεχομένου της 
εν λόγω ενότητας και αφετέρου τον εμπλουτισμό της όσον αφορά ποιοτικά και ποσοτικά 
στοιχεία για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία της γνώσης και το 
περιβάλλον,  προωθώντας συγκεκριμένη πρόταση η οποία και έγινε αποδεκτή από τις τρεις 
ΟΣΠ.  

Περαιτέρω, με μέριμνα του Σ.Α. ενσωματώθηκε πλήρως η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007-
2013 (Κανονισμός 1083/06, Άρθρο 37) και οι λοιπές κατευθύνσεις των Κανονισμών, μεταξύ 
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των οποίων η περιφερειακή ειδίκευση, η παρακολούθηση και η χρηματοδότηση (Κανονισμός 
1083/06, Άρθρο 35, Κανονισμός 1828/06, άρθρο 11 και παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ & XVIII).  

Ειδικότερα, ο Σ.Α. προχώρησε σε συγκεκριμένες επισημάνσεις / συμπληρώσεις που 
αφορούσαν σε: 

• ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Χωρικής Ενότητας με γνώμονα τους στόχους 
του ΕΣΠΑ και της Ε.Ε. (EU objectives driven analysis) και περιγραφή της κατάστασης σε 
σχέση με τους στόχους αυτούς.  

• αποτύπωση του γενικού «αναπτυξιακού περιβάλλοντος» των Περιφερειών Στόχου 1 και 2 
της Χωρικής Ενότητας με τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών (λ.χ. ΑΕΠ, τομεακή σύνθεση, 
Ακαθ. Προστ. Αξία Παραγωγής, παραγωγικότητα της εργασίας, απασχόληση, μορφωτικό 
επίπεδο κ.λπ), για τους οποίους ο Σ.Α. διερεύνησε και παρείχε κατάλληλα και 
επικαιροποιημένα δεδομένα. 

• διαχρονική αποτύπωση –όπου ήταν εφικτό- των στοιχείων για τους χρησιμοποιούμενους 
γενικούς και ειδικούς διαρθρωτικούς δείκτες.  

• παρουσίαση του εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το περιεχόμενο των σχετικών 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών όπως λ.χ. οι κατευθύνσεις για τη Συνοχή 2007-2013 και η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας, ενώ διερευνήθηκαν οι τομεακές πολιτικές της χώρας ως 
προς την Ανταγωνιστικότητα, τη Ψηφιακή σύγκλιση, την Απασχόληση, τη Νέα Γεωργική 
Πολιτική και την Αγροτική Ανάπτυξη (πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου), την 
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία (κοινωνία της γνώσης). 

• συμπλήρωση της ανάλυσης SWOT ειδικά ως προς την καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα, την κοινωνία της γνώσης και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτόν 
ευθυγραμμίζεται η διαδρομή από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη 
SWOT, στη διατύπωση των κοινών αναγκών και την κάλυψή τους από την αναπτυξιακή 
στρατηγική της Χωρικής Ενότητας. 

• ποσοτικοποίηση των επιμέρους ευρημάτων των δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών 
και απειλών έτσι ώστε να ελεγχθεί η συνέπεια με τις διαπιστωμένες ανάγκες της 
ανάλυσης αλλά και να υποστηριχθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. Η 
συνδυασμένη ανάλυση των δεδομένων της SWOT είχε ως αποτέλεσμα την 
προκαταρκτική διαμόρφωση των στόχων, της αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς και την 
ιεράρχηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, με βάση το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 
που απαιτείται για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. 

• προσθήκη της μεθοδολογίας «SWOT matrix» και της ανάλυσης «strategic thinking flow» 
με σκοπό την κατηγοριοποίηση των κατευθύνσεων πολιτικής που επιλέγονται στη Χωρική 
Ενότητα σύμφωνα με α) επιταχυντικές πολιτικές, β) διαρθρωτικές πολιτικές, γ) 
σταθεροποιητικές πολιτικές, δ) προληπτικές πολιτικές. 

 

1.3 Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συνέπειας / καταλληλότητας της στρατηγικής, 
επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα της επιλεγείσας στρατηγικής του Προγράμματος σε σχέση 
με τις ανάγκες που διατυπώθηκαν στη φάση της διαγνωστικής προσέγγισης. Η επιβεβαίωση 
αυτή τεκμηριώνεται μέσω της επαρκούς διαδρομής αποτίμησης-αναγκών-προβλημάτων-
γενικών στόχων. 

Από την ανάλυση αυτής της ενότητας, τεκμηριώνεται η, σε υψηλό βαθμό, εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή του Προγράμματος. Οι επιμέρους προτεραιότητες δεν συγκρούονται, ενώ 
εμφανίζουν συμπληρωματικότητα και ουσιαστικές συνέργιες. Ειδικότερα, μέσω των πινάκων 
συνάφειας που προετοίμασε ο Σ.Α. και περιέχονται στις Ενότητες 3.5 και 3.6. του παρόντος 
επιβεβαιώνονται: 

• η συνέπεια των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα με τις διατυπωμένες ανάγκες και ως προς τα ευρήματα της SWOT.  

•  η οριζόντια και κάθετη εμβέλεια των αναγκών που προσδιορίζονται στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του.  
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• το αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας καθώς και οι μέθοδοι για την αναπτυξιακή 
κατεύθυνσή της στο βραχυ-μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

Περαιτέρω, εξετάσθηκε η καταλληλότητα του μείγματος πολιτικής, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από την επικέντρωση των στόχων και παρεμβάσεων σε Άξονες Προτεραιότητας με κριτήριο, 
όπως διαφαίνεται από τους Ειδικούς Στόχους των Αξόνων, την παρέμβαση σε κρίσιμους 
τομείς όπως η ελκυστικότητα και η αντιμετώπιση της νησιωτικότητας (διπλής 
περιφερειακότητας),   τομείς που εκφράζονται πλήρως μέσω των γενικών στόχων του ΠΕΠ 
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου. 

Η ομογενοποίηση αυτή έχει το πλεονέκτημα της επίτευξης οικονομιών κλίμακας πόρων και 
μέσων, αλλά οδηγεί στη γενική περιγραφή των πράξεων που υλοποιούν.  

Εφαρμόστηκε «ανάλυση ευαισθησίας» για την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, τόσο στο 
επίπεδο της συνέπειας στρατηγικής και επιλεγμένων μέσων του Προγράμματος, όσο και στο 
πλαίσιο των διατάξεων εφαρμογής (σε συνδυασμό με τα δεδομένα του επόμενου 
μεθοδολογικού επιπέδου). Ειδικότερα: 

• Δεν διαπιστώνονται κίνδυνοι κατά την υλοποίηση των στρατηγικών και των 
προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί, δεδομένης της σαφούς σχέσης επιλογών και 
παρεμβάσεων. Όμως, οι τελευταίες χρήζουν ειδικότερης ανάλυσης και εξειδίκευσης 
προκειμένου να είναι «διαχειρίσιμες». Σημαντικές εστίες κινδύνων αναδεικνύονται από το 
χρόνο και την πληρότητα της εξειδίκευσης, ιδιαίτερα σε έργα που συγκεντρώνουν 
σύνθετες και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες μελέτης και αδειοδότησης. 

• Η συνεκτικότητα της σχέσης στρατηγικής – προτεραιοτήτων – παρεμβάσεων οφείλει να 
λάβει υπόψη της και το σύστημα των Δικαιούχων, η ποιοτική αποτελεσματικότητα του  
οποίου αναμένεται να ενδυναμωθεί μέσω σειράς υποστηρικτικών παρεμβάσεων.  

 

1.4 Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις Εθνικές 
πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Η συνεκτικότητα της στρατηγικής του Προγράμματος αποτιμάται με: 

• Τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ), 

• Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, 

• Το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η συνέπεια (και η συμβολή) της στρατηγικής του ΠΕΠ με τις ανωτέρω πολιτικές εξετάσθηκε: 

• Σε όρους περιεχομένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των μέτρων πολιτικής, 
διερευνώντας με βάση ποιοτική προσέγγιση ποια μέτρα / προτεραιότητες προτείνονται-
εντάσσονται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανωτέρω ευρωπαϊκές και εθνικές 
προτεραιότητες 

• Σε όρους χρηματοδοτικής συμβολής 

Από τις σχετικές συσχετίσεις εξάγεται συνολικά το συμπέρασμα ότι το ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων 
Αιγαίου ικανοποιεί με επάρκεια όλες τις ανωτέρω πολιτικές.  

 

1.5 Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
Σε επίπεδο του οργανωτικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ήτοι στην εξέταση της 
σχέσης παρεμβάσεων, πόρων μέσων και δεικτών, τα αναφερόμενα στο κείμενο της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης συνοψίζονται:  

• στην αναζήτηση από τον Σ.Α. κατάλληλων δεικτών και στόχων στο πλαίσιο των Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη και, στην επιλογή 
δέσμης καταλληλότερων δεικτών εκροών και αποτελέσματος από ένα ευρύτερο δείγμα, 
μέσω: 
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◊ ελέγχου αντιστοιχίας δεικτών και παρεμβάσεων, 

◊ μεγιστοποίησης της ορθολογικής απεικόνισης των παρεμβάσεων του 
Προγράμματος.  

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων έλαβε 
υπόψη της ότι: 

• Στο Πρόγραμμα απαιτείται να περιέχεται ένας περιορισμένος αριθμό δεικτών με τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους που θα επιτευχθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής 
περιόδου.  

• Οι δείκτες εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων και οι στόχοι τους προτείνονται, στη 
βάση των προγραμματισμένων οικονομικών κατανομών στους διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων.  

• Η αξιολόγηση οφείλει να επικυρώσει την καταλληλότητα της διάρθρωσης και της 
ιεράρχησης των στόχων και των δεικτών που έχουν προσδιορισθεί, καθώς επίσης και της 
προτεινόμενης ποσοτικοποίησης, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας και κατάλληλων 
συγκριτικών μετρήσεων.  

• Η αξιολόγηση πρέπει να ελέγξει την αιτιότητα μεταξύ των εκροών, των αποτελεσμάτων 
και των επιπτώσεων και να υποβάλει συστάσεις για βελτιώσεις, εάν κρίνεται απαραίτητο.  

Το προτεινόμενο σύστημα δεικτών εξετάζεται ως προς την ικανοποίηση των ακόλουθων 
κριτηρίων:  

◊ να είναι αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που 
έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα,  

◊ να είναι μετρήσιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς ως 
τιμές βάσης και τιμές στόχου  

◊ οι τιμές – στόχοι τους να μπορούν να επιτευχθούν με τους οικονομικούς 
πόρους που διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες και  

◊ αυτοί οι δείκτες και οι τιμές – στόχοι τους να μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

Προσδιορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 21 δεικτών εκροών -ως απόρροια της στοχευμένης 
στρατηγικής- και 16 δεικτών αποτελεσμάτων, οι οποίοι διαμορφώνουν μια ενιαία 
«πλατφόρμα» στο ΠΕΠ, παρά το πρόβλημα διαφορετικού μοναδιαίου κόστους, που πηγάζει 
από τη νησιωτικότητα. 

Οι προτεινόμενοι δείκτες εκτιμάται ότι απεικονίζουν με σαφήνεια τους τιθέμενους στόχους και 
αποτελούν αντικειμενική βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του 
Προγράμματος. Οι δείκτες του Προγράμματος απεικονίζονται συνολικά στον Πίνακα 
που ακολουθεί: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικής οδοποιίας (Ε) 

Χ Χ Χ 

Λιμένες που αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ Χ 

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Ε)  Χ  

Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (Ε)   Χ 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ε)   Χ 

Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (Α) Χ Χ  

Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (Α)  Χ  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο 
ενέργειας (Α) 

  Χ 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (E) Χ Χ Χ 

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (Ε)   Χ 

Δημιουργία clusters (Ε)   Χ 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην 
καθημερινή τους λειτουργία (Ε) 

  Χ 

Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν 
ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital 
και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ε) 

  Χ 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις (Ε) 

  Χ 

Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δομές στήριξης (Ε)   Χ 

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ (Ε)   Χ 

Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους 
εξοπλισμούς ΤΠΕ (Α) 

  Χ 

Ποσοστό επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών (Α) 

  χ 

Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από ΜΜΕ (Α)   Χ 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (Α) Χ Χ  

Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Α) Χ  Χ 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής 
Ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω διαδικτύου (Α) 

  Χ 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά 
(Α) 

  Χ 

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες 
υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός 
Δημόσιας Διοίκησης) (Α) 

  Χ 

Νέες ΕΕΛ (Ε) Χ   

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ  

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται 
(Ε) 

 Χ  

ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (Ε) Χ Χ  

Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ  

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (Ε)   Χ 

Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (Ε) Χ Χ Χ 

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Ε) Χ Χ Χ 

Ποσοστό Ισοδύναμου Πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ Χ   
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
(Α) 

Ποσοστό Πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ-ΣΜΑ (Α) Χ Χ  

Πληθυσμός που καλύπτεται από αναβαθμισμένα δίκτυα 
ύδρευσης (Α) 

 Χ  

Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία (Α) 

  Χ 

Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται % 
(Α) 

 Χ Χ 

Συνακόλουθα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Προγράμματος 
εκφράζουν μία λογική εστίασης και διακρίνονται από την απλότητα της μέτρησης και της 
χρηστικότητας σε κάθε φάση υλοποίησης του Προγράμματος.  

 

1.6 Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων/διαδικασιών εφαρμογής 
Τα Συστήματα Επιτελικής Εποπτείας και Διαχείρισης / Ελέγχου (ΣΕΕ και ΣΔΕ) του 
Προγράμματος:  

• Προσδιορίζουν τις Αρχές και τους Φορείς που θα αναλάβουν τους ρόλους της αρχής 
διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου που απαιτούνται από το 
άρθρο 59 του Κανονισμού 1083/2006.  

• Εξειδικεύουν επαρκώς τα επιμέρους στοιχεία του «συστήματος» που προβλέπεται για την 
παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΠΕΠ και της αποτελεσματικότητας του 
(εξειδίκευση / περιεχόμενο ΣΕΕ και ΣΔΕ).   

• Προβλέπουν τα επίπεδα και την κλιμάκωση των αξιολογήσεων του ΠΕΠ της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

• Περιγράφουν το πλαίσιο και τους μηχανισμούς πληροφόρησης και δημοσιότητας με τους 
οποίους θα ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές διατάξεις για τη δημοσιότητα 
του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου και των έργων και την 
πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων.  

• Προβλέπουν τις διαδικασίες κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηματοδοτικών ροών 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνειά τους.  

• Προσδιορίζουν τη διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτούνται για 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας 
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

• Διασφαλίζουν και αναδεικνύουν την εταιρική σχέση.  

• Προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και προβλέπουν την αρχή της μη διάκρισης  
(ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, της αρχής της μη διάκρισης και της 
προσβασιμότητας, κ.λπ.). 

• Προβλέπουν τη «ρήτρα ευελιξίας», σε εφαρμογή του άρθρου 34 του Καν.1083/06, ενώ 
επεξεργάζονται ειδικά και λοιπά θέματα (λ.χ. μηχανισμοί που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των δράσεων των κοινωνικών εταίρων σε εφαρμογή του άρθρου 5, παρ.3 του 
Καν. 1081/06 δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, ίσες ευκαιρίες,  διαχειριστική 
επάρκεια των δυνητικών δικαιούχων των ΠΕΠ κ.λπ.). 

• Προβλέπουν νέα / σύγχρονα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (σύμφωνα με το άρθρο 
44 του Καν.1083/06). 

• Οριοθετούν σαφώς τις προϋποθέσεις για τα έργα που η εκτέλεσή τους γίνεται σε δύο 
προγραμματικές περιόδους (έργα γέφυρες). 

Από την επισκόπηση των ΣΕΕ και ΣΔΕ, διαπιστώνονται τα εξής βασικά σημεία: 
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• Επιχειρείται εξορθολογισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των μηχανισμών, με 
επιμερισμό και σαφήνεια στη διατύπωση των αρμοδιοτήτων τους και με κεντρικό, σαφή 
και αυστηρό συντονισμό, το οποίο θα δημιουργήσει τις συνθήκες μικρότερης 
επιβάρυνσης των συστημάτων, με θετικά αποτελέσματα στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Προγράμματος. 

• Η μείωση του αριθμού των δικαιούχων / φορέων υλοποίησης, με παράλληλη 
ενδυνάμωση της ικανότητάς τους, θεωρείται θετική παράμετρος για τα συστήματα 
εφαρμογής του Προγράμματος. 

• Ο προγραμματισμός δημιουργίας / λειτουργίας συντονιστικών μηχανισμών για δράσεις 
που άπτονται σημαντικών εθνικών και κοινοτικών πολιτικών δημιουργεί τις προοπτικές 
ορθολογικής, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης στην 
Χωρική Ενότητα. 

• Η δυνατότητα που διαφαίνεται και, αφορά στη σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος 
εφαρμογής με το νέο, δημιουργεί θετικές προοπτικές έγκαιρης ενεργοποίησης του νέου, 
αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη η για δύο έτη ακόμη «επιβάρυνση» του υπάρχοντος 
συστήματος από την υλοποίηση του Προγράμματος της περιόδου 2000-2006. 

• Οι διαδικασίες σχεδιασμού, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, καθώς και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με 
εκείνες του Κράτους-Μέλους ή/και της Περιφέρειας, προάγουν και ενδυναμώνουν την 
εταιρική σχέση. 

 

1.7 Η συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση της 
χωρικής διάστασης του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου 

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει συγκεκριμένη «χωρική διάσταση», καθώς λαμβάνεται υπόψη 
κατά το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, αναλύεται διεξοδικά μέσω της Ενότητας 1 και 
συγκεκριμένα της υποενότητας «Η χωρική διάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων».  

Ειδικότερα: 

• Αναλύονται, σε περιφερειακό επίπεδο, οι ανισότητες όπως αποτυπώνονται στα 
πληθυσμιακά μεγέθη, στο ΑΕΠ, στη συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

• Προσδιορίζονται οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται στις ορεινές, ημιορεινές και πεδινές 
περιοχές 

• Υπογραμμίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

• Με δεδομένη τη νησιωτικότητα και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες που αυτή ορίζει 
σημειώνονται ιδιαιτέρως τα θέματα που αφορούν τα μικρά νησιά σε επίπεδο Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. 

Όσον αφορά στις επιμέρους διοικητικές Περιφέρειες της χωρικής ενότητας: 

• Η χωρική θεώρηση της Περιφέρειας Κρήτης αντανακλά στην ανάλυση των ορεινών και 
αγροτικών δεδομένων που προσδιορίζουν και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.  Ως 
προς την αστική ανάπτυξη αναφέρονται οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικού τύπου 
ενώ γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι τόσο η 
αστική ανάπτυξη όσο και η ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών περιοχών αποτελούν 
διακριτούς στόχους (ειδικοί στόχοι) της Περιφέρειας για την 4η προγραμματική περίοδο. 

• Προσδιορίζονται περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με ιδιαίτερα χωρικά 
χαρακτηριστικά, κυρίως γεωφυσικά και δημογραφικά, τα οποία αναφέρονται στην 
αστικότητα, στην ορεινότητα, στην αραιοκατοίκηση και στον αγροτικό χαρακτήρα, σε 
επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος. Παράλληλα, προσδιορίζονται, τα μικρά νησιά, ως 
περιοχές ιδιαίτερων παρεμβάσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά των συγκεκριμένων τύπων 
περιοχών, μπορούν σε ένα βαθμό να προσδιορίσουν και τα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά των Δημοτικών Διαμερισμάτων και νησιών και ως εκ τούτου και τις 
ανάγκες τους για άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διανομαρχιακών-διανησιωτικών 
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ανισοτήτων. Η συστηματοποίηση της τυπολογίας των περιοχών αυτών, θα οδηγήσει στον  
προσδιορισμό συγκεκριμένων υποπεριοχών με ομοειδή χαρακτηριστικά, με στόχο την 
ανάδειξη οικιστικών κέντρων με αστικές λειτουργίες και λειτουργική διασύνδεσή τους  με 
περιοχές ιδιαίτερων αναπτυξιακών και χωρικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Αυτό εξ άλλου αναφέρεται και στο 
Πρόγραμμα της Περιφέρειας, με τον προσδιορισμό κατάλληλων κριτηρίων, όσον αφορά 
στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής αναγέννησης. 

• Η χωρική προσέγγιση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εστιάζεται στην έννοια της 
νησιωτικότητας, δηλαδή στη λογική μικρών – μεγάλων νησιών επιχειρώντας μια 
κατηγοριοποίηση των νησιών σε δυο ταχύτητες από πλευράς ανάπτυξης και 
αντιμετώπισης των σχετικών αδυναμιών και αναγκών με διαφοροποιημένη προσέγγιση. 
Η ως άνω χωρική προσέγγιση αναφέρεται στα ανεπτυγμένα οικονομικά και διοικητικά 
νησιά / κέντρα, στα οποία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και υφίσταται τώρα η ανάγκη του ποιοτικού 
άλματος τόσο σε διοικητικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στα μικρότερα νησιά, στα 
οποία οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρής κλίμακας και αποτελέσματος 
και στα οποία υπάρχει ακόμη ευρύ πεδίο για ενέργειες, που θα οδηγήσουν στην 
οικονομική και κοινωνική ενδοπεριφερειακή σύγκλιση. 

1.8 Μεγιστοποίηση της Κοινοτικής Προστιθέμενης Αξίας (ΚΠΑ) 
Η εκτίμηση της ΚΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά το έτος 2006 θα πρέπει να 
ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια (γίνεται συνοπτική ποιοτική εκτίμηση και 
αναφορά): 

1. Προστιθέμενη Αξία Συνοχής:  

◊ Διαμορφώνεται μακρόπνοη περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική, σε 
συνέργια με την αντίστοιχη εθνική (συνεκτιμώμενων των επιμέρους 
τομεακών πολιτικών), με διακριτούς μεσοπρόθεσμους στόχους για το τέλος 
της νέας επταετούς προγραμματικής περιόδου. 

◊ Αναδεικνύεται συμβολή του Προγράμματος στη μείωση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων διαπεριφερειακά και ενδοπεριφερειακά και 
συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη (λ.χ. δημιουργία ή διατήρηση 
απασχόλησης, δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης κλπ), 

◊ Το ΠΕΠ συνεισφέρει στην ΚΠΑ σε πεδία όπως η αύξηση του Α.Ε.Π., οι 
επενδύσεις και η απασχόληση, λόγω της εφαρμογής του σε Περιφέρειες 
Στόχου 1, ενώ οι παρεμβάσεις του Στόχου 2 συνεισφέρουν σε περισσότερο 
ποιοτικές διαστάσεις της Προστιθέμενης Αξίας. 

◊ Ενσωματώνεται το περιβαλλοντικό κεκτημένο, που οριοθετούν οι οδηγίες της 
Ε.Ε και η Στρατηγική του Γκέτεμποργκ. 

2. Πολιτική Προστιθέμενη Αξία:  

◊ Προωθείται βελτίωση της διακυβέρνησης, μέσω της αξιοποίησης της 
διαμορφωθείσας στο πλαίσιο της εθνικής διαμόρφωσης μιας εταιρικής 
σχέσης με την ευρεία συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, στη φάση του προγραμματισμού 
και με την ουσιαστική αξιοποίηση των επιμέρους προτάσεων της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης του 
Προγράμματος. 

3. Προστιθέμενη Αξία της Πολιτικής:  

◊ Προβλέπεται η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κινητοποίηση 
πρόσθετων πόρων από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της αξιοποίησης Συνολικών 
Επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων στο πλαίσιο των 
Προτύπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης κ.λπ.   

◊ Σε ορισμένες παρεμβάσεις, προβλέπεται μεταφορά διεθνώς επιτυχημένων 
πρακτικών στις εσωτερικές / περιφερειακές πολιτικές και πρακτικές. 
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4. Επιχειρησιακή Προστιθέμενη Αξία:  

◊ Στην ΚΠΑ συμβάλλουν σημαντικά τα Συστήματα Επιτελικής Εποπτείας 
(Σ.Ε.Ε.) και τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), τα οποία   
καλύπτουν όλα τα στάδια εφαρμογής του Προγράμματος (Σχεδιασμού, 
ανάλυσης, διαμόρφωσης της στρατηγικής, προγραμματισμού και 
χρηματοδότησης, διαβούλευσης, χρηματοδοτικής κατανομής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης). 

◊ Με τα Σ.Ε.Ε. αναδεικνύεται η εταιρική σχέση ως θεμελιώδης αρχή 
προγραμματισμού στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, 

5. Ενσωμάτωση-διάχυση της Προστιθέμενης Αξίας:  

◊ Ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση καλών πρακτικών. 

◊ Καλλιέργεια της «μάθησης»  και προαγωγή της καινοτομίας σε συνδυασμό 
με τη διάδοση νέων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή οικονομικού και 
κοινωνικού οφέλους «αξίας». 

 

1.9 Αειφόρος ανάπτυξη – Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
Για τη διαμόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. 

Σε γενικές γραμμές, η προτεινόμενη στοχοθεσία του ΠΕΠ περιλαμβάνει ικανοποιητικούς 
περιβαλλοντικούς στόχους, έτσι ώστε κατά πάσα πιθανότητα να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ.    

Με την υλοποίηση του επιδιώκεται η περιβαλλοντική αειφορία και τίθενται ορισμένοι ποσοτικοί 
στόχοι.  Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ προβλέπεται να έχουν θετική συνεισφορά στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη με βάση την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την 
Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Με βάση αυτές τις δράσεις του Προγράμματος, η μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης κατόπιν εξέτασης διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων αποφαίνεται ότι αυτή η 
προσέγγιση του Προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη όλων όσων έχουν προηγηθεί περί 
συμπληρωματικότητας των δράσεων του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», είναι η πλέον κατάλληλη για την περιβαλλοντική 
προστασία της Περιφέρειας και τη διασφάλιση Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Τα στάδια που προβλέπονται στην ΚΥΑ 107017/9.2006, με την οποία εναρμονίστηκε η 
Οδηγία 2001/42 φαίνεται, κατά την ΣΜΠΕ, ότι εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση του ΕΠ.  

Οι στόχοι, που διατυπώνονται στο ΕΠ είναι συμβατοί με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στον 
τομέα του Περιβάλλοντος.  Οι στόχοι που τίθενται στο ΠΕΠ αφορούν και αντιμετώπιση 
βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες, που 
τίθενται στην ευρωπαϊκή πολιτική για το Περιβάλλον, ενώ βάσει των διατάξεων εφαρμογής 
αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η αρχή της εταιρικότητας ώστε να επιτυγχάνεται ευρεία και 
αποτελεσματική «περιβαλλοντική» συμμετοχή. 

1.10 Ενσωμάτωση της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων 
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την 
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση,  καθώς και την προσέγγιση του 
Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ , το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   διασφαλίζει:  

• την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες 
περιλαμβάνει.   

◊ την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων 
του.  

◊ καθώς και την μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής η της εθνοτικής καταγωγής, 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

21

της θρησκείας η των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας η 
του γενετήσιου προσανατολισμού,  με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες 
περιλαμβάνει.  

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στον τομέα αυτό πρόκειται να δεσμευτεί  με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο 
συγκεκριμένο ποσοστό από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. Το ποσοστό αυτό θα 
καθορισθεί με απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησής του. 

Πρόσθετες πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών θα 
αποτελέσουν η ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες υπέρ της ισότητας των φύλων, η προαγωγή προγραμμάτων για την ισότητα 
των φύλων στο χώρο εργασίας, η δημιουργία κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη 
ενδο-επιχειρησιακών δομών υποστήριξης των γυναικών και συμφιλίωσης του οικογενειακού 
και εργασιακού βίου, και η συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων στην υλοποίηση 
δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων στην εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών σε θέματα 
ισότητας και ενσωμάτωση της έννοιας της ισότητας στις διοικητικές πρακτικές.  

Όσον αφορά στις πολιτικές που θα προωθούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, πέραν της 
ενίσχυσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από γυναίκες, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει 
να δοθεί και στην προετοιμασία, ωρίμανση και υποστήριξη των συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και λειτουργίας τους, ώστε 
να αντιμετωπιστεί η χρονικά περιορισμένη βιωσιμότητα που παρατηρείται στις επιχειρήσεις 
που δημιουργούνται από γυναίκες. 

Τα παραπάνω θέματα προβλέπεται να διατρέχουν οριζόντια όλο το φάσμα των συντελεστών 
προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΕΠ της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου (στο βαθμό που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των 
οργάνων διοίκησης και διαχείρισης του Προγράμματος) και σε συντονισμό με το σχετικό Ε.Π. 
«Ανθρώπινοι Πόροι». 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου θα αξιοποιηθούν 
μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες που αφορούν στη θέσπιση πλαισίου που ενισχύουν την αρχή 
της μη-διάκρισης, όπως λ.χ. μείωση χάσματος στις αμοιβές, άρση των εμποδίων στην 
επαγγελματική εξέλιξη, διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και λοιπά 
μέτρα, όπως μέτρα συμβατότητας επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, που θα 
παροτρύνουν τις γυναίκες να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, ώστε να 
αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης της χώρας. 

1.11 Διαδικασία σχεδιασμού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 
Γενικά: Σε εφαρμογή της οριζόντιας οδηγίας του ΥΠΟΙΟ, ακολουθήθηκε και από τις τρεις (3) 
Περιφέρειες της χωρικής ενότητας ανοιχτή κοινωνική διαβούλευση, η οποία διήρκεσε περίπου 
15 μήνες. Η κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και της αυτοδιοίκησης ήταν συνολική και 
μπορεί να εκτιμηθεί ως αποτελεσματική. Η διαβούλευση στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 
ακολούθησε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο προδιαγράφηκε από τα ακόλουθα έγγραφα: 

Την 23681/ΕΥΣΑΠ 82/04.06.2004 1η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Την 42154/ΕΥΣΑΠ 1861/24.10.2004 2η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Την 3794/31.05.2006 3η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Την ΕΥΣΑΠ 2545/28.07.2006 1η Τεχνική Οδηγία του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Στο πλαίσιο της Εγκυκλίου 2, προετοιμάσθηκαν «αναπτυξιακά προγράμματα» για κάθε 
Περιφέρεια τα οποία τέθηκαν σε δημόσιο διάλογο, μέσω ημερίδων, συναντήσεων εργασίας 
και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων (Μάιος-Ιούλιος 2005).  

Ταυτόχρονα, συγκροτήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια «Ομάδες Σχεδιασμού Προγραμμάτων» 
(ΟΣΠ), ενώ στο επίπεδο της Χωρικής Ενότητας λειτούργησε σε συνεργασία και υπό την 
καθοδήγηση του ΥΠΟΙΟ, Ομάδα Σχεδιασμού με εκπροσώπους των επιμέρους ΟΣΠ, με 
λειτουργίες συντονιστικού / καθοδηγητικού οργάνου, κυρίως ως προς τη Στρατηγική και 
Επιχειρησιακή συνέπεια του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου με το σχεδιασμό σε επίπεδο 
Περιφέρειας.
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2. Εισαγωγή και παραδοχές μεθοδολογικής προσέγγισης 

2.1 Γενικά 
Το παρόν αποτελεί την τελική Έκθεση της Εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το οποίο αναφέρεται στις Περιφέρειες 
Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Η Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος υλοποιείται βάσει της από 15/12/2006 Σύμβασης, μεταξύ της ΕΥΔ του ΠΕΠ 
Κρήτης και του Συμβούλου Αξιολόγησης: NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης AE. 

Το ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 χαρακτηρίζεται ως 
Πρόγραμμα «Multi-objective», λόγω της  ταυτόχρονης εφαρμογής του σε Περιφέρειες των 
Στόχων 1 και 2. Η αρχιτεκτονική της στρατηγικής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είναι συμβατή ως 
προς τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και, ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση)1 
και 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση)2 των Ταμείων.  

Ουσιαστικά η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν παραμένει σε επίπεδο αποτίμησης του 
Προγράμματος,  αλλά αποτελεί χρηστικό και επιχειρησιακό εργαλείο για τη βελτίωση του 
σχεδιασμού του ενιαίου Προγράμματος, το οποίο σημειωτέον δεν προκύπτει ως «άθροισμα» 
των προγραμμάτων των τριών Περιφερειών, αλλά συνδυάζει αποτελεσματικά και δημιουργικά 
τις επιμέρους περιφερειακές στρατηγικές σε ένα κοινό μείγμα πολιτικής.  

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 
συνέβαλε κυρίως σε τρία επίπεδα: 

• Στο επίπεδο του σχολιασμού του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του ΠΕΠ της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 

• Στο επίπεδο συμπλήρωσης της κατάρτισης των επιμέρους αναπτυξιακών προγραμμάτων 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου ώστε να εξελίσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο 
σχεδιασμού και, στο σύνολό τους, να ικανοποιούν το «παραδεκτό» του Προγράμματος σε 
σχέση με τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού, 

• Στο επίπεδο της βελτιστοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
μέσω του εμπλουτισμού του με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, ύστερα από τις 
συζητήσεις και τις κοινές συνεδριάσεις των ΟΣΠ των Προγραμμάτων των τριών 
διοικητικών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας με το Σύμβουλο Αξιολόγησης. 

Οι τρεις ΟΣΠ λειτούργησαν ως «στρατηγικοί εταίροι» (strategic stakeholder) του 
Προγράμματος, συμβάλλοντας στην ποιότητα του έργου της αξιολόγησης (quality of 
evaluation)3. H ποιότητα ως ικανή και αναγκαία συνθήκη του έργου της αξιολόγησης 
υιοθετήθηκε από τον Σ.Α.: 

• με βασική λειτουργία την επιβεβαίωση / τεκμηρίωση των προτάσεων (accountability of 
evaluation),  

• με την κατάλληλη πληροφόρηση των τριών ΟΣΠ με στόχο να λαμβάνονται ορθές και 
τεκμηριωμένες αποφάσεις 

• με συνεκτίμηση της ανοιχτής κοινωνικής διαβούλευσης που προηγήθηκε και στις τρεις 
Περιφέρειες.4 

Οι προτάσεις του Σ.Α. συζητήθηκαν στις κοινές συνεδριάσεις των  ΟΣΠ των Περιφερειών και 

                                                      

 
1 Ο Στόχος 1 για τη Σύγκλιση (Convergence Objective) περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, 
ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος ) και τις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (Αττική, Κ. και Δ. 
Μακεδονία) 
2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας) 
3 Preparing an evaluation with quality as a priority, C3E, Building on MEANS, Σεμινάριο, Μάϊος 2000, Βρυξέλλες 
4 Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου, Η. Κουρλιούρος, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001. 
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αποτέλεσαν βασική εισροή στις βελτιωμένες εκδόσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, αφορούσαν δε κυρίως: 

• σε επισημάνσεις και σενάρια για τη συμπλήρωση πιθανών κενών και αδυναμιών, 
τεχνικού και ουσιαστικού χαρακτήρα (λ.χ. υιοθέτηση δομής Προγράμματος με βάση 
κατευθύνσεις ΥΠΟΙΟ, το πλαίσιο των Διαρθρωτικών Κανονισμών και των εγγράφων 
εργασίας, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στη λογική του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος, κατάληξη της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σε κωδικοποιημένα 
κοινά προβλήματα και ανάγκες),  

• στη διασφάλιση της πληρότητας και της εσωτερικής και εξωτερικής συνέπειας της 
στρατηγικής του Προγράμματος (λ.χ. διατύπωση συνεκτικών και ιεραρχημένων 
προβλημάτων και αναγκών, συσχέτιση με SWOT και, αυτών, τόσο με τη στρατηγική / 
μείγμα πολιτικής και τους γενικούς / ειδικούς στόχους του Προγράμματος, όσο και με τις 
εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις), 

• στην επάρκεια και στην πληρότητα της διατύπωσης της στρατηγικής,  

• στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων του Προγράμματος 
σε σχέση με την επίτευξη των στρατηγικών/γενικών στόχων, 

• στην εκτίμηση του βαθμού πιθανής επικινδυνότητας που αναδύεται κατά την υλοποίηση 
της στρατηγικής/ προτεραιοτήτων του Προγράμματος,  

• στην ενιαία –κατά το δυνατόν- και τεκμηριωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, όσον αφορά 
στην υιοθέτηση δεικτών, μετρήσιμων και στο επίπεδο του ΕΣΠΑ.  

• Η διεργασία αυτή συνέβαλε στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του ΠΕΠ της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, καθιστώντας την εκ των προτέρων αξιολόγηση 
χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση του Προγράμματος (πέρα από το ρόλο 
της ως μέσου αποτίμησης), προσδίδοντας εντέλει στην εκ των προτέρων αξιολόγηση 
επιχειρησιακό χαρακτήρα και συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία.  

2.2 Διάρθρωση της εκ των προτέρων Αξιολόγησης 
Η παρούσα έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας 
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου διαρθρώνεται σε εννέα (9) κεφάλαια ως εξής: 

• 1ο κεφάλαιο: Σύνοψη Συμπερασμάτων και Εισηγήσεων  

• 2ο κεφάλαιο: Εισαγωγή 

• 3ο κεφάλαιο: Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων 
αναγκών 

• 4ο κεφάλαιο: Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής 

• 5ο κεφάλαιο: Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και 
εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις 

• 6ο κεφάλαιο: Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 

• 7ο κεφάλαιο: Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών εφαρμογής 

• 8ο κεφάλαιο: Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση της χωρικής 
διάστασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• 9ο κεφάλαιο: Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία 

2.3 Παραδοχές μεθοδολογικής προσέγγισης 
Το παρόν αποτελεί το τελικό Παραδοτέο του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων 
Αιγαίου και στηρίζεται μεθοδολογικά στις βασικές κατευθύνσεις που θέτει η   Εγκύκλιος «Για 
τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
περιόδου 2007-2013» (ΑΠ 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813/6-6-2006) και το πλαίσιο εργασίας που 
προσδιορίζουν τόσο το σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο 
Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006. Βασίζεται, επίσης, στις ειδικές κατευθύνσεις για τα  «Multi-
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objective» Προγράμματα, όπως προκύπτουν από το Έγγραφο REGIO B1/LZ/al D(2006) 
210386/27/04/2006. 

Καθώς βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου της αξιολόγησης αποτελεί η «επιχειρησιακή 
αξιοποίηση» της ex-ante Αξιολόγησης από τις Αρμόδιες Αρχές Σχεδιασμού (Περιφέρειες 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου), έτσι ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή στον 
επιτυχή σχεδιασμό του Προγράμματος, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (Σ.Α.) εντόπισε 
συγκεκριμένα κενά κατά το σχεδιασμό και προχώρησε σε συστάσεις συμπληρώσεων και 
βελτιώσεων τόσο κατά τις πρώτες εκδόσεις του προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) όσο και 
στις τελικές (Ανεπίσημη υποβολή - Μάρτιος 2007, Επίσημη υποβολή - Ιούλιος 2007). 

Επιπλέον, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης έχοντας υπόψη τα κοινά αναπτυξιακά δεδομένα των 
τριών περιφερειών που συνιστούν τη Χωρική Ενότητα εμπλούτισε τη μεθοδολογική του 
προσέγγιση με επιπρόσθετες παραδοχές. 

Συγκεκριμένα: 

• Ο νησιωτικός χαρακτήρας των τριών Περιφερειών δημιουργεί συγκεκριμένους 
περιορισμούς όσον αφορά στην αναπτυξιακή του πορεία οι οποίοι πρόκειται να 
αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτης-Νήσων Αιγαίου. 

• Το γεγονός ότι η αειφορική αναπτυξιακή προοπτική των νησιών οφείλει να βασίζεται σε 
μια συνετή και ευαίσθητη διαχείριση της σχέσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων με τον 
τουρισμό και την οικιστική δραστηριότητα. 

• Το γεγονός ότι η στρατηγική ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου θα βασιστεί στην τοπική 
εξειδίκευση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με έμφαση στις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που δίνει η βιώσιμη αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών 
και ιδιαιτεροτήτων. 

• Η «περιφερειακότητα» των Περιφερειών, σε σχέση με τις λοιπές περιφέρειες του 
σημερινού ευρωπαϊκού χώρου  

• Η γεωγραφική της θέση της Χωρικής Ενότητας και ο προσανατολισμός της προς τον έξω 
χώρο, τόσο στο διεθνές περιβάλλον, όσο και στον ευρωπαϊκό και το μεσογειακό χώρο 
αφενός, μέσω της οικονομικής δράσης και αφετέρου μέσω της πανεπιστημιακής και 
ερευνητικής δραστηριότητας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και λοιποί 
ερευνητικοί φορείς) 

• Την ύπαρξη «κοινού κορμού παρεμβάσεων» για όλες τις Περιφέρειες ανεξαρτήτου 
καθεστώτος (3η Εγκύκλιος, Ενότητα 4.2.1.).  

• Τη χρηματοδότηση του Στόχου 1 τόσο από τα Τομεακά Προγράμματα όσο και από το 
ΠΕΠ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη κατανομή των πόρων (3η Εγκύκλιος, 
Ενότητα 4.2.2.).  

• Τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του Στόχου 2 από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» μέσω του 
ΕΚΤ.   

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 σχετικά με τον τύπο χορηγήσεων στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων του ΕΤΠΑ για τους Στόχους 1 και 2. 

• Τη συμπλήρωση συγκεκριμένων υποδειγμάτων πινάκων αποτύπωσης του 
χρηματοδοτικού σχήματος του προγράμματος (Πίνακας 12, 3η Εγκύκλιος) και της 
κατηγοριοποίησης των πεδίων παρέμβασης του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Πίνακας 10, 
3η Εγκύκλιος σε συνδυασμό με τις οδηγίες του παραρτήματος ΙΙΙ της 4ης Εγκυκλίου). 

• Τις αναλυτικές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τη δομή των Προγραμμάτων ανά 
Ενότητα Εργασίας (Τεχνική Οδηγία 1, ΕΥΣΑΠ 2545, 4η Εγκύκλιος). 

Οι παραπάνω παραδοχές σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών οδηγούν στη σχηματοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τέσσερις «πυλώνες», όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω 
σχήμα.  

Ειδικότερα: 
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◊ Τα βασικά κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας (1ος 
πυλώνας) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Ανάλυσης της Υφιστάμενης Κατάστασης (2ος πυλώνας) 

◊ Η εξέταση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της Χωρικής 
Ενότητας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και απειλές, θα επιβεβαιώσει την 
ιεράρχηση των αναγκών.  

◊ Το «Όραμα» της Χωρικής Ενότητας το οποίο αναλύεται σε Στρατηγικούς, 
Γενικούς και Ειδικούς Στόχους, εξυπηρετεί τις ανάγκες που έχει καταδείξει η 
Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης. 

◊ Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι οποίοι τμηματοποιούν τη 
Στρατηγική σε Ειδικούς Στόχους, υλοποιούνται μέσω παρεμβάσεων (3ος 
πυλώνας) και καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα / απαντήσεις στις 
ανάγκες (4ος πυλώνας) της Χωρικής Ενότητας. 

Η εργασία του Σ.Α. στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Παραδοτέου καταδεικνύει κατά πόσο στο 
προτεινόμενο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ικανοποιούνται οι συνθήκες που 
αποτυπώνονται στο επόμενο σχήμα και προτείνει βελτιώσεις και προσθήκες όταν και όπου 
κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή αναπτυξιακή προετοιμασία της Χωρικής Ενότητας 
στην 4η Προγραμματική Περίοδο.  
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2.4 Συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους του 
Προγράμματος  

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της 
Xωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», τους επιμέρους γενικούς και ειδικούς 
στόχους, καθώς και τις παρεμβάσεις και τα μέσα που εξειδικεύουν και υλοποιούν τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

Η στρατηγική του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
χαρακτηρίζεται από καθολική προσέγγιση και αποκωδικοποιείται σε επιμέρους επιχειρησιακές 
στρατηγικές, στις οποίες ενσωματώνονται, αφενός η στρατηγική και οι αρχές σχεδιασμού του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και, αφετέρου, οι ειδικότερες στρατηγικές επιλογές των τομεακών 
πολιτικών, οι οποίες εξειδικεύονται χωρικά στις δύο παραπάνω κατηγορίες ενισχυμένων 
περιφερειών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές επιφέρουν σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές 
διαφοροποιήσεις στις παρεμβάσεις και στα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Προγράμματος. 

Γενικά Χρηματοδοτικά δεδομένα. 

Το ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα 
εφαρμογής σε επιλέξιμες Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2, η οποία επιφέρει ιδιαιτερότητες στη 
σχέση εθνικών και κοινοτικών πόρων.  

Η Κοινοτική Συνδρομή (Κ.Σ.) ανέρχεται σε 871.300.178 εκ €, τα οποία κατανέμονται ανά 
διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 

• Κρήτη: 423.000.000 € ή το 48,55% του συνόλου. 

• Νότιο Αιγαίο: 140.300.178 € ή το 16,10% του συνόλου.  

• Βόρειο Αιγαίο: 308.000.000 € ή το 35,35% του συνόλου. 

 Διάρθρωση του Προγράμματος 

Το κείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας 
«Κρήτης – Νήσων Αιγαίου,  διαρθρώνεται στα ακόλουθα Κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση της Κατάστασης κατά την Έναρξη της Προγραμματικής 
Περιόδου. 

Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ακολουθεί τη λογική της ανάλυσης του εξωτερικού 
και του εσωτερικού περιβάλλοντος, με στόχο να τεκμηριωθούν με σαφήνεια και 
αντικειμενικότητα προβλήματα και ανάγκες. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 
ακολουθεί τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, αναπτύσσεται τόσο σε επίπεδο Χωρικής 
Ενότητας, περιλαμβάνοντας τα κοινά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τα αναπτυξιακά δεδομένα, 
τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ευκαιρίες, όσο και σε επίπεδο Διοικητικής 
Περιφέρειας (για κοινές ομάδες προβλημάτων, πλεονεκτημάτων κ.λπ.). Η διαφοροποίηση της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Περιφέρειας του Στόχου 2 οδηγεί στη μνημόνευση 
ειδικότερων στοιχείων όπως λ.χ. στην αξιοποίηση πλεονεκτημάτων που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ελκυστικότητάς της.  

Όσον αφορά στην ανάλυση του «εξωτερικού περιβάλλοντος», παρουσιάζονται οι στρατηγικές 
και οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και, οι συνέργιες με τις εθνικές Τομεακές Πολιτικές, ενώ 
λόγω της τομεακής βαρύτητας του πρωτογενή τομέα στις περιοχές αναφοράς, γίνεται ειδική 
αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΣΣΑΑ). Στο εξωτερικό 
περιβάλλον συγκαταλέγονται οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή 2007-
2013 και η (αναθεωρημένη) Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΑΣτΛ), η οποία εξειδικεύεται σε 
εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). Τέλος, στην ανάλυση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η οριζόντια διάσταση της ενσωμάτωσης 
της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών.  

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου γίνεται συνολικά 
σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας, αλλά και ανά διοικητική Περιφέρεια. Τέλος, η «σύνθεση» των 
ευρημάτων της υφιστάμενης κατάστασης αξιοποιεί τα δεδομένα της ανάλυσης SWOT, η 
οποία αντίστοιχα επιχειρείται σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» και 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

29

ανά Περιφέρεια. Η «διαδρομή» αυτή οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία αποκωδικοποιούνται 
σε αναπτυξιακά προβλήματα και σε ανάγκες, οι οποίες ιεραρχούνται με βάση ποιοτικά 
κριτήρια.  

Κεφάλαιο 3: Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο 2007 – 2013 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» διατυπώνεται 
μέσω κοινού οράματος και στρατηγικών και γενικών στόχων, μέσω των οποίων 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και οι αναπτυξιακές ανάγκες, ενώ αξιοποιούνται οι ευκαιρίες 
και τα πλεονεκτήματα που καταγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα: Οι πολιτικές αυτές 
συνδέονται με ειδικούς στρατηγικούς στόχους ανά Περιφέρεια, ενώ οι περιφερειακές 
στρατηγικές συνάδουν με την παραπάνω κρίσιμη «διαδρομή». Οι στρατηγικές πολιτικές 
αντιστοιχούνται ευθέως με θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες εξυπηρετούνται από 
συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας.  

Ο «συνδυασμός» θεματικών προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών πολιτικών και η συσχέτισή 
τους με τους γενικούς στόχους του προγράμματος φαίνεται εποπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1 Συνάφεια στρατηγικών / θεματικών προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών 
πολιτικών 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΠ Χ.Ε. Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Α Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 1, 7, 8 

Β Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 4, 5 

Γ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 2, 3, 6, 8 

Δ Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής 
Συνοχής 1, 7, 8 

Η συνοπτική αποτίμηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τεκμηριώνει τη συλλογική και 
συνολική συμβολή της στη βελτίωση του σχεδιασμού. Η στρατηγική και οι αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος επαληθεύονται με την 
εξέταση της συνάφειας της στρατηγικής με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Τέλος, στην 
ίδια ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης. 

Κεφάλαιο 4: Άξονες Προτεραιότητας 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» 
αναλύονται σε επίπεδο θεματικής προτεραιότητας και Περιφέρειας. Η «δομή» παρουσίασης 
κάθε Άξονα, έχει ενιαία μορφή, ως εξής: 

• Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση. Περιλαμβάνονται γενικοί-ειδικοί στόχοι.  

• Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες. 

• Αναμενόμενες επιπτώσεις. 

• Ειδική στόχευση (σε όρους ομάδων-στόχων / τομέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών 
μονάδων). 

• Δράσεις- ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων. Συνολικές Επιχορηγήσεις (global grants). 

• Ειδικά ζητήματα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ) 

• Ειδικά θέματα (ενδεικτικός κατάλογος Μεγάλων Έργων, καινοτόμες και πιλοτικές 
παρεμβάσεις, κ.λπ.). 

• Συμπληρωματικότητα / συνάφεια με άλλες δράσεις. 

• Καθεστώτα Ενίσχυσης. 

Κεφάλαιο 5: Διατάξεις Εφαρμογής. 
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Παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από τον άρθρο 37, παρ. (ζ) του Κανονισμού (ΕΚ) 
1083/2006 ενότητες. 

Κεφάλαιο 6: Χρηματοδότηση. 

Περιλαμβάνονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Προγράμματος, οι οποίοι καλύπτουν τις 
κατευθύνσεις της τρίτης και τέταρτης εγκυκλίου, ήτοι: 

◊ την ετήσια κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος (Πίνακας 
1 του Παραρτήματος XVI του Κανονισμού 1828/2006), για κάθε Στόχο 
ξεχωριστά. 

◊ την κατανομή του συνόλου των πόρων του Προγράμματος κατά Άξονα 
Προτεραιότητας αναλυμένων σε κοινοτική συνδρομή, εθνική συμμετοχή, 
άλλες μορφές χρηματοδότησης κ.λ.π. 

◊ την κατανομή Κοινοτικής Συνδρομής κατά κωδικούς μορφής 
χρηματοδότησης, εδαφικού τύπου και θεματική προτεραιότητα (Παράρτημα ΙΙ 
Κανονισμού 1828/2006). 

Η προταθείσα χρηματοδοτική κατανομή παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 4, σύμφωνα 
με τον οποίο πόροι κοινοτικής συνδρομής 871.300.178 €. κατανέμονται σε πέντε θεματικές 
προτεραιότητες (με την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής). Σύμφωνα με την κατανομή, το 
7,55% των πόρων της κοινοτικής Συνδρομής (Κ.Σ.) θα διατεθεί στην «Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD), την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα», το 2,22% σε 
δράσεις «Κοινωνίας της Πληροφορίας», το 31,7% σε «Μεταφορές», το 1,61% στην 
«Ενέργεια», το 13,24% στην «Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων», το 1,93% 
στον «Τουρισμό», το 5,87% στον «Πολιτισμό», το 7,06% στην «Αστική και Αγροτική 
Αναγέννηση», το 24,39% σε επενδύσεις «Κοινωνικών υποδομών», το 2,40% στη «βελτίωση 
της πρόσβασης στην απασχόληση και της διατήρησης των θέσεων εργασίας» και τέλος το 
0,57% θα κατευθυνθεί σε δράσεις που αφορούν σε «μείωση του πρόσθετου κόστους που 
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών».  Σημειώνεται 
ότι η στήλες 11 του Πίνακα 4 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: 
• Στήλη 11a : Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κλπ. 
• Στήλη 11b : Ιδιωτική συμμετοχή 
 
Όσον αφορά στην περιφερειακή κατανομή των πόρων, το 84% τοποθετείται στις Περιφέρειες 
του Στόχου 1. Από αυτά το 58% χωροθετείται στην Περιφέρεια Κρήτης (Άξονες 
Προτεραιότητας 1, 4, 7, 11) και το 42% στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Άξονες 
Προτεραιότητας 2, 5, 8, 11). 

Το 32,43% των πόρων της Κ.Σ. κατευθύνεται στη Θεματική Προτεραιότητα Α, το 10,28% στη 
Θεματική Προτεραιότητα Β, το 52,67% στη Θεματική Προτεραιότητα Γ, το 3,14% στη 
Θεματική Προτεραιότητα Δ και τέλος το 1,47% στη Θεματική Προτεραιότητα Ε.  Η κατανομή 
των πόρων Κ.Σ. κατά θεματική προτεραιότητα του Προγράμματος φαίνεται στον πίνακα 2: 

Πίνακας 2 Κατανομή των πόρων (ΚΣ) κατά θεματική Προτεραιότητα 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Π.Ε.Π. Χ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
-  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΠΟΡΟΙ 
ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 

% 

Α Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 

282.600.000 € 32,43% 

Β Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 89.550.000 € 10,28% 
Γ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 458.950.000 € 52,67% 
Δ Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής 

Συνοχής 
27.400.000 € 3,14% 

Ε Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 12.800.178 € 1,47% 

ΣΥΝΟΛΑ 871.300.178 € 100,0% 
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Όσον αφορά στην εδαφική διάσταση της χρηματοδότησης, το 26,91% των πόρων 
χωροθετείται σε αστικές περιοχές, το 3,96% σε ορεινές, το 51,05% σε Νησιά και τέλος, το 
17,56% σε αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικημένες περιοχές).  
Επίσης, το 0,52% αφορά σε ποσά που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τη διάσταση του 
εδαφικού τύπου, «άνευ αντικειμένου». 

Βασικό χαρακτηριστικό του «multi-objective» Προγράμματος αποτελεί η χρονική κατανομή 
των χρηματοροών, κυρίως λόγω του «εμπροσθοβαρούς» χαρακτήρα των πόρων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η ετήσια και σωρευτική κατανομή των πόρων του ΠΕΠ (Φι) 
φαίνεται κατά Στόχο στον Πίνακα 5, ενώ απεικονίζεται συνολικά στο Διάγραμμα 1.  

Πίνακας 3 Ετήσιες Χρηματοροές Στόχου 1 και Στόχου 2 

ΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 % Φi 

2007 98.328.239 € 13,5% 13,5% 

2008 100.294.806 € 13,7% 27,2% 

2009 102.300.703 € 14,0% 41,2% 

2010 104.346.714 € 14,3% 55,4% 

2011 106.433.648 € 14,6% 70,0% 

2012 108.562.322 € 14,9% 84,9% 

2013 110.733.568 € 15,1% 100,0% 

Σύνολο 2007-2013  731.000.000 € 100 %  

 

ΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 2 % Φi 

2007 48.117.825 € 34,3% 34,3% 

2008 37.727.821 € 26,9% 61,2% 

2009 26.902.968 € 19,2% 80,4% 

2010 15.630.033 € 11,1% 91,5% 

2011 3.895.416 € 2,8% 94,3% 

2012 3.973.324 € 2,8% 97,1% 

2013 4.052.791 € 2,9% 100,0% 

Σύνολο 2007-2013  140.300.178 € 100,0%  
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Διάγραμμα 1 Ετήσια και Σωρευτική Κατανομή των Πόρων του Προγράμματος 
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Πίνακας 4 Βασικός χρηματοδοτικός πίνακας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Τ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ
4=

1+2+3

282.600.000 € 0 € 0 € 282.600.000 € 78.103.325 € 78.103.325 € 0 € 360.703.325 € 78,35% 0 € 26.463.768 € 0 € 26.463.768 € 387.167.093 €

1
Άξονας Προτεραιότητας 1 : Υποδομές και 
Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Κρήτης 

157.500.000 € 0 € 0 € 157.500.000 € 37.500.000 € 37.500.000 € 0 € 195.000.000 € 80,77% 0 € 15.000.000 € 0 € 15.000.000 € 210.000.000 €

2
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Υποδομές και 
Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου

102.500.000 € 0 € 0 € 102.500.000 € 18.100.000 € 18.100.000 € 0 € 120.600.000 € 84,99% 0 € 0 € 0 € 0 € 120.600.000 €

3
Άξονας Προτεραιότητας 3 : Υποδομές και 
Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

22.600.000 € 0 € 0 € 22.600.000 € 22.503.325 € 22.503.325 € 0 € 45.103.325 € 50,11% 0 € 11.463.768 € 0 € 11.463.768 € 56.567.093 €

89.550.000 € 0 € 0 € 89.550.000 € 50.987.332 € 50.987.332 € 0 € 140.537.332 € 63,72% 0 € 22.334.783 € 40.000.000 € 62.334.783 € 162.872.115 €

4 Άξονας Προτεραιότητας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης 

27.750.000 € 0 € 0 € 27.750.000 € 7.250.000 € 7.250.000 € 0 € 35.000.000 € 79,29% 0 € 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 37.000.000 €

5 Άξονας Προτεραιότητας 5 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

22.500.000 € 0 € 0 € 22.500.000 € 6.080.952 € 6.080.952 € 0 € 28.580.952 € 78,72% 0 € 400.000 € 40.000.000 € 40.400.000 € 28.980.952 €

6 Άξονας Προτεραιότητας 6 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

39.300.000 € 0 € 0 € 39.300.000 € 37.656.380 € 37.656.380 € 0 € 76.956.380 € 51,07% 0 € 19.934.783 € 0 € 19.934.783 € 96.891.163 €

458.950.000 € 0 € 0 € 458.950.000 € 159.560.713 € 159.560.713 € 0 € 618.510.713 € 74,20% 0 € 68.302.899 € 0 € 68.302.899 € 686.813.612 €

7 Άξονας Προτεραιότητας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 

233.250.000 € 0 € 0 € 233.250.000 € 59.750.000 € 59.750.000 € 0 € 293.000.000 € 79,61% 0 € 18.000.000 € 0 € 18.000.000 € 311.000.000 €

8 Άξονας Προτεραιότητας 8 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

177.000.000 € 0 € 0 € 177.000.000 € 51.319.048 € 51.319.048 € 0 € 228.319.048 € 77,52% 0 € 25.600.000 € 0 € 25.600.000 € 253.919.048 €

9 Άξονας Προτεραιότητας 9 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

48.700.000 € 0 € 0 € 48.700.000 € 48.491.665 € 48.491.665 € 0 € 97.191.665 € 50,11% 0 € 24.702.899 € 0 € 24.702.899 € 121.894.564 €

27.400.000 € 0 € 0 € 27.400.000 € 27.282.790 € 27.282.790 € 0 € 54.682.790 € 50,11% 0 € 13.898.550 € 0 € 13.898.550 € 68.581.340 €

10 Άξονας Προτεραιότητας  10 : Χωρική Συνοχή και 
Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

27.400.000 € 0 € 0 € 27.400.000 € 27.282.790 € 27.282.790 € 0 € 54.682.790 € 50,11% 0 € 13.898.550 € 0 € 13.898.550 € 68.581.340 €

12.800.178 € 0 € 0 € 12.800.178 € 6.765.840 € 6.765.840 € 0 € 19.566.018 € 65,42% 0 € 0 € 0 € 0 € 19.566.018 €

11 Άξονας Προτεραιότητας 11 : Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο

10.500.000 € 0 € 0 € 10.500.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 0 € 13.500.000 € 77,78% 0 € 0 € 0 € 0 € 13.500.000 €

12 Άξονας Προτεραιότητας 12 : Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – Νότιο Αιγαίο

2.300.178 € 0 € 0 € 2.300.178 € 3.765.840 € 3.765.840 € 0 € 6.066.018 € 37,92% 0 € 0 € 0 € 0 € 6.066.018 €

871.300.178 € 0 € 0 € 871.300.178 € 322.700.000 € 322.700.000 € 0 € 1.194.000.178 € 72,97% 0 € 131.000.000 € 40.000.000 € 171.000.000 € 1.325.000.178 €

Θεματική Προτεραιότητα 4 : Ειδικές Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 

Θεματική Προτεραιότητα 5 : Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής

Σύνολο

12=4+5+11a

Θεματική Προτεραιότητα 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας

Θεματική Προτεραιότητα 2 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 

Θεματική Προτεραιότητα 3 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής

10 11a 11b
Σύνολο 11a + 

11b
6 7(*) 8=4+5 9=1/8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΕθνική Δημόσια 

Χρηματοδότηση
Εθνική Ιδιωτική 
Χρηματοδότηση

Συνεισφορά 
ΕΤΕ

Άλλη Χρηματοδότηση 

Ενδεικτική Ανάλυση του Ποσοστού 
Εθνικής Συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ποσοστό 
Συγχρηματοδότ

ησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Κ
ω
δι
κό
ς 
Ά
ξο
να

Άξονες Προτεραιότητας

Κοινοτική Χρηματοδότηση
Εθνική  Συμμετοχή

1 2 3 5=6+7

 
11α Αφορούν στα ποσά που θα καταβληθούν από το ΠΔΕ και αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα μελλοντικά έσοδα 

11β Αφορούν στα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής 

 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

34
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3. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των 
προσδιορισθέντων αναγκών 

3.1 Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης 
Η Ενότητα 1 της τελικής έκδοσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, η οποία αναφέρεται στην κοινωνικό-οικονομική 
ανάλυση της Χωρικής Ενότητας, περιλαμβάνει μία συνοπτική και δυναμική ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης 
στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή, κατάταξη των βασικών προβλημάτων και των 
αναπτυξιακών κενών που καλείται να αντιμετωπίσει το ΠΕΠ για την περίοδο 2007-
2013, καθώς και ανάλυση swot.  

Η ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί με γνώμονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ), 
(EU objectives driven analysis), και ειδικότερα με τους στόχους της Λισσαβόνας και τις 
προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ, ενώ περιλαμβάνει ορθή και εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
ιδιαιτεροτήτων σε εθνικό/περιφερειακό/τομεακό επίπεδο σε σχέση με αυτές τις 
προτεραιότητες.  

Πρακτικά αυτό αποδεικνύεται από τη δομή και το περιεχόμενο της ανάλυσης που ακολουθεί 
τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ (Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, 
Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, Θεσμικό 
Περιβάλλον, Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης) λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων το 
οποίο εκπονήθηκε για να ανταποκριθεί στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 
Απασχόλησης και Οικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) στο πλαίσιο της διαδικασίας 
της Λισσαβόνας καθώς και τις ΚΣΚΓ. 

Επιπροσθέτως, η ανάλυση ενσωματώνει τη χωρική διάσταση των αναπτυξιακών δεδομένων 
και αναγκών τόσο των τριών διοικητικών περιφερειών όσο και της Χωρικής Ενότητας.  

Συνολικά η ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης ποσοτικοποιείται  με τη χρήση, ικανών σε 
ποσότητα και ποιότητα, διαρθρωτικών δεικτών με την αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων και 
εκθέσεων της ΕΕ που παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης με το μέσο όρο της ΕΕ 
και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. 

Τέλος, περιλαμβάνεται περιγραφή και συνοπτική αποτίμηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε όλες τις Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας. Η 
ανάλυση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα που προέκυψαν από την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο, με βάση τα διαθέσιμα συμπεράσματα και αποτελέσματα  αλλά και 
βάσει των πορισμάτων των εκ προτέρων αξιολογήσεων.  

Με βάση την εκτίμηση της Αξιολόγησης προέκυψαν ορισμένες συνοπτικές διαπιστώσεις 
στις σταδιακές εκδόσεις του Προγράμματος για την επάρκεια και τη συμβατότητα της 
κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης του προγράμματος με τις Οδηγίες για την εκπόνηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου, οι οποίες παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα.  

 
Πίνακας 5 Αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης 

 (Βαθμός επάρκειας: 1=μηδενικός, 2=Μικρός, 3=Μέτριος, 4=Ικανοποιητικός, 5=Υψηλός) 

Μεθοδολογικές 
κατευθύνσεις Επάρκεια Παρατηρήσεις * Πηγές Κατάληξη** 

Εισαγωγή 5 - - - 

Ανάλυση με γνώμονα 
τους Στόχους της ΕΕ 

 

+ 

4 

Προτείνεται εμπλουτισμός με 
στοιχεία για α) τις υποδομές 
εκπαίδευσης, β) την έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη, γ) την 
καινοτομία σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας, δ) την 

 

ΕΥΣΥΕ / 

Eurostat 

Πλήρης 
ενσωμάτωση 
προτάσεων 
αξιολόγησης 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

36

Μεθοδολογικές 
κατευθύνσεις Επάρκεια Παρατηρήσεις * Πηγές Κατάληξη** 

 

προτεραιότητες 
Γκαίτεμποργκ 

επιχειρηματικότητα, ε) την ηλικιακή 
σύνθεση του πληθυσμού, στ) τις 
ανάγκες σε Ενέργεια με ειδική 
αναφορά στις ΑΠΕ ζ) την 
αειφορική προσέγγιση της 
ανάπτυξης του τουριστικού 
προϊόντος 

 

Συνεισφορά 
αξιολόγησης 

Ανάλυση SWOT 4 

Σε συνδυασμό με την ποσοτική και 
ποιοτική βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει το ζήτημα της 
συμπλήρωσης της ανάλυσης 
SWOT 

 

Συνδυαστική ανάγνωση των 
τεταρτημορίων της ανάλυσης για 
την ανάδειξη των κατάλληλων 
πολιτικών. 

Συνεισφορά 
αξιολόγησης 

Πλήρης 
ενσωμάτωση 
προτάσεων 
αξιολόγησης 

Ανάλυση περιφερειακών 
ανισοτήτων και αναγκών 3 

Προτείνεται ο εμπλουτισμός με 
στοιχεία που αναδεικνύουν τις 
κινητήριες δυνάμεις των 
περιφερειακών οικονομιών σε 
όλους τους παραγωγικούς τομείς. 

Συνεισφορά 
αξιολόγησης 

Πλήρης 
ενσωμάτωση 
προτάσεων 
αξιολόγησης 

Προσδιορισμός αναγκών 5 

Οι τρεις ΟΣΠ σε συνεργασία με 
τον Σ.Α. εργάστηκαν μεθοδικά 
καθόλη τη διάρκεια του 
προγραμματισμού για την 
κατάληξη των αναπτυξιακών 
δεδομένων σε ιεραρχημένες 
ανάγκες. 

Συνεισφορά 
αξιολόγησης - 

Ποσοτικοποίηση της 
ανάλυσης της 

υφιστάμενης κατάστασης 
με τη χρήση 

διαρθρωτικών δεικτών 

5 - - - 

Αποτίμηση ΚΠΣ 2000-
2006 4 Θα μπορούσε να εμπλουτισθεί με 

πετυχημένες πρακτικές ανά τομέα. 

Αξιολογήσεις 
προγραμμά-των, 

ΕΥΔ ΠΕΠ 

Δεν 
αξιοποιήθηκε 
χωρίς να 
δημιουργεί 
πρόβλημα 

στο 
περιεχόμενο 

Ενσωμάτωση της 
διάστασης των φύλων και 

της ισότητας των 
ευκαιριών 

5 - - - 

* Οι αξιολογικές παρατηρήσεις αφορούν την έκδοση προγράμματος Μαρτίου 2007.    
** Ο σχολιασμός της στήλης αφορά τον τρόπο και βαθμό αξιοποίησης των αξιολογικών παρατηρήσεων του Σ.Α. από 
τις 3 ΟΣΠ στην τελική επίσημη έκδοση του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα συνοψίζει την κοινωνικό-οικονομική ανάλυση της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου στα εξής σημεία: 

1. Αναφορικά με τα κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά: 

• Ευνοϊκή στρατηγική θέση στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. 

• Σημαντική συγκέντρωση περιοχών με αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με σημαντικά στοιχεία ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. 

• Ιδιαίτερη ευαισθησία σχετικά με την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων. 
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• Σημαντική συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην οικονομία της Χωρικής Ενότητας και 
ύπαρξη τουριστικών πόρων υψηλής σπουδαιότητας. Σημειώνεται η υψηλού επιπέδου 
τουριστική ανάπτυξη με σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. 

• Υψηλού επιπέδου πολιτισμικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εκτός από τους 
παραδοσιακούς πολιτιστικούς πόρους και τα μουσεία, η σύγχρονη τέχνη και ο 
«πολιτισμός της γεύσης».  

• Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και προβεβλημένα τοπικά προϊόντα. 

• Λειτουργία σημαντικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης) καθώς 
και ερευνητικών ιδρυμάτων παραγωγής έρευνας και τεχνολογίας (ΙΤΕ, ΜΑΙΧ ΕΛΚΕΘΕ, 
κλπ). 

2. Αναφορικά με τα κοινά προβλήματα: 

• Η ύπαρξη σημαντικών διαπεριφερειακών, ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των 
οποίων και ανισοκατανομή ανθρώπινων και φυσικών πόρων και υποδομών. 

• Η υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, με έμφαση στον τουρισμό. 

• Η ευάλωτη οικονομία η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα. 

• Οι έντονες πιέσεις στη δόμηση, τόσο για οικιστικές όσο και για τουριστικές λειτουργίες. 

• Η υπερεκμετάλλευση των περιορισμένων φυσικών πόρων. 

• Το υψηλό κόστος αντιμετώπισης των αστικών και κοινωνικών λειτουργιών (ποιότητα και 
ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες από επιχειρήσεις και πολίτες, συγκοινωνίες, υγεία, 
παιδεία, κ.λπ.). 

• Η τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση. 

• Οι αδυναμίες στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών υπηρεσιών λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. 

• Το υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης υποδομών. 

• Η απουσία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις. 

• Οι δυσχερείς συνθήκες μεταφορών. 

 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης 
κατάστασης (στην τελική έκδοση του προγράμματος), ανά θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, 
πρότεινε επιπλέον σημεία (Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν στα κατάλληλα πεδία κατά τη διαδικασία αναβάθμισης της ανάλυσης 
SWOT του προγράμματος (δείτε και παρακάτω). Τα σημεία έχουν ως ακολούθως: 

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας  

• Ύπαρξη διαχρονικής σταθερότητας των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου5 
(ΑΕΠΚ) της Χωρικής Ενότητας στο 10-12% του συνόλου της χώρας,  με  τάσεις 
συρρίκνωσης των ΑΕΠΚ στο Βόρειο Αιγαίο 

• Κοινωνία της γνώσης, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

• Δημιουργία νέων Μητροπολιτικών δικτύων Ευρυζωνικότητας (23% του συνόλου της 
χώρας) και σημαντικές πρωτοβουλίες επιχειρήσεων φορέων για σημεία ασύρματης 
πρόσβασης (24%  του συνόλου της χώρας)  

                                                      

 
5 Μέγεθος μετρούμενο στο πλαίσιο των Εθνικών Λογαριασμών. Αφορά σύνολο κατασκευών, εξοπλισμούς, 
μεταφορικά μέσα, μηχανήματα κλπ. 
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• Ύπαρξη σημαντικών συλλογικών πρωτοβουλιών Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και 
επαγγελματικών φορέων σε δράσεις εξοικείωσης με την ευρυζωνικότητα 

• Ύπαρξη τουριστικών Επιχειρήσεων με έντονο προσανατολισμό στις ΤΠΕ 

• Έλλειψη καταρτισμένου και εξειδικευμένου απασχολούμενου προσωπικού σε όλους τους 
τομείς 

• Παρουσία χαμηλής εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της πληροφορικής και των νέων 
τεχνολογιών  

• Απουσία πρόσβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα 

• Ισχνή δημιουργία νέων επιχειρήσεων με προσανατολισμό σε σύγχρονους τομείς 
δραστηριοτήτων 

• Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

• Διατήρηση / μικρή βελτίωση των ποσοστών ανεργίας παρά τους θετικούς ς ρυθμούς 
επενδύσεων και επιχειρηματικότητας 

• Παρουσία έντονων διακυμάνσεων απασχολησιμότητας μεταξύ των νησιών 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης το Πρόγραμμα καταλήγει 
ότι οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες αντιμετωπίζουν στην 4η προγραμματική περίοδο δύο 
βασικές κοινές προκλήσεις: 

• την αξιοποίηση του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος (τεχνολογικές αλλαγές 
ιδιαίτερα στους τομείς των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών, βαρύτητα των 
υπηρεσιών στο σχηματισμό του εθνικού πλούτου, στροφή των επιδιώξεων των 
ανθρώπων υπέρ ποιοτικών στόχων, κλπ) ώστε να μετατραπούν οι νησιωτικές 
ιδιαιτερότητες από μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα.  

• την εφαρμογή της έννοιας της αειφορίας, δηλαδή, της σταθερής αναπτυξιακής 
πορείας που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωμίας τους και των χαρακτηριστικών 
τους σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητά τους.  

Η διάρθρωση της κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης της Χωρικής Ενότητας είναι συμβατή με 
τη Τεχνική Οδηγία 1 του ΥΠ.ΟΙ.Ο., περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό από στατιστικά δεδομένα 
(κυρίως Eurostat και ΕΣΥΕ), με αποτύπωση των διαρθρωτικών δεικτών, οι οποίοι 
προσδιορίζουν με σχετική ακρίβεια την αναπτυξιακή τυπολογία των τριών Περιφερειών.  

Παράλληλα, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της 
Περιφέρειας ανά θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ προσβλέποντας στον εμπλουτισμό της 
ανάλυσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η συνέργεια 
των προσδιορισθεισών αναγκών με τις εθνικές προτεραιότητες για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013.  

Κρίνεται, συνεπώς, ότι η κοινωνικοοικονομική ανάλυση του ΠΕΠ της Xωρικής Eνότητας 
«Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», είναι επαρκής και τεκμηριωμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
αποτελέσει μια ουσιαστική βάση για την κατάρτιση του προγράμματος και να θέσει ικανούς 
και εφικτούς στόχους. 

Εν κατακλείδι, σε συνδυασμό με τα παραπάνω σημεία και τις σταδιακές συμπληρώσεις του 
ΠΕΠ της Χωρικής ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, στο τελικό κείμενο του Περιφερειακού 
Προγράμματος η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θεωρείται πλήρης και αναλυτική,    
αποτυπώνοντας και τεκμηριώνοντας με επάρκεια, τόσο τη στατική, όσο και τη δυναμική 
εικόνα των κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας συνολικά, αλλά 
και μεμονωμένα των Διοικητικών Περιφερειών που την συνθέτουν.   

3.2 Αξιολόγηση της ανάλυσης των περιφερειακών και/ή τοπικών 
ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και 
αναπτυξιακές ανάγκες καθώς και οι χωρικές ιδιαιτερότητες αναλύονται με άξονα τις Θεματικές 
Προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την πολιτική συνοχής και πιο 
συγκεκριμένα μέσω συνοπτικής αναφοράς στη θέση των περιφερειών ως προς τα παρακάτω 
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βασικά σημεία: 

• Ανάγκες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών και πόλεων, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, με τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου και 
ποιότητας των υπηρεσιών και με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ανάγκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της 
οικονομίας της γνώσης  

• Ανάγκες και ανισότητες ως προς τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας  

• Ανάγκες ενίσχυσης της χωρικής διάστασης της στρατηγικής 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και 
αναπτυξιακών αναγκών προσδιορίζεται σε συγκεκριμένη υποενότητα με τίτλο 
«Συμπεράσματα: Αναπτυξιακά Προβλήματα, Ανάγκες και Ιεράρχησή τους», που 
περιλαμβάνει την Κωδικοποίηση προβλημάτων σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας, τη διατύπωση 
και ιεράρχηση αναγκών και στόχων σε επίπεδο χωρικής ενότητας, καθώς και την 
αντιστοίχηση των αναγκών της χωρικής ενότητας με τις θεματικές ενότητες του ΕΣΠΑ. 

Οι αναπτυξιακές ανάγκες στο Πρόγραμμα προσδιορίζονται και ιεραρχούνται ως εξής: 

Αν. 1: Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και της σύνδεσης 
των περιφερειών της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» με τη λοιπή χώρα (διπλή 
περιφερειακότητα). 

Αν. 2: Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και 
δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας. 

Αν. 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. 

Αν. 4: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών στην ποιότητα ζωής 
και στην απασχόληση. 

Αν. 5: Ενεργητικές πολιτικές μείωσης της ανισοκατανομής της απασχόλησης ενδο- 
περιφερειακά και δια-περιφερειακά, ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού. 

Αν. 6: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρωπίνου δυναμικού 
αναβαθμίζοντας τις υποδομές εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, μεταξύ άλλων, 
τις νέες τεχνολογίες. 

Αν. 7: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφερειακής δημόσιας διοίκησης και της 
αυτοδιοίκησης με έμφαση στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας μέσω 
των ΤΠΕ. 

Αν. 8: Αυξημένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος 
με σημαντική χωρική διασπορά. 

Αν. 9: Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για τα δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα 
απορρίμματα. 

Αν. 10: Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργιών και συνεργασιών για το 
Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Αν. 11: Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης των περιφερειακών οικονομιών, 
ενσωμάτωση πρακτικών τοποθέτησης των τοπικών προϊόντων στις εθνικές και διεθνείς 
αγορές, προτεραιότητα προώθησης των προϊόντων με ονομασία προέλευσης. 

Αν.12: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας «ευκαιρίας» έναντι της επιχειρηματικότητας 
«ανάγκης», προώθηση νέας επιχειρηματικότητας και της διείσδυσης των ΤΠΕ. Διασύνδεση 
της έρευνας και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών με την οικονομία. 

Αν. 13: Δημιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας, για την 
προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού και ανάπτυξη της καινοτομίας 
(τεχνολογικής και μη). 

Αν. 14: Διασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών. 
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Αν. 15: Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων, μείωση της 
εποχικότητας. Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού με χρήση των συγκριτικών φυσικών 
πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. 

Η νησιωτική απομόνωση (ανάγκη 2) εντάσσεται μεν στην διπλή περιφερειακότητα (ανάγκη 1), 
αλλά δίδεται έμφαση στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες και 
περισσότερο εστιασμένες και εξειδικευμένες πολιτικές (βλ. τεκμηρίωση στη συνέχεια). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και 
αναπτυξιακές ανάγκες καθώς και οι χωρικές ιδιαιτερότητες αναλύονται με άξονα τις Θεματικές 
Προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την πολιτική συνοχής και πιο 
συγκεκριμένα μέσω συνοπτικής αναφοράς στη θέση των περιφερειών ως προς τα παρακάτω 
βασικά σημεία: 

• Ανάγκες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών και πόλεων, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, με τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου και 
ποιότητας των υπηρεσιών και με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ανάγκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της 
οικονομίας της γνώσης  

• Ανάγκες και ανισότητες ως προς τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας  

• Ανάγκες ενίσχυσης της χωρικής διάστασης της στρατηγικής 

Ειδικότερα: 

α. Οι ανάγκες 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, και 15 ταξινομούνται ως ανάγκες για τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της ΧΕ Κ-ΝΑ καθώς μέσω της κάλυψης τους θα ενισχυθούν σημαντικά: 

η συγκράτηση του πληθυσμού ενδοπεριφερειακά 

ο εκσυγχρονισμός των φυσικών και τεχνολογικών υποδομών 

η συμβολή του ενεργειακού τομέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο 
ανάπτυξη 

η αειφορική προσέγγιση στην περιβαλλοντική πολιτική 

η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος ενδο και διαπεριφερειακά. 

β. Οι 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 αποτελούν ανάγκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της γνώσης καθώς αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την επίτευξή τους αποτελούν: 

◊ η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Χωρικής Ενότητας και η 
προβολή της χωρικής ενότητας ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού 

◊ η ενίσχυση της ’Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτομίας σε 
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης των 
περιφερειακών οικονομιών. 

◊ η αξιοποίηση των ΤΠΕ και επικοινωνιών 

γ. Ανάγκες που αντιστοιχούν στην εξασφάλιση καλύτερων θέσεων εργασίας είναι οι 4, 5, 
6, 9, 11 και 13. 

δ. Ως ανάγκες ενίσχυσης της χωρικής διάστασης της στρατηγικής χαρακτηρίζονται 1, 2, 
5, 10, 13, 14 καθώς η κάλυψή τους θα εμπλουτίσει σημαντικά το χωροταξικό σχεδιασμό στη 
λογική της πολυκεντρικής προσέγγισης, στην ανάπτυξη διασυνδέσεων αγροτικών και αστικών 
περιοχών και εν γένει στην άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με 
φυσικά μειονεκτήματα στην χωρική ενότητα. 

ε. Τέλος, οι 1, 2, 5 και 7 δημιουργούν μια ομαδοποίηση αναγκών σχετικών με τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.  

Η αξιολόγηση σημειώνει τη φαινομενική επικάλυψη μεταξύ των αναπτυξιακών 
αναγκών 1 και 2 καθώς και την υψηλή ιεράρχηση της ανάγκης 10. Το πρώτο σημείο 
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εξηγείται με βάση τη χωρική «εξειδίκευση» των δυο αναγκών σύμφωνα με την οποία η πρώτη 
αφορά στο σύνολο των Περιφερειών της χωρικής ενότητας και καλύπτεται από την Θεματική 
Προτεραιότητα Α, ενώ η δεύτερη αναφέρεται κυρίως στα μικρά νησιά και εξυπηρετείται από 
τις παρεμβάσεις της Θεματικής Προτεραιότητας Δ.    

Η ανάγκη «Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργειών και συνεργασιών για το 
Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας» τοποθετείται σε υψηλότερη 
θέση έναντι άλλων πιο «ξεκάθαρων» ίσως αναγκών (π.χ. ανάγκες 11, 12, 14), γεγονός που 
δικαιολογείται καθώς η εν λόγω ανάγκη ικανοποιείται από σύνθετες προτεραιότητας σε 
υψίστης σημασίας θέματα που απασχολούν και τις τρεις Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας 
όπως η προστασία και η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της Έρευνας 
και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση σχετικών, με 
τα θέματα αυτά παρεμβάσεων, θα σημειωθεί μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο 
διακρατικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών.  

Η αξιολόγηση έκρινε ικανοποιητική την αντιστοίχηση της υφιστάμενης κατάστασης με τις 
ανάγκες όπως προσδιορίσθηκαν και ιεραρχήθηκαν στο ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ 2007-2013, την σε 
υψηλό βαθμό ανταπόκριση τους στην ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της 
Χωρικής Ενότητας Κ-ΝΑ καθώς και την κάλυψή τους μέσω της αξιοποίησης των συνεργιών 
που απορρέουν από την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Συγκεκριμένα, οι ανάγκες 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 αντιμετωπίζονται με πόρους του ΠΕΠ 
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου και των τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (για τις Περιφέρειες Στόχου 1).  

Οι ανάγκες 4, 5, και 6 αντιμετωπίζονται κυρίως στο πλαίσιο τόσο του Ε.Π. Ανθρωπίνων 
Πόρων, όσο και του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Όσον αφορά ειδικότερα στην 
ανάγκη 4, η ισότητα των ευκαιριών θα καλυφθεί οριζόντια και από τις παρεμβάσεις του ΠΕΠ 
Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου».  

Οι ανάγκες 7, 13 και 14 θα καλυφθούν για τις Περιφέρειες του Στόχου 1 και από τομεακές 
παρεμβάσεις (αντίστοιχα από συνδυασμό των Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση και Ε.Π.: Βελτίωση της 
Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, από το Ε.Π. Αρχική Εκπαίδευση και Διαβίου 
Μάθηση, και από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα). Σημειώνεται ότι για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι ανάγκες 7, 13 και 14 πρόκειται να καλυφθούν αποκλειστικά 
από πόρους του ΠΕΠ.  

Οι ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής θα αντιμετωπισθούν 
μέσω συνεκτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης υποδομών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ανάπτυξης Υποδομών στην Β’θμια και Γ’ 
θμια Περίθαλψη και άλλων συμπληρωματικών κοινωνικών υποδομών.  

3.3 Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT 

3.3.1. Το περιεχόμενο της SWOT – Εκτίμηση της Ανάλυσης 

Για την ανάλυση SWOT το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις 
πίνακες, ένα για τη Χωρική Ενότητα και έναν για κάθε επιμέρους περιφέρεια. Όλοι οι πίνακες 
περιλαμβάνουν στοιχεία που αναγνωρίζονται ανά κατηγορία ευκαιριών, απειλών, αδυναμιών 
και δυνατών σημείων κατά θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.   

Η αξιολόγηση διερευνά κατ΄αρχήν τη συνέπεια των διαδικασιών ανάλυσης, δηλαδή τη 
σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης του προγράμματος 
και διαπιστώσεων της SWOT. Για το λόγο αυτόν ο Σ.Α. κατασκεύασε τον παρακάτω πίνακα 
για την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης κάθε σημείου της ανάλυσης SWOT.  
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Πίνακας 6 Αξιολόγηση σημείων SWOT 

(Βαθμός επάρκειας: 1=μηδενικός, 2=Μικρός, 3=Μέτριος, 4=Ικανοποιητικός, 5=Υψηλός) 

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΟ SWOT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1 Ευνοϊκή θέση της χωρικής Ενότητας 
στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου 

5 Εκτεταμένη αναφορά στο 
κεφάλαιο 2.1.1. και ειδική 
αναφορά του συγκεκριμένου 
σημείου στα κοινά 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
της Χ.Ε. 

Δ.Σ. 

2 Σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης της 
οικονομίας 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2.4. 

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης 

3 Επιχειρηματική κουλτούρα και 
παράδοση εξωστρέφεια 

4 Σημαντική ανάλυση της 
επιχειρηματικότητα των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.3.4.2 

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης 

4 Σημαντική συμμετοχή του τουριστικού 
τομέα στην οικονομία της χωρικής 
ενότητας και υψηλής σπουδαιότητας 
ύπαρξη τουριστικών πόρων 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2.4.2 

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης σε 
συνεργασία με τις 
τρεις ΟΣΠ για το 
πρόγραμμα ευθύνης 
της κάθε μιας 

5 Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και 
αναγνωρίσιμα προβεβλημένα τοπικά 
προϊόντα (Κρητική κουζίνα, επώνυμα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)  

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2.4. 

Δ.Σ. 

6 Σημαντική συγκέντρωση περιοχών με 
αξιόλογα στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με 
σημαντικά στοιχεία ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

5 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιβαλλοντικών, 
πολιτιστικών πόρων και της 
αειφορικής ανάπτυξης των 
περιοχών στο κεφάλαιο 
2.1.4.3.  

 

Δ.Σ. Συνεισφορά της 
αξιολόγησης 

7 Χωρική και χρονική 
υπερσυγκέντρωση της τουριστικής 
κίνησης και δραστηριότητας και 
εξάρτησης της από το μοντέλο 
«μαζικού τουρισμού» 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2.4.2 

ΑΔ. Συμβολή της 
αξιολόγησης σε 
συνεργασία με τις 
τρεις ΟΣΠ για το 
πρόγραμμα ευθύνης 
της κάθε μιας 

8 Χαμηλό επίπεδο τυποποίησης και 
απόδοσης αγροτικής παραγωγής. 

3 Συνάγεται έμμεσα από τη 
συνδυαστική ανάγνωση των 
σχετικών κεφαλαίων 2.1.2. και 
2.13. 

Α Δ. 

9 Αδύναμοι μηχανισμοί εμπορίας και 
προβολής 

 

3 Συνάγεται έμμεσα από τη 
συνδυαστική ανάγνωση των 
σχετικών κεφαλαίων 2.1.2. και 
2.13. 

ΑΔ. 

10 Μικρός βαθμός ανάπτυξης 
διατομεακών και ενδοτομεακών 
συνεργιών (δικτυώσεις) 

3 Συνάγεται έμμεσα από τη 
συνδυαστική ανάγνωση των 
σχετικών κεφαλαίων 2.1.2. και 
2.13. 

ΑΔ. 

11 Απουσία εκσυγχρονισμού στις 
επιχειρήσεις και αδυναμία ανάπτυξης 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 

ΑΔ. 
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οικονομιών κλίμακας στο κεφάλαιο 2.1.3.4.2 

12 Μικρός βαθμός ελκυστικότητας για 
ξένες επενδύσεις. 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2. 

ΑΔ. 

13 Υψηλό κόστος μεταφορών από και 
προς τα Νησιά του Αιγαίου   

5 Συνάγεται από την ανάλυση 
του κεφαλαίου 2.1.4. 

ΑΔ. 

14 Ανισοκατανομή πόρων και υποδομών 5 Συνάγεται από την ανάλυση 
του κεφαλαίου 2.1.4. 

ΑΔ. 

15 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
στις επιχειρήσεις. 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.3.4.2 

ΑΔ. 

16 Μικρή έως μηδενική διάχυση της 
έρευνας και χρήσης ΤΠΕ από την 
επιχειρηματική κοινότητα 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.3.4. 

ΑΔ. 

17 Εμπλουτισμός, διαφοροποίηση και 
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, 
μέσω της ενίσχυσης πολιτικών 
προώθησης των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.2.4.2 

ΕΥ. 

18 Αξιοποίηση του πολιτισμού και του 
φυσικού περιβάλλοντος ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα. 

5 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιβαλλοντικών, 
πολιτιστικών πόρων και της 
αειφορικής ανάπτυξης των 
περιοχών στο κεφάλαιο 
2.1.4.3.  

 

ΕΥ 

19 Ενσωμάτωση πρακτικών 
εξωστρέφειας, επιθετικού μάρκετινγκ 
και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής. 

4 Εκτεταμένη ανάλυση των 
περιφερειακών οικονομιών 
στο κεφάλαιο 2.1.3.4.2 

ΕΥ 

20 Δυνατότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των τριών 
Περιφερειών. 

4 Τεκμηριώνεται από τις 
σχετικές ενότητες στο 
εξωτερικό περιβάλλον και 
συγκεκριμένα το κεφάλαιο 
2.2.1. και 2.2.5.  

ΕΥ 

21 Προώθηση προγραμμάτων και 
ενεργειών ενδυνάμωσης της 
επιχειρηματικότητας. 

4 Τεκμηριώνεται από τις 
σχετικές ενότητες στο 
εξωτερικό περιβάλλον και 
συγκεκριμένα το κεφάλαιο 
2.2.1 

ΕΥ 

22 Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης και 
δυνατότητα επίτευξης 
συμπληρωματικότητας παραγωγικών 
δραστηριοτήτων διαπεριφερειακά και 
ενδοπεριφερειακά. 

4 Τεκμηριώνεται από τις 
σχετικές ενότητες στο 
εξωτερικό περιβάλλον και 
συγκεκριμένα το κεφάλαιο 
2.2.1. και 2.2.5.  

ΕΥ 

23 Ενίσχυση διασυνδέσεων 
ανεπτυγμένων οικονομικών κέντρων 
με πύλες εισόδου και ζώνες υπαίθρου 

4 Τεκμηριώνεται από τις 
σχετικές ενότητες στο 
κεφάλαιο 2.1.5.  

ΕΥ. Συνεισφορά της 
αξιολόγησης 

24 Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση 
παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων 
ή και κλάδων. 

2 Αφορά εξωτερικό περιβάλλον ΑΠ 

25 Αδυναμία διαφοροποίησης 
δραστηριοτήτων του πρωτογενή 

3 Αφορά εξωτερικό περιβάλλον ΑΠ 
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τομέα. 

26 Ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών 
κέντρων με πιθανά χαμηλότερο 
κόστος προϊόντων και υπηρεσιών 
στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. 

2 Αφορά εξωτερικό περιβάλλον ΑΠ 

27 Πιθανή όξυνση των 
ενδοπεριφερειακών και 
διαπεριφερειακών ανισοτήτων. 

2 Αφορά εξωτερικό περιβάλλον ΑΠ 

28 Διαχρονική σταθερότητα των ΑΕΠΚ 
της Χ.Ε. στο 10-12% του συνόλου της 
χώρας,  με  συρρίκνωση των ΑΕΠΚ 
στο Β. Αιγαίο  

4 Τεκμηριώνεται στον ενότητα 
2.1.2.4. 

ΑΠ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

29 Δυσκολία προσαρμοστικότητας του 
εργατικού δυναμικού στα νέα 
δεδομένα. 

3 Συνάγεται έμμεσα και 
συνδυαστικά. 

ΑΠ 

30 Αδυναμία διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό 
με την παροχή χαμηλής ποιότητας 
υπηρεσιών σε σχέση με το διεθνή 
ανταγωνισμό. 

4 Αναφέρεται στο σχετικό 
κεφάλαιο ανάλυσης του 
τουριστικού τομέα στις τρεις 
Περιφέρειες. 

ΑΠ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

31 Νέα Μητροπολιτικά δίκτυα 
Ευρυζωνικότητας (23% του συνόλου 
της χώρας) και σημαντικές 
πρωτοβουλίες επιχειρήσεων φορέων 
για σημεία ασύρματης πρόσβασης 
(24%  του συνόλου της χώρας)  

4 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3. 

Δ.Σ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

32 Σημαντικές συλλογικές πρωτοβουλίες 
Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και 
επαγγελματικών φορέων σε δράσεις 
εξοικείωσης με την ευρυζωνικότητα  

4 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3. 

Δ.Σ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

33 Τουριστικές Επιχειρήσεις με έντονο 
προσανατολισμό στις ΤΠΕ  

4 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3. 

Δ.Σ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

34 Ύπαρξη σύγχρονου επιπέδου 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού 
με δυνατότητες ανάπτυξης και 
διάχυσης καινοτομιών. 

4 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

Δ.Σ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης  

35 Λειτουργία σημαντικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ 
Κρήτης) καθώς και ερευνητικών 
ιδρυμάτων παραγωγής έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΙΤΕ, ΜΑΙΧ). 

5 Ανάλυση του μορφωτικού 
επιπέδου και των υποδομών 
εκπαίδευσης στο κεφάλαιο 
2.1.2.3.  

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης 

36 Ικανοποιητική ενσωμάτωση στον 
κοινωνικό ιστό της πανεπιστημιακής 

5 Ανάλυση του μορφωτικού 
επιπέδου και των υποδομών 
εκπαίδευσης στο κεφάλαιο 

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης 
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και σπουδαστικής κοινότητας. 2.1.2.3.  

37 Σχετική επάρκεια κτιριακών 
υποδομών εκπαίδευσης. 

5 Ανάλυση του μορφωτικού 
επιπέδου και των υποδομών 
εκπαίδευσης στο κεφάλαιο 
2.1.2.3.  

Δ.Σ. Συμβολή της 
αξιολόγησης 

38 Υστέρηση στη χρήση νέων 
τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής) και ελλείψεις σε 
σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης / 
χρήση ΤΠΕ  

5 Ανάλυση του μορφωτικού 
επιπέδου και των υποδομών 
εκπαίδευσης στο κεφάλαιο 
2.1.2.3.  

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

39 Έλλειψη καταρτισμένου και 
εξειδικευμένου απασχολούμενου 
προσωπικού σε όλους τους τομείς 

4 Ανάλυση στοιχείων στο 
κεφάλαιο 2.1.2.3. 

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

40 Χαμηλή εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων της πληροφορικής και 
νέων τεχνολογιών (χαμηλή χρήση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πχ 
ηλεκτρονική υποβολή φόρου, 
εμπορικές δραστηριότητες) 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

41 Χαμηλή πρόσβαση των 
επιχειρήσεων σε σύγχρονα 
χρηματοδοτικά μέσα 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

42 Ισχνή δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
με προσανατολισμό σε σύγχρονους 
τομείς δραστηριοτήτων 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης. 

43 Μικρή έως μηδενική διάχυση της 
έρευνας & καινοτομίας στην 
περιφερειακή επιχειρηματική 
κοινότητα 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΑΔ 

44 Σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και 
μικρός βαθμός εξειδίκευσης των 
στελεχών των επιχειρήσεων. 

1 Δεν συνδέεται με την 
υφιστάμενη 

ΑΔ 

45 Μη ικανοποιητική εικόνα του 
εκπαιδευτικού επιπέδου του 
συνολικού πληθυσμού. 

4 Ανάλυση στοιχείων στο 
κεφάλαιο 2.1.2.3. 

ΑΔ 

46 Σημαντικές αποκλίσεις μορφωτικού 
επιπέδου διαπεριφερειακά. 

4 Ανάλυση στοιχείων στο 
κεφάλαιο 2.1.2.3. 

ΑΔ 

47 Έλλειψη ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου στήριξης της Καινοτομίας. 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΑΔ 

48 Σημαντική πρόσβαση νοικοκυριών 
στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα από τα μικρά 
και απομονωμένα νησιά 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
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κατάστασης 

49 Υιοθέτηση εφαρμογών 
πληροφορικής από τις ΜΜΕ της 
περιοχής 

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

50 Διεύρυνση εφαρμογών νέων 
τεχνολογιών και μεθόδων διοίκησης  

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

51 Προοπτικές αύξησης της ζήτησης, 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας  

5 Εκτεταμένη ανάλυση στο 
κεφάλαιο 2.1.3.3 σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 
2.1.3.1. 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

52 Περιθώρια βελτίωσης 
επιχειρηματικότητας ευκαιρίας  

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

53 Δυναμική δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων σε περιοχές 
εξαρτώμενες από τους Πόλους 
Ανάπτυξης της Χ.Ε. (Δωδεκάνησα, 
Χανιά, Ηράκλειο) 

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

54 Αξιοποίηση διαθεσίμων κοινοτικών 
πόρων για έρευνα και τεχνολογία και 
προσέλκυση -αξιοποίηση νέων 
επιστημόνων  

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ.  

55 Περαιτέρω αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας από την 
επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερα 
της μη-τεχνολογικής 

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ.  

56 Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση 
τηλεκατάρτισης, τηλεκπαίδευσης και 
τηλεεργασίας 

1 Δεν συνάγεται ΕΥ.  

57 Ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ της 
κοινωνίας της πληροφορίας και των 
καινοτομιών σε εδραιωμένους τομείς 
της οικονομίας 

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ.  

58 Δυνατότητες διακρατικής 
συνεργασίας με Μεσογειακές χώρες 
σε τομείς έρευνας, 
επιχειρηματικότητας κ.λπ 

2 Συνάγεται έμμεσα από το 
συνδυασμό εσωτερικού – 
εξωτερικού περιβάλλοντος 

ΕΥ.  

59 Ευρωμεσογειακή συνεργασία στους 
τομείς της έρευνας και του 
περιβάλλοντος 

4 Αναφέρεται συγκεκριμένα ΕΥ.  

60 Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
δομών και πιστοποιημένων δομών 
κατάρτισης για την αναβάθμιση των 

3 Συνάγεται συνδυαστικά ΕΥ.  
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γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

61 Χαμηλότερο κόστος προϊόντων και 
υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου 

1 Δεν υπάρχει σχετική αναφορά ΑΠ. 

62 Δυσμενείς πολιτικές συγκυρίες στην 
ευρύτερη περιοχή 

1 Δεν υπάρχει σχετική αναφορά ΑΠ 

63 Συνέχιση της έλλειψης διασύνδεσης 
έρευνας και παραγωγής 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.3 

ΑΠ. 

64 Έλλειψη διαθεσιμότητας ιδιωτικών 
κεφαλαίων για ΕΤΑ 

4 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.3 

ΑΠ. 

65 Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης 
συστήματος ΕΤΑ και εξαιρετικά 
μικρός αριθμός σχετικών 
επενδύσεων 

4 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.3 

ΑΠ. 

66 Διεύρυνση του αποκλεισμού των 
μικρών νησιών από τα κέντρα 
πληροφόρησης και παροχής 
υπηρεσιών 

1 Δεν τεκμηριώνεται ΑΠ. 

67 Υψηλά ποσοστά νέων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που 
έχουν ως τελικό πελάτη τον 
καταναλωτή και μείωση του 
ποσοστού των επιχειρήσεων που 
προσφέρουν υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις 

1 Δεν τεκμηριώνεται ΑΠ.  Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

68 Φυσική αύξηση πληθυσμού αλλά και 
προσέλκυση πληθυσμού από της 
περιοχές εντός και εκτός της χώρας 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
των πληθυσμιακών 
δεδομένων στην ενότητα 
2.1.2. 

ΔΣ. 

69 Τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται 
διαχρονικά και στις τρεις Περιφέρειες 
με ταχύτερους ρυθμούς στην 
Περιφέρεια Κρήτης στην οποία 
σημειώνονται τα χαμηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και τα υψηλότερα 
ποσοστά συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας στη χώρα 

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στην απασχόληση και ανεργία 
στην ενότητα 2.1.2. 

ΔΣ. 

70 Θετική τάση για την αύξηση της 
απασχόλησης με διαφορετική της 
κατανομή ανά τομέα παραγωγής σε 
κάθε περιφέρεια 

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στην απασχόληση και ανεργία 
στην ενότητα 2.1.2. σε 
συνδυασμό με την ενότητα 
2.1.2.4. 

ΔΣ. 

71 Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης 
από το συνολικό ποσοστό στη χώρα. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στην απασχόληση και ανεργία 
στην ενότητα 2.1.2. 

ΔΣ. 

72 Διατήρηση / μικρή βελτίωση των 
ποσοστών ανεργίας παρά τους 
θετικούς ρυθμούς επενδύσεων και 
επιχειρηματικότητας  

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στην απασχόληση και ανεργία 
στην ενότητα 2.1.2. 

ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 
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73 Άνιση διαπεριφερειακή και 
ενδοπεριφερειακή κατανομή 
εισοδήματος και απασχόλησης. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στην απασχόληση και ανεργία 
στην ενότητα 2.1.2. 

ΑΔ 

74 Σχετικά χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
απασχολουμένων ως προς το μέσο 
όρο της χώρας. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη αναφορά 
στο επίπεδο εκπαίδευσης 
στην ενότητα  2.1.2.3 

ΑΔ 

75 Έντονες διακυμάνσεις 
απασχολησιμότητας μεταξύ των 
νησιών. 

3 Δεν συνάγεται άμεσα ΑΔ. Συμβολή της 
Αξιολόγησης σε 
σχέση με τη 
βελτιστοποίηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

76 Μειωμένη συμμετοχή των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό και δυσκολίες 
στην ένταξη άνεργων γυναικών στην 
αγορά εργασίας. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΔ 

77 Έλλειψη εξειδικευμένου 
απασχολούμενου προσωπικού. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.3. 

ΑΔ 

78 Βελτίωση δεξιοτήτων και αναβάθμιση 
των γνώσεων του ανθρώπινου 
δυναμικού, πολύ-ειδίκευση, ενίσχυση 
για ανάπτυξη της 
πολυδραστηριότητας του τοπικού 
εργατικού δυναμικού. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΕΥ. 

79 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
προσαρμοσμένη της τοπικές 
ιδιαιτερότητες. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΕΥ. 

80 Σταδιακή και μεθοδευμένη κοινωνική, 
οικονομική ενσωμάτωση οικονομικών 
μεταναστών. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΕΥ. 

81 Ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας αξιοποιώντας 
δραστηριότητες της κοινωνικής 
οικονομίας. 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΕΥ. 

82 Απαξίωση δεξιοτήτων των 
απασχολουμένων 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΠ 

83 Ένταση φαινόμενων κοινωνικού 
αποκλεισμού 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΠ 

84 Τάσεις αύξησης του μη ενεργού 
οικονομικά πληθυσμού 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΠ 

85 Τάσεις εγκατάλειψης των νησιών ή 
οικισμών από παραγωγικές ηλικίες 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΠ 

86 Ενίσχυση φαινόμενων ανισότητας 
στην εργασία 

3 Συνάγεται από την ενότητα 
2.1.2.2. 

ΑΠ 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

87 Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν και θα 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 

ΔΣ. 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

49

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΟ SWOT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

διευκόλυναν την υλοποίηση 
παρεμβάσεων υπόλοιπων αξόνων. 

θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

88 Αναβάθμιση του επιπέδου 
εκπαίδευσης-κατάρτισης του 
ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια 
διοίκηση. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΔΣ. 

89 Βαθμιαία αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΔΣ. 

90 Εμπειρία των στελεχών της δημόσιας 
διοίκησης σχετικά με τις τοπικές 
παραμέτρους και την γενική 
αναπτυξιακή εικόνα της Χωρικής 
Ενότητας. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΔΣ. 

91 Απόκτηση πολύχρονης εμπειρίας 
στην διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΔΣ. 

92 Ελλείψεις στους μηχανισμούς 
υποστήριξης κύρια για 
παρακολούθηση του συνόλου των 
παρεμβάσεων (από πολλαπλές πηγές 
χρηματοδότησης) στο πλαίσιο των 
αναπτ. Προγραμμάτων 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΑΔ 

93 Ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα και 
χαμηλός βαθμός αξιοποίησης νέων 
τεχνολογιών. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΑΔ 

94 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
της κοινωνίας της πληροφορίας 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΕΥ 

95 Προγράμματα βελτίωσης της 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΕΥ 

96 Η απώλεια πόρων από αδυναμία 
ανταπόκρισης των τελικών 
δικαιούχων όχι μόνο στο επίπεδο της 
υλοποίησης αλλά και της ζήτησης. 

1 Δεν αναφέρεται σε σχετικό 
κεφάλαιο καθώς αποτελεί 
θέμα γενικότερης πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο 

ΑΠ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

97 Υψηλή βιοποικιλότητα (Ειδών και 
Οικοσυστημάτων και ποικιλότητα 
τοπίων) 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΔΣ 

98 Υψηλός αριθμός προτεινόμενων 
Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για 
ένταξη στο Δίκτυο NATURA 2000 και 
σημαντικός αριθμός Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΔΣ 

99 Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική 
κληρονομιά. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΔΣ 
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10
0 

Δρομολογημένες διαδικασίες 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας 
βασικών υποδομών περιβάλλοντος.  

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΔΣ 

10
1 

Ύπαρξη σημαντικών υποδομών στις 
μεταφορές (αεροδρόμια, λιμένες, 
βασικό οδικό δίκτυο) και μερικά 
ικανοποιητικών υποδομών 
τεχνολογικής υποστήριξης. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΔΣ 

10
2 

Έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις στις 
«αναπτυγμένες ζώνες» λόγω αστικής 
και τουριστικής ανάπτυξης – 
ανισομερής κατανομή ζήτησης από 
την κατανομή της προσφοράς στο 
χρόνο και στο χώρο. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
3 

Μη συστηματική προσέγγιση στη 
διαχείριση και εξασφάλιση υδάτινων 
πόρων – συστηματική υποβάθμιση 
υπόγειων υδροφορέων – ύπαρξη 
πολλών άνυδρων ή με ελάχιστους 
υδατικούς πόρους νησιά στη Χωρική 
Ενότητα. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
4 

Υψηλός κίνδυνος μεγάλου ποσοστού 
διάβρωσης εδαφών. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
5 

Έλλειψη κοινωνικών υποδομών σε 
συνδυασμό με τους υψηλούς δείκτες 
γήρανσης του πληθυσμού. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
6 

Μη καλυπτόμενες ενεργειακές 
ανάγκες κατά τους θερινούς μήνες, 
μικρή χρήση ΑΠΕ, εξάρτηση από το 
πετρέλαιο. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
7 

Συνεχόμενες ελλείψεις σε υποδομές 
μεταφορών με υψηλό κόστος 
μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
8 

Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδομές. 5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

10
9 

Αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές 
λόγω διασποράς πληθυσμού. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

11
0 

Δυσχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω 
του νησιωτικού και απομονωμένου 
χαρακτήρα των περιφερειών. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΔ 

11
1 

Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια 
για τα δάση, την ύδρευση, άρδευση 
και τα απορρίμματα. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
2 

Ανάπτυξη πολιτικών προστασίας του 
περιβάλλοντος και πρόληψης 
κινδύνων 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 
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Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΟ SWOT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11
3 

Ολοκληρωμένες διαχειριστικές 
παρεμβάσεις για προστασία-ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
4 

Ευρωμεσογειακή συνεργασία στους 
τομείς της έρευνας και του 
περιβάλλοντος. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
5 

Ολοκλήρωση του πλέγματος 
υποδομών υγείας-πρόνοιας 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
6 

Διεύρυνση της χρήσης ΑΠΕ 5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
7 

Θεσμικό πλαίσιο και απελευθέρωση 
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών  

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
8 

Προσδιορισμός - εξειδίκευση του 
ρόλου των λιμανιών και μέτρα για τον 
θεματικό τουρισμό. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

11
9 

Ενίσχυση της Αριστείας στον τομέα 
των επικοινωνιών. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

12
0 

Ανάπτυξη νέας οικονομίας – διάχυση 
τεχνογνωσίας στον τομέα 
περιβάλλοντος και πολιτισμού. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

12
1 

Αυξημένες απαιτήσεις προστασίας 
φυσικού, ιστορικού περιβάλλοντος σε 
περιοχές όπου αλλάζουν οι όροι 
προσπελασιμότητας 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΕΥ 

12
2 

Διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ 
των νησιών. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
3 

Υποβάθμιση ορισμένων ζωνών και 
περιοχών με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
4 

Έλλειψη χωροταξικής οργάνωσης και 
θεσμοθέτησής της 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
5 

Εξάντληση αποθεμάτων φυσικών 
πόρων 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
6 

Φυσικές περιβαλλοντικές απειλές  5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
7 

Υψηλά ποσοστά απειλούμενων ειδών. 5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

12
8 

Ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές 
απειλές  

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

52

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΟ SWOT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

12
9 

Κίνδυνος υποβάθμισης της περιοχής 
λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

5 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.4. 

ΑΠ 

ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

13
0 

Συγκέντρωση περιοχών με αξιόλογα 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΔΣ 

13
1 

Έντονη παρουσία και χωρική 
διασπορά περιοχών με σημαντικά 
στοιχεία ιστορικού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΔΣ 

13
2 

Ύπαρξη θεσμοθετημένων 
Περιφερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης  

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΔΣ 

13
3 

Δυσχέρειες στην ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω 
του νησιωτικού χαρακτήρα των 
Περιφερειών. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΑΔ 

13
4 

Ύπαρξη σημαντικών 
διαπεριφερειακών, 
ενδοπεριφερειακών και 
ενδονησιωτικών ανισοτήτων μεταξύ 
των οποίων και ανισοκατανομή 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων και 
υποδομών. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΑΔ 

13
5 

Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης. 4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

13
6 

Ενίσχυση διασυνδέσεων 
ανεπτυγμένων οικονομικών κέντρων 
και πυλών εισόδου. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

13
7 

Ανάδειξη τοπικών αστικών κέντρων 
και διασφάλιση της εταιρικής τους 
σχέσης με τις ζώνες υπαίθρου. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

13
8 

Ολοκληρωμένες διαχειριστικές 
παρεμβάσεις για τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

13
9 

Οργάνωση υπηρεσιών σε επίπεδο 
μεγάλων δήμων και μεταφορά 
κεντρικών αρμοδιοτήτων σε αυτούς. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

14
0 

Ανάπτυξη πολυδραστηριότητας του 
τοπικού εργατικού δυναμικού. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΕΥ 

14
1 

Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από 
την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και 
την τουριστική δραστηριότητα. 

4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΑΠ 

14
2 

Ενίσχυση της περιφερειοποίησης. 4 Υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση 
για το θέμα στην ενότητα 
2.1.5. 

ΑΠ 

Με βάση τα μεθοδολογικά δεδομένα, η ανάλυση SWOT θα πρέπει αφενός να παρουσιάζει και 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

53

να αποσαφηνίζει τα Δυνατά σημεία και τις Αδυναμίες (S,W) δηλαδή τους εσωτερικούς 
παράγοντες, αφετέρου δε τις Ευκαιρίες και τις Απειλές (O,P), δηλαδή τους εξωτερικούς 
παράγοντες, που επηρεάζουν την πορεία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

Στην προκειμένη περίπτωση, έχοντας ως βάση την αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και τον προσδιορισμό των προβλημάτων και αναγκών, με τελικό στόχο τον 
έλεγχο της σχετικότητας της επιλεχθείσας στρατηγικής, σημειώνονται τα εξής:  

• Τα δυνατά και αδύνατα σημεία χαρακτηρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, ενώ οι ευκαιρίες και απειλές συσχετίζουν το 
εξωτερικό περιβάλλον με την εξεταζόμενη χωρική ενότητα. 

• Ο συνδυασμός δυνατών σημείων και ευκαιριών θα πρέπει να τεκμηριώνει το αναπτυξιακό 
όραμα (και αντίστροφα). 

• Η  κατηγοριοποίηση της ανάλυσης SWOT ανά θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 
κατευθύνει το σχεδιασμό σε ένα πλαίσιο άμεσα συμβατό τόσο με την εθνική όσο και την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών. 

Κρίνεται ότι η ανάλυση SWOT αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ευρήματα της 
ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, τα οποία τα κατηγοριοποιεί με βάση τις θεματικές 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα περισσότερα σημεία της SWOT τεκμηριώνονται με 
στοιχεία ή αναφορές στις υποενότητες της ενότητας 2 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης 
– Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ή συνάγονται συνδυαστικά από 2 ή περισσότερες εξ αυτών. 

Επιπλέον, τα συμπεράσματα της κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης στην παρουσίαση της 
ανάλυσης SWOT, οδηγούν σε κατευθύνσεις πολιτικών-στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
Χωρικής Ενότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές όμως, εξαρτώνται από ένα πλέγμα σημαντικών 
παρεμβάσεων των Τομεακών Προγραμμάτων, κυρίως για τις Περιφέρειες του Στόχου 1, 
διαδραματίζοντας παράλληλα πολύ βασικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία της Χωρικής 
Ενότητας, τα δημοσιονομικά της Χώρας και τις γενικότερες θεσμικές ρυθμίσεις.  

Η υπόθεση αυτή περί της εξάρτησης των πολιτικών στρατηγικής της Χωρικής Ενότητας από 
τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της Χώρας και το γενικότερο αναπτυξιακό θεσμικό 
πλαίσιο, δεν αναφέρεται ως στοιχείο της ανάλυσης SWOT, ενώ είναι καθοριστικό στοιχείο, και 
υπό αυτήν τη λογική σημειώνεται στην παρούσα έκθεση αξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση πρότεινε (και έγινε αποδεκτή από την ΟΣΠ) την ποσοτικοποίηση της 
ανάλυσης, ώστε να ελεγχθεί η συνέπεια με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Συνακόλουθα, σε κάθε 
επιμέρους σημείο του Πίνακα της ανάλυσης SWOT, αποδίδεται βαθμολογία από το 1 μέχρι το 
3 ανάλογα με τη σημασία του, όπως αυτή αξιολογείται βάσει της κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης και τις εκτιμήσεις του Αξιολογητή. Όσο αφορά τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες η 
βαθμολόγηση έχει θετική έννοια (μικρότερη 1 βαθμός – μεγαλύτερη 3 βαθμοί), ενώ στις 
αδυναμίες και απειλές έχει αρνητική έννοια (μικρότερη 1 βαθμός – μεγαλύτερη 3 βαθμοί). 

Στον παρακάτω πίνακα αθροίζεται η επιμέρους βαθμολόγηση των σημείων ευκαιριών, 
απειλών, δυνατοτήτων και αδυναμιών, έτσι ώστε παράλληλα να ελεγχθεί η συνέπεια με τις 
διαπιστωμένες ανάγκες της ανάλυσης, αλλά και να υποστηριχθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων 
πολιτικής.   
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Πίνακας 7 Ποσοτικοποίηση Ανάλυσης SWOT 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
ΔΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ  % 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

21 17 14 16 68 20,1% 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

15 17 21 12 65 19,2% 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ 

12 11 12 12 47 13,9% 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 3 15 6 30 8,9% 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΩΣ ΤΟΠΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

33 18 15 23 89 26,3% 

ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – 
ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
ΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

18 6 9 6 39 11,5% 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  105 72 86 75 338 100,0% 
% 31,1% 21,3% 25,4% 22,2% 100,0%  

Στο σύνολο της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου προκύπτει «υπεροχή» των 
δυνατών σημείων έναντι των αδυναμιών, αφού τα πρώτα συγκεντρώνουν 86 βαθμούς έναντι 
75 των δεύτερων. Αντίστοιχα προκύπτει «υπεροχή» των ευκαιριών έναντι των απειλών 
(αντίστοιχα 105 βαθμοί έναντι 72).  

Σε σχέση με την αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT κατά θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, 
προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος βαθμός ευκαιριών, απειλών, δυνατών σημείων και αδυναμιών, 
άρα και ο μεγαλύτερος βαθμός συνολικής σημαντικότητας συγκεντρώνεται στην αναπτυξιακή 
περιοχή «Ελκυστικότητα των περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης».   

Δεύτερη στη βαθμολόγηση της συνολικής σημαντικότητας εμφανίζεται η προτεραιότητα της 
«Επένδυσης στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας».  

Η προτεραιότητα «Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία» βρίσκεται τρίτη  με μικρή διαφορά 
από τη δεύτερη στη βαθμολόγηση της σημαντικότητας ως προς τα βάρη των σημείων της 
ανάλυσης SWOT.  

Η ανωτέρω συνδυασμένη ανάλυση των Ισχυρών Σημείων και των Αδυναμιών από κοινού με 
τις Ευκαιρίες και τις Απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της Χωρικής 
Ενότητας, έχει ως αποτέλεσμα την προκαταρκτική διαμόρφωση των στόχων, της 
αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και την ιεράρχηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, με 
βάση το χρονικό ορίζοντα (βραχύ-, μέσο-, μακροπρόθεσμο) υλοποίησης που απαιτείται για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης SWOT συνθέτει το πλαίσιο διαμόρφωσης του αναπτυξιακού 
οράματος και της επιλογής δημόσιων πολιτικών που προσανατολίζονται στην κάλυψη των 
ενδογενών αναγκών λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο εξωγενές δυναμικό. 

Εν κατακλείδι, ο Σ.Α. σημειώνει ότι η ανάλυση SWOT της τελικής έκδοσης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί αποτελεσματικό και χρηστικό εργαλείο για τον 
εντοπισμό των στρατηγικών επιλογών οι οποίες προτείνονται για τη Χωρική Ενότητα «Κρήτης 
– Νήσων Αιγαίου». 

3.3.2. H συμβολή της SWOT στην αποσαφήνιση της Στρατηγικής του Προγράμματος 

Η αξιολόγηση για την τελική έκδοση του προγράμματος πρότεινε (και έγινε αποδεκτή) 
την αξιοποίηση της ανάλυσης SWOT για την εξαγωγή επιλογών πολιτικής, στρατηγικής και 
προτεραιοτήτων, στοιχείων ιδιαίτερα χρήσιμων για την τεκμηρίωση της ομαλής μετάβασης της 
λογικής του προγράμματος στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής, που ακολουθεί 
στην Ενότητα 2 του Προγράμματος.   

Πρακτικά, η διαδικασία παραγωγής πολιτικής διενεργείται μέσω της ομαδοποίησης των 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

55

τεταρτημορίων της ανάλυσης SWOT όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικότερα, 
στον πίνακα αυτό (SWOT Matrix) παρουσιάζεται σχηματικά ο τρόπος αξιοποίησης της 
ανάλυσης SWOT για τη διαμόρφωση κομβικών επιλογών πολιτικής για τη χωρική ενότητα, 
ανάλογα με τη συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων ανά ζεύγος (ισχυρά σημεία με 
ευκαιρίες, αδυναμίες με ευκαιρίες, ισχυρά σημεία με απειλές, αδυναμίες με απειλές).  Στα 
τεταρτημόρια συνδυασμού που προκύπτουν περιέχονται εναλλακτικές αλλά ρεαλιστικές, με 
βάση το συνδυασμό των ενδογενών με τα εξωγενή χαρακτηριστικά της χωρικής ενότητας, 
δυνητικές κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα 
με το χαρακτήρα τους. 

Πίνακας 8 Τρόπος Αξιοποίησης της SWOT Ανάλυσης 
 Ισχυρά Σημεία Αδυναμίες 

Ευκαιρίες  Επιταχυντικές πολιτικές (S-O strategies) Διαρθρωτικές πολιτικές (W-O strategies) 

Απειλές Σταθεροποιητικές πολιτικές (S-T strategies) Προληπτικές πολιτικές (W-T strategies) 

Οι κατηγορίες των κατευθύνσεων πολιτικής που επιλέγονται κατά προτεραιότητα στη Χωρική 
Ενότητα, οριοθετούνται στις ακόλουθες: 

• Επιταχυντικές αναπτυξιακές πολιτικές (growth-accelerating/expansionary policies) στη 
Χωρική Ενότητα με έμφαση στη διεύρυνση του ρυθμού ανάπτυξης και στη διατήρηση – 
διεύρυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η ύπαρξη «συστάδων» 
πλεονεκτημάτων επιβάλλει ένα πολυσχιδές αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο εντέλει, 
διαμορφώνει και τον καινοτόμο χαρακτήρα του Προγράμματος. 

• Εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών (structural policies), με στόχο την αντιμετώπιση των  
στρεβλώσεων που απορρέουν από την κατάτμηση των αγορών (λόγω νησιωτικότητας) 
και την άρση της λεγόμενης «διπλής περιφερειακότητας». Οι διαρθρωτικές πολιτικές 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές υστερήσεις της χωρικής ενότητας, 
οικοδομώντας τη διατηρησιμότητα - βιωσιμότητα του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. 

• Σταθεροποιητικές πολιτικές (stabilisation policies). Πρόκειται για στοχευμένες / 
εστιασμένες πολιτικές που αντισταθμίζουν αρνητικές εξελίξεις λόγω των έντονων ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων. 

• Προληπτικές πολιτικές (preventive/discretionary policies). Επιλεκτικές πολιτικές που 
προλαμβάνουν και αμβλύνουν αρνητικές επιδράσεις στον περιφερειακό ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Ο συνδυασμός δυνατών σημείων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT τεκμηριώνει την επιλογή 
του Οράματος και της Στρατηγικής του Περιφερειακού Προγράμματος για την 4η 
Προγραμματική Περίοδο.  

Συγκεκριμένα: 

• Η γεωγραφικά θέση, το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, η επιχειρηματική κουλτούρα και 
παράδοση εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον 
τουρισμό (διαφοροποίηση, εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος), στις δυνατότητες 
διασυνοριακής συνεργασίας, στις πιθανές χωρικές εξειδικεύσεις των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων οδηγούν σε πολιτικές παρεμβάσεις σχετικές με τη Βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας  
(Στρατηγικός Στόχος 1).   

• Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού, η πετυχημένη 
λειτουργία των Ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Χωρικής Ενότητας σε 
συνδυασμό με τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στους τομείς της κοινωνίας της γνώσης και 
της καινοτομίας κατευθύνουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε παρεμβάσεις για την 
προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα 
(Στρατηγικός Στόχος 2). 

• Τόσο τα δυνατά σημεία όσο και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική συνοχή των περιφερειών της χωρικής ενότητας συσχετίζονται άμεσα με 
τον Στρατηγικό Στόχο «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική 
ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος 
πρόκειται να υλοποιηθεί από παρεμβάσεις του Τομεακού Προγράμματος. 
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• Η τεκμηρίωση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας ως τόπος επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης μέσα από το συνδυαστικό διαδραστικό πλαίσιο Δυνατών Σημείων 
και Ευκαιριών αποτελεί εχέγγυο τόσο για τη «Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας 
ζωής»  όσο και για την «Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της 
ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης 
επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων».  

• Η διεύρυνση της χρήση ΑΠΕ και οι περιβαλλοντικές υποδομές συνιστούν σημαντικές 
ευκαιρίες για τη «Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών 
υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας» 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αποτελούν βασικό υλικό για εκλογή της στρατηγικής που 
παρουσιάζεται στην Ενότητα 2 του προγράμματος. 

Πίνακας 9 «Κατευθύνσεις Πολιτικής της Χωρικής Ενότητας 2007-2013» 

Ισχυρά σημεία Αδυναμίες  

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ενίσχυση και αξιοποίηση της δυναμικής ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αιχμές τον τουρισμό, 
και το εμπόριο, αλλά και μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ 
και της καινοτομίας. 

Ενίσχυση του πολυλειτουργικού πρότυπου 
ανάπτυξης στη χωρική ενότητα 

Ανάδειξη και αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου στον 
κοινωνικό-οικονομικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου  

Επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο – Ολοκλήρωση 
δικτύου μεταφορικών υποδομών και διευκόλυνση 
των ροών μεταφορών στη χωρική ενότητα  -
επέκταση και ολοκλήρωση των ενδοπεριφερειακών 
και διαπεριφερειακών υποδομών 
προσπελασιμότητας (Λιμάνια, οδικοί άξονες στην 
Κρήτη και στη Ρόδο)

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και των συνεργασιών στη Μεσογειακή 
Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου 

Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, ανάδειξη 
νέων προϊόντων και τοπικών αγορών, ισόρροπη 
κατανομή της επισκεψιμότητας και προσέλκυση 
συνδυασμένων επενδύσεων με αξιοποίηση των 
ΤΠΕ

Ενίσχυση της λειτουργίας σημαντικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ 
Κρήτης) καθώς και των Ιδρυμάτων παραγωγής έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΘΙΑΓΕ, 
ΜΑΙΧ κλπ). 

 

Ανάδειξη και αειφόρος αξιοποίηση των περιβαλλοντικών 
και φυσικών πόρων 

Ενίσχυση της παραγωγής τοπικών ποιοτικών 
προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία 

Ανάδειξη και αξιοποίηση των πλούσιων ιστορικών και 
πολιτισμικών πόρων  

Προστασία και αειφόρος διαχείριση των 
περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων μέσω της 
εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών και 
Κανονισμών αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας 

Ενίσχυση της Ψηφιακής Σύγκλισης με άξονες την 
ποιότητα ζωής και την επιχειρηματικότητα. Ειδικά για τον 
τουρισμό / πολιτισμό, ανάπτυξη / διάχυση ηλεκτρονικού 
περιεχομένου (e-content industry) 

Ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας και 
διάχυση της καινοτομίας που παράγεται στα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
καθώς και στα ερευνητικά ιδρύματα της χωρικής 
ενότητας με την παραγωγή και την κοινωνία 

Προώθηση της ενεργειακής αυτοτέλειας με τη χρήση ΑΠΕ  

Ευ
κα

ιρ
ίε
ς 

Ενίσχυση του δικτύου αστικών κέντρων, της 
πολυκεντρικότητας και αξιοποίηση αναδυόμενων πόλων 
ανάπτυξης 
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Ισχυρά σημεία Αδυναμίες 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας 

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς   

Πρόληψη κινδύνων  Συγκράτηση του πληθυσμού ιδίως στα μικρά νησιά μέσω 
ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής αναγέννησης  

Προστασία των ιστορικών μνημείων 

Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών  

Α
π
ει
λέ
ς 

Ανάπτυξη υποδομών υγείας 

Εξομάλυνση φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού 
μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής 
αναγέννησης 

Ειδικότερα, το αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας εξυπηρετείται από τους παρακάτω  
Στρατηγικούς Στόχους, μέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα 
που τεκμηριώθηκαν και αναδείχθηκαν (Strategic thinking logic flow) και εστιάζουν στην 
εφαρμογή «επιταχυντικών αναπτυξιακών πολιτικών» (growth-accelerating/expansionary 
policies) στη Χωρική Ενότητα. 

 
Πίνακας 10 (Επιταχυντικές πολιτικές (S-O strategies)) 

 Ισχυρά Σημεία  

Ευκαιρίες  

Στρατηγικοί Στόχοι 
1. Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της 

Χωρικής Ενότητας 
2. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα  
3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, 

έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας  
4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής 
5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της 

Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων 

6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της 
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής  

(Επιταχυντικές πολιτικές (S-O strategies)) 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση των αναγκών, 
αναδεικνύονται σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες, πολλές από τις οποίες οφείλονται 
στη νησιωτικότητα. Στο επίπεδο αυτό, θα εφαρμοστούν επιλεκτικές διαρθρωτικού τύπου 
πολιτικές (structural policies), κυρίως στα ζητήματα κάλυψης του ελλείμματος του μορφωτικού 
επιπέδου του πληθυσμού, στις υποδομές των μεταφορών και στην προστασία – βιώσιμη 
διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αντιμετωπισθούν διαχρονικές στρεβλώσεις και 
αναπτυξιακές στερήσεις και να συμβάλουν στη διατηρησιμότητα - βιωσιμότητα του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης της χωρικής ενότητας. Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι 
αντιστοιχίζονται ευθέως με τους αντίστοιχους του ΕΣΠΑ. 

Επιπροσθέτως, η στρατηγική του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου διαμορφώνει διακριτή χωρική 
διάσταση, η οποία σε επίπεδο χωρικής ενότητας ολοκληρώνεται μέσα από τους ακόλουθους 
στόχους:  

• την ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού συστήματος οικισμών και μιας νέας 
σχέσης πόλης – υπαίθρου, με έμφαση αφενός στην αξιοποίηση των διαχυτικών 
επιδράσεων των πόλων ανάπτυξης (υφιστάμενων και αναδυόμενων) και, αφετέρου, στην 
υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις νησιωτικές και στις ορεινές περιοχές της 
Χωρικής Ενότητας, 

• την εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση και  

• την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας.  
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3.4 Η συμβολή του Συμβούλου Αξιολόγησης στον εμπλουτισμό της 
υφιστάμενης κατάστασης 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εργάσθηκε προσθετικά καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος συμμετέχοντας στις κοινές συνεδριάσεις των 
τριών ΟΣΠ και θέτοντας ποιοτικά αξιολογικά ερωτήματα και συστάσεις. Βασικό μέλημα του 
Συμβούλου Αξιολόγησης υπήρξε η, κατά το δυνατόν, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
της χωρικής ενότητας ως ενός Ενιαίου Όλου βασιζόμενο σε Κοινά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα, 
Κοινές Ανάγκες και επομένως, Κοινή Στρατηγική για την τέταρτη προγραμματική περίοδο.  

Επομένως,  διαδοχικά και μέσα από τη διαδραστική αλληλεπίδραση του αξιολογητή και των 
τριών ΟΣΠ, στο πρόγραμμα προστέθηκαν (από το Δεκέμβριο 2006 έως την τελική επίσημη 
υποβολή) ποιοτικά και ποσοτικοποιημένα στοιχεία για την «ανάδειξη» των τριών Περιφερειών 
ως Ενιαίας Χωρικής Ενότητας.   

Ειδικότερα, σημαντική συμβολή υπήρξε η παρουσίαση στοιχείων για τα βασικά 
χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας τα οποία τεκμηριώνουν τον ομοειδή της χαρακτήρα. Η 
νησιωτικότητα, η «Πολυνησία», το ειδικό καθεστώς των νησιών σύμφωνα με την 
Περιφερειακή Πολιτικής της Κοινότητας, η ιδιαίτερη ελκυστικότητά της και η ευαισθησία στη 
χρήση των φυσικών πόρων, συνθέτουν ένα μωσαϊκό κοινών προβληματισμών αλλά και 
αναγκών στη Χωρική Ενότητα.  

Αναγκαία υπήρξε η συμβολή της αξιολόγησης στην προσθήκη στοιχείων αναφορικά με α) τα 
πληθυσμιακά δεδομένα, την απασχόληση, το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου 
δυναμικού και τις υποδομές εκπαίδευσης καθώς και την καινοτομία και β) δεδομένα για την 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Ειδικές προσθήκες, επίσης, ενσωματώθηκαν στην 
περιγραφή και ανάλυση των παραγωγικών τομέων των περιφερειακών οικονομιών.   

Ομοίως, σημαντικές υπήρξαν και οι προσθήκες αναφορικά με τον πολιτισμό και το 
περιβάλλον σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας, καθώς στις εισροές των προτάσεων 
προγραμμάτων των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία 
για την τεκμηρίωση της επιλογής της κατεύθυνσης προς την αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αναλυτικότερα, η συμβολή της αξιολόγησης στη βελτιστοποίηση της ανάλυσης της 
υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζεται, εν συντομία, ανά θεματική ενότητα στη συνέχεια: 

◊ Μορφωτικό Επίπεδο και υποδομές εκπαίδευσης: Καθώς ένα σημαντικό 
ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής κατευθύνεται σε υποδομές εκπαίδευσης 
δεν φαινόταν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η αναγκαιότητα 
κάλυψης αναγκών σχετικών με την εκπαίδευση. Με δεδομένη την αρχή 
αντιστοίχησης υφιστάμενης κατάστασης --» αναγκών ---» στρατηγικής ----» 
παρεμβάσεων ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εμπλούτισε με ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία τη συγκεκριμένη θεματική. Οι πηγές που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά κύριο λόγο από την Eurostat ενώ 
χρησιμοποιούνται και τα ευρήματα της Μελέτης Αποτύπωση του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων που εκπόνησε το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Με βάση τα νέα στοιχεία αναδύθηκαν 
συγκεκριμένες ανάγκες αναφορικά με την εκπαίδευση και εμπλουτίστηκε η 
ανάλυση SWOT με σημεία που αφορούν κυρίως τις υποδομές (κτήρια και 
εξοπλισμοί). Με αυτήν την προσθήκη αιτιολογούνται και τα κονδύλια που 
κατευθύνονται στις σχετικές παρεμβάσεις. 

◊ Παραγωγικός Τομέας της Οικονομίας: Η αξιολόγηση εκτίμησε την 
αναγκαιότητα ανάδειξης όλων των τομέων της περιφερειακής οικονομικής 
δραστηριότητας καθώς  γινόταν εκτεταμένη αναφορά μόνο στον τουριστικό 
τομέα. Η ανισοβαρής ανάλυση θα μπορούσε να δημιουργήσει λανθασμένη 
εντύπωση όσον αφορά τη Στρατηγική Κατεύθυνση του Προγράμματος και ως 
εκ τούτου ενσωματώθηκαν στοιχεία σχετικά με την τομεακή διάρθρωση της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας6 (ΑΠΑ) των τριών Περιφερειών και τις 

                                                      

 
6 Η ΑΠΑ αποτελεί μέγεθος των εθνικών λογαριασμών και προκύπτει σε ετήσια βάση από το άθροισμα των επιμέρους 
κλάδων σε τιμές συντελεστών παραγωγής. 
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Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) ανά Περιφέρεια.  

◊ Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία: Με βάση την νέα κατάταξη του 
Innovation Scoreboard 2006 δόθηκαν συγκριτικά στοιχεία για την καινοτομική 
απόδοση της κάθε περιφέρειας. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 εκτιμήθηκε η περιφερειακή κατανομή της 
Δαπάνης για ΕΤΑ στη Χωρική Ενότητα ανά τομέα και είδος φορέα. 

◊ Επιχειρηματικότα: Στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης δεν είχε 
προστεθεί σχετικό με την Επιχειρηματικότητα κεφάλαιο παρά το γεγονός ότι 
το Πρόγραμμα διαθέτει σημαντικά ποσά για την επιχειρηματικότητα κυρίως 
για την Περιφέρεια του Στόχου 2. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης πρότεινε 
συγκεκριμένο κείμενο ανάλυσης, το οποίο και ενσωματώθηκε πλήρως. 

◊ Ελκυστικότητα της Χωρικής Ενότητας: Η ανάλυση εμπλουτίστηκε με στοιχεία 
υποδομών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και τις μεθόδους 
που ακολουθούν οι περιφέρειες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση απορριμμάτων κυρίως σε ότι αφορά τα αστικά στέρεα απόβλητα, 
τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και τα επικίνδυνα απόβλητα. Η 
Στρατηγική στον τομέα του περιβάλλοντος θα ενισχυθεί από κοινού από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ και το ΠΕΠ. 

Εν συνεχεία ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, έχοντας εξασφαλίσει τη δυναμική αλληλεπίδραση 
των κοινών προβλημάτων και των βασικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Χωρικής 
Ενότητας σε συνδυασμό με την ποσοτική παρουσίαση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, 
ήτοι κοινά δημογραφικά στοιχεία, απασχόληση, παραγωγικός τομέας της οικονομίας, κ.α., 
σύμφωνα με τις Θεματικές Προτεραιότητας της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΕΣΠΑ, 
συνέβαλε προσθετικά στον εντοπισμό των Κοινών Ιεραρχημένων Αναγκών της Χωρικής 
Ενότητας.  Γενικά η Αξιολόγηση συνέβαλε, στις σταδιακές αναβαθμίσεις του Προγράμματος 
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, στη βελτιστοποίηση της Ενότητας 1 ή οποία οδηγεί 
μέσω της ανάλυσης SWOT σε παρεμβάσεις και πολιτικές για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013.7 

Από τη σχετική ανάλυση η αξιολόγηση διαπίστωσε ένα έλλειμμα ανάλυσης θεσμικού 
περιβάλλοντος και των αναγκών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης (αντίστοιχα). Η έλλειψη 
αυτή δικαιολογείται, εν μέρει, καθώς οι αλλαγές της λειτουργίας του θεσμικού περιβάλλοντος  
προωθούνται σε εθνικό και κεντρικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό – τοπικό. 

Τέλος, για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων προτάθηκε από την αξιολόγηση και 
έγινε αποδεκτή η χρήση του διαγράμματος «Χρήση μεθόδου SWOT για την παραγωγή 
επιλογών πολιτικής» του ΕΣΠΑ το οποίο αναφέρεται σε συνδυασμούς  κατηγοριών (ΔΣ-Ε, 
ΔΣ-ΑΠ, ΑΔ-Ε, ΑΔ-ΑΠ) στις οποίες αντιστοιχεί επιλογές πολιτικής.  Η ανάλυση αυτή (Strategic 
thinking logic flow) υποστηρίζει το Όραμα της Χωρικής Ενότητας, ενώ δίδονται μέθοδοι για 
την αναπτυξιακή κατεύθυνση της Χωρικής Ενότητας στο βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο 
μέλλον καθώς και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες στρατηγικής και ποιοι οι 
κατευθυντήριοι άξονες για την επίτευξη της. 

                                                      

 

7 Οι ειδικές αναφορές για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος με τη συμβολή της αξιολόγησης παρουσιάζονται στα 
κεφάλαια 3.3.1. και 3.3.2. 
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4. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής 

4.1 Ανάλυση των στόχων και προτεραιοτήτων  
Το Όραμα της Χωρικής Ενότητας εστιάζεται στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
ανάδειξη της ελκυστικότητας της αναπτυξιακής Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης» και εξειδικεύεται σε έξι (6) Στρατηγικούς 
Στόχους, οι οποίοι εκφράζουν τις ενιαίες στρατηγικές πολιτικές (mission) της Χωρικής 
Ενότητας, αντιμετωπίζοντας τα Προβλήματα και τις Ανάγκες και αξιοποιώντας τις Ευκαιρίες / 
πλεονεκτήματα που καταγράφηκαν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κατά την 
έναρξη του προγραμματισμού.  

Επιπλέον, οι  στρατηγικές που έχουν τεθεί ικανοποιούνται από τους οχτώ (8) γενικούς 
στόχους του Προγράμματος,8 οι οποίοι, αναλυτικά,  έχουν ως ακολούθως. 

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής) 

Ο συγκεκριμένος Γενικός Στόχος έχει ως σκοπό να καλύψει κυρίως ανάγκες μεταφορικών 
υποδομών τοπικής κλίμακας στα νησιά της Περιφέρειας, και μεγαλύτερης κλίμακας στην 
Κρήτη μέσα από την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, των λιμανιών και των 
αεροδρομίων, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (στήριξη των συνδυασμένων μεταφορών 
επιβατών και φορτίων). Περιλαμβάνει επίσης την άμβλυνση της εσωτερικής απομόνωσης των 
νησιών και διευκόλυνσης της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, αλλά και με την 
ηπειρωτική χώρα (άρση της διπλής περιφερειακότητας).  

Η σκοπιμότητα της επιλογής των κατάλληλων μεταφορικών υποδομών για την εξυπηρέτηση 
του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου θα λάβει υπόψη της τις αντίστοιχες δράσεις 
μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην 
χωρική ενότητα από το Τομεακά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας». 

Γενικός Στόχος 2:  Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Ο συγκεκριμένος Γενικός Στόχος, εξυπηρετεί τις ανάγκες της χωρικής ενότητας για την 
κάλυψη των κοινωνικών υποδομών (Υγεία – Πρόνοια και Εκπαίδευση), καθώς και τις 
πρωτοβουλίες προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής ενισχύει την ελκυστικότητα της χωρικής ενότητας, η οποία αποκτά διττό 
χαρακτήρα, δηλαδή τόσο την προσέλκυση επενδύσεων και απασχόλησης, όσο και την 
αξιοποίηση και χρήση τουριστικών πόρων και άλλων υπηρεσιών. Η ελκυστικότητα αυτή 
συμβάλλει αντίστοιχα στη δημιουργία επενδύσεων και απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό επίπεδο ποιότητας ζωής, το οποίο ενισχύει την εξωστρέφεια 
της χωρικής ενότητας συνολικά. 

Γενικός Στόχος 3:  Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις 
σε συνδυασμό με προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Η εξασφάλιση της αειφορίας των πόρων και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης της χωρικής 
ενότητας, συνδέεται σχετίζεται αφενός με την συνετή διαχείριση των φυσικών και 
περιβαλλοντικών πόρων και, αφετέρου, με τον έλεγχο της έντασης της επιδιωκόμενης 
ανάπτυξης. Στοχεύεται η ολοκλήρωση της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, η 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, η 
εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδιασμού και η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. 
Δίδεται προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία περιοχών όπου εκτελούνται μεγάλα 
έργα, παρουσιάζονται έντονες τουριστικές συγκεντρώσεις, εντοπίζονται επιπτώσεις από τη 
γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, αλλά και στις περιοχές χαμηλής ανάπτυξης ή σε 
μικρά νησιά, όπου σήμερα υφίστανται αναξιοποίητοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και 
υπάρχει έλλειμμα βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. 

                                                      

 
8 ΥΠΟΙΟ, Τεχνική Οδηγία 1, ενότητα 2.2.1. Από την άποψη αναπτυξιακού προγραμματισμού, οι γενικοί στόχοι αποτελούν τις 
«στρατηγικές περιοχές παρεμβάσεων» 
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Γενικός Στόχος 4:  Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών 
συνεργασιών 

Η γεωγραφική θέση της Χωρικής Ενότητας σε συνδυασμό με τη σημαντική συγκέντρωση 
ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους, την βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης ΤΠΕ, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση δικτυώσεων για την αποκόμιση θετικών εμπειριών. 
Προβλέπεται η παροχή ανταγωνιστικών ψηφιακών υποδομών προς τις επιχειρήσεις, τους 
κοινωνικούς εταίρους, του πολίτες κ.λπ. Στοχεύεται επίσης η ενίσχυση δημιουργίας ψηφιακού 
περιεχομένου στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στην παιδεία κ.λπ., ενώ θα ληφθεί ιδιαίτερη 
μέριμνα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση ΤΠΕ και η 
ενσωμάτωση της χρήσης των ΤΠΕ στην καθημερινότητα.. 

Ο παρών γενικός στόχος θα συμβάλλει επίσης στην αύξηση της διείσδυσης των ΤΠΕ σε 
γενικές και ειδικές ομάδες πληθυσμού της χωρικής ενότητας. 

Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, 
προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

Στοχεύονται η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογικών και μη 
καινοτομιών, η αξιοποίηση νέων μορφών επιχειρηματικότητας και εργασίας, η χρήση 
καινοτόμων εργαλείων στη χρηματοδότηση και δραστηριοποίηση των ΜΜΕ όλων των 
κλάδων και η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας με αναβάθμιση 
του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Ο συνδυασμός βελτίωσης των υποδομών, της διασφάλισης της ποιότητας ζωής και της 
αύξησης της (διττής) ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, αξιοποιεί τις ευκαιρίες 
προσέλκυσης νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η επιχειρηματικότητα 
θα συνδυασθεί επίσης με πρωτοβουλίες αξιοποίησης της δυναμικής των τοπικών προϊόντων, 
ενώ μεσοπρόθεσμα στοχεύεται η δημιουργία πόλων καινοτομίας, με κατάλληλο μείγμα 
δράσεων και πρωτοβουλιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη και τις προγραμματιζόμενες, σε μεγάλη κλίμακα, παρεμβάσεις των 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», οι οποίες θα υλοποιηθούν στη χωρική ενότητα, ο παρών Γενικός 
Στόχος θα συμπεριλάβει ειδικές δράσεις προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των 
ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και τοπικών / ενδονησιωτικών ανισοτήτων θα 
αποτυπωθεί με εστίαση των αντίστοιχων παρεμβάσεων σε νησιά ή περιοχές χαμηλής 
ανάπτυξης.  

Γενικός Στόχος 6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων 

Η αξιοποίηση της σχέσης τουρισμού-πολιτισμού ανατνακλά στο στοχευόμενο πολύ-
λειτουργικό πρότυπο ανάπτυξης της Χ.Ε. Στοχεύεται η αναβάθμιση της ποιότητας, ο 
εμπλουτισμός, η μείωση της εποχικότητας και η προώθηση ειδικών μορφών θεματικού 
τουρισμού στην χωρική ενότητα, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων.  
Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της χωρικής ενότητας θα ενισχυθεί με καλύτερη και συνολική 
προβολή του τουριστικού προϊόντος, με χρήση των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων 
μεθόδων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η διευρυμένη διεθνώς ανταγωνιστικότητα του 
περιφερειακού τουριστικού προϊόντος (tourism competitiveness in a large scαle). 

Η διεθνής δυναμική του τομέα «travel & tourism» εντάσσεται στην  περιφερειακή αναπτυξιακή 
στρατηγική της χωρικής ενότητας, με εμφανή την ανάγκη αντιμετώπισης των μεταφορικών 
ροών, ζήτημα το οποίο αποτελεί εθνική στρατηγική9. Παράλληλα, το νέο χωροταξικό σχέδιο 
για την τουριστική ανάπτυξη αποτελεί αφενός έναν οδηγό (road-map) διευκόλυνσης των 
τουριστικών επενδύσεων στην Χ.Ε. και, αφετέρου, διασφάλισης συνεργιών ανάμεσα στην 
τουριστική ανάπτυξη και στην δηλωμένη προστασία του ευαίσθητου νησιωτικού 
περιβάλλοντος. 

                                                      

 
9 Χάρτα Τουριστικής Ανάπτυξης και Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης του Τουρισμού, ΥΤΑΝ 2007. 
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Γενικός Στόχος 7: Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

Στοχεύεται η αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων, οι οποίες 
δημιουργούν καθυστερήσεις και στρεβλώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο μεταξύ των 
διοικητικών Περιφερειών και των Νομών της χωρικής ενότητας, όσο και μεταξύ των 
νησιωτικών συμπλεγμάτων της χωρικής ενότητας. Θα αντιμετωπισθούν επίσης οι 
ενδονησιωτικές ανισότητες μεταξύ εσωτερικών αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών και 
αστικών / ημιαστικών κέντρων ή / και παραθαλάσσιων περιοχών. 

Γενικός Στόχος 8:  Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής 
Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης  

Ο παρών Γενικός Στόχος συμπυκνώνει τις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της Περιφέρειας. Εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων της 
χωρικής ενότητας και στην αναζωογόνηση των περιοχών που παρουσιάζουν σύνθετα 
μειονεκτήματα (απομόνωση λόγω νησιωτικότητας, μικρής δυναμικότητας παραγωγικό 
περιβάλλον, μονοκαλλιέργεια δραστηριοτήτων, πληθυσμιακή αποδιάρθρωση κ.λπ.). 

Η αστική ανάπτυξη αφορά στην ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας» των αστικών περιοχών 
της περιφέρειας στο εθνικό – ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο μέσα από την αξιοποίηση των 
συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Παράλληλη επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της 
«ελκυστικότητας» των αστικών κέντρων ως τόπων κατοικίας και η διασφάλιση συνοχής τόσο 
στο επίπεδο του δικτύου των πόλεων της Χωρικής Ενότητας περιφέρειας, όσο και στο 
εσωτερικό τους. Στον Γενικό Στόχο ενσωματώνονται οι αρχές της πολυλειτουργικής 
ανάπτυξης των αστικών κέντρων, η ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών 
κέντρων, η βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών, η αειφορική ανάπτυξη των πόλεων, η 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα και η συστηματοποίηση των 
πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα.10   

Γενικότερα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και, γενικότερα, των πόλων ανάπτυξης, ως 
συμπυκνώσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, στοχεύεται να κινητοποιήσει μέσα από τις 
αναδυόμενες δικτυώσεις, τη διάχυση της ανάπτυξης στις περιοχές άμεσης επιρροής τους, είτε 
αυτή προσδιορίζεται ως ύπαιθρος είτε ως μικρότερες αστικές συγκεντρώσεις.11 Στο ανωτέρω 
στρατηγικό πλαίσιο, στοχεύεται και η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Πιλοτικών και 
Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης (Global Grants / συνολικές χρηματοδοτήσεις).  

Οι παραπάνω Γενικοί Στόχοι που αφορούν στο σύνολο της χωρικής ενότητας, εξειδικεύονται 
ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 

Περιφέρεια Κρήτης  

◊ Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών  

◊ Ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, προώθηση της καινοτομίας και 
αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Κρήτης 

◊ Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, 
αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κρήτης, που θεωρούνται βασικοί πυλώνες για 
την ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

                                                      

 
10 ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4 «Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής». 
11 Βλ. «Αστικό Κεκτημένο» (Ρόττερνταμ, Νοέμβριος 2004) και «Βιώσιμες Κοινότητες» (Sustainable Communities, Bristol, Δεκέμβριος 
2005). Η στρατηγική της αστικής ανάπτυξης συγκροτείται στο τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής 
συνοχής και στο υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, συνοδεύεται δε από αποτελεσματική διοίκηση και αποτελεσματικό 
επίπεδο υπηρεσιών. 
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◊ Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος  

◊ Βελτίωση της προσπελασιμότητας  

◊ Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στη κοινωνία της γνώσης  

◊ Περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

◊ Στήριξη της δημιουργίας «πρωτότυπων» πόλων ανάπτυξης για την 
προσέλκυση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας 

◊ Διαμόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

◊ Ενδυνάμωση της χωρική συνοχής και στήριξη των συνεργασιών 
(ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών) 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

◊ Αύξηση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας 

◊ Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας 

◊ Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών – διανησιωτικών και ενδονησιωτικών / 
τοπικών ανισοτήτων 

Με βάση την περιφερειοποίηση των ανωτέρω στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και 2, οι 
θεματικές προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης Νήσων-Αιγαίου 2007-2013 και η στρατηγική που διέπει την κάθε μία εξ 
αυτών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Πίνακας 11 Αντιστοίχηση θεματικών Προτεραιοτήτων και γενικών στόχων του ΠΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Α Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 1, 7, 8 

Β Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα  4, 5 

Γ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 2, 3, 6, 8 

Δ Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής 
Συνοχής 

1, 7, 8 

 

Η θεματική διάρθρωση των Επιχειρησιακών Στρατηγικών / Πολιτικών συνδέεται ευθέως με 
τους Άξονες Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:  

 
Πίνακας 12 Αντιστοίχηση θεματικών Προτεραιοτήτων και Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Π.Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Κρήτης 

2 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

Α.Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 

3 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

65

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Π.Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης 

5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου Β. Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα  

6 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

7 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 

8 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής 

9 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

Δ. Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης 
της Χωρικής Συνοχής 

10 Ενδοπεριφερειακή Σύγκλιση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης - 
Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο 

E. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 
12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – 

Νότιο Αιγαίο 

Με βάση τη χωρική εξειδίκευση των ανωτέρω στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και 2, η 
συσχέτιση των Γενικών Στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου με το πλαίσιο των παρεμβάσεων ανά Άξονα 
Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 13 Συνάφεια των πεδίων παρέμβασης με  τις Προτεραιότητες 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

Θεματική Προτεραιότητα Α : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 

1: Υποδομές και 
Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Κρήτης 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

Το πλαίσιο παρεμβάσεων αφορά στην ολοκλήρωση και 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των λιμένων της 
Περιφέρειας, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, με 
απώτερο σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του 
επιπέδου προσβασιμότητας, βασικής παραμέτρου 
βελτίωσης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας και της 
αναβάθμισης της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της.  

Συγκεκριμένα: 

23: Περιφερειακές/τοπικές οδοί 

Κατασκευή νέων και βελτιώσεις υφισταμένων οδών  
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 

Έργα και μέτρα για  την  βελτίωση της ασφάλειας και 
των συνθηκών κυκλοφορίας των οδών. 

Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις στα αστικά κέντρα  
και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις. 

30: Λιμένες 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρεµβάσεις για την 
κατασκευή και βελτίωση λιµενικών έργων, τη 
δηµιουργία ποιοτικών χερσαίων εγκαταστάσεων στα 
λιµάνια για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και 
εµπορευµατικής κίνησης, έργα και μέτρα ασφάλειας 
στα λιµάνια, στις υποδοµές και µέτρα για την 
προστασία του θαλάσσιου και λιµενικού περιβάλλοντος 
και την αποφυγή ρύπανσης, καθώς και την εισαγωγή 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

νέων τεχνολογιών τηλεµατικής και διαχείρισης της 
εµπορευµατικής επιβατικής κίνησης. 

 

2: Υποδομές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

(30) «Λιμένες» 

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης των 
χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδομών σε 
επιβατικά κυρίως λιμάνια των νησιών της Περιφέρειας 
για εκσυγχρονισμό ή / και επέκταση των 
εγκαταστάσεών τους, με σκοπό την αναβάθμιση της 
λειτουργικότητάς τους και την αύξηση της 
δυναμικότητάς τους. 

Αφορά κυρίως έργα σε μικρής κλίμακας λιμενικές 
υποδομές και δημιουργία ή / και αναβάθμιση των 
χερσαίων εγκαταστάσεων για αύξηση της 
λειτουργικότητας των λιμένων της Περιφέρειας.3 

(22)  «Εθνικές οδοί» 

Σ’ αυτή την κατηγορία μεταφορικών υποδομών 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έργα 
συμπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο συνδέει τουριστικές 
περιοχές με αστικά κέντρα ή / και με βασικά δίκτυα, ή / 
και με λιμενικές και αεροπορικές υποδομές, καθώς 
επίσης και παρακαμπτήριες οδοί αστικών ή ημιαστικών 
κέντρων. Θα υλοποιηθούν κυρίως έργα βελτίωσης και 
εφ’ όσον απαιτείται για τη λειτουργικότητα των 
παρεμβάσεων, καθώς και δράσεις νέων χαράξεων. 

(23)  «Περιφερειακές – τοπικές οδοί» 

Αφορά έργα κατασκευής ή / και βελτίωσης του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο 
συνδέει οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας με 
τουριστικούς / πολιτιστικούς πόρους, Δήμους ή / και 
Δημοτικά Διαμερίσματα με βασικά οδικά δίκτυα ή 
λιμάνια, καθώς και παρακαμπτήριες οδοί ημιαστικών 
κέντρων ή / και οικισμών.  θα έχουν προτεραιότητα 
έργα βελτίωσης και νέας χάραξης του αντίστοιχου 
οδικού δικτύου, με στόχο τη διασύνδεση των 
εσωτερικών ζωνών με οικιστικά και εμπορικά κέντρα. 

 

3: Υποδομές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

(34) «Ηλεκτρισμός (ΤΕΝ –Ε)» 

Η διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί έργο μείζονος 
σημασίας για τη μελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω 
των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των φορτίων τους 
αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων 
εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής στα εν λόγω 
νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους. Το προτεινόμενο 
για έργο αφορά τη διασύνδεση των νήσων Σύρου, 
Πάρου, Νάξου, Τήνου και Μυκόνου, με δυνατότητα 
επέκτασης μελλοντικά προς Μήλο για  αξιοποίηση του 
γεωθερμικού της δυναμικού. Το έργο επιμερίζεται στις 
περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, 
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 

(39) (40) (42) (43) «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

Δεδομένου ότι η χωρική ενότητα της Περιφέρειας ευνοεί 
την ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας, προβλέπεται η 
ενίσχυση επενδύσεων σε αιολική, ηλιακή και άλλες 
πηγές ενέργειας, καθώς και δράσεις συμπαραγωγής 
και διαχείρισης ενέργειας. 

(30) «Λιμένες» 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ικανή διάθεση πόρων για 
λιμενικές εγκαταστάσεις σε όλες τις προγραμματικές 
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περιόδους (Α’, Β’ και Γ’ ΚΠΣ), εν τούτοις η πληθώρα 
των αναγκών (48 κατοικημένα νησιά), σε συνδυασμό 
με την τεχνολογική εξέλιξη των μέσων θαλάσσιας 
μεταφοράς, δεν έχουν εξασφαλίσει την επάρκεια του 
συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων, ούτε ως προς 
την εξυπηρέτηση των πλοίων, ούτε ως προς την 
εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά ούτε ως προς την 
ασφάλεια. 

 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που θα 
επικεντρώνονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών και των αλιέων, καθώς και 
σε δράσεις που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 
πλοίων. 

(22)  «Εθνικές οδοί» 

Σ’ αυτή την κατηγορία μεταφορικών υποδομών 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έργα 
συμπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού οδικού 
δικτύου της Ρόδου, το οποίο συνδέει τουριστικές 
περιοχές με αστικά κέντρα. 

(23) «Περιφερειακές / τοπικές οδοί» 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη σύνδεση αστικών κέντρων 
με πύλες εισόδου, καθώς και αστικών κέντρων με 
νέους τουριστικούς προορισμούς ή προορισμούς 
σημαντικού πολιτιστικού ή και οικολογικού 
ενδιαφέροντος. 

(25) «Αστικές μεταφορές» 

Αν και οι οικισμοί των μεγάλων νησιών δεν έχουν τον 
συγκοινωνιακό φόρτο των μεγαλουπόλεων της 
ενδοχώρας, εν τούτοις έχει αρχίσει να παρατηρείται μία 
αύξηση του συγκοινωνιακού φόρτου κατά την θερινή 
περίοδο. Η εξασφάλιση αξιόπιστων αστικών 
μεταφορών θα βοηθήσει στην εφαρμογή περιοριστικών 
μέτρων στην κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων. 

(24) «Ποδηλατόδρομοι» 

Προβλέπονται δράσεις μόνον για οικισμούς μεγάλων 
αστικών κέντρων και μόνον για πόλεις που η 
τοπογραφία τους το επιτρέπει. 

 

 

Θεματική Προτεραιότητα Β: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

4:  Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Κρήτης 

4:  Ανάπτυξη της κοινωνίας της 
γνώσης και ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια 
της καινοτομίας, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 

(02) «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική 
εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής 
ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία». 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Κατασκευή νέων και εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισμού 

Ανάπτυξη κέντρων έρευνας –καινοτομίας και 
τεχνολογίας των εκπαιδευτικών δομών. 
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τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων 

(08) «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και δημιουργία 
νέων, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, 
του εμπορίου και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
εκάστοτε ισχύοντα καθεστώτα ενίσχυσης. 

 

5: Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

4:  Ανάπτυξη της κοινωνίας της 
γνώσης και ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια 
της καινοτομίας, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 
τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων 

(10) «Υποδομή τηλεπικοινωνιών 
(συμεριλαμβανομένων και των ευρυζωνικών δικτύων)» 

Αφορά έργα τοπικής εμβέλειας, σχετικά με την 
εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πχ ευρυζωνικά 
δίκτυα) 

Για την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 
δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος στον 
τοπικό κοινωνικό-οικονομικό ιστό του Β. Αιγαίου θα 
καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τοπικών φορέων, 
συμπληρωματικά με ανάλογες αντίστοιχες δράσεις 
εθνικής εμβέλειας, με την εξασφάλιση του κατάλληλου 
συντονισμού με το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

(08) «Άλλες επενδύσεις σε Επιχειρήσεις» 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσεων, με 
ιδιαίτερη εστίαση στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 
και κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις, προβλέπονται 
οι πλέον απλές από πλευρά καινοτομίας δράσεις 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού τους και των παραγωγικών / διοικητικών 
λειτουργιών τους, είτε στο πλαίσιο των απαλλακτικών 
Κανονισμών, όσον αφορά στα καθεστώτα ενίσχυσης, 
είτε στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού νόμου περί 
κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, όπως αυτός 
εκάστοτε ισχύει. 

Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα 
είναι εστιασμένες, κατά κύριο λόγο, στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού 
ιστού της Περιφέρειας, τα οποία αναφέρονται κυρίως 
σε πολύ μικρό μέγεθος, στην έλλειψη ενσωμάτωσης 
νέων τεχνολογιών, στις διοικητικές και παραγωγικές 
αδυναμίες τους και στην άμεση ή έμμεση σύνδεσή τους 
με τον γεωργικό, κατασκευαστικό και τουριστικό τομέα. 

Για την εξασφάλιση της υποστήριξης των επιχειρήσεων 
με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα επιδιωχθεί ο 
κατάλληλος συντονισμός των δράσεων του ΑΠ με τις 
ενισχύσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – 
Επιχειρηματικότητα», ώστε να μη λειτουργούν 
ανταγωνιστικά, τόσο ως προς το είδος των 
παρεμβάσεων και το ύψος των ενισχύσεων, όσο και ως 
προς το χρονισμό των σχετικών προκηρύξεων. 

6: Ψηφιακή σύγκλιση 
και 
επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

4:  Ανάπτυξη της κοινωνίας της 
γνώσης και ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια 
της καινοτομίας, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 
τουριστικών και πολιτισμικών 

Στο πλαίσιο του Άξονα δύνανται να υλοποιούνται 
κυρίως δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη στρατηγική 
για την ανταγωνιστικότητα στη χώρα, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα». 

(05) «Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων»  

(06)  «Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής» 

(07)  «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται 
άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία»  

(09)  «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 
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πόρων καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ» 

(11) «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας»  

(12) «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ-ΔΕΔ)»  

(14) «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ» 

και (15)  «Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους 
από τις ΜΜΕ» 

Προβλέπονται ενδεικτικά οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας με στόχο 
την προσέλκυση επενδύσεων παραγωγής προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. 

Δράσεις ανάδειξης της καταλληλότητας του 
γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας για την 
εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οι 
οποίες δραστηριοποιούνται μέσω των τηλεπικοινωνιών 
(telemarketing, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κλπ).   

Ενίσχυση επενδύσεων δημιουργίας δικτύων 
συνεργασίας των ΜΜΕ με εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
δημόσιους φορείς.  

Ενίσχυση επενδύσεων διαφοροποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας (καινοτομία). 

Δράσεις ενίσχυσης της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης 
και της οδικής ασφάλειας. 

Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και των 
νέων επιχειρήσεων μέσω της προώθησης 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ, καθώς  και  η  παρακίνηση  
εκτέλεσης Ε&Τ έργων από μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων. 

Υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων, ενίσχυση 
θερμοκοιτίδων, δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής 
έντασης γνώσης (spin-off και spin-out), συμμετοχή της 
Περιφέρειας και των ΜΜΕ στη δημιουργία Εθνικών 
Τομεακών Πόλων Ε&Α, προώθηση της συνεργασίας 
παραγωγικών και Ε&Τ φορέων (Συνεργασία) και 
προώθηση της επιβράβευσης (BONUS) των ΜΜΕ. 

Ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων και άλλων  
υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα, συνδεδεμένων σε μια αλυσίδα 
προστιθέμενης αξίας που συνδυάζουν ένταση γνώσης, 
υψηλή τεχνολογία και δυνατότητα ενίσχυσης της 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και στις διεθνείς αγορές. 

Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας («Voucher for 
SMEs, δημόσια εργαστήρια παροχής υπηρεσιών  κ.ά.) 
με στόχο την  υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών 
των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ και η 
ενίσχυση του τομέα των παραπάνω υπηρεσιών.  

Επιχειρηματικά Σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και 
επέκτασης της λειτουργίας των σύγχρονων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων, αξιοποιώντας και την 
πρωτοβουλία JEREMIE όπως: παροχή εγγυήσεων, 
κεφαλαίων κλπ, Venture Capital, Business Angels και 
Mentoring, Μικροπίστωση, Δημιουργία Κεφαλαίου 
Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (seed capital) κ.λπ. 
Διευκόλυνση της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες 

Επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή 
δικτύων ΜΜΕ σε νέα προϊόντα. 

(08) « Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» 
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Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεμβάσεις: 

Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη 
παραγωγικών επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και 
συλλογικού χαρακτήρα επιχειρηματικά σχέδια. 

Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της 
με τη διάχυση καλών πρακτικών σε νέους 
επιχειρηματίες. 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας 

Ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών 

Λοιπές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (μη-ενισχύσεων) 
που αφορούν στη βελτίωση του παραγωγικού 
περιβάλλοντος και βελτίωσης των επιχειρηματικών 
υποδομών. 

(10) Υποδομή τηλεπικοινωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)» 

Η εξασφάλιση επαρκών υποδομών μεταφοράς 
πολυμέσων, αποτελεί προϋπόθεση για την 
ικανοποιητική διοικητική κάλυψη, ενώ εξυπηρετεί την 
υλοποίηση των κυριοτέρων θεματικών πεδίων του 
Άξονα.   

(57) «Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών 
υπηρεσιών» 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής βελτίωσης του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας, προβλέπονται: 

Δράσεις προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού και 
σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τη 
σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα.  

Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής. 

Δράσεις δημιουργίας δημόσιων τουριστικών υποδομών 
που βελτιώνουν τις προσφερόμενες τουριστικές 
υπηρεσίες. 

(60) «Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών 
υπηρεσιών» 

Ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός πολιτιστικών 
υπηρεσιών και διασύνδεσή τους με τουριστικές 
δραστηριότητες. 

(82) «Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω 
ελλείμματος προσβασιμότητας και χωρικού 
κατακερματισμού» 

Η ύπαρξη 48 κατοικημένων νησιών, δημιουργεί 
προβλήματα υψηλού κόστους μεταφοράς, έλλειψης 
οικονομιών κλίμακας και χαμηλής αποτελεσματικότητας 
του συστήματος θαλασσίων μεταφορών. Προβλέπονται 
παρεμβάσεις ενίσχυσης των ΥΓΟΣ. 

(13) «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, 
κ.λ.π.)» 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-06, 
υλοποιήθηκε ένας μικρός αριθμός δράσεων που 
αφορούσε στην τηλεϊατρική καθώς και στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Δήμοι Ερμούπολης, 
Καλύμνου, Νάξου, Ρόδου κλπ).  Στη νέα 
προγραμματική περίοδο, προβλέπονται δράσεις οι 
οποίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως η εφαρμογή της 
έξυπνης κάρτας από το σύνολο σχεδόν των ΟΤΑ των 
μεγάλων νησιών, τις Νομαρχίες και την Περιφέρεια.  

Στο πλαίσιο του Άξονα στοχεύεται η αξιοποίηση 
τεχνολογιών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ θα 
αναπτυχθούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

71

σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων εφαρμογές 
αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξη 
στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και 
ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων που 
έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία  κ.λπ.   

Οι δράσεις αυτού του χαρακτήρα συμβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στις πολιτικές ισότητας. Σημειώνεται ότι 
οι παρεμβάσεις αυτής της κατηγορίας δρουν 
συμπληρωματικά με το Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης», στο επίπεδο της 
υποστήριξης του ανασχεδιασμού διαδικασιών των 
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και της 
Αυτοδιοίκησης που είναι εγκατεστημένες στην 
Περιφέρεια, καθώς και της εισαγωγής καινοτόμων 
υπηρεσιών διοίκησης και της εκπαίδευσης των 
στελεχών των ανωτέρω  υπηρεσιών. 

Γενικά, οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας  της Περιφέρειας, ανάλογα και με τους 
επιμέρους στόχους τους, θα είναι ανοικτές και σε 
συνεργασίες και δικτυώσεις με φορείς των άλλων 
περιφερειών της χώρας καθώς και με αντίστοιχους 
φορείς άλλων χωρών. 

 

Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

7:  Αειφόρος Ανάπτυξη 
& Ποιότητα Ζωής στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής) 

 

2:  Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

3:  Ενσωμάτωση της αειφορίας 
στις αναπτυξιακές επιλογές και 
παρεμβάσεις σε συνδυασμό με 
προστασία του ευαίσθητου 
φυσικού περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 
τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων αστικών πόλων 
και ενίσχυση των τάσεων 
δικτύωσης μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής ενότητας 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται 
κατηγορίες δράσεων συμπληρωματικές αυτών που 
χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά ΕΠ «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη», «Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση» και «Χωρική Συνεργασία». 

(44) «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών 
αποβλήτων».  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Έργα εκσυγχρονισμού του συστήματος διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων 

Έργα διαχείρισης ειδικών και επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων (π.χ νοσοκομειακά απόβλητα) 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013  θα καλυφθούν οι ανάγκες που αφορούν 
στις παρακάτω κατηγορίες παρέμβασης του ΠΕΣΔΑ  
Περιφέρειας Κρήτης. 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) 

Επεκτάσεις – Αποκαταστάσεις  ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ 

(45) «Διαχείριση και διανομή ύδατος». 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Δράσεις και έργα για τη βελτίωση των συνθηκών 
ύδρευσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

 

(46) «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)».  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Βελτίωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης, 
ακαθάρτων και ομβρίων.  

Από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου προβλέπεται η 
κάλυψη αναγκών σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & 
διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς με έντονες τουριστικές 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

72

Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

 

 

 

και οικιστικές πιέσεις λόγω των οποίων υπάρχει κίνδυνος 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος η του υπόγειου 
υδροφορέα, καθώς και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία . 

Από το τομεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» σχεδιάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Περιφέρειας Κρήτης σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας 
& διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας 
(Οδηγία  91/271 για αστικά λύματα). 

(51) «Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής 
προστασίας» 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Έργα ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης σε τοπικό 
επίπεδο 

Παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές (Natura 
2000 η εθνικώς προστατευόμενες περιοχές) οι οποίες 
δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης  
ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης, ή περιοχές 
ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν 
υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες αλλά 
εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. 

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών θα 
υπάρξει  συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(52) «Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών».  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Εκσυγχρονισμός παλαιών αμαξοστασίων /κατασκευή 
νέων. 

Προμήθεια σύγχρονου τροχαίου υλικού 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

(53) «Πρόληψη κινδύνων»  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων, για την πρόληψη 
και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών. 

(57) «Συνδρομή στη βελτίωση των τουριστικών 
υπηρεσιών». 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Έργα και ενέργειες προώθησης θεματικών μορφών 
τουρισμού και σύνδεση του τουρισμού με την τοπική 
παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική 
πραγματικότητα.  

Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής.  

Αναβάθμιση των υποδομών που προάγουν την 
εκπαίδευση στον τομέα του Τουρισμού. 

Διαδρομές επισκεπτών –οικοτουριστικά δίκτυα. 

(58) «Προστασία και διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων. 

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών. 

Συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός.  
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Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

Δράσεις και μέσα προβολής  

(59) «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών».  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Κατασκευή / εκσυγχρονισμός Μουσείων. 

Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού. 

(61) «Ολοκληρωμένα σχέδια για αστική και αγροτική 
αναγέννηση» 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων  

Αστικός Χώρος 

Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η 
αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου . 

Ανάπλαση όψεων κτιρίων για αισθητική αναβάθμιση 
περιοχών. 

Ανάδειξη μνημείων ή διατηρητέων κτιρίων και η 
δημιουργία πολιτιστικών υποδομών. 

Δημιουργία κοινωνικών υποδομών. 

Βελτίωση-επέκταση των δικτύων διαχείρισης 
αποβλήτων, των δικτύων ύδρευσης καθώς και η 
κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης. 

Δράσεις υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού 
συμπληρωματικές των παραπάνω έργων  

Ενίσχυση ΜΜΕ.  

Ύπαιθρος 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη παραδοσιακών οικισμών και 
προστασία – διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς και 
της αρχιτεκτονικής της υπαίθρου. 

Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. 

Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών. 

Δημιουργία κοινωνικών υποδομών. 

Βελτίωση-επέκταση των δικτύων διαχείρισης 
αποβλήτων, των δικτύων ύδρευσης. 

Δράσεις υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού 
συμπληρωματικές των παραπάνω έργων . 

Ενίσχυση ΜΜΕ 

(69) «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης 
εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας 
ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά 
εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την 
ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 
εξαρτημένων ατόμων»  

(75) «Υποδομές εκπαίδευσης»  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 
προσχολικής αγωγής 

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 
α/βάθμιας και β/βάθμιας  εκπαίδευσης με 
προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των 
περιπτώσεων σχολικών μονάδων που λειτουργούν με 
διπλά ωράρια. 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προτεραιότητα στις 
σχολές που σχετίζονται στις θετικές επιστήμες. 

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 
της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της δια 
βίου μάθησης 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 

Ανάπτυξη και εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών 
και εργαστηρίων. 

Ανάπτυξη υποδομών ειδικής εκπαίδευσης και 
σχολείων, για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

(76) «Υποδομές υγείας» 

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Δημιουργία /αναβάθμιση υποδομών περίθαλψης όλων 
των βαθμίδων (Α’βαθμια, Β΄βαθμία, Γ‘ βάθμια). 

Έργα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας. 

Έργα και δράσεις αναβάθμισης του τομέα της Ψυχικής 
Υγείας . 

(77) «Υποδομές φροντίδας παιδιών»  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

(79) «Άλλες κοινωνικές υποδομές»  

Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων: 

Δημιουργία Κέντρων υποστήριξης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.  

Υποδομές για την δημιουργία κέντρων υποστήριξης 
θυμάτων βίας, εμπορίας και κακοποίησης.  

 

8: Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα ζωής 
στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 

 

 

2:  Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

3:  Ενσωμάτωση της αειφορίας 
στις αναπτυξιακές επιλογές και 
παρεμβάσεις σε συνδυασμό με 
προστασία του ευαίσθητου 
φυσικού περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 
τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιατεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων αστικών πόλων 

(58) «Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης προβλέπεται 
να αναδειχθούν ή / και να βελτιωθούν οι υποδομές 
που συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού 
επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της 
Περιφέρειας, στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά ή / και 
της νεότερης ιστορίας μνημεία. 

(59) «Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής (60) «Άλλη 
συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών 
υπηρεσιών». 

Σε αυτή την κατηγορία δράσεων, προγραμματίζεται να 
δημιουργηθούν ή / και να βελτιωθούν οι πολιτιστικές 
υποδομές, κυρίως μουσεία αρχαιολογικά, θεματικά, 
καθώς και άλλες υποδομές νεότερου πολιτισμού. 
Παράλληλα προβλέπονται δράσεις υποστήριξης και 
ενίσχυσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

(75) «Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης» 

Όσον αφορά στις υποδομές εκπαίδευσης, για την 
αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση και τη συμβολή 
τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας, 
συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης / 
διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία και των 
ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, προβλέπονται:  
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

και ενίσχυση των τάσεων 
δικτύωσης μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής ενότητας 

Η ανάπτυξη (προμήθεια) σύγχρονου εργαστηριακού 
και τεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων, των 
εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των 
βαθμίδων και επιπέδων εκπαίδευσης, με 
προτεραιότητα στη συμπλήρωση και παράλληλη 
ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού. 

Η αναβάθμιση και πραγματοποίηση κτιριακών 
παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
ανάγκες λειτουργίας αιθουσών, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κλπ 

Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών με την 
υποστήριξη συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνιών.  

Οι παραπάνω κατηγορίες δράσεων με τον συντονισμό 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα είναι 
συμβατές και θα εξυπηρετούν τους στόχους της 
Λισσαβόνας για τους τομείς της Εκπαίδευσης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. 

(76) «Υποδομές στον τομέα της υγείας» 

Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
περίθαλψης, προβλέπεται να βελτιωθούν οι κτιριακές 
υποδομές και ο εξοπλισμός των Κέντρων Υγείας ή / 
και περιφερειακών ιατρείων της Περιφέρειας, ενώ 
προγραμματίζεται, κατά δεύτερο λόγο, να 
συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις κτιριακών υποδομών 
και εξοπλισμού νοσοκομειακών μονάδων της 
Περιφέρειας, καθώς και υποδομές διαχείρισης 
αποβλήτων και λοιπές παρεμβάσεις σε νοσηλευτικές 
μονάδες, οι οποίες σχετίζονται και με την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας εστιάζονται ενδεικτικά, τόσο στην δημιουργία 
νέων υποδομών, όσο και στον εκσυγχρονισμό και την 
λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 
μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. 
Επιπλέον, για την κάλυψη απομακρυσμένων 
περιοχών και μικρών νησιών, εφ όσον είναι αναγκαίο, 
θα προβλεφθούν κινητές μονάδες, ενώ θα συνεχιστεί 
η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο 
επίπεδο. 

Όσον αφορά στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας 
επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάμενων υπηρεσιών 
μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  
τους, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της 
χώρας και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται να 
προωθηθούν συντονισμένες δράσεις προγραμμάτων 
πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο 
στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού. 

Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις σε Β’θμιες και Γ’θμιες 
μονάδες περίθαλψης αφορούν σε δημιουργία, 
ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν 
απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, 
Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). 
Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών 
υποδομών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρεμβάσεων, θα 
επιδιωχθεί η δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών 
τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  

 (77)  «Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών» 
και (79) «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές» 

Για την εξυπηρέτηση / αποδέσμευση του γυναικείου 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της Περιφέρειας, 
προκειμένου να ενταχθεί στην Αγορά Εργασίας, 
καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και υποστήριξης ατόμων 
που χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις 
βελτίωσης, επέκτασης ή / και δημιουργίας των 
αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αναγκαίες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις 
σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. Παράλληλα, για τη 
βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της 
Περιφέρειας και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής, προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης 
προστασίας και κοινωνικής ένταξης ατόμων με 
αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στις Κοινωνικές 
Υποδομές αναφέρονται ενδεικτικά σε δημιουργία, 
ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές 
ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης 
διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων 
υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών 
βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής 
αποκατάστασης και διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

 (55) «Προώθηση των φυσικών πόρων» και (56)  

«Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς» 

Για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του πλούσιου 
φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας μέσω της 
προστασίας και της ανάδειξής του, με την διεύρυνση 
και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας, προβλέπονται δράσεις προστασίας και 
ανάδειξης μνημείων φυσικού κάλλους, καθώς και 
άλλων πόρων φυσικής κληρονομιάς, σε απόλυτη 
συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες δράσεις του 
Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο κατά 
κύριο λόγο παρεμβαίνει στις περιοχές NATURA 2000 
και γενικότερα περιλαμβάνει δράσεις για την 
προστασία της φύσης. Οι παρεμβάσεις θα είναι σε 
σχέση πάντα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-
2013 που θα περιλαμβάνονται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ 
για την υλοποίηση τους θα προηγηθεί συνεννόηση και 
θα ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις σε 
προστατευόμενες περιοχές αφορούν τις περιοχές οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα 
Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης ή 
περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που 
δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες αλλά 
εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.  

(57) «Άλλη Συνδρομή για τη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών», (61) «Ολοκληρωμένα 
σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», (83) 
«Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου 
κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους 
με το μέγεθος της αγοράς» 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και 
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Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας, προβλέπονται δράσεις, δημιουργία 
δημόσιων τουριστικών υποδομών, με στόχο την 
αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών 
υπηρεσιών, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, καθώς και δράσεις προώθησης / 
προβολής του αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος 
της Περιφέρειας. 

Οι προαναφερόμενες κατηγορίες δράσεων θα 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην ανάπτυξη της 
τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας, με 
δράσεις ενίσχυσης της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας, οι οποίες προβλέπονται στον 
Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα». 

(44) «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών 
Αποβλήτων (Απορρίμματα)» 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πέραν των δεσμεύσεων 
που προκύπτουν από την Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, με δεδομένο ότι το 
φυσικό περιβάλλον ανάγεται πλέον στον κυρίαρχο 
πλουτοπαραγωγικό της πόρο, για την προώθηση και 
επίτευξη του στόχου της, για αειφόρο / βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ανταποκρινόμενος σε αυτές τις ανάγκες / 
απαιτήσεις, ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου προβλέπει την συνολική 
αντιμετώπιση της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων με τη δημιουργία επτά (7) μεγάλων και 
ενός μικρού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ, καθώς και πέντε (5) ΧΥΤ 
Αδρανών. Μέχρι δε την ολοκλήρωση των ΧΥΤ 
Αδρανών, προβλέπεται η κατασκευή μονάδων 
υποδοχής /διαλογής αδρανών. Παράλληλα δε με την 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προβλέπονται έξι (6) ΣΜΑ, 
εκ των οποίων τέσσερις μικροί κινητοί ΣΜΑ στο Νομό 
Λέσβου, στην περίπτωση που η απόσταση από ΧΥΤΑ 
είναι μεγάλη. Πέραν αυτών των παρεμβάσεων για 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και ΣΜΑ, στον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας 
προβλέπονται πέντε (5) μονάδες Μηχανικής 
Επεξεργασίας και Λιπασματοποίησης, με παράλληλα 
προγράμματα διαλογής στην πηγή, καθώς επίσης και 
τρία (3) Κέντρα Ανακύκλωσης. Kατά την 
Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 υλοποιούνται 
έργα έξι (6) μεγάλων και ενός μικρού ΧΥΤΑ, με 
παράλληλη αποκατάσταση ΧΑΔΑ, για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα 
Προτεραιότητας, προβλέπονται μια σειρά 
παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν: 

Δημιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  

Δημιουργία ΧΥΤ Αδρανών  

Δημιουργία αναγκαίων ΣΜΑ 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις του Άξονα 
Προτεραιότητας θα συμβάλουν στην αποτελεσματική 
διαχείριση απορριμμάτων, για κάλυψη του συνόλου 
των αναγκών της Περιφέρειας, σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, ως προς την 
ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων και όπως αποτυπώνεται στον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό αυτού του τομέα. 

(45) «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)» 

Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και 
διανομή του πόσιμου νερού, για μείωση των 
απωλειών και κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές 
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Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

οξύνονται το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Στο 
πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρέμβασης, 
προβλέπονται έργα συλλογής, διανομής και 
διαχείρισης πόσιμου νερού, με παράλληλη επέκταση ή 
/ και αντικατάσταση παλαιών δικτύων που 
συμβάλλουν σε απώλειες ύδατος. 

(46) «Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύματα)» 

Κάλυψη κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των 
αναγκών επέκτασης και αντικατάστασης δικτύων 
αποχέτευσης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων ΕΕΛ 
σε άμεση συμπληρωματικότητα με παρεμφερείς 
δράσεις του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», το οποίο κατά κύριο λόγο θα καλύψει τις 
ανάγκες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στην 
Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των έργων 
γεφυρών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε 
ότι αφορά τους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας 
λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που 
δημιουργούνται κατά την τουριστική περίοδο σε 
περιοχές τουριστικής δραστηριότητας. 

(54) «Άλλα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»  

Αφορά παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
και πρόληψης καταστροφών από καιρικά φαινόμενα, 
όπως αντιπλημμυρικά έργα, ή προστασία των ακτών. 

(69) «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης 
εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας 
ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά 
εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την 
ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 
εξαρτημένων ατόμων»  

9: Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

2:  Διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

 

3:  Ενσωμάτωση της αειφορίας 
στις αναπτυξιακές επιλογές και 
παρεμβάσεις σε συνδυασμό με 
προστασία του ευαίσθητου 
φυσικού περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη αξιοποίηση των 
τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων αστικών πόλων 
και ενίσχυση των τάσεων 
δικτύωσης μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής ενότητας 

 

(45) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 

Οι δράσεις θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του 
Masterplan για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 και 
θα εστιαστούν στην κατασκευή και συμπλήρωση 
δικτύων ύδρευσης, στην κατασκευή μονάδων 
αφαλάτωσης και διύλισης, δεξαμενών και αντλητικών 
συγκροτημάτων.  

(46) Επεξεργασία υδάτων (λύματα) 

Τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης 
λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 
91/271 για τα αστικά λύματα), θα καλυφθούν στο 
σύνολό τους από το Ταμείο Συνοχής. 

Από το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου προβλέπονται 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου σε εκσυγχρονισμούς και βελτιώσεις 
υφισταμένων έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων, οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας. 

(51) Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής  

προστασίας 

Μελέτες – έρευνες και δράσεις που σχετίζονται με την  

προστασία της χλωρίδας, της πανίδας (σπάνιων και 
προστατευόμενων ειδών) και των φυσικών 
σχηματισμών στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο 
(σπήλαια, ακτές κλπ.) χαρακτηριστικών των νησιών 
του Νότιου Αιγαίου. 
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Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

(53) Πρόληψη κινδύνων 

Μέτρα και δράσεις που αφορούν: α) Την πρόληψη 
πυρκαγιών, β) τη θαλάσσια ρύπανση ακτών και 
λιμένων από απόβλητα πλοίων και πετρελαιοκηλίδες, 
γ) την πρόληψη ή αποκατάσταση κατολισθήσεων και 
διαβρώσεων μεγάλης κλίμακας, την πρόληψη 
πλημμύρων. 

(54) Άλλα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος 

Έργα αποκατάστασης χώρων λατομείων και άλλων 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων συντήρησης και 
αποκατάστασης αναβαθμίδων, μέτρα και δράσεις 
αντιθορυβικής προστασίας και ηχορύπανσης, από 
δραστηριότητες βιομηχανίας και έργων υποδομής. 

(55) Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους 

(56) Προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς 

Προβλέπονται μέτρα και έργα ανάδειξης τοπίων 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οργάνωσης οικολογικών 
διαδρομών και μονοπατιών. 

Για τις κατηγορίες πράξης σχετικές με το φυσικό 
περιβάλλον (όλων των σχετικών κατηγοριών 
παρέμβασης του εν λόγω άξονα) θα εφαρμοστεί το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία και τη 
διαχείριση της Φύσης και Βιοποικιλότητας 2007-2013, 
το οποίο περιγράφεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ σε ότι αφορά 
στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΠΕΠ καλύπτοντας τις 
απαιτούμενες παρεμβάσεις στις θεσμοθετημένες και 
υπό θεσμοθέτηση προστατευόμενες περιοχές της 
Περιφέρειας.  

(58) Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Προβλέπονται δράσεις ανάδειξης μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων, κτιρίων και συνόλων. Επίσης 
προβλέπονται δράσεις σε εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθώς και δράσεις 
προβολής. 

(59) Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών 

Προβλέπεται η κατασκευή και βελτίωση μουσείων και 
σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. 

(61) Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση 

Προβλέπονται δράσεις αναβάθμισης περιοχών 
αστικών κέντρων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
οικονομικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά. 

(75) Υποδομές εκπαίδευσης 

Σε ότι αφορά τις κτιριακές υποδομές εκπαίδευσης 
προβλέπονται έργα:  

Στην προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία) 

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Στην αναβάθμιση χώρων όλων των βαθμίδων, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας 
εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς 
και συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνίας 

Σε ότι αφορά τις υποδομές εξοπλισμού προβλέπονται 
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Θεματική Προτεραιότητα Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

έργα: 

Προμήθειας νέου ή αναβάθμισης υφιστάμενου 
εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των 
μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών 
όλων των βαθμίδων και επιπέδων εκπαίδευσης. 

(76) Υποδομές υγείας 

Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας, προβλέπεται η βελτίωση του εξοπλισμού και η 
συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας εστιάζονται ενδεικτικά, τόσο στην δημιουργία 
νέων υποδομών, όσο και στον εκσυγχρονισμό και την 
λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 
μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. 
Επιπλέον, για την κάλυψη απομακρυσμένων 
περιοχών και μικρών νησιών, θα προβλεφθούν 
κινητές μονάδες, ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη 
δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

Όσον αφορά στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας 
επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάμενων υπηρεσιών 
μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  
τους, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της 
χώρας και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται να 
προωθηθούν συντονισμένες δράσεις προγραμμάτων 
πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο 
στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού. 

Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις σε Β’ θμιες και Γ’ θμιες 
μονάδες περίθαλψης αφορούν σε δημιουργία, 
ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν 
απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, 
Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). 
Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών 
υποδομών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρεμβάσεων, θα 
επιδιωχθεί η δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών 
τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  

(77) Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών 

Προβλέπονται δράσεις συμπλήρωσης υποδομών σε 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 

(79) Άλλες κοινωνικές υποδομές 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις Κοινωνικές 
Υποδομές, προβλέπονται δράσεις αναβάθμισης 
υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης 
και ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή 
διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκτασης και 
δημιουργίας δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες 
κοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και διαμόρφωσης 
των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή 
καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  
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Θεματική Προτεραιότητα Δ: Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

10: Χωρική Συνοχή 
και Συνεργασία στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

2:  Διασφάλιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 
των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου ιεραρχημένων 
αστικών πόλων και ενίσχυση των 
τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής ενότητας 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων και δράσεων: 

(23) Περιφερειακές /τοπικές οδοί 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη σύνδεση της «χώρας» κάθε 
νησιού με το λιμάνι ή το αεροδρόμιο και με χώρους 
σημαντικού τουριστικού, πολιτιστικού ή οικολογικού 
ενδιαφέροντος. 

(30) Λιμένες 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που θα 
επικεντρώνονται σε μικρά λιμενικά έργα, εγκαταστάσεις 
για την εξυπηρέτηση των επιβατών, καθώς και σε δράσεις 
που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πλόων. 

(45) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 

Οι δράσεις θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του Masterpaln 
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 και θα εστιαστούν 
στην κατασκευή και συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης, 
στην κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης, 
δεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.  

(46) Επεξεργασία υδάτων (λύματα) 

Από το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου προβλέπονται 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου σε εκσυγχρονισμούς και βελτιώσεις υφισταμένων 
έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, 
οικισμών Β’ προτεραιότητας. 

(58) Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Προβλέπονται δράσεις ανάδειξης μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων, κτιρίων και συνόλων. Επίσης 
προβλέπονται δράσεις σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
επισκεπτών, καθώς και δράσεις προβολής. 

(59) Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών 

Προβλέπεται η κατασκευή και βελτίωση μουσείων και 
πολιτιστικών διαδρομών. 

(60) Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών 

(75) Υποδομές εκπαίδευσης 

Σε ότι αφορά τις κτιριακές υποδομές εκπαίδευσης 
προβλέπονται έργα:  

Στην προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία) 

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Στην αναβάθμιση χώρων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, 
δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και συστημάτων 
δικτύωσης και επικοινωνίας 

Σε ότι αφορά τις υποδομές εξοπλισμού προβλέπονται 
έργα: 

Προμήθειας νέου ή αναβάθμισης υφιστάμενου 
εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των 
μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

(76) Υποδομές υγείας 

Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 
προβλέπεται η βελτίωση του εξοπλισμού και η 
συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών. 
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Θεματική Προτεραιότητα Δ: Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
εστιάζονται ενδεικτικά, τόσο στην δημιουργία νέων 
υποδομών, όσο και στον εκσυγχρονισμό και την 
λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 
μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, 
για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών και μικρών 
νησιών, θα προβλεφθούν κινητές μονάδες. 

Όσον αφορά στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας 
επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάμενων υπηρεσιών 
μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  
τους, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας και η προώθηση 
προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 
Επίσης προβλέπεται να προωθηθούν συντονισμένες 
δράσεις προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της 
δημόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε 
ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. 

(77) Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών 

Προβλέπονται δράσεις συμπλήρωσης υποδομών σε 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 

(79) Άλλες κοινωνικές υποδομές 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις Κοινωνικές Υποδομές, 
προβλέπονται δράσεις αναβάθμισης υποδομών για δομές 
ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης 
διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων 
υποστήριξης, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης, καθώς 
και διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την 
εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

(83) Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου 
κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με 
το μέγεθος της αγοράς 

4.2 Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής  
Η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Προγράμματος αποτιμάται με τη διερεύνηση της 
σχέσης των Γενικών Στόχων με τις διατυπωθείσες Ανάγκες. Η συνάφεια αυτή εκτιμάται σε 
ποιοτικούς όρους, μέσω της σημαντικής συμβολής - συσχέτισης της Ανάγκης με το Γενικό 
Στόχο, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Προκύπτει σχετικά ότι η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Προγράμματος κινείται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.   

Ο τρόπος βαθμολόγησης κυμαίνεται από +3 έως -3, με ενδιάμεσους βαθμούς συσχέτισης, ως 
εξής: 

• Βαθμός 3: δηλώνει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ αναγκών και στόχων/προτεραιοτήτων 

• Βαθμός 2: δηλώνει μέτρια συσχέτιση 

• Βαθμός 1: δηλώνει χαμηλή συσχέτιση 

• Βαθμός 0: δηλώνει μηδενική συσχέτιση 

• Βαθμός -1: δηλώνει χαμηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αναγκών και στόχων / 
προτεραιοτήτων (δυσμενής επίδραση) 

• Βαθμός -2: δηλώνει μέτρια αρνητική συσχέτιση 

• Βαθμός -3: δηλώνει υψηλή αρνητική συσχέτιση 

Το άθροισμα των τιμών των στηλών παρουσιάζει την αθροιστική συμμετοχή (συσχέτιση) κάθε 
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Στόχου στην εκπλήρωση των προσδιορισμένων αναγκών και υποδεικνύει την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων.  Το άθροισμα των τιμών των γραμμών δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η 
στρατηγική του προγράμματος αντιμετωπίζει τις ανάγκες κάθε τομέα και σε ποιο βαθμό και 
υποδεικνύει την ιεράρχηση των αναγκών. Η κατανομή των πόρων του προγράμματος πρέπει 
να είναι συναφής με την ιεράρχηση αυτή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα.  

Προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν εξυπηρετούνται από τις προτεραιότητες που έχουν 
τεθεί ικανοποιητικά καθώς δεν υπάρχει αρνητικό ή μηδενικό άθροισμα ανά στήλη. 

• Το πρόγραμμα ως σημαντικότερες ανάγκες αναδεικνύει την άρση της απομόνωσης και 
βελτίωσης της φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας καθώς και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων («Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων καθώς και της σύνδεσης των περιφερειών της ΧΕ με τη λοιπή χώρα», 
μονάδες 19, «Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης υφισταμένων 
και δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας», 
μονάδες 17, «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της ΧΕ», 
μονάδες 14).  

• Η αθροιστική σχέση των Στόχων με τις ανάγκες καταδεικνύει σημαντική κάλυψη των 
προσδιορισθέντων αναγκών και επιβεβαιώνει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές κατανομές.  

• Ο Στόχος 2 «Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων» είναι ο στόχος που 
εκπληρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τις προσδιορισμένες ανάγκες και υποδεικνύει την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και τη χρηματοδοτική κατανομή. 

• Οι ανάγκες που αφορούν σε αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Χωρικής 
Ενότητας και της αξιοποίησης του ερευνητικού της δυναμικού, παρά τη σπουδαιότητά 
τους, φαίνεται να έχουν χαμηλότερη εξυπηρέτηση από τους γενικούς στόχους του 
προγράμματος γεγονός που τεκμηριώνεται καθώς η κάλυψη των εν λόγω αναγκών θα 
πραγματοποιηθεί από παρεμβάσεις των Τομεακών Προγραμμάτων «Αναβάθμισης των 
Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

• Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όλες οι ανάγκες (που θα καλυφθούν από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) εξυπηρετούνται από περισσότερους από δύο στόχους, όπως 
φαίνεται στον έλεγχο της μήτρας συνάφειας που ακολουθεί.   

• Τέλος, η αξιολόγηση σημειώνει ότι ο σχετικά μικρός αριθμός στόχων βοηθά στην επίτευξη 
εσωτερικής συνοχής του προγράμματος και στη σαφήνεια της Στόχευσης. 

 
Πίνακας 14 Μήτρα Διερεύνησης της σχέσης των Γενικών Στόχων με τις διατυπωθείσες 

Ανάγκες του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ 

Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος  6ος  7ος  8ος  

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΟ

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, 
καθώς και της σύνδεσης των περιφερειών της ΧΕ Κ-ΝΑ με τη 
λοιπή χώρα (διπλή περιφερειακότητα) 3 3 2 2 2 1 3 3 19 

Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης 
υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και 
τεχνολογικής προσπελασιμότητας  3 3 2 2 1 1 3 2 17 
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Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος  6ος  7ος  8ος  

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΟ

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών της ΧΕ Κ-ΝΑ. 

2 3 2 1 1 1 3 1 14 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των 
ευκαιριών στην ποιότητα ζωής και στην απασχόληση. 

1 2 1 1 2 1 1 1 10 

Ενεργητικές πολιτικές μείωσης της ανισοκατανομής της 
απασχόλησης ενδό και δια περιφερειακά, ενίσχυση της 
πολυαπασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού. 0 2 0 2 2 2 1 1 10 

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του 
ανθρωπίνου δυναμικού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, μεταξύ 
άλλων, τις νέες τεχνολογίες. 0 1 1 2 2 0 2 0 8 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφερειακής 
δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης με έμφαση στην 
ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας μέσω 
των ΤΠΕ. 0 3 1 2 0 0 1 0 7 

Αυξημένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και ιστορικού 
πολιτιστικού περιβάλλοντος με σημαντική χωρική διασπορά. 

0 2 3 0 0 2 0 0 7 

Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για τα δάση, την 
ύδρευση, άρδευση και τα απορρίμματα. 

0 3 3 0 0 0 0 0 6 

Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργιών και 
συνεργασιών για το Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 0 0 1 3 1 0 1 0 6 

Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης των περιφερειακών 
οικονομιών, ενσωμάτωση πρακτικών τοποθέτησης των 
τοπικών προϊόντων στις εθνικές και διεθνείς αγορές, 
προτεραιότητα προώθησης των προϊόντων με ονομασία 
προέλευσης. 0 0 0 2 3 0 0 0 5 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας «ευκαιρία» έναντι της 
επιχειρηματικότητας «ανάγκης», προώθηση νέας 
επιχειρηματικότητας και της διείσδυσης των ΤΠΕ. Διασύνδεση 
της έρευνας και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών με την 
οικονομία. 0 0 0 1 3 0 0 0 4 

Δημιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-
πανεπιστημιακής συνεργασίας, για την προσέλκυση και 
αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, ανάπτυξη καινοτομίας 
(τεχνολογικής και μη). 0 0 0 3 1 0 0 0 4 
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Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος  6ος  7ος  8ος  

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΟ

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Διασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών 

1 3 1 0 0 0 1 0 6 

Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση 
πολιτιστικών πόρων, μείωση της εποχικότητας. Προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού με χρήση των συγκριτικών 
φυσικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής 0 0 1 0 1 3 0 0 5 

ΣΥΝΟΛΟ 10 25 18 21 19 11 16 8  

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΣΤΟΧΟΙ 

1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), 

2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 

3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε συνδυασμό 
με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, 

4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών,  

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  

6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων 

7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων  

8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και 
ανάδειξη πόλων ανάπτυξης 

 

 

4.3 Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «μείγματος πολιτικής»  
Η στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 
είναι «πολυστοχική» με πεδία εφαρμογής σε Περιφέρειες Στόχου 1 και 2, μια ιδιαιτερότητα 
που «μεταφράζεται» και σε ιδιαίτερη εστίαση ορισμένων εκ των παρεμβάσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής 
Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης είναι το 
Όραμα για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το αναπτυξιακό Όραμα της Χωρικής 
Ενότητας εξυπηρετείται από έξι Στρατηγικούς Στόχους οι οποίοι πρόκειται να υλοποιηθούν 
μέσω των παρεμβάσεων συνδυαστικά του Προγράμματος.  

Αναλυτικότερα, 

Ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων 
στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας» καθώς και  2 «Προώθηση της καινοτομίας και της 
έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα» συνδέονται ευθέως με παρεμβάσεις 
σχετικές με την Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα το 
σύνολο των οποίων συγκεντρώνει το 7,54% των πόρων του προγράμματος (Κ.Σ). Το 25,5% 
εξ αυτών προέρχονται από τις παρεμβάσεις του Στόχου 2.  
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Ο Στρατηγικός Στόχος 3 «Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των 
περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών 
ενέργειας» καλύπτεται από την Κατηγορία παρέμβασης «Μεταφορές», η οποία συγκεντρώνει 
το 31,70% των πόρων της κοινοτικής συνδρομής, η πλειοψηφία των οποίων χωροθετείται 
στις Περιφέρειες Στόχου 1.  Οι κατηγορίες παρέμβασης «Περιβαλλοντική προστασία και 
πρόληψη κινδύνων» και «Ενέργεια» με συγκέντρωση πόρων Κ.Σ. 13,24% και 1,61% 
αντιστοίχως, πρόκειται να προωθήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. 

Ο Στρατηγικός Στόχος 4 «Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής» και  5 «Ενίσχυση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως 
τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων» αποτελούν 
γενικότερες στοχοθετήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τη συνδυαστική 
υλοποίηση των περισσότερων Κατηγοριών Παρέμβασης του Προγράμματος.  

Τέλος, η «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της 
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής» (Στρατηγικό στόχος 6) θα 
επέλθει μέσω της συμμετοχής των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας σε σχετικές 
δράσεις του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινοι Πόροι».  

Όσον αφορά στο τουριστικό προϊόν, ο εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του οποίου αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για τη Χωρική Ενότητα, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν διατίθενται, 
άμεσα σημαντικά κονδύλια. Σημειώνεται ότι η τουριστική ανάπτυξη στηρίζεται στις δράσεις 
προσπελασιμότητας (σύνδεση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Χωρικής Ενότητας 
με αστικά κέντρα και πύλες εισόδου / εξόδου), με την προστασία και διατήρηση του 
περιβάλλοντος καθώς και με την πρόληψη κινδύνων. Παράλληλα, η τουριστική ανάπτυξη 
φαίνεται να στηρίζεται και στις δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, οι οποίες 
αφορούν και σε τουριστικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις παρεμβάσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα». 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι στόχοι της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Χωρικής Ενότητας να καλυφθούν μόνο από το μονοτομεακό 
χαρακτήρα του Περιφερειακού Προγράμματος και ως εκ τούτου να χρηματοδοτηθεί ένα 
σύνολο παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα τις ανάγκες όπως 
αποτυπώθηκαν στην Ενότητα 1 του Περιφερειακού Προγράμματος.   Όπως είναι γνωστό, οι 
ανάγκες των Περιφερειών αμιγούς Στόχου 1 θα καλυφθούν και από τα Τομεακά 
Προγράμματα με απόλυτα διακριτές πιστώσεις.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Στόχου 2 που συναποτελεί τη Χωρική Ενότητα, πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί για τις κυριότερες υποδομές προσπελασιμότητας που αφορούν στα κομβικά 
λιμάνια και στα σημαντικά οδικά έργα από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
της Προσπελασιμότητας» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.). 
Συμπληρωματικά, το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη», με παρεμβάσεις του Τ.Σ., θα χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν στην 
κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στην αποκατάσταση χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων 
υποδομών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των οικισμών. 
(Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη χώρα από τη σχετική Οδηγία). 

Συνεπώς, το πρόγραμμα παρουσιάζει σφαιρικά τις ανάγκες της Χωρικής Ενότητας οι οποίες 
πρόκειται να καλυφθούν συνδυαστικά τόσο από το Περιφερειακό όσο και από τα Τομεακά 
προγράμματα.  
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4.4 Εκτίμηση της συμβολής κάθε προτεραιότητας στους τεθέντες 
στόχους και της αλληλοσυμπληρωματικότητας των 
προτεραιοτήτων 

Η Ανάλυση της συμβολής των προτεραιοτήτων του Προγράμματος στη στοχοθεσία και της 
αλληλοσυμπληρωματικότητας των προτεραιοτήτων αποτιμάται με τη διερεύνηση της σχέσης 
των Γενικών Στόχων με τις διατυπωθείσες Θεματικές Προτεραιότητες.  

Η συνάφεια αυτή εκτιμάται σε ποσοτικούς όρους, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της κάθετης 
και οριζόντιας εμβέλειας που έχουν οι προτεραιότητες στην επίτευξη της στοχοθεσίας του 
προγράμματος. 

Δημιουργείται ένας πίνακας εσωτερικής συνοχής, στον οποίο δίνεται βαθμολογία στις 
συσχετίσεις μεταξύ των στόχων και των προτεραιοτήτων. Οι επιμέρους βαθμολογίες 
αθροίζονται και προκύπτει ο συνολικός βαθμός εσωτερικής συνοχής του Προγράμματος.  

Οι διαβαθμίσεις είναι οι εξής: 

⇒ 5 = μέγιστη συσχέτιση. Η επίτευξη ενός στόχου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
επίτευξη του άλλου στόχου. 

⇒ 4 = σημαντική συσχέτιση. Η επίτευξη ενός στόχου είναι σημαντική για την 
επίτευξη του άλλου στόχου. 

⇒ 3 = μέση ή ουδέτερη συσχέτιση. Η επίτευξη ενός στόχου είναι ουδέτερη για την 
επίτευξη του άλλου στόχου ή οι στόχοι απλά αλληλοσυμπληρώνονται. 

⇒ 2 = μικρή συσχέτιση. Η επίτευξη ενός στόχου είναι δυνατόν να μειώσει το 
βαθμό επίτευξης του άλλου στόχου ή μπορεί να έχει αντιφατικά αποτελέσματα. 

⇒ 1 = ελάχιστη ή αρνητική συσχέτιση. Η επίτευξη ενός στόχου είναι δυνατόν να 
θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του άλλου στόχου. 

Πίνακας 15 Μήτρα Συνάφειας των Γενικών Στόχων με τις Θεματικές Προτεραιότητες του 
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 

Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος Σύνολα 

Α 
Υποδομές και 
Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 

5 5 4 3 2 2 4 4 29 

Β Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 2 5 2 5 5 2 3 3 27 

Γ Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής 4 5 5 2 2 5 3 3 29 

Δ 
Ειδικές Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης της 
Χωρικής Συνοχής 

4 5 4 2 2 3 5 4 29 

 Σύνολα 15 20 15 12 11 12 15 14 15 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής) 

2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε 
συνδυασμό με προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της χωρικής 
ενότητας  
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4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και στην ενδυνάμωση των εξωστρεφών 
συνεργασιών  

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων 

7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων  

8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και ανάδειξη πόλων 
ανάπτυξης 

Προκύπτει ότι η συμβολή των προτεραιοτήτων του Προγράμματος στους τιθέντες στόχους 
είναι υψηλή.  

Αναλυτικότερα: 

• Δεν παρουσιάζεται καμία αρνητική συσχέτιση μεταξύ των στόχων και των 
προτεραιοτήτων 

• Όλες οι προτεραιότητες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία  

• Ο στόχος που σημειώνει μεγαλύτερη «λειτουργική διασύνδεση» με τις προτεραιότητες 
είναι «η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων» γεγονός που αποδεικνύεται σε 
διάφορα σημεία της αξιολόγησης είτε σε ποιοτικούς είτε σε ποσοτικούς όρους.  

Πράγματι τόσο το Όραμα της χωρικής ενότητας όσο και η εξειδίκευσή του σε γενικούς 
στόχους συγκλίνει στη δημιουργία ικανών συνθηκών στο περιβάλλον, στην 
ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας και τις υποδομές οι οποίες θα συμβάλλουν 
στη ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των Κατοίκων της Χωρικής Ενότητας.  

 

4.5 Εκτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων  
Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου κατανέμονται 
871.300.178 € (Κ.Σ.) σε Κατηγορίες Παρέμβασης διαφορετικού η συμπληρωματικού τύπου 
από εκείνες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα τομεακά προγράμματα καθώς οι 
κατανομές είναι συγκεκριμένες τόσο ποσοτικά όσο και τυπολογικά.  

Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας Α εντάσσονται έργα κατά κύριο λόγο 
περιφερειακής και τοπικής κλίμακας ποσοστού 32,43% της συνολικής Κ.Σ του 
Προγράμματος. Τέτοια έργα είναι οι περιφερειακές και τοπικοί οδοί, οι αστικές μεταφορές και 
οι ποδηλατόδρομοι και οι Λιμένες. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διανοίξεις, αισθητικές 
αναβαθμίσεις των οδικών αρτηριών στους οικισμούς και στις περιοχές με έντονες τουριστικής 
πιέσεις. Εξαίρεση στον γενικό αυτόν κανόνα αποτελούν δύο έργα εθνικής κλίμακας στις 
Περιφέρειεις Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Εθνικοί οδοί) καθώς και ένα έργο ευρωπαϊκής 
κλίμακας σχετικό με την ενέργεια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Τα κύρια έργα εθνικής εμβέλειας ενταγμένα και στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, όπως για 
παράδειγμα την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ στην Περιφέρεια Κρήτης και τις 
κυριότερες υποδομές προσπελασιμότητας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αφορούν 
στα κομβικά λιμάνια και στα σημαντικά οδικά έργα θα  χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό 
Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.  

Η Θεματική Προτεραιότητα Β με μόλις το 10,28% της συνολικής Κ.Σ. περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις συμπληρωματικές αυτών που χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά Ε.Π  
«Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και υπό αυτήν την 
έννοια δεν είναι ενισχυμένος σημαντικά από το Περιφερειακό Πρόγραμμα καθώς σε αυτό 
συμμετέχουν δυο Περιφέρειες Στόχου 1.  Σημαντική ποσοστιαία συμμετοχή στη Θεματική 
προτεραιότητα  Β έχουν οι παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι ως Περιφέρεια 
Στόχου 2 δεν προβλέπονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις από τα αντίστοιχα τομεακά 
προγράμματα. 
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Η Θεματική Προτεραιότητα Γ, με 52,67% της Κ.Σ. του Προγράμματος, αναφερόμενος στην 
αειφορία και ποιότητα ζωής, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις σχετικές με την 
αναβάθμιση των  υποδομών εκπαίδευσης, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, της 
αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. Όπως φαίνεται, η θεματική προτεραιότητα έχει 
ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής (από την παιδεία και τον πολιτισμό, στις κοινωνικές 
υποδομές/υπηρεσίες και το περιβάλλον) και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι ο τύπος των 
παρεμβάσεων αφορά κατηγορίες δράσεων συμπληρωματικές αυτών που χρηματοδοτούνται 
από τα Τομεακά ΕΠ  «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», «Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση» και «Χωρική Συνεργασία». 

Ειδικά για το Στόχο 2 οι δράσεις που αφορούν στην κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων, στην αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και στην 
εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των λυμάτων 
των οικισμών, για τους οποίους έχει υποχρέωση η χώρα σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία, θα 
χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.  Έργα που αφορούν στο 
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής μπορούν να χρηματοδοτηθούν, επίσης για το Στόχο 1, 
και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στη Θεματική Προτεραιότητα Δ, με το 3,14% της συνολικής Κ.Σ., εντάσσεται συνδυασμός 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που 
υπάρχουν μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών (και νησιών) χαμηλής οικονομικής 
ανάπτυξης και των μεγαλύτερων κέντρων (και ανεπτυγμένων νησιών) της Περιφέρειας του 
Στόχου 2.  Οι δράσεις που αφορούν στην κατασκευή ΧΥΤΑ, στην αποκατάσταση ΧΑΔΑ και σε  
υποδομές Ε.Ε.Λ. των οικισμών, για τους οποίους έχει υποχρέωση η Χώρα σύμφωνα με τη 
σχετική Κοινοτική Οδηγία, θα χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.   

Όσον αφορά στην εδαφική διάσταση της χρηματοδότησης, αναμενόμενα το ½ των πόρων 
χωροθετείται στα νησιά ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται στις αστικές, αγροτικές και ορεινές 
περιοχές (δείτε σε επόμενο διάγραμμα). Επίσης, το 0,52% αφορά σε ποσά που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τη διάσταση του εδαφικού τύπου, «άνευ αντικειμένου» 

Εδαφική Διάσταση της Χρηματοδότησης

26,91

3,96

51,05

17,56

Αστική Περιοχή Βουνά Νησιά Αγροτικές Περιοχές
 

Η αξιολόγηση κρίνει ότι το Πρόγραμμα διαθέτει σημαντικά ποσά για την επίτευξη των 
στόχων του και την κάλυψη των αναγκών του. Η συνεισφορά μάλιστα των τομεακών 
προγραμμάτων ενισχύει σημαντικά τη διαπίστωση αυτή. Προσοχή απαιτείται στην εφαρμογή 
της υλοποίησης πράξεων σχετικών με τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας στη θεματική 
προτεραιότητα 2 για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και στη θεματική προτεραιότητα 3 για 
τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. 
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4.6 Εκτίμηση κινδύνων / δυσχερειών  
 

4.6.1. Γενική Προσέγγιση - Οριοθέτηση και ταξινόμηση των πιθανών κινδύνων 
του Προγράμματος  

 

Στην ενότητα 4.6 γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των κινδύνων  που σχετίζονται τόσο με την 
επιλογή των προτεραιοτήτων και του «μείγματος πολιτικής» όσο και με τον προγραμματισμό 
και την υλοποίηση του Προγράμματος. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων συνδέεται με την 
αποκωδικοποίησή τους σε ενδογενείς και εξωγενείς. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το επιλεγμένο μείγμα πολιτικής της χωρικής 
ενότητας ελαχιστοποιεί τους κινδύνους σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής και εξυπηρετεί  
κατά βέλτιστο   τρόπο (δεδομένης της χρηματοδότησης και από τα Τομεακά Προγράμματα 
στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και από το Ταμείο Συνοχής για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου), τις 
προτεραιότητες και τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής.  Ωστόσο, ενώ δεν 
εμφανίζονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι, όσον αφορά στον καθορισμό του μείγματος πολιτικής, 
αναδεικνύεται μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 
των έργων, οι οποίοι εντοπίσθηκαν από τις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των αντίστοιχων ΠΕΠ 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Οι κίνδυνοι αυτοί διακρίνονται  σε δυο μεγάλες κατηγορίες, ήτοι σε κινδύνους που σχετίζονται 
με ενδογενείς παράγοντες και σε εκείνους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του 
Προγράμματος. Ο συνδυασμός αυτών των κινδύνων, διαμορφώνει ένα δυναμικό «σύστημα 
κινδύνων» του Προγράμματος. 

Ως ενδογενείς κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ενδεικτικά:  

• Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αδυναμίες των Δικαιούχων στην υλοποίηση των 
Πράξεων, ιδιαίτερα των αποκεντρωμένων που χαρακτηρίζονται από πλημμελή 
στελέχωση και έλλειψη σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και παρακολούθησης των 
έργων. 

• Μη διασφάλιση μηχανισμών υποστήριξης και παρακολούθησης των Δικαιούχων, 
καθυστερήσεις στην πιστοποίηση των Δικαιούχων, στην ενεργοποίηση ενδιάμεσων 
φορέων και εν γένει, στην μη πλήρη ενεργοποίηση των μηχανισμών συντονισμού και των 
διατάξεων εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Συμπεριλαμβάνεται η πιθανή καθυστέρηση 
συστηματοποίησης των εκχωρήσεων, στο πλαίσιο των νέων ΣΔΕ του ΕΣΠΑ. 

• Γραφειοκρατικές διαδικασίες και περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την 
ενεργοποίηση των Πράξεων και την ένταξη τους έως την ανάληψη δέσμευσης. 

• Κίνδυνοι σχετικοί με μη ευέλικτη ή μη αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τομεακών 
και των περιφερειακών προγραμμάτων. 

• Αδυναμία έγκαιρης ωρίμανσης των Πράξεων και εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης των 
απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους. 

• Γραφειοκρατικές διαδικασίες και περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την 
ενεργοποίηση καινοτόμων Πράξεων, όπως ΤΠΕ και Ε&ΤΑ, δικτυώσεις και 
επιχειρηματικότητα κ.ο.κ., καθώς και την ένταξη των Πράξεων αυτών έως την ανάληψη 
δέσμευσης. 

• Κίνδυνοι εμπλοκής Πράξεων που προϋποθέτουν συνεργασίες μεταξύ Υπουργείων (λ.χ. 
κοινές δομές υποστήριξης επιχειρήσεων, καλλιέργειας επιχειρηματικότητας κ.λπ.). 

• Αδυναμία έγκαιρης εξειδίκευσης δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα. 

Ως εξωγενείς κίνδυνοι προσδιορίζονται ενδεικτικά:  

• Εξωγενείς του Προγράμματος θεσμικές ρυθμίσεις όπως καθεστώτα ενίσχυσης,  
προσαρμογή υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, χρονοβόρες διαδικασίες διαγωνισμών και 
κατακύρωσης έργων (μελέτες, σύμβουλοι, προμήθειες), καθώς και συχνές δικαστικές 
εμπλοκές, με αποτέλεσμα σοβαρές αδυναμίες στην εκτίμηση της διάρκειας του 
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προσυμβατικού σταδίου των έργων. 

• Αστοχίες που οφείλονται σε ανεπαρκείς μελέτες ή σε προβλήματα συγγραφής 
διακηρύξεων, διενέργειας διαγωνισμών κ.λπ. 

• Ποιοτικές αδυναμίες δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις αυξημένες 
απαιτήσεις ειδικών έργων, ιδιαίτερα σε άυλα έργα, έργα Ε&ΤΑ, ΚτΠ ή σε έργα που 
απαιτούν δι-υπηρεσιακές συνεργασίες και κοινές δομές λειτουργίας κ.λπ.. 

• Κίνδυνοι ελλιπούς περιφερειακής εξειδίκευσης και αδυναμίας χρονισμού και ουσιώδους 
συντονισμού, αδυναμία μεταφοράς πόρων, πιθανότητα ανεπάρκειας πόρων από 
υπερβάλλουσα ή λανθάνουσα ζήτηση ως προς τις πραγματικές ανάγκες, κ.λπ. 

• Πιθανές άλλες καθυστερήσεις (λ.χ. εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή πολιτικής 
αστάθειας). 

Οι ενδογενείς κίνδυνοι εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με 
ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη των ΕΥΔ των ΠΕΠ.  

Βασική αιτία των κινδύνων αυτών αποτελεί η σημαντική υποστελέχωση και έλλειψη 
εξειδικευμένης εμπειρίας αρκετών εκ των δυνητικών Δικαιούχων σε θέματα 
προγραμματισμού, ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων, με έμφαση στις άυλες δράσεις, 
στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και στις ΤΠΕ. 

Η διαδικασία πιστοποίησης των Δικαιούχων που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, σε συνδυασμό με τις 
συντονιστικές διεργασίας που προβλέπονται μέσω του σχετικού νόμου για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013 αμβλύνουν την ένταση της επικινδυνότητας των ενδογενών δεδομένων όπως 
αναπτύχθηκαν προηγούμενα.  
Οι ανωτέρω κίνδυνοι συστηματοποιούνται ποιοτικά και ομαδοποιούνται (αριθμητικά) στην 
επόμενη ενότητα σε δέκα έξι (16) και, επ’αυτών γίνεται τόσο η αξιολόγηση συνάφειας σε 
σχέση με τις προτεραιότητες του Προγράμματος, όσο και ανάλυση ευαισθησίας. Ειδικότερα, η 
«ανάλυση ευαισθησίας» εφαρμόζεται για την εκτίμηση των κινδύνων και την αποτίμηση του 
βαθμού επικινδυνότητας του συστήματος κινδύνων, τόσο στο επίπεδο της συνέπειας της 
στρατηγικής και επιλεγμένων μέσων του Προγράμματος, όσο και στο πλαίσιο των διατάξεων 
εφαρμογής. Η ανάλυση ευαισθησίας θεωρεί το επιλεγμένο «μείγμα» κινδύνων ως βασικό 
σενάριο (Σ0) και επ’ αυτού «δοκιμάζονται» σενάρια πιθανοτήτων κινδύνων, με βάση 
κωδικοποίηση «κρίσιμων μεταβλητών». Προσδιορίζονται ταυτόχρονα ο καθοδικός 
(απαισιόδοξο σενάριο Σ1) και ο ανοδικός  κίνδυνος (Σ2), οπότε προκύπτουν τα «όρια 
ανοχής» του βασικού σεναρίου.   

 

4.6.2. Ανάλυση των μεθόδων ελαχιστοποίησης των κινδύνων – ανάλυση ευαισθησίας 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της προηγούμενης ενότητας, οι  κίνδυνοι και οι δυσχέρειες του 
Προγράμματος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:  

• στους κινδύνους που αφορούν στην εφαρμογή του, οι οποίοι δεν αποφεύγονται μέσω της 
δόμησης ή της στρατηγικής του Προγράμματος και  

• στους κινδύνους που σχετίζονται με τη στρατηγική που επιδιώκεται να εφαρμοστεί μέσω 
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη χωρική ενότητα.  

Η πρώτη κατηγορία αφορά στους ενδογενείς, ενώ η δεύτερη στους εξωγενείς κινδύνους. Οι 
δύο κατηγορίες διαμορφώνουν το εν δυνάμει «σύστημα κινδύνων» του Προγράμματος, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση και ελαχιστοποίησή τους, τόσο σε επίπεδο 
συνολικής Στρατηγικής (Πίνακας 16), όσο και σε επίπεδο θεματικών Προτεραιοτήτων (άρα, 
έμμεσα, σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος, Πίνακας 18). Ορισμένοι εκ 
των κινδύνων του Προγράμματος ταυτίζονται με τις αδυναμίες της SWOT, αλλά η 
μεθοδολογική προσέγγιση της μιας κατηγορίας κινδύνων με την άλλη είναι διαφορετική. 

Οι ενδογενείς κίνδυνοι εντοπίσθηκαν από τον Σ.Α. τόσο κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης της χωρικής ενότητας, όσο και μέσω της ενσωμάτωσης των απόψεων της 
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διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο.  Βασική αιτία των κινδύνων ενδογενούς χαρακτήρα  
αποτελεί η σημαντική υποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευμένης εμπειρίας αρκετών εκ των 
δυνητικών Δικαιούχων σε θέματα προγραμματισμού, ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων. 
Οι αδυναμίες αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις στην πληρότητα μελετών και επίβλεψης σε 
εξειδικευμένες υποδομές, αλλά και στις άυλες και καινοτόμες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Οι ενδογενείς κίνδυνοι προσδιορίζονται σε πέντε (5) 
ομάδες, παρουσιάζονται δε στην πρώτη ενότητα του Πίνακα 17.  

Οι εξωγενείς κίνδυνοι οριοθετούνται:  

• αφενός, από την ύπαρξη πληθώρας παρεμβάσεων στο Πρόγραμμα, ο συντονισμός, 
χρονισμός και χρηματοδότηση των οποίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα  

• αφετέρου, από την ταυτόχρονη εφαρμογή οριζόντιων εθνικών στρατηγικών, όπως της 
ψηφιακής στρατηγικής, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, 
της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού, της εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον και την υγεία κ.λπ. Περαιτέρω, ο 
συνδυασμός Περιφερειών των Στόχων 1 και 2,  συνδέεται με «ικανότητες» για περαιτέρω 
διείσδυση της τεχνολογικής αλλαγής στην παραγωγική δομή των Περιφερειών της χ.ε.  

Οι εξωγενείς κίνδυνοι προσδιορίζονται σε έντεκα (11) και παρουσιάζονται στη δεύτερη 
ενότητα του Πίνακα 17. 

Η «προόραση» (foresight) των εξωγενών κινδύνων σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες 
εξελίξεις και το νέο ρόλο των Περιφερειών, υποβοηθείται και από άλλες προσεγγίσεις, όπως 
από την 4η Έκθεση της Συνοχής, τις ανωτέρω εθνικές στρατηγικές, το ΠΡΟΔΙΕ, καθώς και 
άλλες μελέτες-έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον εμπλουτισμό της ανάλυσης της 
υφιστάμενης κατάστασης του Προγράμματος. 

Οι κίνδυνοι της πρώτης κατηγορίας σχετίζονται κυρίως με τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση των έργων και έχουν ήδη εντοπισθεί από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Σε αυτούς πρέπει 
να προστεθεί ένας ακόμη πιθανός κίνδυνος, του συντονισμού μεταξύ των Τομεακών και των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων, καθώς και στον συντονισμό – εξειδίκευση των έργων Εθνικής 
εμβέλειας. Ο κίνδυνος αυτός  μετριάζεται και γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί μέσω των 
διαδικασιών εκχώρησης που προβλέπονται στα ΣΔΕ. Έτσι, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο 
σχεδιασμός, η υιοθέτηση και εφαρμογή διακριτών και ταυτόχρονα συμπληρωματικών 
στρατηγικών και στοχοθεσίας από τις Περιφέρειες, που θα εξυπηρετήσει τόσο την υλοποίηση 
έργων εθνικής εμβέλειας όσο και την επίτευξη περιφερειακής ομοιογένειας, όσον αφορά σε 
δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (Ε&ΤΑ, ΤΠΕ, επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
περιβάλλον κ.λπ.)  Ο ρόλος των Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης που είναι εγκατεστημένοι 
στις Περιφέρειες μπορεί επίσης να αποβεί χρήσιμος. 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να 
χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία, αντανακλά στις προτεραιότητες των επιμέρους 
πολιτικών, το σύνολο των οποίων επηρεάζεται και από τη διάσταση του χώρου. 

Από την ταξινόμηση των κινδύνων στον Πίνακα 17, προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

• Το βασικό σενάριο (Σ0) της στρατηγικής του Προγράμματος είναι λιγότερο ευαίσθητο 
στους καθοδικούς κινδύνους (44%)  και περισσότερο ανεκτό σε ανοδικές – θετικές 
προοπτικές (56%).  

• Οι ενδογενείς κίνδυνοι εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης (40%) έναντι των 
εξωγενών (45%), χωρίς όμως η διαφορά να είναι ουσιαστική. Παρόλα αυτά, αποδίδεται 
στην μεγαλύτερη σημασία της αντιμετώπισης φαινομένων και παραμέτρων που άπτονται 
σε σύνθετους και μη-συστηματικούς κινδύνους, αλλά και την ταυτόχρονη  εστίαση σε 
ζητήματα οργάνωσης και ευέλικτης διαχείρισης, ώστε να αποφευχθεί εμμονή, 
εσωστρέφεια και ανάπτυξη γραφειοκρατικών θυλάκων κατά την προετοιμασία, ωρίμανση 
των Πράξεων του Προγράμματος. Οι κίνδυνοι αυτοί αναμένεται να «ελέγχονται» ως προς 
τις αρνητικές τους επιπτώσεις, λόγω της ανάληψης δι-ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
μείωσης των γραφειοκρατικών επιπτώσεων (impact assessment), στο πλαίσιο της ΣτΛ. 

• Δεν διαπιστώνονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την υλοποίηση των στρατηγικών και των 
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επιμέρους προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί, δεδομένης της σαφούς σχέσης επιλογών 
και παρεμβάσεων στη Χωρική Ενότητα. Σημαντικές εστίες κινδύνων αναδεικνύονται από 
τον χρόνο και την πληρότητα της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων μεταξύ Τομεακών και 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

• Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, θίγεται ότι 
υπεισέρχονται πλείστοι παράγοντες. Όπως η ανάπτυξη γενικών και ειδικών / κοινωνικών 
υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη των ΤΠΕ, στον τομέα διεύρυνσης και εμβάθυνσης της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Η.Δ.). Η Η.Δ. αποκτά μεγάλη σημασία στην χ.ε., λόγω του 
νησιωτικού της χαρακτήρα. Για την εξάλειψη κινδύνων ελλιπούς υλοποίησης της Η.Δ., θα 
πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία με πλήθος Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και 
συστηματικός συντονισμός από την αρμόδια Αρχή. Περαιτέρω, απαιτούνται σε κεντρικό 
επίπεδο συνέργιες με το ΕΠ ΒΔΙΔΔ, προκειμένου να αναδιαρθρώνονται οι φορείς-
υποδοχείς των νέων συστημάτων και να καταρτίζονται έγκαιρα τα στελέχη της διοίκησης 
που θα αποτελέσουν τους χρήστες των νέων υπηρεσιών. 

• Σημαντικές συνέργιες αναφύονται στα ζητήματα περιβάλλοντος και κοινωνικών 
υποδομών, για τις οποίες πρέπει να διασφαλισθεί συντονισμός σε πολλαπλά επίπεδα 
(σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία, βιωσιμότητα). 

 

Κατά την άποψη της αξιολόγησης, η νέα αρχιτεκτονική του Προγράμματος και ο 
«multiobjective» χαρακτήρας του, οι απαιτήσεις ποιότητας των παρεμβάσεων και η 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών ροών, δεν επιτρέπουν με ασφάλεια την εκ των 
προτέρων λεπτομερή κατάταξη των παρεμβάσεων σε «εύκολες» και «δύσκολες». Η 
«επανάληψη» στο νέο Πρόγραμμα ομοειδών «τύπων» έργων με αυτά της τρέχουσας Π.Π. 
μπορεί να αφορά στο σύνηθες φυσικό αντικείμενο (ιδιαίτερα στις υποδομές), όμως οι 
απαιτήσεις ωρίμανσης και παραγωγής των έργων είναι αυξημένες. Η παρακολούθηση της 
προσυμβατικής διαδικασίας θα είναι πλέον συστατικό στοιχείο της διαχείρισης. Έτσι, ο 
βαθμός δυσκολίας για την έγκαιρη «εκκίνηση» του Προγράμματος εκτιμάται ότι θα είναι 
αυξημένος.  Στη συνέχεια της ενότητας λαμβάνει χώρα η ανάλυση αυτού του 
προβληματισμού. 

Στον Πίνακα 18 της παρούσας, αποτυπώνεται η αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ 
«ευκολότερων – τυποποιημένων» παρεμβάσεων του ΠΕΠ και «επισφαλών», τα οποία 
ενδεχομένως ενσωματώνουν μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις και εξάγονται τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

• Η ανάλυση των δέκα έξι ομαδοποιημένων 16 κινδύνων γίνεται σε ενδογενείς και 
εξωγενείς, καθώς και ανά Θεματική  Προτεραιότητα. 

• Οι ενδογενείς κίνδυνοι κινούνται συνολικά σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι οι εξωγενείς 
(0,60% έναντι 0,66%), αλλά παρουσιάζουν μία ενδιαφέρουσα κατανομή ανά Άξονα 
Προτεραιότητας: οι ενδογενείς ενσωματώνουν μεγαλύτερη κρισιμότητα στις θεματικές 
προτεραιότητες των «Υποδομών και Υπηρεσιών Προσπελασιμότητας» και της «Αειφόρου 
Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής», παρά στην «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα» (ΨΣΕ), ενώ στους εξωγενείς συμβαίνει το αντίθετο. 

• Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι οι δύο πρώτες κατηγορίες θεματικών 
παρεμβάσεων συνδέονται με ένα περίπλοκο σύστημα σχεδιασμού, προετοιμασίας και 
εκτέλεσης έργων υποδομής, ενώ η ΨΣΕ χαρακτηρίζεται από τυποποιημένη νομοθεσία και 
μία εμπειρία επιτυχημένων παρεμβάσεων στην προηγούμενη ΠΠ. Οι κίνδυνοι όμως που 
ελλοχεύουν στην ΨΣΕ είναι άλλου τύπου, δεδομένης της υστέρησης της Η.Δ., της 
επιχειρηματικότητας ανάγκης και χαμηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και της δυσκολίας 
προώθησης δράσεων Ε&ΤΑ που εντάσσονται στη θεματική παρέμβαση ΨΣΕ. 

• Στον Πίνακα 16 που ακολουθεί, προσδιορίζεται το πλαίσιο της σχέσης  μεταξύ: α. 
ευκολότερων (τυποποιημένων) και υψηλού κινδύνου (επισφαλών) παρεμβάσεων του 
Προγράμματος, οι οποίες  εκτιμάται ότι ενσωματώνουν θετικές επιπτώσεις και β. των 
κατηγοριών παρεμβάσεων που αναφέρονται στις στρατηγικές προτεραιότητες του ΠΕΠ 
(Διάσταση 1, Πίνακας 52 κειμένου ΠΕΠ). Οι εκτιμήσεις που απορρέουν έχουν ως εξής: 
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Πίνακας 16 Σχέση μεταξύ των Παρεμβάσεων του ΠΕΠ  

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΠ Κ-ΝΑ % Κ.Σ. ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
(R&TD)  καινοτομία &  
επιχειρηματικότητα 

7,55% Υψηλός Θετικός/Υψηλός 

Κοινωνίας της Πληροφορίας / Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

2,22% Υψηλός Θετικός/Υψηλός 

Μεταφορές 31,7% Υψηλός Θετικός/Υψηλός 
Ενέργεια 1,61% Χαμηλός Θετικός/Υψηλός 
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

13,24% Υψηλός Θετικός/Υψηλός 

Τουρισμός 1,93% Χαμηλός Θετικός/Υψηλός 
Πολιτισμός 5,87% Χαμηλός Θετικός/Υψηλός 
Αστική και Αγροτική Αναγέννηση 7,06% Υψηλός Θετικός/Υψηλός 
Επενδύσεις Κοινωνικών υποδομών 24,39% Χαμηλός Θετικός/Υψηλός 
Μείωση του πρόσθετου κόστους που 
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των 
εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών 

0,57%
 

Χαμηλός 
 

Θετικός/Υψηλός 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 1,46% Χαμηλός Θετικός/Χαμηλός

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 100,00%

 

• Συνάγεται ότι οι μεταφορές συγκεντρώνουν υψηλή βαρύτητα στη διαμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Προγράμματος (31,7% της Κ.Σ.), αλλά και υψηλούς κινδύνους 
ομαλής υλοποίησης των παρεμβάσεων και επίτευξης των στόχων. Υψηλοί κίνδυνοι 
εμφανίζονται επίσης στην ΨΣΕ, στην Ε&ΤΑ, στην περιβαλλοντική προστασία και 
πρόληψη κινδύνων και στην αστική αναζωογόνηση. Για την τελευταία γίνεται σχετική 
προσέγγιση στην ενότητα 8.4 του παρόντος, οι δε σχετικές παρεμβάσεις αποκτούν 
καινοτομικό χαρακτήρα σχεδιασμού και υλοποίησης (ΠΣΚΑ), γεγονός το οποίο αυξάνει 
την επικινδυνότητά τους. 

• Η αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα πρέπει να λάβει υπόψη της συνδυασμό 
ενεργειών, αρκετές από τις οποίες αντιμετωπίζονται μέσω των ΣΔΕ, αλλά σημαντικές από 
αυτές συνδέονται με την «στρατηγική ευθυγράμμιση» φορέων και στελεχών, στην 
καλλιέργεια της εταιρικότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την εισαγωγή 
καινοτομιών στη διοίκηση και στην ορθολογική προετοιμασία των Πράξεων κ.λπ. 

• Όσον αφορά στα δεδομένα του Πίνακα 17, οι ενδογενείς κίνδυνοι κυμαίνονται σε υψηλά 
επίπεδα, με τις αδυναμίες των Δικαιούχων να έχουν ιδιαίτερα υψηλή συνάφεια στη γένεση 
πιθανών κινδύνων. 

• Τέλος, στους εξωγενείς κινδύνους, η επιχειρηματικότητα και, γενικότερα το επιχειρηματικό 
περιβάλλον και η αδυναμία (εντέλει) προσέλκυσης νέων επενδύσεων, συγκεντρώνουν τη 
μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας της στρατηγικής του Προγράμματος, Οι συγκεκριμένοι 
στρατηγικοί στόχοι συνδέονται με ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, γεγονός το οποίο 
υποδηλώνει την κρισιμότητα συνεργιών και διαλειτουργικότητας του συνόλου των 
παρεμβάσεων του Προγράμματος. 

 

Συμπερασματικά, οι μεγαλύτεροι / πλέον σημαντικοί κίνδυνοι που πιθανολογείται ότι μπορεί 
να επηρεάσουν αρνητικά την ενεργοποίηση και αποτελεσματικότητα του ΠΠΕ Κ-ΝΑ (όπως 
προκύπτουν συνδυαστικά από τους Πίνακες 16, 17 και 18), καθώς και οι  αντίστοιχες 
ενέργειες πρόληψης και θεραπείας, παρουσιάζονται πινακοποιημένα ως εξής: 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΠ Κ-ΝΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. 

 
 
 
 
 
 
Προβλήματα στην πιστοποίηση των 
Δικαιούχων, αδυναμία προσαρμογής στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις καινοτόμων και άϋλων 
έργων  

• Συντονισμός Μεταβατικής Περιόδου 
πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας 
Δικαιούχων (2007-2008) 

• Ταχεία και πλήρης εξειδίκευση των ΣΔΕ, 
ώστε το «κεντρικό» επίπεδο διαχείρισης 
να μην δημιουργεί προβλήματα και 
καθυστερήσεις στο «περιφερειακό» 

• Μετατροπή του ΟΠΣ από απλό 
καταγραφικό εργαλείο σε project 
management  

• Υποστήριξη εφαρμογής του Ελληνικού 
Προτύπου Διαχείρισης Εργων στους 
Δικαιούχους της Χ.Ε. και σε όλες τις 
κατηγορίες έργων (λ.χ. μέσω της ΜΟΔ αε 
ή εξωτερικών Συμβούλων) 

• Ορθολογισμός και κατανόηση 
διαχειριστικού περιβάλλοντος 
εξουσιοδοτήσεων 

 
 
 
Ελλιπής σχεδιασμός παρεμβάσεων. 
Διαφορετικές ταχύτητες υλοποίησης. 
Αποτελέσματα  χαμηλότερα των 
αναμενόμενων 

• Υποστήριξη Ωρίμανσης Εργων στο 
πλαίσιο συμφωνημένων προτεραιοτήτων 

• Εμφαση σε έργα και τεχνολογίες στις 
οποίες αναμένονται αστοχίες και ελλείψεις 
(Μεταφορές,  Περιβαλλοντική Προστασία 
και πρόληψη κινδύνων, R&TD, Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

• Αξιοποίηση εμπειρίας ΣΤΥ Περιφερειών 
(ειδικά για τα έργα υποδομής) 

• Αξιοποίηση εμπειρίας στη διαχείριση 
έργων ΤΠΕ και R&TD 

 
 
 
 
 
Επιχειρηματικότητα. Δομές Στήριξης / 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων / 
Ελκυστικότητα - Προσέλκυση επενδύσεων 

• Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων (start-ups) και 
συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων 
(clusters) 

• Ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών και 
επενδυτών 

• Ανάπτυξη / εδραίωση της Η.Δ., ενίσχυση 
της διάχυσης και μεταφοράς γνώσης και 
τεχνογνωσίας 

• Προώθηση / προσέλκυση επενδύσεων σε 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Καθώς και στον τουρισμό (ανάγκη 
διασφάλισης δυναμικής του τουρισμού) 

 
 
 
 
 
Αστική Αναγέννηση 

• Ενίσχυση επιπέδου ποιότητας ζωής και 
λειτουργικότητας αστικών κέντρων 

• Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και 
προσβάσεων 

• Προώθηση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και ανάδειξη εξωστρέφειας 
των αστικών κέντρων της χ.ε. 

• Ανάδειξη ισότιμης πρόσβασης σε 
γνώσεις, πληροφορίες και τεχνολογίες 

• Απλοποίηση πλαισίου διαχείρισης (ΣΔΕ) 
παρεμβάσεων στα αστικά κέντρα με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση 
αποτελεσματικότητας 
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Πίνακας 17 Ανάλυση Ευαισθησίας και Αντιμετώπισης Κινδύνων του ΕΠ  K-NA 
 

Ενδογενείς Κίνδυνοι 
 

Κίνδυνοι Απαισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 1) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Κανονικό 
Σενάριο (Σ 0) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Αισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 2) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

 
1. Περιφερειακή 
Εξειδίκευση Δράσεων  

Ελλιπής σχεδιασμός, 
Διαφορετικές ταχύτητες 
υλοποίησης, αποτελέσματα  
χαμηλότερα των 
αναμενόμενων 

 
 
1 
 

Επαρκής σχεδιασμός, 
Ισόρροπες ταχύτητες 

υλοποίησης, επαρκή /θετικά 
αποτελέσματα 

 
 
1 

Ικανοποιητικός   σχεδιασμός, 
Ισόρροπες ταχύτητες 

υλοποίησης, ιδιαίτερα θετικά  
αποτελέσματα 

 
 
0 

2. Αδυναμίες Δικαιούχων 

Προβλήματα στην 
πιστοποίηση των 
Δικαιούχων, αδυναμία 
προσαρμογής στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις καινοτόμων και 
άϋλων έργων (Ε&ΤΑ, 
συστήματα και υπηρεσίες 
τουριστικής ανάπτυξης, ΤΠΕ 
κ.λπ.) 

0 

Αξιοποίηση θετικών 
εμπειριών, ομαδοποίηση 
Δικαιούχων και μικρών 

έργων 

1 

Αξιοποίηση θετικών 
εμπειριών, αποτ/κοί 
Δικαιούχοι, αποφυγή 

κατάτμησης έργων, επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας 

1 

3. Ταχύτητα-πληρότητα 
ωρίμανσης έργων 

Ελλείψεις/ Καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση 
προαπαιτουμένων έργων/ 
μελετών 

0 

Επαρκής προγραμματισμός 
και ρυθμός υλοποίησης 

προαπαιτουμένων έργων/  
μελετών 

1 

Ικανοποιητικός 
προγραμματισμός και ρυθμός 
υλοποίησης προαπαιτουμένων 

έργων/  μελετών 

1 

4. Σχεδιασμός έργων 

Διατήρηση του 
αποσπασματικού σχεδιασμού 
έργων στο δημόσιο τομέα. 
Επικαλύψεις Παρεμβάσεων 

1 

Ικανοποιητικός σχεδιασμός 
έργων στο δημόσιο τομέα. 

Χρησιμοποίηση ΣΤΥ. 
Περιορισμός 

αλληλοεπικαλύψεων έργων 

1 

Πλήρης και ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός έργων. 

Διασφάλιση απόλυτης 
συμπληρωματικότητας μεταξύ 

εθνικού/περιφερειακού 
επιπέδου 

0 

5. Συμπληρωματικότητα των 
παρεμβάσεων - Κριτήρια 
Διαχωρισμού  
 

Καθυστέρηση στην  
εξειδίκευση κριτηρίων για 

τον συντονισμό 
προτεραιοτήτων των 
επιμέρους πολιτικών,  

0 

Έγκαιρη εξειδίκευση 
κριτηρίων για συντονισμό 

προτεραιοτήτων των 
επιμέρους πολιτικών σε 

σχέση και με τη χωρική τους 
διάσταση).  

1 

Έγκαιρη και πλήρης 
εξειδίκευση κριτηρίων για 
συντονισμό προτεραιοτήτων 
των επιμέρους πολιτικών (σε 
σχέση και με τη χωρική τους 

διάσταση.  

1 

Υποσύνολα 
Ενδογενών Κινδύνων  2/5 

(40%)  5/5 
(100%)  3/5 

(60%) 
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Εξωγενείς Κίνδυνοι  

 

Κίνδυνοι Απαισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 1) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Κανονικό 
Σενάριο (Σ 0) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Αισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 2) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

1. Υλοποίηση έργων 
εθνικής εμβέλειας 
Περιφερειακή εξειδίκευση – 
Συντονισμός  

Ελλιπής σχεδιασμός, 
Διαφορετικές ταχύτητες 

υλοποίησης αποτελέσματα  
χαμηλότερα των 
αναμενόμενων 

 
 
1 
 

Επαρκής σχεδιασμός, 
Ισόρροπες ταχύτητες 

υλοποίησης, επαρκή /θετικά 
αποτελέσματα 

 
 
1 

Ικανοποιητικός   σχεδιασμός, 
Ισόρροπες ταχύτητες 

υλοποίησης, ιδιαίτερα θετικά  
αποτελέσματα 

0 

2. Ετοιμότητα - 
Λειτουργικότητα Υποδομών 

Προβλήματα στην 
πιστοποίηση των 
Δικαιούχων, αδυναμία 
προσαρμογής στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις καινοτόμων και 
άϋλων έργων (Ε&ΤΑ, 
συστήματα και υπηρεσίες 
τουριστικής ανάπτυξης, ΤΠΕ 
κ.λπ.) 

0 

Αξιοποίηση θετικών 
εμπειριών, ομαδοποίηση 
Δικαιούχων και μικρών 

έργων 

1 

Αξιοποίηση θετικών 
εμπειριών, αποτ/κοί 
Δικαιούχοι, αποφυγή 

κατάτμησης έργων, επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας 

1 

3. Τεχνολιογική εξέλιξη και 
ανάπτυξη των Περιφερειών 
 

Σταθερή ενσωμάτωση 
τεχνολογικών αλλαγών και  
διείσδυσης ΤΠΕ στην 
καθημερινότητα και στην  
τοπική επιχειρηματικότητα, 
αλλά  έλλειψη 
καταρτισμένου δυναμικού  

0 

Αύξηση Ε&ΤΑ και της 
διείσδυσης των ΤΠΕ στην 

παραγωγική διαδικασία των 
περιφερειακών οικονομιών, 
λόγω της εξυγίανσης της 

αγοράς και της ενίσχυσης του 
ανταγωνισμού  - 

ικανοποιητική διείσδυση ΤΠΕ 
στις Περιφέρειες (λ.χ. μέσω 
ΑΕΙ, επιχειρηματικότητας, 

τουρισμού κ.λπ.)  

1 

Ποιοτική αύξηση της Ε&ΤΑ με 
απτά αποτελέσματα. 
Σημαντική αύξηση της 

διείσδυσης των ΤΠΕ στις 
Περιφέρειες, ενίσχυση του 
ανταγωνισμού – εφαρμογή  
υβριδίων ΤΠΕ, εδραίωση της 
τεχνολογικής αλλαγής στη 

χ.ε. συνολικά 

1 

4. Περιβάλλον - Τουρισμός 
Επιβάρυνση της 
περιβαλλοντικής – 
οικολογικής ισορροπίας 

1 
Τουριστική και πολιτιστική 
ανάπτυξη χωρίς ουσιαστική 
περιβαλλοντική επιβάρυνση 

1 

Σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις λόγω 

ανεξέλεγκτης τουριστικής 
ανάπτυξης και τουριστικών  

κατοικών (real estate) 

0 
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Εξωγενείς Κίνδυνοι  

 

Κίνδυνοι Απαισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 1) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Κανονικό 
Σενάριο (Σ 0) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Αισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 2) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

5. Επιχειρηματικότητα. 
Δομές Στήριξης / 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων  

Συνέχιση της χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας 
επιχειρηματικότητας. 
Αδυναμία δημιουργίας 
ενιαίων δομών υποστήριξης. 
Συνέχιση αποσπασματικών 
παρεμβάσεων 

1 

Εμφάνιση «νησίδων» υψηλής 
επιχειρηματικότητας. 

Ομογενοποιημένες δομές 
στήριξης επιχειρήσεων στις 
Περιφέρειες, αξιοποίηση ΤΠΕ  

1 

Απογείωση επιχειρείν σε 
καινοτόμους θύλακες των 
Περιφερειών. Δημιουργία, 
εξάπλωση και πλήρης 

αξιοποίηση ηλεκτρονικών one-
stop-shop για επιχειρήσεις   

0 

6. Ηλεκτρον. Διακυβέρνηση  
(ΗΔ)- Ποιότητα Ζωής στις 
Περιφέρειες 

Ανάπτυξη της Η.Δ. για την 
εξυπηρέτηση της λειτουργία 
της Περιφερειακής Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, με 
χαμηλά αποτελέσματα στην 
εξυπηρέτηση πολιτών και 
επισκεπτών 

0 

Ικανοποιητικές επιδόσεις της 
Η.Δ. στις περιφερειακές 
υπηρεσίες – βελτίωση  της  

«πελατοκεντρικής» 
αντίληψης,  

1 

Πλήρης ενσωμάτωση της 
«πελατοκεντρικής» αντίληψης 
στην ανάπτυξη έργων ΤΠΕ στη 

ΔΔ και στις Περιφέρειες – 
Σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας ζωής από την 

χρήση της Η.Δ. 

1 

7. Ε&Α / Καινοτομία,  ΤΠΕ, 
τεχνολογικές εξελίξεις και 
Ανταγωνιστικότητα 
(τεχνολογική ετοιμότητα) 

Συνέχιση των ιδιαίτερα 
χαμηλών επιδόσεων στην 
συνολική χρήση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στις 
Περιφέρειες  Ανεπαρκής 
στήριξη της Ε&Α χαμηλή 
κινητοποίηση των ΑΕΙ και 
των επιχειρήσεων της Χ.Ε. 

0 

Μικρή / γραμμική βελτίωση 
των επιδόσεων στην 
συνολική χρήση και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στις 
Περιφέρειες Ικανοποιητική 

εξέλιξη της Ε&Α στις 
Περιφέρειες. 

Ανάδειξη μη-τεχνολογικής 
καινοτομίας, προώθηση 

καινοτομιών στον τουρισμό-
πολιτισμό κ.λπ. 

1 

Σημαντική βελτίωση των 
επιδόσεων  στην συνολική 

χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στις Περιφέρειες. Ανάδειξη 

διεθνούς εμβέλειας 
καινοτομίας από φορείς της 

Περιφέρειας  αριστεία, 
διαμεσογειακή συνεργασία 

κ.λπ 

1 

8. Θεσμικό Πλαίσιο 
ανταγωνισιτκότητας και 
επιχειρηματικότητας 

Σημαντικές καθυστερήσεις 
στην θέσπιση του 
κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου (επιχειρείν, 
επενδύσεις, ψηφιακή 
υπογραφή, ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο κ.λ.π.) 

0 

Ικανοποιητική πορεία 
προσαρμογής του 

κατάλληλου θεσμικού  
πλαισίου – Βελτίωση όρων 

επιχειρηματικότητας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

1 

Αποτελεσματική  προσαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου 

(επιχειρείν, διασυνοριακές 
συνεργασίες, ψηφιακή 
υπογραφή, ασφάλεια, 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
κ.λ.π.) 

1 

9. Ελκυστικότητα - 
Προσέλκυση επενδύσεων 

Αδυναμία επιτάχυνσης της 
προσέλκυσης επενδύσεων 
λόγω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και εμποδίων 
στις Περιφέρειες 

1 

Αξιοποίηση της εξωστρέφειας 
των δραστηριοτήτων στις 
Περιφέρειες της χ.ε. και 

προσέλκυση νέων 
επενδύσεων  

1 

Προσέλκυση σημαντικών νέων 
επενδύσεων  σε πολλούς 

κλάδους, αποφυγή 
μονοκαλλιέργειας στον 

Τουρισμό 

0 

10. Εταιρικότητα Χαμηλοί ρυθμοί  
κινητοποίησης των 1 Ικανοποιητικοί ρυθμοί 

κινητοποίησης των 1 Υψηλοί κινητοποίησης των 
κοινωνικών εταίρων  0 
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Εξωγενείς Κίνδυνοι  

 

Κίνδυνοι Απαισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 1) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Κανονικό 
Σενάριο (Σ 0) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Αισιόδοξο 
Σενάριο (Σ 2) 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

κοινωνικών εταίρων  κοινωνικών εταίρων  

11. Ισότητα / Μη-διάκριση 

Ασυνεχής ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου καθώς 
και της μη διάκρισης στο 
σύνολο των παρεμβάσεων 
του ΕΠ ΚΝ-Α  

 

0 

Αποτελεσματική  
ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου καθώς και της μη 
διάκρισης στο σύνολο των 
παρεμβάσεων του ΕΠ Κ-ΝΑ 
 

1 

Αποτελεσματική  και πλήρης 
ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου καθώς και της μη 
διάκρισης στο σύνολο των 
παρεμβάσεων του ΕΠ Κ-ΝΑ 
 

1 

Υποσύνολα 
Εξωγενών Κινδύνων 

5/11 
(45%) 

11/11 
(100%) 

6/11 
(55%) 

 
Σενάρια  
Κινδύνων (σύνολα) 

 
7/16 
(44%) 

 
16/16 
(100%) 

 
9/16 
(56%) 
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Πίνακας 18 Εκτίμηση Βαθμού Συνάφειας Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος με το «Σύστημα Κινδύνων» του Προγράμματος  
  

Ενδογενείς Κίνδυνοι / Θεματικές Προτεραιότητες ΠΕΠ Κ-ΝΑ 
 

Κίνδυνοι 
Α:  
Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 

Β: 
Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρημ/ικότητα 

Γ: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής 

Δ: 
Ειδικές Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης της 
Χωρικής Συνοχής 

% 
Συμβολή 
Συνάφειας 

 
 
1. Περιφερειακή Εξειδίκευση Δράσεων  
 

2 2 1 0 0,63 

2. Αδυναμίες Δικαιούχων 
 2 1 2 2 0,88 

3. Ταχύτητα-πληρότητα ωρίμανσης έργων 
 2 1 2 0 0,63 

4. Σχεδιασμός έργων 
 1 1 1 1 0,50% 

5. Συμπληρωματικότητα των 
παρεμβάσεων - Κριτήρια Διαχωρισμού  
 

1 1 1 0 0,38 

Υποσύνολα 
Ενδογενών Κινδύνων 
 

0,80 0,75 0,88 0,38 0,60 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

0: μηδενικός βαθμός συνάφειας 

1: μικρή / έμμεση συνάφεια 

2: άμεση και σημαντική συνάφεια  
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Εξωγενείς Κίνδυνοι / Θεματικές Προτεραιότητες ΠΕΠ Κ-ΝΑ 
 

Κίνδυνοι 
Α:  
Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 

Β: 
Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρημ/ικότητα 

Γ: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής 

Δ: 
Ειδικές Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης της Χωρικής 
Συνοχής 

% 
Συμβολή 
Συνάφειας 

 
1. Υλοποίηση έργων εθνικής εμβέλειας 
Περιφερειακή εξειδίκευση – Συντονισμός  2 2 1 0 0,63 

2. Ετοιμότητα - Λειτουργικότητα 
Υποδομών 2 1 2 0 0,63 

3. Τεχνολογική εξέλιξη και ανάπτυξη 
των Περιφερειών 
 

1 2 1 0 0,50 

4. Περιβάλλον - Τουρισμός 2 1 2 0 0,63 
5. Επιχειρηματικότητα / Δομές Στήριξης / 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων  1 2 1 1 0,75 

6. Ηλεκτρον. Διακυβέρνηση  (ΗΔ)- 
Ποιότητα Ζωής στις Περιφέρειες 0 2 1 0 0,38 

7. Ε&Α / Καινοτομία,  ΤΠΕ, τεχνολογικές 
εξελίξεις και Ανταγωνιστικότητα 
(τεχνολογική ετοιμότητα) 

0 2 1 0 0,38 

8. Θεσμικό Πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
& επιχειρημ/τας 0 2 1 0 0,38 

9. Ελκυστικότητα - Προσέλκυση 
επενδύσεων 2 1 2 1 0,75 

10. Εταιρικότητα 0 2 1 1 0,50 

11. Ισότητα / Μη-διάκριση 0 2 2 1 0,63 

Υποσύνολα 
Εξωγενών Κινδύνων 0,45 0,86 0,68 0,18 0,55 

 
Συνολική Συμπεριφορά  
Συστήματος Κινδύνων  

0,56 0,78 0,69 0,22 0,67 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 0: μηδενικός βαθμός συνάφειας, 1: μικρή / έμμεση συνάφεια, 2: άμεση και σημαντική συνάφεια  



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

102

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και εθνικές 
πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις 
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5. Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις 
περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθύνσεις 

5.1 Γενικά 
Η συνεκτικότητα της στρατηγικής του Προγράμματος αποτιμάται ως προς: 

◊ τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη συνοχή 

◊ το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

◊ τη Στρατηγική της Λισσαβόνας   

◊ το ΕΣΠΑ 2007-2013   

◊ οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση   

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται μήτρες συνάφειας που βασίζονται στον έλεγχο 
της συνέπειας της στρατηγικής μόνο σε όρους περιεχομένου των πολιτικών και των στόχων 
και όχι σε όρους ποσοτικοποιημένων στόχων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τεθεί με ακρίβεια.  

5.2 Αξιολόγηση της συνάφειας και της συμβολής της στρατηγικής στις 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-
2013 (ΚΣΚΓ) 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν 
στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, υπογραμμίζουν την 
ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και 
περιφερειακών προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την 
οικειοποίηση της πολιτικής συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες.   

Διαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους: I - Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος επενδύσεων και εργασίας, II - Γνώση και καινοτομία για την ανάπτυξη, III -  
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές δίδουν επίσης 
ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των 
πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στηρίζουν την οικονομική διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών και προωθούν τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία. 

Η συνάφεια των ΚΣΚΓ ελέγχεται με βάση τις θεματικές προτεραιότητας του ΠΕΠ Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου όσο και με την αρχιτεκτονική του.  

Στο επόμενο πίνακα αναλύεται η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ με τις προτεραιότητες 
του ΠΕΠ της ΧΕ Κ-ΝΑ. Από τον πίνακα προκύπτει ότι: 

• Οι Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συμβάλλουν: 

• Στην ΚΣΚΓ 1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση»  

Οι Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συμβάλλουν: 

Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη»  

• Οι Άξονες προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συμβάλλουν: 

• Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση», στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της 
καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη» και στην ΚΣΚΓ 3: «Περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας». 

• Ο Άξονας προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συμβάλλει: 

• Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για 
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επενδύσεις και απασχόληση», στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της 
καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη» και στην ΚΣΚΓ 3: «Περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας». 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή, η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις ΚΣΚΓ, το σύνολο των οποίων 
εξυπηρετούνται μέσα από τις θεματικές και χωρικές του προτεραιότητες και εξειδικεύονται 
στους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας. 
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Πίνακας 19 Μήτρα Συνάφειας Εξυπηρέτησης των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνοχή 2007-2013 από το  ΠΕΠ Κρήτης και 

νήσων Αιγαίου 

ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου Εξυπηρέτηση των 
Κοινοτικών 
Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τη Συνοχή 
2007-2013 από το ΕΠ 
Κρήτης και νήσων 
Αιγαίου 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

1.1.1 Επέκταση και βελτίωση 
των υποδομών μεταφορών • • •       •   

1.1.2 Ενίσχυση των 
συνεργειών ανάμεσα στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

(•) (•) (•) (•) (•) (•) • • • •   

1.1.3 Αντιμετώπιση του 
θέματος της εντατικής 
χρησιμοποίησης 
παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας 

 •        (•)   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη 

1.2.1 Αύξηση και βελτίωση 
της στοχοθέτησης των 
επενδύσεων στην ΕΤΑ 

   • • •       

1.2.2 Διευκόλυνση της 
καινοτομίας και προώθηση 
της επιχειρηματικότητας 

   • • •       
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ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου Εξυπηρέτηση των 
Κοινοτικών 
Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τη Συνοχή 
2007-2013 από το ΕΠ 
Κρήτης και νήσων 
Αιγαίου 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

1.2.3. Προώθηση της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας 
για όλους 

   • • •       

1.2.4. Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
χρηματοδότηση 

      (•) (•) (•) (•)   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

1.3.1 Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσότερων 
ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας 

   (•) (•) (•)    •   

1.3.2. Βελτίωση της 
προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

   (•) (•) (•)    •   

1.3.3. Αύξηση των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης 
της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων 

         •   

1.3.4. Διοικητικές ικανότητες       (•) (•) (•) (•)   
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ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου Εξυπηρέτηση των 
Κοινοτικών 
Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τη Συνοχή 
2007-2013 από το ΕΠ 
Κρήτης και νήσων 
Αιγαίου 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

1.3.5. Προστασία της υγείας 
των εργαζομένων       (•) (•) (•) (•)   

Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής 

2.1. Η συμβολή των πόλεων 
στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση 

       •  •   

2.2. Υποστήριξη για την 
οικονομική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών , 
των περιοχών αλιείας και των 
περιοχών με φυσικά 
πλεονεκτήματα 

       •  •   

2.3 – 2.6. Διασυνοριακή, 
Διαπεριφερειακή, Διακρατική 
συνεργασία 

            

•  : Εκτιμώμενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, (•)  : Εκτιμώμενη έμμεση συμβολή 
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5.3 Αξιολόγηση της συνάφειας με το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). 

Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρμογής της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ. Ένας σημαντικός αριθμός 
πολιτικών, αναπτυξιακών μέσων και παρεμβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ 
εξυπηρετούνται από το ΚΠΣ 2000 - 2006 και σημαντικό μέρος τους θα συγχρηματοδοτηθεί 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα έχουν άμεση και σημαντική 
συμβολή στην 2η, 3η και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αύξηση της παραγωγικότητας, 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης).  

Ειδικότερα από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν στην 
Προτεραιότητα 3: «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισμού ,άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων με προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης» του ΕΠΜ. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, και 6 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν στην 
Προτεραιότητα 2 «Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» στην προτεραιότητα 3: «Βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, 
αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης 
επενδυτικών δραστηριοτήτων με προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης» του ΕΠΜ. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, και 9 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν στην 
προτεραιότητα 3: «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων με προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης» και στην προτεραιότητα 4: «Αύξηση 
της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που 
περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού» του ΕΠΜ. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλει στην 
προτεραιότητα 3: «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων με προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης» και στην προτεραιότητα 4: «Αύξηση 
της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που 
περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού» του ΕΠΜ. 

Πίνακας 20 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με το ΕΠΜ 

ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 

ΕΠΜ 
Α.Π. 
1 

Α.Π. 
2 

Α.Π. 
3 

Α.Π. 
4 

Α.Π. 
5 

Α.Π. 
6 

Α.Π. 
7 

Α.Π. 
8 

Α.Π. 
9 

Α.Π. 
10 

Α.Π. 
11 

Α.Π. 
12 

Προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-2008 

1             

2    • • • (•) (•) (•) (•)   

3 • • • • • • (•) (•) (•) •   
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4    (•) (•) (•) • • • •   

•  : Εκτιμώμενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, (•)  : Εκτιμώμενη έμμεση συμβολή 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΜ 

• Αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών. 

• Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία 
των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. 

• Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της 
εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων 
με προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• Αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

5.4 Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(ΟΚΓ) 

Όπως καταδεικνύεται από τον πίνακα που ακολουθεί, συνολικά τόσο το σκέλος των 
μικροοικονομικών κατευθύνσεων (microeconomic guidelines) όσο και το σκέλος των 
κατευθύνσεων για την απασχόληση (employment guidelines) από τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ (ΟΚΓ), εξυπηρετούνται μέσα από τους Άξονες 
Προτεραιότητας του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στους τομείς: 

• έρευνας και καινοτομίας (ΟΚΓ 7-9),  

• φυσικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 11),  

• επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 10, 12-15),  

• υποδομών (ΟΚΓ 16) , 

• και απασχόλησης (ΟΚΓ 17-24). 

Ειδικότερα από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 

Στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι Ευρωπαϊκές υποδομές και να 
ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας». 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, και 6 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 

Στις ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα Έρευνας και 
Ανάπτυξης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», ΟΚΓ 8 « Να διευκολυνθεί η 
καινοτομία», ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των ΤΠΕ και να 
οικοδομηθεί μια κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς», ΟΚΓ 10 «Να ενισχυθούν 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης» και ΟΚΓ 15 «Να 
προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που 
να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)». 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, και 9 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 

Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες 
μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και ΟΚΓ 24 « Να 
προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις 
δεξιότητες» 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλει: 

Στην ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργιες 
μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» 
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Πίνακας 21 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με τις ΟΚΓ 

ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 
ΟΚΓ 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

Μικροοικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Microeconomic guidelines) 

 (7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν 
οι επενδύσεις στον τομέα της 
Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον 
ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Γνώσης  

   • • •       

(8) Να διευκολυνθεί η καινοτομία     • • •       

(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η 
πραγματική χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να 
οικοδομηθεί μια Κοινωνία της 
Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς  

   • • •       

(10) Να ενισχυθούν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
Ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης   

   • • •       

(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη 
χρήση των πόρων και να 
ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
και ανάπτυξης    

 •     • • • •   

(12) Να επεκταθεί σε έκταση και σε 
βάθος η Εσωτερική Αγορά     (•) (•) (•)    (•)   



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

111 

ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 
ΟΚΓ 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

(13) Να εξασφαλισθούν ανοιχτές 
και ανταγωνιστικές αγορές εντός και 
εκτός της Ευρώπης και να 
προσκομισθούν οφέλη από την 
παγκοσμιοποίηση   

            

(14) Να δημιουργηθεί 
ελκυστικότερο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η 
ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της 
βελτίωσης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων

            

(15) Να προωθηθεί μία 
περισσότερο επιχειρηματική 
νοοτροπία και να δημιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

   • • •    (•)   

(16) Να επεκταθούν και να 
βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές 
υποδομές και να ολοκληρωθούν τα 
συμφωνηθέντα  διασυνοριακά έργα 

• • • (•) (•) (•) 
         

 

Κατευθυντήριες Γραμμές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines) 

(17) Να εφαρμοσθούν πολιτικές 
απασχόλησης που θα στοχεύουν 
στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας στην εργασία και 
στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής  

   (•) (•) (•)       

(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της 
εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο 
ζωής 
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ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 
ΟΚΓ 

Α.Π. 1 Α.Π. 2 Α.Π. 3 Α.Π. 4 Α.Π. 5 Α.Π. 6 Α.Π. 7 Α.Π. 8 Α.Π. 9 Α.Π. 10 Α.Π. 11 Α.Π. 12 

(19) Να δημιουργηθούν αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα της 
εργασίας και να καταστεί αποδοτική 
για όσους αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων 
μειονεκτούντων ατόμων και των 
αέργων   

            

(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των 
αναγκών της αγοράς εργασίας               

(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε 
συνδυασμό με την εργασιακή 
ασφάλεια και να μειωθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας, λαμβανομένου δεόντως 
υπόψη του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων  

            

(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς 
την απασχόληση εξέλιξη των 
μισθών και άλλων στοιχείων 
κόστους που συνδέονται με την 
εργασία   

            

(23) Να αυξηθούν και να 
βελτιωθούν οι επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο  

            

(24) Να προσαρμοσθούν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιότητες  

      (•) (•) (•)    

•  : Εκτιμώμενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια   (•)  : Εκτιμώμενη έμμεση συμβολή 
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5.5 Αξιολόγηση της συνάφειας των προτεραιοτήτων του Προγράμματος 
με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Κεντρικό σημείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ αποτελεί η περιφερειακή του 
διάσταση και η εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται:  

• σε πέντε θεματικές προτεραιότητες, δεκαεπτά (17) γενικούς στόχους και περαιτέρω 
εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους και κύρια μέσα επίτευξης. 

• στη διαμόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων και η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πόλων 
ανάπτυξης.  

• Στη διαμόρφωση ευρύτερων χωρικών ενοτήτων με την εφαρμογή προσαρμοσμένης 
αναπτυξιακής στρατηγικής ανά Περιφέρεια. 

Στη συνολική στρατηγική προσέγγιση του ΕΣΠΑ τονίζεται η ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού κάθε Περιφέρειας, ιδιαίτερα στους κλάδους που 
είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό. Συνεπώς, η αύξηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται στη 
διεθνή αγορά ή διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και αξιόλογη προοπτική, συμβάλει στην 
ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας έχοντας πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο 
παραγόμενο προϊόν, το εισόδημα και την απασχόληση.  

Το Όραμα της Χωρικής Ενότητας αλληλεπιδρά δυναμικά με τη συνολική στρατηγική του 
ΕΣΠΑ καθώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητας της 
Χωρικής Ενότητας σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί το βασικό μέλημα για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Συγκεκριμένα, ο στόχος θα επιτευχθεί με έμφαση στη 
λειτουργική ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή διασύνδεση των περιοχών της χωρικής 
ενότητας, με την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών και τη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θα ενισχυθεί η 
καινοτόμος επιχειρηματικότητα, με την παράλληλη ενδυνάμωση των εξωστρεφών 
συνεργασιών, την αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα και την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τέλος, ο στόχος 
της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα επιδιωχθεί σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η αξιολόγηση της συνεκτικότητας του Προγράμματος με τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 
γίνεται με τη χρήση μήτρας συνάφειας. 

Όπως καταδεικνύεται από τον πίνακα που ακολουθεί, συνολικά τόσο το σκέλος των 
Θεματικών Προτεραιοτήτων όσο και στο σκέλος των Γενικών Στόχων της στρατηγικής του 
ΕΣΠΑ υπάρχει ισχυρή συνάφεια με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου.  Ειδικότερα από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 

Στη θεματική προτεραιότητα 5 :«Ελκυστικότητα της Ελλάδας & των Περιφερειών ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και στον Γενικό στόχο 13: «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος 
μεταφορών της χώρας» και στον Γενικό στόχο 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός 
της χώρας με γνώμονα την αειφορία» του ΕΣΠΑ. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, και 6 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 

Στη θεματική προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και 
τους Γενικό στόχο 1 : «Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων», Γενικό στόχο 2 «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας», Γενικό στόχο 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας.» και στη θεματική προτεραιότητα 2: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία και τους 
Γενικούς στόχους: 5 «Ενίσχυση της Ε&Τ και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους 
κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Οικονομίας και μετάβασης 
στην Οικονομία της γνώσης» και Γενικό στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την 
ενσωμάτωση και τη  συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» του ΕΣΠΑ. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, και 9 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλουν: 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

114

Στη θεματική προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία και τον Γενικό 
στόχο 4 «Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος», στη θεματική 
προτεραιότητα 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή και τον Γενικό στόχο 10 
«Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα 
προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» και στη θεματική προτεραιότητα 5: 
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης και τους Γενικούς στόχους: 15 «Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος» και 
τον Γενικό στόχο 17 «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συμβάλλει: 

Στη θεματική προτεραιότητα 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή και τον Γενικό 
στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και στη θεματική προτεραιότητα 5: 
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης και τους Γενικούς στόχους 15 «Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος»και τον 
Γενικό στόχο 17 «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ.  

Για την ολοκληρωμένη διενέργεια του ελέγχου της συνάφειας των στόχων του ΠΕΠ της 
Χωρικής Ενότητας  με τις Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ η αξιολόγηση έκρινε σκόπιμη και την 
εξέταση με βάση τα στοιχεία του earmarking, δηλαδή τη χρηματοδοτική κατανομή κατά τους 
κωδικούς των Κατηγοριών Παρέμβασης.  

Σύμφωνα με την εικόνα του παρακάτω διαγράμματος επιβεβαιώνεται η συνάφεια που 
κατέδειξε η ποιοτική μήτρα συνάφειας καθώς η πλειονότητα (59,73%) των πόρων της 
Κοινοτικής Συνδρομής κατευθύνεται σε παρεμβάσεις σχετικές με την «Ελκυστικότητα της 
Χωρικής Ενότητας ως τόπος επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης».  

Ακολουθούν παρεμβάσεις σχετικές με την «Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» με 
σημαντική τη συνεισφορά των κοινωνικών υποδομών (υποδομές εκπαίδευσης και υγείας).  

Η ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας θα προωθηθεί μέσω των παρεμβάσεων 
που εντάσσονται θεματικά στην «Κοινωνία της Γνώσης» και στην «Επένδυση του 
παραγωγικού τομέα» με πόρους της τάξης 11,43%, ποσοστό που ενισχύεται σημαντικά από 
τις τομεακές παρεμβάσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις περιφέρειες του Στόχου 1.      

Διάγραμμα 2 Κατανομή πόρων ΠΕΠ ανά θεματική προτεραιότητα ΕΣΠΑ 

8,41%
3,02%

26,79%

59,73%

2,04%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ

Επένδυση στον παραγωγικό
τομέα της οικονομίας

Κοινωνία της γνώσης και
καινοτομία

Απασχόληση και κοινωνική
συνοχή

Ελκυστικότητα ως τόπος
επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης

ΛΟΙΠΑ



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

115 

 
Πίνακας 22 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με το ΕΣΠΑ / Θεματική Προτεραιότητα Α 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Κ-ΝΑ.12 Θεματική 
Προτεραιότητ
α 

Γενικός Στόχος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Η αύξηση της 
εξωστρέφειας και των 
εισροών Ξένων 
Άμεσων Επενδύσεων 

   • • • 

      

2 

Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας 
και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

   • • • (•) (•) (•) (•)   
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3 
Η διαφοροποίηση του 
τουριστικού 
προϊόντος της χώρας 

   • • • (•) (•) (•) (•)   

 

                                                      

 
12 Καταγράφεται η συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας στις Θεματικές Προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ 
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Πίνακας 23 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ - ΝΑ με το ΕΣΠΑ / Θεματική Προτεραιότητα Β 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Κ-ΝΑ. Θεματική 
Προτεραιότητ

α 
Γενικός Στόχος 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Βελτίωση της ποιότητας 
και της έντασης των 
επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για 
την αναβάθμιση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

      (•) (•) (•) (•)   

5 

Ενίσχυση της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και η 
προώθηση της 

Καινοτομίας σε όλους 
τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα 
αναδιάρθρωσης της 

ελληνικής οικονομίας και 
μετάβασης στην 

οικονομία της γνώσης. 

   • • •       

Κ
οι
νω
νί
α 
τη
ς 
γν
ώ
σ
η
ς 
κα
ι κ
αι
νο
το
μ
ία

 

6 

Η ψηφιακή σύγκλιση της 
χώρας με την 

ενσωμάτωση και τη  
συστηματική χρήση των 

τεχνολογιών 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στους τομείς κοινωνικής 
και οικονομικής 
δραστηριοποίησης 

   • • •       
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Πίνακας 24 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με το ΕΣΠΑ / Θεματική Προτεραιότητα Γ 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Κ-ΝΑ.Θεματική 
Προτεραιότητ
α 

Γενικός Στόχος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 
Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας 
των εργαζόμενων και 
των επιχειρήσεων. 

   (•) (•) (•) 
      

8 
Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση. 

    
        

9 
Προώθηση της 
Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης 

    
  

(•) (•) (•) •   

Α
π
ασ

χό
λη

ση
 κ
αι

 Κ
οι
νω

νι
κή

 Σ
υν
οχ

ή 

10 

Θεμελίωση ενός 
αποδοτικού και 
οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος Υγείας, 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 
εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα 
εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των 
υπηρεσιών 
πρόληψης και 

    

  

• • • (•)   
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Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Κ-ΝΑ.Θεματική 
Προτεραιότητ
α 

Γενικός Στόχος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 

Ανάδειξη του 
οικονομικού, 
κοινωνικού και 
αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των 
θεμάτων ισότητας 
των φύλων, με την 
άμεση σύνδεσή τους 
με τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες 
(ανάπτυξη – 
απασχόληση - 
κοινωνική συνοχή)

    

     

(•)   

 
Πίνακας 25 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με το ΕΣΠΑ / Θεματική Προτεραιότητα Δ 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Κ-ΝΑΘεματική 
Προτεραιότητ
α 

Γενικός Στόχος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Θ
εσ
μι
κό

 Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 

12 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 
δημόσιων πολιτικών 
και η αποτελεσματική 
εφαρμογή τους για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δράσης 

    

     •   
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 Πίνακας 26 Μήτρα Συνάφειας του ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ με το ΕΣΠΑ / Θεματική Προτεραιότητα Ε 

Άξονες Προτεραιότητας ΕΠ Κ-ΝΑ.Θεματική 
Προτεραιότητ

α 
Γενικός Στόχος 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 

Ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισμός των 
φυσικών υποδομών 
και των συναφών 
υπηρεσιών του 
συστήματος 
μεταφορών της 
χώρας. 

• • •  

        

14 

Ο ασφαλής 
ενεργειακός 
εφοδιασμός της 
χώρας με γνώμονα 
την  αειφορία 

 •   

        

15 Αειφορική διαχείριση 
του Περιβάλλοντος    (•) (•) (•) • • • •   

16 

Άσκηση 
αποτελεσματικής 
περιβαλλοντικής 
πολιτικής 

    

  

(•) (•) (•) (•)   

 Ελ
κυ
στ
ικ
ότ
ητ
α 
τη
ς 
Ελ

λά
δα

ς 
κα

ι τ
ω
ν 
Π
ερ
ιφ
ερ
ει
ώ
ν,

 ω
ς 
τό
π
ου

 ε
π
εν
δύ

σε
ω
ν,

 ε
ργ

ασ
ία
ς 

κα
ι δ
ια
βί
ω
ση

ς.
 

17 

Ανάδειξη του 
Πολιτισμού ως 
ζωτικού παράγοντα 
της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας. 

    

  

• • • •   

•  : Εκτιμώμενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια (•)  : Εκτιμώμενη έμμεση συμβολή 
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5.6 Αξιολόγηση Ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι, που είναι υποχρεωτικοί στο επίπεδο της χωρικής ενότητας Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου και που έχουν άμεση σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι εξής:  

• Κάλυψη του πληθυσμού με αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων έως το τέλος του 2006. Η αποπεράτωση των έργων θεωρείται εξαιρετικής 
σημασίας για το ΕΠ.  

• Δημιουργία ΧΥΤΑ, Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και συνοδών έργων. Το ΕΠ από 
μόνο του δεν είναι δυνατό να καλύψει τις ανάγκες και θα απαιτηθεί η συμβολή του 
Ταμείου Συνοχής και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ)  

• Αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ έως το τέλος του 2008. Τα απαιτούμενα έργα 
θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας. Εκτιμάται ότι το ΕΠ από μόνο του δεν είναι δυνατό να 
καλύψει τις ανάγκες και θα απαιτηθεί η συμβολή του των Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ) και άλλων χρηματοδοτικών μέσων (Πρόγραμμα Θησέας).  

• Θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο 
NATURA 2000, εξαιτίας του ποσοστού της έκτασης που καταλαμβάνουν οι περιοχές 
NATURA σε σχέση με την έκταση της Χωρικής Ενότητας.  

• Διαχείριση των υδάτινων πόρων ως το 2015 (Οδηγία 2000/60) να έχει επιτευχθεί η καλή 
οικολογική κατάσταση των υδάτων. Μέχρι σήμερα στις Περιφέρειες έχουν συγκροτηθεί οι 
Διευθύνσεις υδάτων. Η υλοποίηση των έργων που αφορούν την προστασία υγροτόπων 
αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά.  

• Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος στην χωρική ενότητα είναι γενικά καλή και δεν παρατηρούνται υπερβάσεις 
των οριακών τιμών συγκέντρωσης.  

Για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσθηκαν η μηδενική λύση και δύο επιπλέον 
εναλλακτικές λύσεις, οι εξής:  

Η πρώτη λύση επικεντρώνεται στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη με στόχο την άμεση απόδοση του 
προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η σύγκλιση με τις οικονομίες της 
ΕΕ, με ενίσχυση στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 (ΑΠ4, ΑΠ5 και ΑΠ6) επιχειρηματικών 
προτάσεων άμεσης απόδοσης, και μείωση αντίστοιχα των παρεμβάσεων στους Άξονες 
Προτεραιότητας 7,8 και 9 (ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9).  

Η δεύτερη λύση έχει σαν κύριο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, με έμφαση 
στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές, όπου επενδύεται περίπου το 55% των πόρων 
του ΠΕΠ, με αντίστοιχη μείωση στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 (ΑΠ4, ΑΠ5, ΑΠ6), με 
την προοπτική το όποιο έλλειμμα να καλυφθεί από τα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα και 
κυρίως το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».  

Προτιμότερη περιβαλλοντικά από τις δύο (2) εναλλακτικές λύσεις είναι, σύμφωνα με την 
ΣΜΠΕ η επιλογή της δεύτερης λύσης η οποία δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια 
αλλά και στο γεγονός ότι στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, 
πέρα δηλαδή από τα χρονικά όρια της προγραμματικής περιόδου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο 
στις άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές 
και την ποιότητα ζωής, τον εναλλακτικό τουρισμό και την άρση των αποκλεισμών, που θα 
καταστήσουν τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου πιο ελκυστικές στην 
προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού, που θα 
έχουν σωρευτικά θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.  

Επίσης σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ως πλέον 
συναφείς με το ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» θεωρούνται και μελετώνται αναλυτικά οι 
ακόλουθοι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι:  

◊ ΠΣ1 Προστασία Βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης της αποφυγής 
πρόκλησης βλαβών σε χλωρίδα, πανίδα  και φυσικές περιοχές 

◊ ΠΣ2 Βελτίωση συνθηκών υγείας, μείωση θορύβου και αύξηση πληθυσμού 
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◊ ΠΣ3 Μείωση ρύπανσης και απώλειας εδαφών  

◊ ΠΣ4 Μείωση ρύπανσης νερών 

◊ ΠΣ5 Μείωση ρύπανσης αέρα 

◊ ΠΣ6 Μείωση αερίων θερμοκηπίου και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

◊ ΠΣ7 Αύξηση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

◊ ΠΣ8 Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

◊ ΠΣ9 Προστασία Τοπίου, συμπεριλαμβανόμενου αστικού, αγροτικού και 
φυσικού  τοπίου 

◊ ΠΣ10 Αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, οικολογικός σχεδιασμός και 
περιβαλλοντική διαχείριση 

◊ ΠΣ11 Βιώσιμη προπελασιμότητα 

◊ ΠΣ12 Μείωση φτώχιας και κοινωνικών αποκλεισμών. 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με τους άξονες προτεραιότητας (ΑΠ) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμάται ότι θα είναι:  

◊ Οι επιπτώσεις των ΑΠ 1, 2 και 3 κατά πλειοψηφία αρνητικές, κυρίως άμεσες, 
βραχυ-μεσοπρόθεσμης εμφάνισης.  

◊ Οι επιπτώσεις των ΑΠ 4, 5 και 6 μικτές προς θετικές, κυρίως έμμεσες, μεσο-
μακροπρόθεσμης εμφάνισης.  

◊ Οι επιπτώσεις των ΑΠ 7, 8 και 9 ουδέτερες προς θετικές, άμεσες και 
έμμεσες, βραχυπρόθεσμης αλλά και μακροπρόθεσμης εμφάνισης.  

◊ Οι επιπτώσεις του ΑΠ 10 μικτές, άμεσες και έμμεσες, βραχυπρόθεσμης αλλά 
και μακροπρόθεσμης εμφάνισης.  

Με βάση την ανάλυση και την αξιολόγηση της ΣΜΠΕ των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων 
προτείνονται, χωρίς να επιβάλλονται ως αναγκαίοι, οι παρακάτω δείκτες παρακολούθησης.  

Πίνακας 27 Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης 

Περιβαλλοντικός τομέας  Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης  

Βιοποικιλότητα  Αριθμός και έκταση φυσικών περιοχών που 
καταλαμβάνονται  

Ποιότητα ατμόσφαιρας και 
κλιματική αλλαγή  

Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας  

% μεταβολής των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου  

% ενέργειας από ΑΠΕ  

Θόρυβος  % πληθυσμού που εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου 
μεγαλύτερα των οριακών τιμών  

Έδαφος  Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε 
ΧΥΤΑ  

Ποσοστό ανακύκλωσης  

Νερό  Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών  

Τοπίο και Πολιτισμός  Αριθμός επισκεπτών,  

Αστικό πράσινο ανά κάτοικο  

Τα μέτρα παρακολούθησης, που επελέγησαν, περιγράφονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ 
του Προγράμματος. 
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Σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση εκτιμά ότι, η προτεινόμενη στοχοθεσία του ΠΕΠ 
περιλαμβάνει ικανοποιητικούς περιβαλλοντικούς στόχους, έτσι ώστε κατά πάσα πιθανότητα 
να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την υλοποίηση του 
ΠΕΠ (στο περιβάλλον διατίθεται το 13,24% (Κ.Σ.) των πόρων του προγράμματος).   Με την 
υλοποίηση του επιδιώκεται η περιβαλλοντική αειφορία και τίθενται ορισμένοι ποσοτικοί 
στόχοι.  Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν από το ΠΕΠ προβλέπεται να 
έχουν θετική συνεισφορά στην Αειφόρο Ανάπτυξη με βάση την αναθεωρημένη στρατηγική της 
ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την εθνική στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Με βάση αυτές τις δράσεις του Προγράμματος, η μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης κατόπιν εξέτασης διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων αποφαίνεται ότι αυτή η 
προσέγγιση του Προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη όλων όσων έχουν προηγηθεί περί 
συμπληρωματικότητας των δράσεων του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», είναι η πλέον κατάλληλη για την περιβαλλοντική 
προστασία της Περιφέρειας και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.  

Τα στάδια που προβλέπονται στην ΚΥΑ 107017/9.2006, με την οποία εναρμονίστηκε η 
Οδηγία 2001/42 φαίνεται, κατά την ΣΜΠΕ, ότι εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση του ΕΠ.  

Οι στόχοι, που διατυπώνονται στο ΠΕΠ είναι συμβατοί με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στον 
τομέα του Περιβάλλοντος και αφορούν την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες, που τίθενται στην ευρωπαϊκή 
πολιτική για το Περιβάλλον, ενώ βάσει των διατάξεων εφαρμογής αναμένεται ότι θα 
διασφαλιστεί η αρχή της εταιρικότητας ώστε να επιτυγχάνεται ευρεία και αποτελεσματική 
«περιβαλλοντική» συμμετοχή. 

Αναφορικά, με την αξιολόγηση των συμμετοχικών διαδικασιών έγκρισης της ΣΜΠΕ, η 
αξιολόγηση αναφέρει την καταρχήν τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην ΚΥΑ  
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-06.13  

Το ΥΠΕΧΩΔΕ με το Α.Π. 128306 (20 Απριλίου 2007) έγγραφό απέστειλε τη ΣΜΠΕ του ΠΕΠ 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με σκοπό την εκκίνηση διαδικασίας διαβούλευσης με 
τις Δημόσιες Αρχές (Υπουργεία, Περιφερειακές Υπηρεσίες και Νομαρχίες της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου) οι οποίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, 
έπρεπε να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους εντός 45 ημερών από την παραλαβή του 
φακέλου. Η ΣΜΠΕ του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013, συζητήθηκε στα Περιφερειακά Συμβούλια των τριών Διοικητικών 
Περιφερειών που συγκροτούν τη Χωρική  Ενότητα Κρήτης - Νήσων Αιγαίου,  οι συνεδριάσεις 
των οποίων διενεργήθηκαν  τις παρακάτω ημερομηνίες: 

• Περιφέρεια Βορείου  Αιγαίου: 31/5/2007 (Μυτιλήνη) 

• Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου: 30/5/2007 (Ρόδος) 

• Περιφέρεια Κρήτης: 4/6/2007  (Ηράκλειο) 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια των τριών Περιφερειών γνωμοδότησαν θετικά για την παραπάνω 
αναφερόμενη μελέτη, χωρίς την υποβολή παρατηρήσεων.   

Επιπλέον, η ΣΜΠΕ του  ΠΕΠ  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, τέθηκε σε διαδικασία 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις ΟΣΠ  
των τριών Διοικητικών Περιφερειών αφενός με δημοσιεύσεις σχετικών ανακοινώσεων  σε 
ημερήσιες εφημερίδες εθνικής και νομαρχιακής εμβέλειας και αφετέρου με ανάρτηση της 
μελέτης στις ιστοσελίδες www.pepkritis.gr, www.notioaigaio.gr, www.pepba.gr  

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση σημειώνει ότι οι προβλεπόμενοι όροι, οι περιορισμοί και οι 
κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων 
Αιγαίου, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενσωματώθηκαν στα κατάλληλα σημεία του Προγράμματος. 

                                                      

 
13 ΦΕΚ 1225/Β/2006 Περί «Εκτίμησης  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων» του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» 
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5.7 Εκτίμηση εάν η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και θέματα μη-
διάκρισης έχουν ληφθεί υπόψη κατάλληλα 

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την 
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη την αρχή της μη διάκρισης,  καθώς και την 
προσέγγιση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ (Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης), το 
παρόν Πρόγραμμα διασφαλίζει:  

• την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες 
περιλαμβάνει.   

• την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του.   

• τη αρχής της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας 
ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού,  με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει.  

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 
στον τομέα αυτό πρόκειται να δεσμευτεί  με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο συγκεκριμένο 
ποσοστό από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί με 
απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησής του. 

Ειδικά όσον αφορά στις Περιφέρειες του Στόχου 1 της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων 
Αιγαίου αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του 
ζητήματος της αρχής της μη διάκρισης καθώς έχει ήδη υπογραμμισθεί η υψηλή ανεργία των 
γυναικών σε σχέση με εκείνη των ανδρών καθώς και οι ανισότητες στην αμοιβή της εργασίας. 
Ειδικότερα, η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, η προώθηση της ισότιμης 
πρόσβασης σε αυτήν, καθώς και η λήψη ειδικών μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας κατέχουν κεντρική θέση στο προτεινόμενο Πρόγραμμα.  

Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται και η βελτίωση των υπηρεσιών σχετικά με την 
φροντίδα των παιδιών και κυρίως των παιδιών κάτω των τριών χρόνων όπου και 
παρατηρείται υστέρηση. Επιπρόσθετες, οριζόντιες δράσεις υπέρ των γυναικών αφορούν στην 
επιχειρηματικότητα είτε με την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη γυναικών 
είτε με την παροχή κινήτρων στις ίδιες τις γυναίκες για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. 
Σημειώνεται ότι τα θέματα της ισότητας θα αντιμετωπίζονται συνολικά και σε συνεργασία με 
το τομεακό πρόγραμμα των ανθρωπίνων πόρων.  Όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών 
πρόσβασης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά 
στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, στο πρόγραμμα δεν υπάρχει καμία ειδική 
αναφορά.  

Για την Περιφέρεια του Στόχου 2, η ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης θα επιτευχθεί 
μεταξύ άλλων, 

• με την προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενίσχυσης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, κοινωνικής ενσωμάτωσης των οικονομικών μεταναστών, 
αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία,  

• με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας. 

Παράλληλη προτεραιότητα  αποτελεί η οριζόντια ένταξη των αρχών της μη διάκρισης των 
ατόμων με αναπηρία και της προσβασιμότητας στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του 
ΠΕΠ.   

Τόσο οι γενικοί και ειδικοί στόχοι όσο και οι ενδεικτικές κατηγορίες παρέμβασης όλων των 
Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ θεωρείται ότι περιέχουν ενσωματωμένες τις αρχές του 
«Σχεδιασμού για Όλους (Design for All)», τις οποίες και σε όλα τα στάδια υλοποίησης θα 
κληθούν οι δικαιούχοι να εξειδικεύσουν, εφαρμόσουν και πιστοποιήσουν, με στόχο τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία κάθε αναπτυξιακής δράσης της 
Περιφέρειας με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.  

Για την προαγωγή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, η οποία και αποτελεί τη 
μοναδική προϋπόθεση για την εξάλειψη της μη διάκρισης εις βάρος τους, και την επίτευξη 
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των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό θα χρησιμοποιηθούν 
εξειδικευμένα κριτήρια προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία κατά την διαδικασία επιλογής 
πράξεων για συγχρηματοδότηση. 

Τέλος, στις διατάξεις εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται 
σχετικά εκτενής αναφορά περί της προαγωγής της ισότητας των δύο φύλων και περί της 
διασφάλισης της αρχής της μη διάκρισης, με περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιπροσθέτως, στις διατάξεις εφαρμογής, στο κεφάλαιο περί 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στη σύνθεση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, προβλέπεται η ισόρροπη εκπροσώπηση / συμμετοχή γυναικών, ενώ 
ενδεχομένως στην εκπροσώπηση αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων να 
υπάρχει εκπροσώπηση γυναικείων οργανώσεων ή άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων 
πληθυσμού. 
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6 Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
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6. Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων 

6.1 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εφικτότητας των 
ποσοτικοποιημένων στόχων 

6.1.1. Μεθοδολογία αξιολόγησης της αντιστοιχίας των στόχων και των 
προσδιορισθέντων δεικτών 

Στο βασικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους δείκτες που θα 
χρησιμοποιηθούν στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013,14 προτείνονται οι εξής βασικές 
αρχές για την επιλογή των δεικτών: 

• Τη διαμόρφωση ενός συστήματος δεικτών με σαφή προσανατολισμό στους αποδέκτες 
των παρεμβάσεων 

• Τη βελτίωση της ποιότητας της ποσοτικοποίησης των στρατηγικών δεικτών  

• Τη διαμόρφωση ενός συστήματος δεικτών το οποίο θα αντανακλά τη σχέση των 
Προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και των βασικών πολιτικών της Ε.Ε., όπως η 
αειφόρος ανάπτυξη και η στρατηγική της Λισσαβόνας. 

• Την ευρύτερη χρήση δεικτών κορμού (core indicators) έτσι ώστε να παρέχεται συγκρίσιμη 
ποσοτικοποιημένη πληροφόρηση στα προγράμματα. 

• Την ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στους δείκτες αποτελέσματος για τη 
συνολική διαχείριση του προγράμματος τόσο κατά την εφαρμογή του όσο και κατά την 
υλοποίησή του. 

• Την ανάγκη βελτίωσης των δεικτών αποτελεσμάτων, ειδικά εκείνων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων της κάθε προτεραιότητας των 
προγραμμάτων.  

Το ίδιο Έγγραφο, καθορίζει ποιοι δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ως εξής: 

• Στην ανάλυση:  

Δείκτες περιεχομένου (contex), (Περιγραφή, τιμή βάσης, πηγή, συχνότητα αναθεώρησης) 

• Στη  στρατηγική: 

Δείκτες σε επίπεδο προγράμματος: Δείκτες επιπτώσεων ή αποτελεσμάτων και δείκτες κορμού 
(core), (Περιγραφή, τιμή βάσης, ποσοτικοποιημένος στόχος, πηγή ή μέθοδος μέτρησης, 
εξειδίκευση ανά φύλο και μέγεθος τελικών δικαιούχων) 

Δείκτες σε επίπεδο προτεραιότητας: Δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών αν απαιτείται, 
(Περιγραφή, τιμή βάσης, ποσοτικοποιημένος στόχος, πηγή ή μέθοδος μέτρησης, εξειδίκευση 
ανά φύλο και μέγεθος δικαιούχων). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθύνσεις η μεθοδολογία αξιολόγησης των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων έλαβε υπόψη της ότι: 

• Στο Πρόγραμμα απαιτείται να περιέχεται ένας περιορισμένος αριθμό δεικτών με τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους που θα επιτευχθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής 
περιόδου.  

• Οι δείκτες εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων και οι στόχοι τους προτείνονται, στη 
βάση των προγραμματισμένων οικονομικών κατανομών στους διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων.  

                                                      

 
14 The New Programming Period, 2007 -2013: Methodological Working Papers Draft Working Paper INDICATORS FOR 
MONITORING AND EVALUATION : A PRACTICAL GUIDE 
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• Η αξιολόγηση οφείλει να επικυρώσει την καταλληλότητα της διάρθρωσης και της 
ιεράρχησης των στόχων και των δεικτών που έχουν προσδιορισθεί, καθώς επίσης και της 
προτεινόμενης ποσοτικοποίησης, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας και κατάλληλων 
συγκριτικών μετρήσεων.  

• Η αξιολόγηση ελέγχει την αιτιότητα μεταξύ των εκροών, των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων και υποβάλει συστάσεις για βελτιώσεις, εάν κρίνεται απαραίτητο.  

Το προτεινόμενο σύστημα δεικτών εξετάστηκε ως προς την ικανοποίηση των ακόλουθων 
κριτηρίων:  

• να είναι αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από 
το Πρόγραμμα,  

• να είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς 
ως τιμές βάσης και τιμές στόχου  

• να αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

6.2 Δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος 
Στο Πρόγραμμα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 21 δεικτών εκροών -ως απόρροια της 
στοχευμένης στρατηγικής- και 16 δεικτών αποτελεσμάτων, οι οποίοι διαμορφώνουν μια 
ενιαία «πλατφόρμα» στο ΠΕΠ, παρά τα διαφορετικά μοναδιαία κόστη, που οφείλονται στη 
νησιωτικότητα.Αναλυτικά: 

Πίνακας 28 Δείκτες Προγράμματος 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικής οδοποιίας (Ε) 

Χ Χ Χ 

Λιμένες που αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ Χ 

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Ε)  Χ  

Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (Ε)   Χ 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ε)   Χ 

Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (Α) Χ Χ  

Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (Α)  Χ  

Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο 
ενέργειας (Α) 

  Χ 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (E) Χ Χ Χ 

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (Ε)   Χ 

Δημιουργία clusters (Ε)   Χ 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην 
καθημερινή τους λειτουργία (Ε) 

  Χ 

Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν 
ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital 
και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ε) 

  Χ 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις (Ε) 

  Χ 

ICT σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ (Ε)   Χ 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δομές στήριξης   Χ 

Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους 
εξοπλισμούς ΤΠΕ (Α) 

  Χ 

Ποσοστό επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών (Α) 

  χ 

Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από ΜΜΕ (Α)   Χ 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (Α) Χ Χ  

Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Α) Χ  Χ 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής 
Ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω διαδικτύου (Α) 

  Χ 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά 
(Α) 

  Χ 

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες 
υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός 
Δημόσιας Διοίκησης) (Α) 

  Χ 

Νέες ΕΕΛ (Ε) Χ   

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ  

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται 
(Ε) 

 Χ  

ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (Ε) Χ Χ  

Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (Ε) Χ Χ  

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (Ε)   Χ 

Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (Ε) Χ Χ Χ 

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Ε) Χ Χ Χ 

Ποσοστό Ισοδύναμου Πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ 
(Α) 

Χ   

Ποσοστό Πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ-ΣΜΑ (Α) Χ Χ  

Πληθυσμός που καλύπτεται από αναβαθμισμένα δίκτυα 
ύδρευσης (Α) 

 Χ  

Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία (Α) 

  Χ 

Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται % 
(Α) 

 Χ Χ 

 

6.3 Δείκτες σε επίπεδο Στρατηγικής 
Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται οι θεματικοί δείκτες κορμού (core indicators) που αφορούν 
τη Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Indicative 
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Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators”. 

Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να υπολογιστούν οι τιμές βάσης και στόχου για όσο το δυνατόν 
περισσότερους δείκτες κορμού. Για περιορισμένο αριθμό δεικτών που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 και που έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα, δεν 
κατέστη δυνατόν στην παρούσα φάση του σχεδιασμού να υπολογιστούν τιμές.  

Οι τιμές αυτές θα επιδιωχθεί να συμπληρωθούν μετά την εξειδίκευση των αντίστοιχων 
δράσεων ή/και μετά την ανάπτυξη εξειδικευμένης μεθοδολογίας. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Έγγραφο Εργασίας Νο. 2, οι τιμές των δεικτών κορμού θα 
επικαιροποιούνται στις υποβαλλόμενες ετήσιες εκθέσεις. Η χωρική κατανομή των δεικτών 
κορμού παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης. 

6.4 Ανάλυση στόχων και παρεμβάσεων του Προγράμματος 
Με στόχο την επιλογή των κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση του προγράμματος, 
ο Σ.Α. προχώρησε αρχικά στην ανάλυση των παρεμβάσεών του κατά «γενικό στόχο», με 
σκοπό να εντοπίσει τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, συνδυαστικά από την άποψη της 
συμβολής τους στη στρατηγική του προγράμματος καθώς και της χρηματοδοτικής τους 
βαρύτητας.  

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις κατά Προτεραιότητα και ειδικό στόχο φαίνονται στην ομάδα 
πινάκων του κεφαλαίου 4.1.  

Παράλληλα, για τις ανάγκες τις εν λόγω ενότητας, ελήφθησαν υπόψη τα βασικά 
χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος.  

Συνεπώς, η εκτίμηση της αξιολόγησης για τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του 
Προγράμματος ανά Θεματική Προτεραιότητα έχει ως ακολούθως: 

• Για την Θεματική Προτεραιότητα Α στην οποία περιλαμβάνονται δράσεις σχετικές με τις 
Μεταφορές και την Ενέργεια, η αναβάθμιση και η βελτίωση των περιφερειακών και 
τοπικών οδών φαίνεται να είναι η σημαντικότερη παρέμβαση του Προγράμματος. 
Ακολουθεί, αναμενόμενα, η αναβάθμιση και βελτίωση των Λιμένων. Η βαρύτητα που 
δίνεται σε Έργα σχετικά με τις περιφερειακές και τοπικές οδούς (π.χ. κατασκευή νέων, 
διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις, κ.α.) συνάδει τόσο με τους στόχους της Θεματικής 
Προτεραιότητας Α όσο και με τους Στόχους των Προγραμμάτων των τριών Περιφερειών 
της Χωρικής Ενότητας. Συνδυαστικά, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των λιμένων 
των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας δίνει προστιθέμενη αξία στην επίτευξη της 
Συνοχής εσωτερικά (ενδοπεριφερειακά) και εξωτερικά με την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες. Η χαμηλά ποσοστιαία συμμετοχή της Ενέργειας στη Θεματική 
Προτεραιότητα Α δικαιολογείται από τη εισροή πόρων μόνο από την Περιφέρεια Στόχου 2 
της Χωρικής Ενότητας. Σημειώνεται ότι οι Περιφέρειες Στόχου 1 σε ότι αφορά υποδομές 
και υπηρεσίες προσπελασιμότητας μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΣΑΑ (σε 
αγροτικές περιοχές) και τα Τομεακά Ε.Π: «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», «Χωρική 
Συνεργασία», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Περιβάλλον –αειφόρος ανάπτυξη». 

• Για τη Θεματική Προτεραιότητα Β βασικό σημείο της Στρατηγικής είναι η κατεύθυνση σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, την προώθηση / διάχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη των 
εξωστρεφών συνεργασιών και της ενίσχυσης του δικτύου των πόλων ανάπτυξης της 
Χωρικής Ενότητας. Σημαντικότερη παρέμβαση, με βάση τη χρηματοδοτική της βαρύτητα, 
λογίζεται η κατηγορία «άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» με υψηλότερης έντασης εισροή 
από την πρόταση Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  Οι κατηγορίες 
«Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)», και 
«Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)» συμμετέχουν επίσης με ένα 
σημαντικό ποσοστό χρηματοδοτικής βαρύτητας (10% και 9%, αντιστοίχως), δρώντας 
ενισχυτικά στη Γενική Στοχοθεσία της θεματικής Προτεραιότητας Β καθώς και στην ειδική 
στοχοθέτηση του κάθε Άξονα Προτεραιότητας που εντάσσεται στην εν λόγω 
Προτεραιότητα του Περιφερειακού Προγράμματος. Για τις Περιφέρειες Στόχου 1 της 
Χωρικής Ενότητας Έργα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης σε αγροτικές περιοχές μπορούν να 
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χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΣΑΑ και τα Τομεακά Ε.Π: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

• Η ενσωμάτωση της έννοια της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές της Χωρικής 
Ενότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της διαπνέει το πλαίσιο 
παρεμβάσεων της Θεματικής Προτεραιότητας Γ. Έτσι, στη συγκεκριμένη Προτεραιότητα, 
όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία, σημαντική ποσοστιαία συμμετοχή έχει η 
παρέμβαση «Επεξεργασία Υδάτων».  Η αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών 
προωθείται μέσω των επενδύσεων στην Εκπαίδευση και στην Υγεία. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης θεματικής προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη 
χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", "ΚΗΦΗ", οι οποίες 
εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Χωρικής Ενότητας, ενισχύουν το στόχο του 
Προγράμματος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Χωρικής Ενότητας και 
το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην 
υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του Προγράμματος σχετικών 
με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Σε ένα γενικότερο επίπεδο, σημειώνεται ότι τόσο ο Γενικός Στόχος της Θεματικής 
Προτεραιότητας Γ όσο και οι Ειδικοί Στόχοι της σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας 
συνδέονται άμεσα με τις Κατηγορίες Παρέμβασης. Η κατανομή των πόρων αιτιολογείται 
τόσο σε σχέση με το Όραμα της Χωρικής Ενότητας όσο και με τη γενική στοχοθεσία της 
προτεραιότητας. Οι συμπληρωματικές δράσεις από τα Τομεακά ΕΠ «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», «Χωρική συνεργασία» θα 
δράσουν ενισχυτικά των δυνητικών κατηγοριών παρέμβασης που εντάσσονται στην εν 
λόγω προτεραιότητα. 

• Τέλος, στη Θεματική Προτεραιότητα Δ, η οποία ταυτίζεται με την Προτεραιότητα 4 
«Χωρική Συνοχή και Συνεργασία» της πρότασης προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου εντάσσεται ένας συνδυασμός παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των 
απομακρυσμένων περιοχών (και νησιών) χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και των 
μεγαλύτερων κέντρων (και ανεπτυγμένων νησιών) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η ποσοστιαία κατανομή σε επίπεδο Περιφερειακού Προγράμματος παρουσιάζει παρόμοια 
εικόνα. Δηλαδή: 

• Μια σημαντική κατανομή των πόρων κατευθύνεται σε δράσεις οι οποίες αφορούν την 
ελκυστικότητα της Χωρικής Ενότητας σε συνθήκες αειφορίας. Η Περιβαλλοντική 
Προστασία και η Πρόληψη Κινδύνων (13,24%), ο Τουρισμός (2,40%) και ο Πολιτισμός 
(5,87%) αθροίζουν ένα μείγμα παρεμβάσεων της τάξης του 21,51% για την ενίσχυση της 
έλξης της Χωρικής Ενότητας ως ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού και τόπου 
διαμονής, επίσης. Τα αξιόλογα ποσά στις Μεταφορές (31,70%) και στις Κοινωνικές 
Υποδομές (24,39%) ενισχύουν την προσπάθεια επίτευξης τους Οράματος της Χωρικής 
Ενότητας για την 4η Προγραμματική Περίοδο. 

• Τέλος, ο Σ.Α. σημειώνει σχετικά χαμηλή κατανομή των πόρων σε παρεμβάσεις 
επιχειρηματικότητας, έρευνας, κοινωνίας της πληροφορίας και ενέργειας στο σύνολο του 
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας η οποία επηρεάζεται από τις αντίστοιχες χαμηλές κατανομές 
των προτάσεων προγραμμάτων των περιφερειών που υπάγονται στον Στόχο 1.  

• Με δεδομένο το χαρακτηρισμό της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου ως Περιφέρειες 
αμιγούς Στόχου 1 δεν είναι δυνατόν όλοι οι στόχοι της αναπτυξιακής στρατηγικής να 
καλυφθούν από το μονοτομεακό χαρακτήρα του περιφερειακού προγράμματος και ως εκ 
τούτου να χρηματοδοτηθεί ένα σύνολο παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίζουν ολιστικά τις 
ανάγκες του προγράμματος.  

• Επομένως, η κάλυψη των σχετικών αναγκών με την Επιχειρηματικότητα, την προώθηση 
της Έρευνας και της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, εκτός των ήδη κατανεμημένων 
κονδυλίων σε σχετικούς κωδικούς των θεματικών πεδίων παρέμβασης τα σχετικά, με 
αυτές τις τύπου παρεμβάσεις, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν κάθε είδους επένδυση σε αυτούς τους τομείς. 
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Διάγραμμα 3 Χρηματοδοτική βαρύτητα ανά κατηγορία παρέμβασης στο σύνολο του 
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6.5 Αντιστοίχηση δεικτών και στόχων του Προγράμματος με βάση τους 
προτεινόμενους δείκτες του 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της 
εφικτότητας των ποσοτικοποιημένων στόχων  και, αφετέρου, για την επιβεβαίωση της 
αντιστοιχίας μεταξύ των στόχων και των δεικτών που έχουν προσδιοριστεί, ο Σ.Α. 
προχώρησε στην καταγραφή των προτεινόμενων από τις προτάσεις Προγραμμάτων δεικτών 
των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας και στην αντιστοίχηση αυτών με τις κατηγορίες 
παρέμβασης και με τους ειδικούς στόχους του κάθε Προγράμματος.   

Από την εν λόγω ανάλυση, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στους ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, 
πλειοψηφικά ανταποκρίνονται στους ειδικούς στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας, 
χωρίς κατ’ ανάγκη να αντιστοιχούν 1:1 με αυτούς, αλλά ερμηνεύουν τους ειδικούς 
στόχους, είτε αθροιζόμενοι, είτε συνδυαζόμενοι μεταξύ τους.  

• Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν προτείνονται δείκτες για όλες τις Κατηγορίες 
Παρέμβασης, δικαιολογείται καθώς η χρηματοδοτική τους συμβολή δεν είναι βαρύνουσα 
στον Άξονα Προτεραιότητας και την πρόταση προγράμματος συνολικά ή/και για τον 
Άξονα Προτεραιότητας συγκεκριμένα. Οι εξαιρέσεις ανά άξονα προτεραιότητας 
αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

• Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 δεν προτείνονται δείκτες για τις Κ.Π. 45 και 46, όπου, 
όμως είναι σημαντικές χρηματοδοτικά για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. Με 
δεδομένη μάλιστα τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών που 
καλύπτει ο συγκεκριμένος άξονας και σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας ο 
Σ.Α. εκτιμά  ότι θα πρέπει να προστεθούν δείκτες σχετικοί με τις εν λόγω Κ.Π. 
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• Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 ο δείκτης αποτελέσματος «Πληθυσμός που καλύπτεται 
από αναβαθμισμένα Δίκτυα Ύδρευσης» δεν αντιστοιχίζεται με σχετικό δείκτη εκροών. Η 
αξιολόγηση σημειώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού δείκτη εκροών καθώς η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της Κατηγορίας Παρέμβασης 45 που συνδέεται έχει σημαντική 
χρηματοδοτική βαρύτητα στον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. 

• Βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών είναι οι αρχές της καταλληλότητας, της 
μετρησιμότητας, καθώς και της αναλογικότητας. 

• Οι τιμές στους δείκτες εκροών διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο τα 
μέσα μοναδιαία κόστη αντίστοιχων έργων του Γ ΚΠΣ σε συνδυασμό με τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις δράσεις του προγράμματος.  

• Η ποσοτικοποίηση των δεικτών εκροών, με δεδομένη την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
συνεκτικού πλέγματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, προήλθε από τους 
αντίστοιχους δείκτες εκροών / πραγματοποίησης, επί της τιμής βάσης κατά την έναρξη 
της Προγραμματικής Περιόδου. 

Πίνακας 29 Αντιστοίχηση δεικτών με το πλαίσιο παρεμβάσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

1: Υποδομές και 
Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Κρήτης 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής 
και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

23: Περιφερειακές/ 

τοπικές οδοί 

 

 

 

 

 

30: Λιμένες 

 

 

Βελτίωση –
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητοδρόμων 
και εθνικής 
οδοποιίας 

 

 

Αριθμός λιμένων που 
αναβαθμίζονται 

 

 

 

 

 

 

 

% αναβάθμιση 
οδικού δικτύου  

 

 

2: Υποδομές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής 
και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

(30) «Λιμένες» 

  

(22)  «Εθνικές οδοί» 

 

(23)  «Περιφερειακές – 
τοπικές οδοί» 

 

Λιμένες που 
αναβαθμίζονται 

 

Βελτίωση - 
κατασκευή εθνικής 
οδοποιίας 

 

Βελτίωση - 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητοδρόμων 
και εθνικής 
οδοποιίας 

 

 

Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης 
λιμένων επί των 
υφιστάμενων 

 

3: Υποδομές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής 
και 
διαπεριφερειακής) 

 

2: Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

(34) «Ηλεκτρισμός (ΤΕΝ 
–Ε)» 

 

 

(39) (40) (42) (43) 
«Ανανεώσιμες πηγές 

Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

 

Συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

 

Λιμένες που 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

ενέργειας» 

 

(30) «Λιμένες» 

 

 

(22)  «Εθνικές οδοί» 

 

 

(23) «Περιφερειακές / 
τοπικές οδοί» 

 

 

(25) «Αστικές μεταφορές» 

 

 

(24) «Ποδηλατόδρομοι» 

 

 

αναβαθμίζονται 

 

 

 

Βελτίωση – 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητοδρόμων 
και εθνικής 
οδοποιίας 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός νησιών που 
διασυνδέονται με το 
Ηπειρωτικό δίκτυο 

4:  Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Κρήτης 

4:  Ανάπτυξη της 
κοινωνίας της 
γνώσης και 
ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών 
συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, 
καλλιέργεια της 
καινοτομίας, 
προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 
και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

(02) «Υποδομή έρευνας 
και τεχνολογικής 
ανάπτυξης 
(συμπεριλαμβάνοντας 
υλικό εξοπλισμό, 
τεχνολογική εγκατάσταση 
και δίκτυα υπολογιστών 
υψηλής ταχύτητας που 
συνδέουν κέντρα 
ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισμένου κύρους 
σε εξειδικευμένη 
τεχνολογία». 

(08) «Άλλες επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις» 

Επιχειρήσεις που θα 
ενισχυθούν από 
προγράμματα 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται 

5: Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

4:  Ανάπτυξη της 
κοινωνίας της 
γνώσης και 
ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών 
συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, 
καλλιέργεια της 
καινοτομίας, 
προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 
και δημιουργία νέων 

(10) «Υποδομή 
τηλεπικοινωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
και των ευρυζωνικών 
δικτύων)» 

 

 

(08) «Άλλες επενδύσεις 
σε Επιχειρήσεις» 

 

 

Επιχειρήσεις που θα 
ενισχυθούν από 
προγράμματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΕ που 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

θέσεων εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται 

6: Ψηφιακή σύγκλιση 
και επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

4:  Ανάπτυξη της 
κοινωνίας της 
γνώσης και 
ενδυνάμωση των 
εξωστρεφών 
συνεργασιών 

 

5: Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, 
καλλιέργεια της 
καινοτομίας, 
προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 
και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

 

(05) «Προηγμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης 
για επιχειρήσεις και 
ομίλους επιχειρήσεων»  

 

(06)  «Βοήθεια προς τις 
ΜΜΕ για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών 
προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής» 

 

(07)  «Επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις που 
συνδέονται άμεσα με την 
έρευνα και την 
καινοτομία»  

 

(09)  «Άλλα μέτρα για την 
τόνωση της έρευνας και 
της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας των 
ΜΜΕ» 

 

(11) «Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της 
επικοινωνίας»  

 

(12) «Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ-
ΔΕΔ)»  

 

(14) «Υπηρεσίες και 
εφαρμογές για ΜΜΕ» 

και (15)  «Άλλα μέτρα για 
τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις ΤΠΕ και την 
αποτελεσματική χρήση 
τους από τις ΜΜΕ» 

 

 (10) Υποδομή 
τηλεπικοινωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ευρυζωνικών 
δικτύων)» 

 

(08) «Άλλες επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις» 

 

Επιχειρήσεις σε 
τομείς που 
παράγουν ή 
αξιοποιούν ΤΠΕ και  

 

Χρηματοδοτούνται 
από venture capital 
και άλλα 
χρηματοδοτικά 
εργαλεία 

 

Χρηματοδοτούμενες 
επιχειρήσεις για 
ενσωμάτωση ΤΠΕ 
στην καθημερινή 
τους λειτουργία 

 

 

ICT projects που θα 
χρηματοδοτηθούν 
από το ΠΕΠ 

 

 

Δημιουργία clusters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επωφελούμενοι 
πολίτες από 
χρηματοδοτούμενους 
εξοπλισμούς ΤΠΕ 

 

 

 

Χρηματοδοτούμενες 
Επιχειρήσεις με 
δυνατότητα 
υποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών 

 

Χρηματοδοτούμενες 
Επιχειρήσεις με 
δυνατότητα 
υποδοχής 
Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών για 
Πωλήσεις μέσω 
Διαδικτύου 

 

Επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν 
Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες του 
Δημοσίου που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά 

 

Ποσοστό πολιτών 
που χρησιμοποιούν 
τις Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες Δημόσιας 
Διοίκησης που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά 

 

Ποσοστό πολιτών 
που χρησιμοποιούν 
τις Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά (εκτός 
Δημόσιας Διοίκησης) 

 

 

Ποσοστό 
τουριστικών κλινών 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

 

 

(57) «Συνδρομή στη 
βελτίωση τουριστικών 
υπηρεσιών» 

 

 

(60) «Συνδρομή στη 
βελτίωση πολιτιστικών 
υπηρεσιών» 

 

 (82) «Εξισορρόπηση του 
πρόσθετου κόστους λόγω 
ελλείμματος 
προσβασιμότητας και 
χωρικού 
κατακερματισμού» 

 

(13) «Υπηρεσίες και 
εφαρμογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 
ηλεκτρονική εκμάθηση, 
ηλεκτρονική 
ενσωμάτωση, κ.λ.π.)» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τουριστικές κλίνες 
που 
εκσυγχρονίζονται 

 

 

Επιχειρήσεις που θα 
ενισχυθούν από 
προγράμματα 

Δημιουργούμενες και 
νέες  

 

 

Χρηματοδοτούμενοι 
κόμβοι παροχής 
ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

που 
εκσυγχρονίζονται 

 

 

Νέες θέσεις 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται από 
τις ΜΜΕ 

 

 

 

7:  Αειφόρος 
Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφέρεια 
Κρήτης 

1: Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
(ενδοπεριφερειακής 
και 
διαπεριφερειακής) 

 

2:  Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

(44) «Διαχείριση οικιακών 
και βιομηχανικών 
αποβλήτων».  

 

 (45) «Διαχείριση και 
διανομή ύδατος». 

 

 

ΧΥΤΑ που 
δημιουργούνται 

 

 

 

 

Ποσοστό πληθυσμού 
που εξυπηρετείται 
από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ 

 

 

Ποσοστό 
Ισοδύναμου 
πληθυσμού που 
εξυπηρετείται από 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

 

3:  Ενσωμάτωση της 
αειφορίας στις 
αναπτυξιακές 
επιλογές και 
παρεμβάσεις σε 
συνδυασμό με 
προστασία του 
ευαίσθητου φυσικού 
περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων 
αστικών πόλων και 
ενίσχυση των 
τάσεων δικτύωσης 
μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής 
ενότητας 

(46)«Επεξεργασία 
υδάτων (λύματα)».  

 

(51)«Προώθηση 
βιοποικιλότητας και 
φυσικής προστασίας» 

 

 (52) «Προώθηση 
Καθαρών Αστικών 
Μεταφορών».  

. 

(53) «Πρόληψη 
κινδύνων»  

 

(57) «Συνδρομή στη 
βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών». 

  

 (58) «Προστασία και 
διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

 

(59) «Ανάπτυξη 
πολιτιστικών υποδομών». 

 

(61) «Ολοκληρωμένα 
σχέδια για αστική και 
αγροτική αναγέννηση» 

69) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας στην 
εργασία και την 
ενδυνάμωση της 
βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης 
της γυναίκας ώστε να 
μειωθούν οι διακρίσεις 
φύλου στην αγορά 
εργασίας και να 
εναρμονιστεί η εργασιακή 
με την ιδιωτική ζωή, 
όπως οι διευκολύνσεις 
παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών και 
φροντίδας εξαρτημένων 
ατόμων»  

 

(75) «Υποδομές 
εκπαίδευσης»  

 

(76) «Υποδομές υγείας» 

 

(77) «Υποδομές 
φροντίδας παιδιών»  

 

(79) «Άλλες κοινωνικές 

Νέες ΕΕΛ 

 

ΕΕΛ που 
αναβαθμίζονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνημεία και 
Αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται 

 

Σχολικές αίθουσες 
που αναβαθμίζονται 
– κατασκευάζονται 

 

Νοσοκομειακές 
κλίνες που 
δημιουργούνται –
αναβαθμίζονται 

ΕΕΛ 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

υποδομές» 

8: Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα ζωής 
στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 

 

 

2:  Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

3:  Ενσωμάτωση της 
αειφορίας στις 
αναπτυξιακές 
επιλογές και 
παρεμβάσεις σε 
συνδυασμό με 
προστασία του 
ευαίσθητου φυσικού 
περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιατεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων 
αστικών πόλων και 
ενίσχυση των 
τάσεων δικτύωσης 
μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής 
ενότητας 

 

(58) «Προστασία και 
Διατήρηση της 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

 

(59) «Ανάπτυξη 
πολιτιστικής υποδομής 
(60) «Άλλη συνδρομή για 
τη βελτίωση των 
πολιτιστικών 
υπηρεσιών». 

 

(75) «Υποδομές στον 
τομέα της Εκπαίδευσης» 

 

(76) «Υποδομές στον 
τομέα της υγείας» 

 

(77)  «Υποδομές στον 
τομέα της φροντίδας 
παιδιών» και (79) «Άλλες 
Κοινωνικές Υποδομές» 

 

(55) «Προώθηση των 
φυσικών πόρων» και (56) 

«Προστασία και 
ανάπτυξη της φυσικής 
κληρονομιάς» 

 

 (57) «Άλλη Συνδρομή για 
τη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών», 
(61) «Ολοκληρωμένα 
σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση», 
(83) «Ειδικές δράσεις για 
την αντιστάθμιση του 
πρόσθετου κόστους που 
οφείλεται σε παράγοντες 
σχετιζόμενους με το 
μέγεθος της αγοράς» 

 

(44) «Διαχείριση 
Οικιακών και 
Βιομηχανικών 
Αποβλήτων 
(Απορρίμματα)» 

 

(45) «Διαχείριση και 
διανομή ύδατος (πόσιμο 
νερό)» 

 

(46) «Επεξεργασία 
υδάτων ύδατος (λύματα)» 

 

(54) «Άλλα μέτρα για την 

Μνημεία / 
αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται 

 

 

 

 

Σχολικές Αίθουσες 
που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται 

 

Νοσοκομειακές 
Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΥΤΑ που 
δημιουργούνται 

 

Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων που 
δημιουργούνται 
(ΣΜΑ) 

 

ΕΕΛ που 
αναβαθμίζονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομειακές 
Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (επί 
των υφιστάμενων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
ΧΥΤΑ / ΣΜΑ 

 

 

 

 

Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
αναβαθμισμένα 
Δίκτυα Ύδρευσης 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

προστασία του 
περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων»  

 

 

69) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας στην 
εργασία και την 
ενδυνάμωση της 
βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης 
της γυναίκας ώστε να 
μειωθούν οι διακρίσεις 
φύλου στην αγορά 
εργασίας και να 
εναρμονιστεί η εργασιακή 
με την ιδιωτική ζωή, 
όπως οι διευκολύνσεις 
παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών και 
φροντίδας εξαρτημένων 
ατόμων»  

 

9: Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

2:  Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

3:  Ενσωμάτωση της 
αειφορίας στις 
αναπτυξιακές 
επιλογές και 
παρεμβάσεις σε 
συνδυασμό με 
προστασία του 
ευαίσθητου φυσικού 
περιβάλλοντος της 
χωρικής ενότητας 

 

6: Συνδυασμένη 
αξιοποίηση των 
τουριστικών και 
πολιτισμικών πόρων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων 
αστικών πόλων και 
ενίσχυση των 
τάσεων δικτύωσης 
μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής 
ενότητας 

 

(45) Διαχείριση και 
διανομή ύδατος (πόσιμο 
νερό) 

 

(46) Επεξεργασία υδάτων 
(λύματα) 

 

(51) Προώθηση 
βιοποικιλότητας και 
φυσικής  

προστασίας 

 

(53) Πρόληψη κινδύνων 

 

(54) Άλλα μέτρα για τη 
διατήρηση της 
κατάστασης του 
περιβάλλοντος 

 

(55) Προώθηση τόπων 
φυσικού κάλλους 

 

(56) Προστασία και 
ανάδειξη φυσικής 
κληρονομιάς 

 

(58) Προστασία και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

(59) Ανάπτυξη 
πολιτιστικών υποδομών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνημεία και 
αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηση επισκεπτών 
σε μνημεία, 
αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

 

 

(61) Ολοκληρωμένα 
σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση 

 

 

(75) Υποδομές 
εκπαίδευσης 

 

(76) Υποδομές υγείας 

 

(77) Υποδομές στον 
τομέα φροντίδας παιδιών 

 

(79) Άλλες κοινωνικές 
υποδομές 

 

 

 

 

Σχολικές αίθουσες 
που αναβαθμίζονται 
– κατασκευάζονται 

 

 

Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομειακές 
κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

10: Χωρική Συνοχή 
και Συνεργασία στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

2:  Διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

 

7: Αντιμετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων 

 

8:  Ανάπτυξη δικτύου 
ιεραρχημένων 
αστικών πόλων και 
ενίσχυση των 
τάσεων δικτύωσης 
μεταξύ αστικών 
κέντρων της χωρικής 
ενότητας 

 

(23) Περιφερειακές 
/τοπικές οδοί 

 

(30) Λιμένες 

 

(45) Διαχείριση και 
διανομή ύδατος (πόσιμο 
νερό) 

 

(46) Επεξεργασία υδάτων 
(λύματα) 

 

(58) Προστασία και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

(59) Ανάπτυξη 
πολιτιστικών υποδομών 

 

(60) Συνδρομή στη 
βελτίωση πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

 

(75) Υποδομές 
εκπαίδευσης 

 

(76) Υποδομές υγείας 

 

(77) Υποδομές στον 
τομέα φροντίδας παιδιών 

Βελτίωση – 
κατασκευή οδών 
εκτός 
αυτοκινητοδρόμων 
και εθνικής 
οδοποιίας  

 

 

Λιμένες που 
αναβαθμίζονται 

 

 

Σχολικές αίθουσες 
που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται 

 

 

Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 
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Άξονες 
Προτεραιότητας Στόχοι Πλαίσιο Παρεμβάσεων Αντιστοίχηση 

Εκροών 
Αντιστοίχηση 
Αποτελεσμάτων 

 

(79) Άλλες κοινωνικές 
υποδομές 

 

(83) Ειδικές δράσεις για 
την εξισορρόπηση 
πρόσθετου κόστους που 
οφείλεται σε παράγοντες 
σχετιζόμενους με το 
μέγεθος της αγοράς 

 

6.6 Αρχή της αναλογικότητας  
Οι δείκτες προσδιορίστηκαν σε επίπεδο Προτεραιότητας και αφορούν στο σύνολο του 
Προγράμματος. Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας, ποσοτικοποιήθηκαν οι στόχοι με 
τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι δείκτες είναι λίγοι 
και αντιπροσωπευτικοί των κυριότερων δράσεων.  

Οι δείκτες, στις περιπτώσεις που αυτό ήταν δυνατό, είναι συγκεντρωτικοί, ενώ κάποιοι δείκτες 
εκροών ή αποτελέσματος αναφέρονται σε παραπάνω από μια κατηγορίες παρέμβασης. 

Ειδικότερα: 

Συνολικά οι προτεινόμενοι κατά Θεματική Προτεραιότητα δείκτες εκροών καλύπτουν το 77%  
στο σύνολο της πρότασης Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

Στη Θεματική Προτεραιότητας Α: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας», έχουν 
ποσοτικοποιηθεί δείκτες εκροών με χρηματοδοτική βαρύτητα 97,9% επί του προϋπολογισμού 
της Θεματικής Προτεραιότητας.  

Στη Θεματική Προτεραιότητα Β «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» η αρχή της 
αναλογικότητας εκφράζεται μέσω της αποτίμησης του 67,7% επί του προϋπολογισμού της 
Θεματικής Προτεραιότητας.  

Στη Θεματική Προτεραιότητα Γ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» έχουν 
ποσοτικοποιηθεί δείκτες εκροών με χρηματοδοτική βαρύτητα 66,05% επί του 
προϋπολογισμού της Θεματικής Προτεραιότητας.  

Τέλος, στη Θεματική Προτεραιότητα Δ οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες αντιπροσωπεύουν το 
51,82% επί του προϋπολογισμού της Θεματικής Προτεραιότητας. 

6.7 Ανάλυση των υποθέσεων και παραδοχών που διαμορφώνουν τους 
στόχους και τα αποτελέσματα 

6.7.1. Ορισμός, περιγραφή  και πλαίσιο παρακολούθησης 

Οι δείκτες προσδιορίστηκαν σε επίπεδο Προτεραιότητας και αφορούν στο σύνολο του 
Προγράμματος. Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας, ποσοτικοποιήθηκαν οι στόχοι με 
τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι δείκτες είναι λίγοι 
και αντιπροσωπευτικοί των κυριότερων δράσεων.  

Οι δείκτες, στις περιπτώσεις που αυτό ήταν δυνατό, είναι συγκεντρωτικοί, ενώ κάποιοι δείκτες 
εκροών ή αποτελέσματος αναφέρονται σε παραπάνω από μια κατηγορίες παρέμβασης. 
Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, αξιοποιήθηκε από τον 
αξιολογητή στο μέγιστο βαθμό ο κατάλογος των δεικτών εκροών και αποτελέσματος της 4ης 
εγκυκλίου.  

Με βάση την οδηγία ότι όλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν αντίστοιχες δράσεις να 
χρησιμοποιήσουν και να ποσοτικοποιούν υποχρεωτικά τους δείκτες της 4ης Εγκυκλίου και 
στις περιπτώσεις που χρηματοδοτείται ίδιου τύπου δράση από ΠΕΠ και Τομεακό Πρόγραμμα 
να αποφασισθεί η επιλογή ενός τύπου δείκτη με μεταξύ τους συνεργασία, ο προτεινόμενος 
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κατάλογος δεικτών προέκυψε μετά από συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των τριών ΟΣΠ 
(Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) καθώς και των συνεργούντων Τομεακών 
Προγραμμάτων.  

Για τεκμηρίωση των δεικτών ακολουθείται ενιαία προσέγγιση, με εξέταση των ακόλουθων 
σημείων: 

• Περιγραφή του Δείκτη- Μεθοδολογία Υπολογισμού 

• Προσδιορισμός τιμής βάσης 

• Τιμή στόχος και μοναδιαίο κόστος 

• Μεθοδολογία Παρακολούθησης Στόχου 

Για τη μεθοδολογία υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους, σε ένα οριζόντιο επίπεδο για τους 
δείκτες εκροών, οι Σύμβουλοι Αξιολόγησης των διακριτών προγραμμάτων των τριών 
περιφερειών που συνθέτουν τη Χωρική Ενότητα διερεύνησαν δράσεις ανάλογου τύπου που 
υλοποιήθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 (στα ΠΕΠ ή/και σε άλλα Τομεακά 
Προγράμματα), το οποίο πληθωρίστηκε σε έτος βάσης 2006 και στη συνέχεια μετατράπηκε 
σε τρέχουσες τιμές Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.  

Η εκτίμηση του αξιολογητή ως προς τους δείκτες (εκροών και αποτελέσματος) του 
προγράμματος καθώς και η ποσοτικοποίηση των στόχων παρουσιάζεται στις υποενότητες 
που ακολουθούν.  

Όπως φαίνεται, προσδιορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 37 δεικτών (21 δεικτών εκροών και 
16 δεικτών αποτελεσμάτων) ως απόρροια της στοχευμένης στρατηγικής οι οποίοι 
διαμορφώνουν μια ενιαία «πλατφόρμα» στο ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, παρά τα 
προβλήματα διαφορετικού μοναδιαίου κόστους, που πηγάζουν από τη νησιωτικότητα.  

Οι προτεινόμενοι δείκτες εκτιμάται ότι απεικονίζουν με σαφήνεια τους τιθέμενους στόχους και 
αποτελούν αντικειμενική βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του 
Προγράμματος.  

Οι δείκτες του Προγράμματος απεικονίζονται συνολικά στους Πίνακες που 
ακολουθούν. 
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Πίνακας 30 Συγκεντρωτικός Πίνακας  Δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης 

Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1 

Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός 
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής 
οδοποιίας  

Ε χιλιόμετρα 13.347 158 4η εγκύκλιος 

Δείκτης ροής (Ε) που μετράει τα συνολικό 
μήκος σε χιλιόμετρα που πρόκειται να 
κατασκευασθούν / βελτιωθούν σε δίκτυο 
δρόμων επαρχιακού ή κατώτερου επιπέδου. 

 

Η τιμή βάσης αφορά τα χιλιόμετρα που 
κατασκευάστηκαν / βελτιώθηκαν στο πλαίσιο 
αντίστοιχων παρεμβάσεων του Γ ΚΠΣ.  Για 
την τιμή στόχος προσμετράται το συνολικό 
μήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς 
ενιαίου οδικού τμήματος που κατασκευάζεται 
ή αναβαθμίζεται (μεταξύ διαδοχικών ή μη 
κόμβων). 

 

Το μοναδιαίο κόστος προέρχεται από την 
εμπειρία που ανακτήθηκε από έργα 
αντίστοιχα στο Γ ΚΠΣ μέσω στοιχείων που 
αντλήθηκαν από την ενημέρωση της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ Κρήτης 
2000-2006. Από έρευνα πεδίου της ΕΥΔ 
ΠΕΠ Κρήτης, σχετικά με το μέσο μοναδιαίο 
κόστος, αντίστοιχα σε έκαστο Νομό της 
Περιφέρειας, καθώς και με 
προσέγγιση/εκτίμηση για το ποσοστό 
επαρχιακής και δημοτικής οδοποιίας που θα 
καλυφθεί, διαμορφώθηκε σε ύψος 1.100.000 
€ (επαρχιακή) και 1.000.000 € (δημοτική), σε 
τιμές 2006. Σε τρέχουσες τιμές τα ανωτέρω 
ανέρχονται σε 1.263.554,23 € και 
1.148.685,67 € / χιλιόμετρο, αντίστοιχα 

23 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

Λιμένες που αναβαθμίζονται E αριθμός 5 5 4η εγκύκλιος 

Η Τιμή βάσης του δείκτη αφορά τα ήδη 
αναβαθμισμένα (νέα ή εκσυγχρονισμένα) 
λιμάνια στην Περιφέρεια Κρήτης από 
παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γ 
ΚΠΣ. 

Για τον υπολογισμό του Μοναδιαίου Κόστους 
χρησιμοποιήθηκαν τα κόστη ήδη 
ολοκληρωμένων ή προς ολοκλήρωση έργων 
που εμφανίζονται στην ενημερωμένη 
ενδιάμεση αξιολόγηση του Τομεακού 
Προγράμματος «ΟΑΛΑΑ 2000-2006» και 
αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης. Επιπλέον, 
από έρευνα πεδίου της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης, 
σχετικά με το μέσο μοναδιαίο κόστος, 
λιμένων που αναβαθμίζονται, αυτό 
διαμορφώθηκε σε ύψος 5.223.361,07 € σε 
τιμές 2006 (σε τρέχουσες τιμές 6.000.000 € / 
λιμένα) 

30 

% αναβάθμισης οδικού δικτύου Α % - 6,8 ΕΥΔ Κρήτης 

Η μέτρηση αφορά στα 124 βελτιούμενα 
χιλιόμετρα επαρχιακού δικτύου (από το 
σύνολο των 158 χλμ.) προς το υπάρχον 
επαρχιακό δίκτυο (1.800 χλμ.).  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν 
από προγράμματα 

E αριθμός  51.160 225 4η εγκύκλιος 

Η τιμή βάσης αναφέρεται στο σύνολο των 
επιχειρήσεων που υπάρχουν στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Το μοναδιαίο κόστος δεν θα βοηθούσε στην 
προκειμένη περίπτωση στην εκτίμηση της 
ποσοτικοποίησης του δείκτη, καθώς στην 

8 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

κατηγορία παρέμβασης 8 εντάσσεται και 
ενισχύσεις από ανειλημμένες υποχρεώσεις 
της Γ προγραμματικής περιόδου. 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται Α % - 0,43% 4η εγκύκλιος 

Η μέτρηση αφορά το λόγο του Στόχου προς 
την τιμή βάσης. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν 
είναι βαρύνων στο πρόγραμμα. 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

Αριθμός νέων ΕΕΛ 

Ε αριθμός 25 2 4η εγκύκλιος 

Η τιμή βάσης στο πρόγραμμα είναι 25 ΕΕΛ.  
Η τιμή βάσης υπολογίζεται με βάση το 
σύνολο των ΕΕΛ που υπάρχουν στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Η στοχοθεσία σε επίπεδο Περιφέρειας 
Κρήτης αφορά σε εγκαταστάσεις. 

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς την ικανότητα 
πληθυσμιακής εξυπηρέτησης ανά ΕΕΛ και 
σταθμίστηκε το μέσο μοναδιαίο κόστος για 
την κατασκευή νέων ΕΕΛ, την περίοδο 2007-
2013. Το μέσο μοναδιαίο κόστος ανέρχεται 
σε 1.659.016 € (τιμές 2006), δηλαδή, 
1.905.687,89 € σε τρέχουσες τιμές, στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

46 

 

 

 
Ε αριθμός 0 1 4η εγκύκλιος 

Δείκτης ροής (Ε) που αφορά τον αριθμό των 
υφιστάμενων ΕΕΛ που πρόκειται να 
αναβαθμιστούν σε τριτοβάθμια επεξεργασία 
στο πλαίσιο του προγράμματος στη Δ΄ 
προγραμματική περίοδο 

46 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ΕΕΛ που αναβαθμίζονται 

 

Η στοχοθεσία σε επίπεδο Περιφέρειας 
Κρήτης αφορά σε δυνατότητα παραλαβής 
επιπλέον πληθυσμών της τάξης των 50.000 
κατοίκων. 

 

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς την επιλογή του ΕΕΛ και 
την ικανότητα πληθυσμιακής εξυπηρέτησης 
ανά ΕΕΛ. Το διαθέσιμο μέσο μοναδιαίο 
κόστος αφορά την κατασκευή νέων ΕΕΛ και 
δεν αποτελεί άμεσα συγκρίσιμο μέγεθος για 
την αναβάθμιση ΕΕΛ σε τριτοβάθμια 
επεξεργασία. Το δηλούμενο μέσο μοναδιαίο 
κόστος ανέρχεται σε 1.659.016 € (τιμές 
2006), δηλαδή, 1.905.687,89 € σε τρέχουσες 
τιμές, στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 

Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που 
δημιουργούνται 

Ε αριθμός 10 1 4η εγκύκλιος 

Η τιμή βάσης υπολογίζεται με βάση τους ήδη 
υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς την αναγκαιότητα 
κατασκευής ενός ΧΥΤΑ και σταθμίστηκε το 
μέσο μοναδιαίο κόστος, έχοντας υπόψη το 
μέσο μοναδιαίο κόστος για την επέκταση 
υφιστάμενου ΧΥΤΑ, από την περίοδο 2000-
2006, το οποίο και ανέρχεται σε 
2.538.793,60 € (τιμές 2006), δηλαδή, 
2.916.275,82 € σε τρέχουσες τιμές, στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

44 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται 
(συμπεριλαμβάνονται και τα 
Μουσεία) 

E αριθμός 1.374 53 4η εγκύκλιος 

Για τον υπολογισμό μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς τις ενδεχόμενες 
παρεμβάσεις σε μνημεία (αστικά, Βυζαντινά, 
κ.α.) και αρχαιολογικούς χώρους, κατά την 
περίοδο 2007-2013, με εκτιμήσεις και 
παραδοχές εργασίας ως προς την επιλογή 
των ενδεχόμενων μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων που θα αναδειχθούν. 
Συνεπώς, το εκτιμώμενο μοναδιαίο κόστος 
που προκύπτει ανέρχεται σε 580.373,45 € 
(τιμές 2006), δηλαδή, 666.666,66 € (σε 
τρέχουσες τιμές). 

58 

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθμίζονται - κατασκευάζονται 

E αριθμός 5.205 100 
ΕΥΔ 
Προγράμματο
ς 

Αφορά το σύνολο των αιθουσών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που πρόκειται να 
αναβαθμισθούν - κατασκευασθούν.  
Σημειώνεται ότι στον δείκτη προσμετράται 
μόνο η κτιριακή αναβάθμιση.  Με βάση 
εκτιμήσεις το 45% του ποσού της Δημόσιας 
Δαπάνης του Θεματικού Πεδίου 75, που 
αντιστοιχεί στον δείκτη, προϋπολογίζεται σε 
αναβάθμιση/κατασκευή αιθουσών, ενώ το 
55% σε εξοπλισμούς. 

 

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς το μέσο μοναδιαίο κόστος 
ενταγμένων έργων για την κατασκευή νέων 
σχολικών αιθουσών, κατά την περίοδο 2000-
2006. Συνεπώς, το μέσο μοναδιαίο κόστος 
ανέρχεται σε 348.224,07 € (τιμές 2006), 
δηλαδή, 400.000 € σε τρέχουσες τιμές, στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

75 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι 
σμός  

Δείκτη 

(Ε, Α) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης Στόχος 2013 Προέλευση 

δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές Θεματικό  

Πεδίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομειακές κλίνες που 
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

Ε αριθμός 2.314 1.774 4η εγκύκλιος 

Ο στόχος του προγράμματος προσδιορίζεται 
σε 1774 κλίνες νοσοκομείων 
(γενικών/ειδικών). Ο στόχος περιλαμβάνει τα 
νοσοκομεία των οποίων κλίνες ήδη έχουν 
ενταχθεί κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο σε αντίστοιχες 
παρεμβάσεις και αναμένεται ότι θα 
ενισχυθούν και στην Δ΄προγραμματική 
περίοδο, καθώς και επιπλέον ένα νοσοκομείο 
στο οποίο απαιτείται η αναβάθμιση των 
κλινών του. 

 

Για τον υπολογισμό μοναδιαίου κόστους 
ελήφθησαν υπόψη, η εκτίμηση της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Κρήτης ως προς το μέσο μοναδιαίο κόστος 
ενταγμένων έργων υποδομών υγείας, κατά 
την περίοδο 2000-2006, καθώς και η 
εξελισσόμενη πορεία των έργων υποδομών 
υγείας και πρόνοιας, με εκτιμήσεις και 
παραδοχές εργασίας ως προς την 
απορρόφηση και τις ωφελούμενες κλίνες. 
Συνεπώς, το μέσο μοναδιαίο κόστος που 
αναλογεί σε δημιουργία-αναβάθμιση κλινών 
νοσοκομείων ανέρχεται σε 10.000 € (τιμές 
2005). 

76 

Ισοδύναμος Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από ΕΕΛ Α % 83,2 86,5 4η εγκύκλιος Αφορά μέτρηση από τις παρεμβάσεις του εν 

λόγω προγράμματος  

Ποσοστό πληθυσμού που 
εξυπηρετείται  από ΧΥΤΑ / ΣΜΑ Α % 85 100 4η εγκύκλιος 

Αφορά μέτρηση από παρεμβάσεις από το 
σύνολο των προγραμμάτων (Τομεακό και 
ΠΕΠ). 
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Πίνακας 31 Συγκεντρωτικός πίνακας πρότασης δεικτών Αξόνων Προτεραιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

 

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής 
οδοποιίας χλμ. 124 16 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμματιζόμενων 
αντίστοιχων δράσεων, σε συνεργασία με τη ΕΥΔ του ΠΕΠ, βάσει κοστολόγησης των σχετικών 
δράσεων. 

Βελτίωση - κατασκευή οδών 
εκτός αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικής οδοποιίας 

χλμ. 1.252 40 
Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμματιζόμενων 
αντίστοιχων δράσεων, σε συνεργασία με τη ΕΥΔ του ΠΕΠ, βάσει κοστολόγησης των σχετικών 
δράσεων. 

Λιμένες που αναβαθμίζονται αριθμός 9 4 
Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα και ανάγκες της Περιφέρειας για λιμενικές υποδομές. 

Ποσοστό αναβάθμισης οδικού 
δικτύου % - 4 Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί ως ποσοστό των προγραμματιζόμενων εκροών επί της 

αντίστοιχης τιμής βάσης. 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
λιμένων επί των υφιστάμενων % - 44,4 

 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί ως ποσοστό των προγραμματιζόμενων εκροών επί της 
αντίστοιχης τιμής βάσης. 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

Επιχειρήσεις που θα 
ενισχυθούν από το Πρόγραμμα αριθμός 11.971 340 Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμματιζόμενων 

αντίστοιχων δράσεων και σε συνεργασία με τη ΕΥΔ του ΠΕΠ, σε συνδυασμό με τα διατιθέμενα 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

κονδύλια. Η τιμή βάσης αφορά στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις. 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται % - 2,8 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί ως ποσοστό των προγραμματιζόμενων εκροών επί της 
αντίστοιχης τιμής βάσης. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 

 

Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται αριθμός 65 8 Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με βάση την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο σχετικό τομέα και 

σε σχέση με τα διατιθέμενα κονδύλια. 

Νοσοκομειακές Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

αριθμός 732 300 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με βάση την ιεράρχηση αναγκών και σε σχέση με τα 
διατιθέμενα κονδύλια, θεωρώντας ότι υφίστανται κλίνες και σε μονάδες της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης (Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία). Στην τιμή βάσης περιλαμβάνονται και οι 
85 κλίνες των ιδιωτικών νοσοκομείων για τις οποίες δεν προβλέπονται παρεμβάσεις. 

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται αριθμός 12 2 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα και ανάγκες της Περιφέρειας για σχετικές υποδομές, 
λαμβάνοντας υπ΄όψην και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

ΧΥΤΑ που δημιουργούνται αριθμός 6 1 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα και ανάγκες της Περιφέρειας για σχετικές υποδομές. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται 

αριθμός 1976 250 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί σε συνεργασία με τις Δ/νσεις εκπαίδευσης Ν/Α Β Αιγαίου,  
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα και ανάγκες της Περιφέρειας για σχετικές υποδομές. 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων που 
δημιουργούνται (ΣΜΑ) 

αριθμός  - 5 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα δεδομένα του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Νοσοκομειακές Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (επί των 
υφιστάμενων) 

% - 41 

Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί ως ποσοστό των προγραμματιζόμενων εκροών επί της 
αντίστοιχης τιμής βάσης. 

Πληθυσμός που καλύπτεται 
από αναβαθμισμένα Δίκτυα 
Ύδρευσης 

% 96 98 

Η τιμή στόχος έχει εκτιμηθεί, βάσει των κατ΄αρχήν  προγραμματιζόμενων δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας, 2007-2013, σε σχέση με τις 
υπάρχουσες ανάγκες. 

Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από ΧΥΤΑ / ΣΜΑ % 82,8 100 

Η τιμή στόχος έχει εκτιμηθεί, βάσει των προγραμματιζόμενων δράσεων που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας, 2007-2013, σε σχέση με τις υπάρχουσες 
ανάγκες. 
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Πίνακας 32 Συγκεντρωτικός πίνακας Δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3 

Βελτίωση –κατασκευή οδών εκτός 
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής 
οδοποιίας  

Ε 

χιλιόμετρ
α 1,582 28 4η εγκύκλιος 

Δείκτης ροής (Ε) που μετράει τα συνολικό μήκος σε 
χιλιόμετρα που πρόκειται να κατασκευασθούν / 
βελτιωθούν σε δίκτυο δρόμων επαρχιακού ή κατώτερου 
επιπέδου. 

 

Το μοναδιαίο κόστος προέρχεται από την εμπειρία που 
ανακτήθηκε από έργα αντίστοιχα στο Γ ΚΠΣ μέσω 
στοιχείων που αντλήθηκαν από την ενημέρωση της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-
2006. Σχετικοί δείκτες που θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν στην προσέγγιση του μοναδιαίου κόστους 
της Γ προγραμματικής περιόδου είναι η «Δημιουργία 
νέου επαρχιακού – δημοτικού δικτύου» και οι 
«Βελτιώσεις επαρχιακού δικτύου». Συνεπώς, το μέσο 
μοναδιαίο κόστος βάση υλοποίησης, σε τιμές 2005, 
σύμφωνα με την ενημέρωση της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 για τον 
πρώτο δείκτη είναι 198.133 € / χιλιόμετρο ΔΔ (τρέχουσες 
τιμές 235,558) και 320.000 € / χιλιόμετρο ΔΔ (τρέχουσες 
τιμές 380.000). Ο Μ.Ο. των δυο μέσων μοναδιαίων 
κυμαίνεται σε 307.500 € / χιλιόμετρο ΔΔ σε τρέχουσες 
τιμές. 

 

23 

Μήκος υποβρύχιων καλωδίων 

E 

χιλιόμετρ
α  87 89 4η εγκύκλιος 

Δείκτης ροής (Ε) που μετράει το συνολικό μήκος σε 
χιλιόμετρα του αγωγού διασύνδεσης υψηλής τάσης 
(υποθαλάσσιου καλωδίου) ενδοπεριφερειακά αλλά και 
της Περιφέρειας με το εθνικό ενεργειακό δίκτυο. 

 

33 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που εδόθησαν από τη 
Δ.Ε.Η. για το κόστος κατασκευής του αγωγού στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου, ήτοι 4.402.054 € / μίλι. Η αναγωγή 
σε χιλιόμετρα είναι 2.379.488 € / χιλιόμετρο.   Το 
αντίστοιχο κόστος του δείκτη «Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις 
Υψηλής Τάσης με Νησιά (χιλιόμετρα)» του ΕΠΑΝ, ήτοι 
732.792,80 € / Χλμ δεν θεωρείτε αντιπροσωπευτικό 
καθώς για τον υπολογισμό του χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία από το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 
έργου «Ζάκυνθος -  Κυλλήνη». 

 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

E 

ΜW 20 17 Υπουργείο 
Ανάπτυξης 

Ο δείκτης αφορά τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (στις 
πλήρως λειτουργικές μονάδες, δημόσιες και ιδιωτικές). 

 

Η αξιολόγηση εκτιμά τα παρακάτω: 

 

Α) Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής αιολικής ενέργειας 
(MW):  

Το μοναδιαίο Κόστος είναι 889,64 €/ΚWe (τρέχουσες 
τιμές 1.057,68 €/ΚWe) και εκτιμάται με βάση την έρευνα 
πεδίου του ΕΠΑΝ σύμφωνα με τα ενταγμένα έργα στη 
δράση ΕΠΑΝ 2.1.3.  

Β)  Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλιακής ενέργειας 
(MW):   

Η εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους έγινε με βάση την 
σχετική έρευνα πεδίου του ΕΠΑΝ στο σύνολο των 
σχετικών ενταγμένων έργων, ήτοι 10.071,51  €/ΚWe 
(τρέχουσες τιμές 11.973,71 €/ΚWe).  

Γ) Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ενέργειας από 
λοιπές ΑΠΕ:  

39, 40, 42 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

Η εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους έγινε με βάση την 
σχετική έρευνα πεδίου του ΕΠΑΝ στο σύνολο των 
σχετικών ενταγμένων έργων, ήτοι 1.341 €/ΚWe 
(τρέχουσες τιμές 1.594,30 €/ΚWe) για εγκατεστημένη 
ισχύς μικρών Υ/Η. 

 

Ο δείκτης θα πρέπει να καταγράφεται σε Περιφερειακό 
και Εθνικό επίπεδο μέσω έρευνας που θα διενεργείται 
από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
ή / και τη ΔΕΗ 

Λιμένες που αναβαθμίζονται 

E 

αριθμός 10 13 4η εγκύκλιος 

Δείκτης (Ε) ροής που προσμετρά τα λιμάνια που 
αναβαθμίζονται από το πρόγραμμα της 4ης 
προγραμματικής περιόδου. 

 

Για τον υπολογισμό του Μοναδιαίου Κόστους 
χρησιμοποιήθηκαν τα κόστη ήδη ολοκληρωμένων ή 
προς ολοκλήρωση έργων που εμφανίζονται στην 
ενημερωμένη ενδιάμεση αξιολόγηση του Τομεακού 
Προγράμματος «ΟΑΛΑΑ 2000-2006» και αφορούν την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συνεπώς το μέσο μοναδιαίο 
κόστος ένδεκα διαφορετικών έργων που αφορούν σε 
εκσυγχρονισμό, επέκταση ή βελτίωση λιμένων στην 
ΠΝΑ, σε τιμές 2005, είναι 3.600.000 € / Έργο σε ΔΔ 
(τρέχουσες τιμές 4.280.000). 

30 

Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με 
το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας 

Ε 

αριθμός - 6 

Υπουργείο 
Οικονομίας 
και 
Οικονομικών 

Ο δείκτης προσμετρά τον αριθμό των νησιών που θα 
διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας ύστερα 
από τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  6 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από 
προγράμματα 

E 

αριθμός  51.160 225 Υπουργείο 
Ανάπτυξης 

Η τιμή βάσης αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρήσεων 
που υπάρχουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

 

Το μοναδιαίο κόστος δεν θα βοηθούσε στην προκειμένη 
περίπτωση στην εκτίμηση της ποσοτικοποίησης του 
δείκτη, καθώς στην κατηγορία παρέμβασης 8 εντάσσεται 
και ενισχύσεις από ανειλημμένες υποχρεώσεις της Γ 
προγραμματικής περιόδου. 

8 

Αριθμός τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται 

E 

αριθμός 

 

156.106 

 

12.000 

4η εγκύκλιος 

Η τιμή βάσης αναφέρεται στο σύνολο των κλινών στην 
Περιφέρεια. 

 

Ως Μοναδιαίο Κόστος αναφέρεται το κόστος που 
προσδιορίζεται σε σχετική έρευνα πεδίου του ΥΠΑΝ για 
τον εκσυγχρονισμό κλίνης, ήτοι 1.855 € (τρέχουσες τιμές 
2.205,39 €) και αφορά το επιλέξιμο απολογιστικό κόστος 
παρέμβασης ανά κλίνη βάσει της έρευνας στα 
ολοκληρωμένα έργα α, β, γ κύκλου. 

8, 9 

Δημιουργία Cluster E 

αριθμός 0 1 ΕΥΔ Νοτίου 
Αιγαίου 

Δείκτης ροής (Ε) που μετράει τα εγκεκριμένα σχέδια 
δικτύωσης / συσσωμάτωσης επιχειρήσεων που 
πρόκειται να υλοποιηθούν στην 4η προγραμματική 
περίοδο. Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια θα αφορούν 
μεταξύ άλλων σε έρευνα και δια - σύνδεση των 
αποτελεσμάτων της με την τουριστική βιομηχανία της 
ΠΝΑ. 

 

Για τον υπολογισμό του Μοναδιαίου Κόστους δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις της Γ 
προγραμματικής περιόδου καθώς δεν έχει υλοποιηθεί 
κάποιο σχετικό έργο που να επενδύσει στην έρευνα με 
σκοπό την αναβάθμιση της παραγωγικότητας στην 
τουριστική βιομηχανία και την αναβάθμιση της Ελλάδος 

3 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

ή τμήματός της ως τουριστικού προορισμού. 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για 
ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τις 
λειτουργία 

E 

αριθμός 294 635 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των 
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων που μέσω των 
δράσεων προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού ή εφαρμογών ΤΠΕ στην 
καθημερινή τους λειτουργία. Η χρηματοδότηση θα αφορά 
διαφορετικούς τύπους εφαρμογών και συστημάτων 
(ERP, CRM, ΚΜ, κ.λ.π.) καθώς και εξοπλισμού ανάλογα 
με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Στην 
χρηματοδότηση θα μπορούν να συμμετέχουν και 
επιχειρήσεις οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί και από 
ανάλογες δράσεις στην τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο (Μετέχω, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά κ.λ.π.). 

 

Ως τιμή βάσης δηλώνεται το πλήθος των επιχειρήσεων 
που χρηματοδοτήθηκαν από ανάλογες δράσεις κατά την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ήτοι 294 
επιχειρήσεις.  Προέρχονται από τους δύο κύκλους των 
δράσεων «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και «Μετέχω», 
παρόλο που οι σχεδιαζόμενες δράσεις δεν αποτελούν 
απόλυτη συνέχειά τους. 

4, 5, 6, 7, 
10-15 

Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις 
που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και 
Χρηματοδοτούνται από venture capital 
και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 

E 

αριθμός 0 8 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των δημιουργούμενων 
και νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παράγουν ή 
αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό ΤΠΕ και 
χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία. (startups)  Ο Δείκτης πιθανά θα 
τροποποιηθεί, στο πλαίσιο διασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας του παρόντος Επιχειρησιακού με το 
Τομεακό Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

Για τον υπολογισμό μοναδιαίου κόστους και 
επιβεβαίωσης του στόχου, ο ΣΑ εξετάζει αφενός τα 
Ευρωπαϊκά μεγέθη (www.ecva.com), την υπάρχουσα 

4, 5, 6, 7, 
10-15 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

εμπειρία σε εθνικό επίπεδο (www.taneo.gr, ΕΠΑΝ, 
ΤΕΠΜΠΕ, Digital Leap Venture Capital Fund κ.λ.π.) και, 
σε συνδυασμό με το νέο χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων, τα δεδομένα του νέου απαλλακτικού 
Κανονισμού και το μέγεθος των Επιχειρήσεων στις 
επιλέξιμες Περιφέρειες, προσδιόρισε σε τρέχουσες τιμές 
ένα μέσο εύρος ενίσχυσης. 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών τις επιχειρήσεις 

E 

αριθμός 0 1 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των 
χρηματοδοτούμενων κόμβων παροχής ψηφιακών 
υπηρεσιών, όπου θα είναι δυνατή η παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που 
παρέχονται μέσω διαφορετικών φορέων. Οι κόμβοι 
μπορεί να αναπτυχθούν ανά επιχειρησιακούς 
(θεματικούς) τομείς όπως ενδεικτικά: 
Επιχειρηματικότητα, Διοικητικές Υπηρεσίες, Δικαιοσύνη, 
Οικονομικά, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία, 
Τουρισμός, Κυβερνητικό portal κ.λ.π. Ο Δείκτης πιθανά 
θα τροποποιηθεί, στο πλαίσιο διασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας του παρόντος Επιχειρησιακού με το 
Τομεακό Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

Το μοναδιαίο κόστος και η και επιβεβαίωση του στόχου, 
του δείκτη, πραγματοποιήθηκε με εκτίμηση κόστους 
ανάλογων προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο και 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της διαθεσιμότητας 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς που θα 
καλυφθούν επιχειρησιακά, οι οποίες υλοποιήθηκαν ή 
υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο. 

10 

Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται 
από δομές στήριξης 

Ε 

Αριθμός 2.700 1.580 

ΕΠ 
Ανταγωνιστι
κότητα και 
Επιχειρηματι
κότητα 

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των επιχειρήσεων 
που ωφελούνται από δομές στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 

 

Η τιμή βάση υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων 

8,9 
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Ονομασία Δείκτη 

Χαρακτηρι
σμός  

Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 

Μέτρη-
σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

που πληροφορήθηκαν / ενισχύθηκαν από τα ΚΕΤΑ της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν 
από ΠΕΠ 

Ε 

αριθμός 0 14 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Το μοναδιαίο κόστος και η και επιβεβαίωση του στόχου, 
του δείκτη, πραγματοποιήθηκε με εκτίμηση κόστους 
ανάλογων προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο και 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της διαθεσιμότητας 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς που θα 
καλυφθούν επιχειρησιακά, οι οποίες υλοποιήθηκαν ή 
υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο. 

3,4, 5, 6, 7, 
10-15 

Επωφελούμενοι πολίτες από 
χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς 
ΤΠΕ  

Α 
αριθμός 0 11.889 ΕΠ Ψηφιακή 

Σύγκλιση 

Δείκτης ροής που καταγράφει το πλήθος των πολιτών 
που μέσω των δράσεων προγράμματος πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν για την αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ.  

 

Νέες θέσεις απασχόλησης που 
δημιουργούνται από ΜΜΕ 

A 

αριθμός 0 198 4η εγκύκλιος 

Υπολογίζονται από τα στοιχεία του ΟΠΣ οι νέες θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργούνται τόσο από τον 
εκσυγχρονισμό όσο και από την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων. 

 

Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με 
δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών 

A % 6,21% 8,18% ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων που μέσω των 
δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενσωμάτωσαν 
ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία και ως 
αποτέλεσμα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται 
ηλεκτρονικές πληρωμές για πωλήσεις που 
πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου, προς τον αριθμό 
των συνολικά χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων από το 
ΕΠ. 

 

Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με 
δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω 
Διαδικτύου 

A 

% 0,57% 1,23% ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των 
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων που μέσω των 
δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενσωμάτωσαν 
ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία και ως 
αποτέλεσμα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται 
ηλεκτρονικές πληρωμές για πωλήσεις που 
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Χαρακτηρι
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Δείκτη (Ε, 
Α) 

Μον. 
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σης 

Τιμή  

Βάσης 

Στόχος  

2013 
Προέλευση 
δείκτη 

 

Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου, προς τον αριθμό 
των συνολικά χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων από το 
ΕΠ. 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
δημιουργούμενες υπηρεσίες του 
δημοσίου που είναι πλήρως διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά 

Α 

% 92,68 100 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Οι τιμές υπολογίζονται επί του συνόλου των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν 
τις δημιουργούμενες υπηρεσίες Δ.Δ 
που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά 

Α 
% 7 13 ΕΠ Ψηφιακή 

Σύγκλιση 

Οι τιμές υπολογίζονται επί του συνόλου πληθυσμού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

% πολιτών που χρησιμοποιούν τις 
δημιουργούμενες υπηρεσίες που είναι 
πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτος 
Δ.Δ) 

Α 

% 6 13 ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

Οι τιμές υπολογίζονται επί του συνόλου πληθυσμού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (συμπεριλαμβάνονται 
και τα Μουσεία) 

E 

αριθμός 35 15 4η εγκύκλιος 

Δείκτης ροής (Ε) αφορά στο σύνολο των κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων στους οποίους 
εκτελούνται εργασίες ανάδειξης μέσα από παρεμβάσεις 
της νέας προγραμματικής περιόδου. 

 

Το Εύρος των ακραίων τιμών ανά ενίσχυση είναι μεγάλο 
στα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μουσεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
κυμαίνονται από 303.000 € έως  3.000.000 € (τιμές 
2007). Μια μέση εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους ανά 
ανάδειξη είναι 1.048.000 € (τρέχουσες τιμές 1.180.000). 

58, 59 
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Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται 
–κατασκευάζονται 

E 

αριθμός 2.701 49 ΕΥΔ Νοτίου 
Αιγαίου 

Αφορά το σύνολο των αιθουσών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόκειται να 
αναβαθμισθούν - κατασκευασθούν. Σημειώνεται ότι στον 
δείκτη προσμετράται μόνο η κτιριακή αναβάθμιση.  Με 
βάση εκτιμήσεις το 20% του ποσού της Δ.Δ. που 
αντιστοιχεί στον δείκτη προϋπολογίζεται σε κατασκευή 
ενώ το 80% σε εξοπλισμούς. 

 

Οι αναβαθμίσεις αιθουσών μέσω προμήθειας 
εξοπλισμών δεν υπολογίζονται στο συγκεκριμένο δείκτη.
 

ο Εύρος των ακραίων τιμών ανά νέα σχολική αίθουσα 
σύμφωνα με τον δείκτη «Νέες σχολικές αίθουσες» της γ 
προγραμματικής περιόδου κυμαίνεται από 84.000 έως 
300.000 € για κάθε αίθουσα. Το μέσο μοναδιαίο κόστος 
ενταγμένων έργων για την κατασκευή νέων σχολικών 
αιθουσών σύμφωνα με την αναθεωρημένη ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος της ΠΝΑ φαίνεται να 
είναι της τάξης των 187.000 € (τρέχουσες τιμές 222.000 
€). 

75 

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 

E 

αριθμός 74 5 4η εγκύκλιος 

Ο δείκτης (Ε) αναφέρεται σε υποδομές υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης όπως για παράδειγμα Ιατρικά 
κέντρα, αγροτικά ιατρεία, προστατευόμενα κέντρα 
ανοικτής προστασίας, κλπ. 

 

Το Εύρος των ακραίων τιμών ανά μονάδα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι επίσης μεγάλο καθώς 
στο πλαίσιο του εν λόγω δείκτη προσμετρώνται η 
δημιουργία ενός Νοσοκομείου, η δημιουργία ενός 
μεγάλου κέντρου υγείας και τριών Π.Π.Ι. καθώς και ο 
εξοπλισμός πέντε Π.Π.Ι. Με βάση τη συλλογιστική αυτή 
σε συνδυασμό με αντίστοιχα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο 
του Γ ΚΠΣ το εκτιμώμενο μοναδιαίο κόστος είναι 

76 
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Σχόλια / παραδοχές 
Θεματικό  

Πεδίο 

1.700.000 € (τρέχουσες τιμές 1.915.000 €). 

Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

A 

% - 10 4η εγκύκλιος 

Υπολογίζεται το ποσοστό αύξησης των επισκεπτών στα 
χαρακτηρισμένα μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους στην Περιφέρεια 

 

 

Νοσοκομειακές κλίνες που 
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

A 
% - 10  4η εγκύκλιος 

Ο Δείκτης (Α) υπολογίζει το ποσοστό των νέων / 
αναβαθμίσεων κλινών της περιφέρειας. Είναι ο λόγος 
του στόχου προς το σύνολο των κλινών της περιφέρειας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10 

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός 
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής 
οδοποιίας  

E χιλιόμετρ
α 431 15 4η εγκύκλιος 

Όπως πριν. 
23 

Λιμένες που αναβαθμίζονται E αριθμός 25 3 4η εγκύκλιος Όπως πριν. 30 

Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται 
-κατασκευάζονται 

E αριθμός 404 5 ΕΥΔ ΠΝΑ Όπως πριν. 75 

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 

E αριθμός 29 21 4η εγκύκλιος Όπως πριν. 76 
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6.7.2. Αξιολόγηση της ακρίβειας των ποσoτικοποιημένων στοιχείων δεικτών (τιμών 
βάσης και στόχων του Προγράμματος) 

• Ο Σ.Α. αξιολόγησης εκτίμησε την ποσοτικοποίηση των προτεινόμενων δεικτών του 
προγράμματος σύμφωνα με επεξεργασίες δεδομένων που αφορούσαν τα μέσα μοναδιαία 
κόστη ομοειδών έργων ή παρόμοιων δεικτών της Γ προγραμματικής περιόδου και 
συσχετίσεις αυτών των στοιχείων με την τρέχουσα ροή πληροφορίας για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του προγράμματος και την κατανομή πόρων στα θεματικά 
πεδία του Εφαρμοστικού Κανονισμού. 

• Κρίσιμες θεωρήθηκαν οι συγκεκριμένες παραδοχές κατανομής πόρων σε συγκεκριμένους 
δείκτες καθώς και οι εκ των προτέρων υποθέσεις εργασίας σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των δεικτών.  

• Οριζόντια παραδοχή είναι ότι οι τιμές βάσης προσδιορίσθηκαν σύμφωνα με πραγματικά 
στοιχεία υλοποίησης ύστερα από τη συνεργασία των Σ.Α. με τα στελέχη των ΕΥΔ του 
ΠΕΠ Κρήτης, του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 

• Οι εκτιμήσεις των Σ.Α. για την ποσοτικοποίηση των στόχων του προγράμματος ανά 
άξονα προτεραιότητας έχουν ως ακολούθως: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Για το δείκτη «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής 
οδοποιίας» η τιμή βάσης έχει προκύψει από τον υπολογισμό των χιλιομέτρων που 
κατασκευάστηκαν – βελτιώθηκαν την Γ προγραμματική περίοδο ενώ το μέσο μοναδιαίο 
κόστος υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα της αναθεωρημένης έκδοσης της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και έρευνα που διεξήγαγε σε φάκελο υλοποιούμενων έργων οδοποιίας του 
ΠΕΠ. Τόσο για τον υπολογισμό του δείκτη στόχου όσο και εκείνου της τιμής βάσης 
ελήφθησε υπόψη η παραδοχή ότι το 80% των χιλιομέτρων αφορά επαρχιακή και το 20% 
δημοτική / αστική οδοποιία.   Σημειώνεται ότι η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με τρόπο 
ώστε να είναι πραγματοποιήσιμος ο στόχος με βάση τον προϋπολογισμό του σχετικού 
θεματικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλωθείσες ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης 
για Επαρχιακή και Δημοτική οδοποιία.  

• Γενικά, με βάση την κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία 
παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτά 
εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Από τη διερεύνηση του Συμβούλου Αξιολόγησης των υποθέσεων και παραδοχών που 
διαμορφώνουν τους ποσοτικοποιημένους στόχους των δεικτών του Προγράμματος, 
διαπιστώνεται ότι οι εκτιμήσεις έχουν προσεγγισθεί ορθολογικά, με βάση την 
προηγούμενη εμπειρία και με βάση τα μέσα μοναδιαία κόστη, αν και σε αυτές τις 
εκτιμήσεις ενυπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, ιδιαίτερα σε εκείνους τους δείκτες που η 
ποσοτικοποίησή τους, είτε αναφέρεται στη «ζήτηση» των παρεμβάσεων από τους εν 
δυνάμει ωφελούμενους, είτε σε διοικητικά μέτρα των φορέων υλοποίησης ορισμένων 
δράσεων. Ως εκ τούτου, με βάση την ενδεικτική κατανομή των πόρων του Προγράμματος 
ανά κατηγορία παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
όπως αυτά εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ο δείκτης «Μήκος υποβρυχίου καλωδίου» έχει τιμή βάσης τα αντίστοιχα χιλιόμετρα 
αγωγού που κατασκευάστηκαν την Γ προγραμματική περίοδο. Το μοναδιαίο κόστος 
προέκυψε σύμφωνα με τα δοθέντα οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε.Η. για την κατασκευή 
αγωγού υψηλής τάσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

• Η τιμή βάσης των «Λιμένων που αναβαθμίστηκαν» προέρχεται από την άθροιση των 
Λιμένων που αναβαθμίστηκαν στην Γ προγραμματική περίοδο από όλες τις σχετικές 
παρεμβάσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το μοναδιαίο κόστος δε, στηρίχθηκε σε 
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στοιχεία της επικαιροποιημένης έκθεσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχετικού 
τομεακού προγράμματος. Ο Σ.Α. σημειώνει ότι η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί με τρόπο 
ώστε να είναι πραγματοποιήσιμος ο στόχος με βάση τον προϋπολογισμό του σχετικού 
θεματικού πεδίου.  

• Γενικά, με βάση την κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία 
παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτά 
εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Από τη διερεύνηση του Συμβούλου Αξιολόγησης των υποθέσεων και παραδοχών που 
διαμορφώνουν τους ποσοτικοποιημένους στόχους των δεικτών του Προγράμματος, 
διαπιστώνεται ότι οι εκτιμήσεις έχουν προσεγγισθεί ορθολογικά, με βάση την 
προηγούμενη εμπειρία και με βάση τα μέσα μοναδιαία κόστη, αν και σε αυτές τις 
εκτιμήσεις ενυπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, ιδιαίτερα σε εκείνους τους δείκτες που η 
ποσοτικοποίησή τους, είτε αναφέρεται στη «ζήτηση» των παρεμβάσεων από τους εν 
δυνάμει ωφελούμενους, είτε σε διοικητικά μέτρα των φορέων υλοποίησης ορισμένων 
δράσεων. Ως εκ τούτου, με βάση την ενδεικτική κατανομή των πόρων του Προγράμματος 
ανά κατηγορία παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
όπως αυτά εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Διακρίνονται κάποιες περιπτώσεις δεικτών, όπου η χρήση του Μέσου Μοναδιαίου 
κόστους είναι παρακινδυνευμένη με πιθανότητα σφάλματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
η περίπτωση του δείκτη «Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα», 
λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι για κάποια είδη πράξεων, όπως οι ενισχύσεις, το μοναδιαίο 
κόστος, είτε προσδιορίζεται από διοικητικά μέτρα, όρους και προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης, είτε και εξαρτάται από τη ζήτηση των άμεσα ωφελουμένων η οποία 
επίσης εξαρτάται από την δυναμική της παραγωγικής / οικονομικής βάσης. Παρ’ όλα 
αυτά, από την εμπειρία της περιόδου 2000-2006 για αντίστοιχες δράσεις, εκτιμήθηκε ένα 
Μέσο Μοναδιαίο Κόστος, το οποίο προσεγγίζει σε ένα βαθμό το αντίστοιχο μέγεθος για 
τις προβλεπόμενες ομοειδείς δράσεις του Προγράμματος. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Για το δείκτη «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» ο Σ.Α. πρότεινε την 
μείωση του στόχου από 18.000 σε 12.000 καθώς φάνταζε πολύ φιλόδοξος σε σχέση με 
τη συσχέτιση του Μ.Κ. και του θεματικού πεδίου που αντιστοιχεί στον δείκτη. Η τιμή 
βάσης που χρησιμοποιήθηκε αφορά το σύνολο των κλινών που αναβαθμίστηκαν / 
κατασκευάστηκαν την Γ Προγραμματική Περίοδο. Το Μ.Κ. προέκυψε από σχετική έρευνα 
πεδίου του ΕΠΑΝ με βάση το επιλέξιμο απολογιστικό κόστος παρέμβασης ανά κλίνη 
βάση της έρευνας στα ολοκληρωμένα έργα Α, Β, Γ κύκλου. 

• Για τους δείκτες που αφορούν σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η τιμή στόχος λαμβάνει 
υπ’ όψη τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες και ως εκ τούτου τις ανελαστικές υποχρεώσεις 
της χώρας και κατ’ ακολουθία της Περιφέρειας, σε σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων. Συνεπώς η τιμή στόχος ανέρχεται στο 100%, λαμβανομένων υπ’ όψιν και 
των αντίστοιχων πόρων που ενδεικτικά κατανέμονται στη σχετική κατηγορία 
παρέμβασης. 

• Γενικά, με βάση την κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία 
παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτά 
εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Η τιμή βάσης του δείκτη «Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται» αφορά τον αριθμό 
ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια κατά το Γ’ ΚΠΣ, ενώ η τιμή στόχος 
αφορά την πρόβλεψη για τη δημιουργία ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ στην Περιφέρεια κατά την Δ’ 
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προγραμματική περίοδο. Το μοναδιαίο κόστος έχει προκύψει από τα έργα του Γ’ ΚΠΣ και 
δεν δικαιολογεί την στοχοθεσία του δείκτη ή την κατανομή του συγκεκριμένου ποσού στο 
θεματικό πεδίο 44. 

• Ομοίως, η τιμή βάσης του δείκτη «Αριθμός νέων ΕΕΛ» αφορά τον αριθμό ΕΕΛ που 
δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια κατά το Γ’ ΚΠΣ, ενώ η τιμή στόχος αφορά την 
πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων ΕΕΛ κατά την Δ’ προγραμματική περίοδο. Το 
μοναδιαίο κόστος έχει προκύψει από τα έργα του Γ’ ΚΠΣ.  Σημειώνεται ότι από τι 
συσχετισμό των στοιχείων (στοχοθεσίας και μοναδιαίου κόστους) το ποσό της Δ.Δ. που 
αντιστοιχεί στο θεματικό πεδίο 46 είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι θα αναμενόταν. Στην 
περίπτωση που τα προγραμματισμένα έργα αφορούν την κατασκευή ΕΕΛ ή την 
αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων και δεν αφορούν συνδυασμό αποχετευτικών δικτύων με 
ΕΕΛ θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική ανακατανομή ποσών στους κωδικούς 
παρέμβασης.  

• Γενικά, στην πλειοψηφία των δεικτών, με βάση την κατανομή των πόρων του 
Προγράμματος ανά κατηγορία παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, όπως αυτά εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Όσον αφορά στους στόχους των δεικτών αποτελέσματος, με δεδομένη την αναγκαιότητα 
δημιουργίας ενός συνεκτικού πλέγματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, οι 
περισσότεροι εξ’ αυτών έχουν εξαχθεί από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών / 
πραγματοποίησης, επί της τιμής βάσης κατά την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του δείκτη «Πληθυσμός που καλύπτεται από 
αναβαθμισμένα Δίκτυα Ύδρευσης», για τον οποίο δεν υφίσταται αντίστοιχος δείκτης 
εκροής, η χρήση του οποίου όμως κρίνεται απαραίτητη, τόσο στο πνεύμα της 
αναλογικότητας στη χρήση δεικτών, όσο και λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει η 
συγκεκριμένη κατηγορία παρέμβασης για την Περιφέρεια. Η τιμή στόχος του 
συγκεκριμένου δείκτη έχει εκτιμηθεί βάσει των προγραμματιζόμενων δράσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες. 

• Ειδικότερα, για τους δείκτες που αφορούν σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η τιμή 
στόχος λαμβάνει υπ’ όψη τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες και ως εκ τούτου τις 
ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας και κατ’ ακολουθία της Περιφέρειας, σε σχέση με 
την επίτευξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Κατά συνέπεια, για το δείκτη «Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΣΜΑ», η τιμή στόχος ανέρχεται στο 100%, λαμβανομένων υπ’ 
όψιν και των αντίστοιχων πόρων που ενδεικτικά κατανέμονται σε αυτή την κατηγορία 
παρέμβασης. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Στο δείκτη «Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται» ως τιμή βάσης 
υπολογίζονται οι αναδείξεις σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους που 
ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ.  Ο στόχος αποτελεί εκτίμηση 
της ΕΥΔ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη μια μέση εκτίμηση του 
μοναδιαίου κόστους ανά ανάδειξη (τρέχουσες τιμές 1.180.000 €) σε συνδυασμό με το 
ποσό που αντιστοιχεί στον δείκτη προτείνεται μια μικρή μείωση του στόχου. 

• Για τους δείκτες που αφορούν σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η τιμή στόχος λαμβάνει 
υπ’ όψη τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες και ως εκ τούτου τις ανελαστικές υποχρεώσεις 
της χώρας και κατ’ ακολουθία της Περιφέρειας, σε σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων. Συνεπώς η τιμή στόχος ανέρχεται στο 100%, λαμβανομένων υπ’ όψιν και 
των αντίστοιχων πόρων που ενδεικτικά κατανέμονται στη σχετική κατηγορία 
παρέμβασης. 

• Γενικά, με βάση την κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία 
παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτά 
εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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• Για το δείκτη «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής 
οδοποιίας» η τιμή βάσης έχει προκύψει από τον υπολογισμό των χιλιομέτρων που 
κατασκευάστηκαν – βελτιώθηκαν την Γ προγραμματική περίοδο ενώ το μέσο μοναδιαίο 
κόστος υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα της αναθεωρημένης έκδοσης της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης με μια ελαφριά αύξηση εξαιτίας του υψηλότερο κόστους κατασκευής στα 
μικρότερα νησιά της περιφέρειας (υψηλότερα μεταφορικά, κ.α.). 

• Γενικά, με βάση την κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία 
παρέμβασης, θεωρείται εφικτή η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτά 
εκφράζονται με τους συγκεκριμένους δείκτες. 

6.8 Αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

6.8.1. Αξιολόγηση των επιπτώσεων ως προς τις ΚΣΚΓ 

Η Συμβολή του Περιφερειακού Προγράμματος ως προς τους στόχους της Συνοχής 2007- 
2013 συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 33 Συνάφεια ΠΕΠ ως προς τη Συνοχή 

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη συνοχή ΠΕΠ Χ.Ε. Κ-ΝΑ 

Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

i. Επέκταση και βελτίωση των μεταφορικών υποδομών ΑΜΕΣΗ 

ii. Ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
Ανάπτυξη ΑΜΕΣΗ 

iii. Aντιµετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας στην Ευρώπη ΑΜΕΣΗ 

Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας µε στόχο την ανάπτυξη 

i. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ ΑΜΕΣΗ 

ii. διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας ΑΜΕΣΗ 

iii. Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους ΑΜΕΣΗ 

iv. Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση - 

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

i. Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ΕΜΜΕΣΗ 

ii. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και 
αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας ΕΜΜΕΣΗ 

iii. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και της ειδίκευσης ΑΜΕΣΗ 

iv. Διοικητικές ικανότητες (ενίσχυση των δημόσιων διοικήσεων και των υπηρεσιών τους 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) ΕΜΜΕΣΗ 

v. Προστασία της υγείας των εργαζομένων ΕΜΜΕΣΗ 
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6.8.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων ως προς το ΕΣΠΑ 

Στο ΕΣΠΑ 2007- 2013 (Ιανουάριος 2007) προτείνονται Διαρθρωτικοί Δείκτες και 
ποσοτικοποιημένοι στόχοι σε επίπεδο Θεματικών Προτεραιοτήτων.   

Στην 4η Εγκύκλιο και στην ενότητα 5.2. περιλαμβάνεται κατάλογος κοινών δεικτών που 
αποτελείται από δείκτες εκροών και αποτελέσματος και περιλαμβάνει και όλους τους δείκτες 
που είχαν περιληφθεί και στο σχέδιο του ΕΣΠΑ. 

Ως εκ τούτου το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και ο Αξιολογητής υποχρεωτικά 
χρησιμοποιεί δείκτες από τον προηγούμενο κατάλογο της 4ης Εγκυκλίου, ενώ η 
συνεκτικότητά τους με τους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο είναι διασφαλισμένη 
και παρουσιάζεται ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σημειώνεται ότι τόσο η ροή του κειμένου όσο και η σχηματοποίηση των ποσοτικοποιημένων 
στόχων του ΕΣΠΑ αναπτύχθηκε μέσα από δυναμικές αλληλεπιδράσεις πολυεπίπεδων 
διαβουλεύσεων από κάτω (τοπικό / περιφερειακό επίπεδο) προς τα πάνω (Δημόσια Αρχή – 
Κράτος). Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της αποκεντρωμένης και ανοιχτής διακυβέρνησης 
και της bottom up προσέγγισης τόσο οι δείκτες του ΕΣΠΑ όσο και οι δείκτες του ΠΕΠ είναι 
αντιπροσωπευτικοί των πραγματικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων.  Συνεπώς, οι 
σχεδιαστές του προγράμματος της Χωρικής Ενότητας καθώς και η ομάδα των συμβούλων 
αξιολόγησης χρησιμοποίησαν ως κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο το συγκεκριμένο κατάλογο 
δεικτών για την τελική καταλογοποίηση του συστήματος δεικτών του ΠΕΠ και ως εκ τούτου 
εξασφαλίζεται η συνεκτικότητά τους με τους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο.   

Πίνακας 34 Συνεκτικότητα Στόχων και δεικτών ΕΣΠΑ15 

ΔΕΙΚΤΗΣ Τύπος Δείκτη Θ.ΠΡ. 
Γενικός 
Στόχος 
ΕΣΠΑ 

Βελτίωση –κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικής οδοποιίας  Εκροή 

1, 4 

Λιμένες που αναβαθμίζονται  Εκροή 1, 4 

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας  Εκροή 1 

Μήκος υποβρύχιων καλωδίων  Εκροή 1 

% αναβάθμιση οδικού δικτύου Αποτέλεσμα 1 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων Αποτέλεσμα 1 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς  από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Αποτέλεσμα 1 

Αριθμός νησιών που διασυνδέονται  με το ηπειρωτικό δίκτυο 
ενέργειας Αποτέλεσμα 

1 

13, 14, 15, 17 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα Εκροή 2 

Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται  Εκροή 2 

Δημιουργία clusters  Εκροή 2 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην 
καθημερινή τους λειτουργία 

Εκροή 2 

1, 2, 3, 4, 6 

                                                      

 
15 Ο κατάλογος δεικτών του πίνακα 30 είναι σύμφωνος με τους δείκτες που προτείνονται στην πρόταση 
προγράμματος έκδοσης Μαρτίου 2007. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ Τύπος Δείκτη Θ.ΠΡ. 
Γενικός 
Στόχος 
ΕΣΠΑ 

Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που 
παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από 
venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 

Εκροή 2 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις 

Εκροή 2 

ICT σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Εκροή 2 

Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους 
εξοπλισμούς ΤΠΕ (Α) Αποτέλεσμα 

2 

Ποσοστό επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής 
Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (Α) Αποτέλεσμα 

2 

Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από ΜΜΕ (Α) Αποτέλεσμα 2 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (Α) Αποτέλεσμα 2 

Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Α) Αποτέλεσμα 2 

Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής 
Ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω διαδικτύου (Α) Αποτέλεσμα 

2 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά 
(Α) Αποτέλεσμα 

2 

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες 
υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός 
Δημόσιας Διοίκησης) (Α) 

Αποτέλεσμα 2 

Αριθμός νέων ΕΕΛ  Εκροή 3 

Αριθμός ΕΕΛ που αναβαθμίζονται  Εκροή 3 

Αριθμός νέων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  Εκροή 3 

Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται  Εκροή 3 

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας  Εκροή 3, 4 

Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται  Εκροή 3 

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ ΣΜΑ Αποτέλεσμα 3 

Δίκτυα ύδρευσης που αναβαθμίζονται  Εκροή 3 

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ  Αποτέλεσμα 3 

Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ Αποτέλεσμα 3 

Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία  

Αποτέλεσμα 3 

Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται %  Αποτέλεσμα 3 

Πληθυσμός που καλύπτεται από αναβαθμισμένα Δίκτυα 
Ύδρευσης  

Αποτέλεσμα 3 

4, 10, 15, 17 
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7 Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών εφαρμογής 
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7. Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών 
εφαρμογής 

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου όπως αυτά 
προβλέπονται στα Άρθρα 58-62 του Γενικού Κανονισμού για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
και τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Περιγραφή των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης 

• Καθορισμό των διαδικασιών κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηματοδοτικών ροών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνειά τους 

• Περιγραφή των στοιχείων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δημοσιότητας και της 
πληροφόρησης σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

• Περιγραφή των διαδικασιών που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους 
µέλους για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων µε στόχο την τήρηση των 
απαιτήσεων πληρωμής, παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Οι Διατάξεις Εφαρμογής του Προγράμματος έχουν σαν στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων 
των νέων Κανονισμών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων Συστημάτων 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), διατηρώντας τα θετικά στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος 
και επιφέροντας σε αυτό τις αναγκαίες βελτιώσεις.  

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (εφεξής 
ΣΔΕ) κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 όσον αφορά στο ΠΕΠ Κ-ΝΑ είναι: 

• Το ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013» χαρακτηρίζεται ως 
«Multi-objective», ήτοι εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. 

• Η εμπειρία από τον σχεδιασμό και, κυρίως, την εφαρμογή τέτοιων Προγραμμάτων στη 
χώρα μας είναι πρωτόγνωρη 

• Το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου (ΠΕΠ Κ-ΝΑ) 2007-2013 δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑλ και το ΕΚΤ. 

Από τις ανωτέρω αναφορές προκύπτει ότι τα δεδομένα της νέας προγραμματικής περιόδου 
2007-2013 μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό και, κυρίως ως προς τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά. Οι  σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του νέου Κανονιστικού πλαισίου όσον 
αφορά στην υπό συζήτηση χωρική ενότητα εστιάζουν στα εξής: 

• Αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο όπως λ.χ. όρια χρηματοδότησης, υποχρέωση διακριτής 
κατανομής πόρων στα επιμέρους ΠΕΠ, συναρμογή με τομεακές πολιτικές κ.λπ. 

• Μείωση ευελιξίας επανασχεδιασμού του ΠΕΠ κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου. 

• Ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της χρηματοδοτικής συμβολής του ΕΣΠΑ και του 
ΠΕΠ στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας (earmarking). 

• Αύξηση των αρμοδιοτήτων και ενίσχυση της ευθύνης των Διαχειριστικών Αρχών ως προς 
την τήρηση της κανονικότητας, νομιμότητας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των 
πράξεων των ΕΠ. 

• Ύπαρξη πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε όλα τα επίπεδα 
συμπεριλαμβανομένων και των Τελικών Δικαιούχων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
εκταμίευση της πρώτης ενδιάμεσης πληρωμής των Ταμείων. 

Τα Συστήματα Επιτελικής Εποπτείας και Διαχείρισης / Ελέγχου (ΣΕΕ και ΣΔΕ):  

• Προσδιορίζουν τις Αρχές και τους Φορείς που θα αναλάβουν τους ρόλους της αρχής 
διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου που απαιτούνται από το 
άρθρο 59 του Κανονισμού 1083/2006.  

• Εξειδικεύουν επαρκώς τα επιμέρους στοιχεία του «συστήματος» που προβλέπεται για την 
παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΠΕΠ και της αποτελεσματικότητάς του 
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(εξειδίκευση / περιεχόμενο ΣΕΕ και ΣΔΕ).   

• Προβλέπουν τα επίπεδα και την κλιμάκωση των αξιολογήσεων του ΠΕΠ της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

• Περιγράφουν το πλαίσιο και τους μηχανισμούς πληροφόρησης και δημοσιότητας με τους 
οποίους θα ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές διατάξεις για τη δημοσιότητα 
του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου και των έργων και την 
πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων)  

• Προβλέπουν τις διαδικασίες κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηματοδοτικών ροών 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνειά τους).  

• Προσδιορίζουν τη διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτούνται για 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας 
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.  

• Διασφαλίζουν και αναδεικνύουν την εταιρική σχέση.  

• Προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και προβλέπουν τη μη διάκριση  (ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, της αρχής της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας, κ.λπ.). 

• Προβλέπουν τη «ρήτρα ευελιξίας», σε εφαρμογή του άρθρου 34 του Καν.1083/06, ενώ 
επεξεργάζονται ειδικά και λοιπά θέματα (λ.χ. μηχανισμοί που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των δράσεων των κοινωνικών εταίρων σε εφαρμογή του άρθρου 5, παρ.3 του 
Καν. 1081/06 δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, ίσες ευκαιρίες,  διαχειριστική 
επάρκεια των δυνητικών δικαιούχων των ΠΕΠ κ.λπ.). 

• Προβλέπουν νέα / σύγχρονα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (σύμφωνα με το άρθρο 
44 του Καν.1083/06). 

• Οριοθετούν σαφώς τις προϋποθέσεις για τα έργα που η εκτέλεσή τους γίνεται σε δύο 
προγραμματικές περιόδους (έργα γέφυρες). 

Η διασφάλιση οικονομιών κλίμακας στους πόρους και συντονισμού των πόρων διασφαλίζεται 
μέσω των κριτηρίων διαχωρισμού, αναλυτική αναφορά των οποίων γίνεται στην ενότητα 3.5 
του κειμένου του Προγράμματος, ενώ η εφαρμογή τους προβλέπεται στις διατάξεις 
εφαρμογής. Υπενθυμίζεται ότι η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών 
κατηγοριών πράξεων του ΠΕΠ που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά 
Ταμεία δεν διασφαλίζει απλά την ορθή διαχείριση, αλλά στην ουσία μεγιστοποιεί τη 
«διαλειτουργικότητα» των πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, 
αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται και από τη διάσταση του χώρου. 

Συμπερασματικά, από την επισκόπηση των ΣΕΕ και ΣΔΕ διαπιστώνονται τα εξής βασικά 
σημεία: 

• Επιχειρείται εξορθολογισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των μηχανισμών, με 
επιμερισμό και σαφήνεια στη διατύπωση των αρμοδιοτήτων τους και με κεντρικό, σαφή 
και αυστηρό συντονισμό, το οποίο θα δημιουργήσει τις συνθήκες μικρότερης 
επιβάρυνσης των συστημάτων, με θετικά αποτελέσματα στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Προγράμματος. 

• Η μείωση του αριθμού των δικαιούχων / φορέων υλοποίησης, με παράλληλη 
ενδυνάμωση της ικανότητάς τους, θεωρείται θετική παράμετρος για τα συστήματα 
εφαρμογής του Προγράμματος. 

• Ο προγραμματισμός δημιουργίας / λειτουργίας συντονιστικών μηχανισμών για δράσεις 
που άπτονται σημαντικών εθνικών και κοινοτικών πολιτικών δημιουργεί τις προοπτικές 
ορθολογικής, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης στην 
Χωρική Ενότητα. 

• Η δυνατότητα που διαφαίνεται και, αφορά στη σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος 
εφαρμογής με το νέο, δημιουργεί θετικές προοπτικές έγκαιρης ενεργοποίησης του νέου, 
αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη η για δύο έτη ακόμη «υπερφόρτωση» του υπάρχοντος 
συστήματος από την υλοποίηση του Προγράμματος της περιόδου 2000-2006. 

• Οι διαδικασίες σχεδιασμού, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης, καθώς και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με 
εκείνες του Κράτους-Μέλους ή/και της Περιφέρειας, προάγουν και ενδυναμώνουν την 
εταιρική σχέση. 

Τέλος, όσον αφορά στους πιθανούς κινδύνους του Προγράμματος που σχετίζονται με το 
διαχειριστικό πλαίσιο, επισημαίνεται η ανάγκη έγκαιρης δρομολόγησης της ωρίμανσης και 
υλοποίησης των έργων με βάση τις νέες διαδικασίες, οι οποίες –παρ’ όλη την αποκτηθείσα 
εμπειρία και τεχνογνωσία- απαιτούν σημαντικό χρόνο. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθηκαν 
στις αντίστοιχες περιόδους υλοποίησης των δύο προηγούμενων  προγραμματικών περιόδων, 
ενώ η τρέχουσα σημαδεύθηκε από αδυναμίες έγκαιρης ενεργοποίησης νέων μηχανισμών 
(ΕΓΑΝΤΙΑ ΑΕ, ΚτΠ ΑΕ), μοντέλο το οποίο βέβαια σήμερα κρίνεται επιτυχημένο.   

Βασικό κίνδυνο του Προγράμματος αποτελεί η χρονική κατανομή των χρηματοροών, λόγω 
του «εμπροσθοβαρούς» χαρακτήρα τους, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Η 
λειτουργικότητα της εταιρικής σχέσης σε επίπεδο χωρικής ενότητας θα πρέπει υποστηριχθεί, 
λόγω των προβλημάτων ασυνέχειας που δημιουργεί η νησιωτικότητα. 

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του ΠΕΠ πιθανά θα αποτελέσει 
ο ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Συντονισμού» ως Διαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ και 
συνακόλουθα, η διαδικασία εκχωρήσεων μέρους των αρμοδιοτήτων της σε ενδιάμεσους 
φορείς. Επιπλέον, η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Στρατηγικής και 
Παρακολούθησης Πολιτικών» εκτιμάται ότι θα αποδειχθεί αποτελεσματική, με την 
προϋπόθεση  της δημιουργίας καθημερινού «λειτουργικού διαύλου» συνεργασίας  με τους 
άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στο σχεδιασμό, δημοπράτηση και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των έργων, χωρίς να αναπτυχθούν νέες εσωτερικές γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και καθυστερήσεις. Η μη-ευελιξία αυτής της Αρχής καθιστά το Πρόγραμμα ανελαστικό. 
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8 Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση της χωρικής 
διάστασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
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8. Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση 
της χωρικής διάστασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

8.1 Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων υποπεριοχών με βάση τα ιδιαίτερα χωρικά 
χαρακτηριστικά τους και στην ανάδειξη των αναγκών που έχουν οι 
συγκεκριμένες περιοχές με βάση αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας για την περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η προσέγγιση του ΕΣΠΑ περιλαμβάνει τρεις 
διαστάσεις αναπτυξιακής στρατηγικής. Η πρώτη αφορά τις Θεματικές προτεραιότητες, η 
δεύτερη την Περιφερειακή διάσταση και η τρίτη τις Χωρικές προτεραιότητές της. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εξισορροπημένη και αειφόρος χωρική ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει 
ταυτόχρονα στόχους, που συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον.  

Η χωρική ανάπτυξη επιπλέον αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του προβληματισμού που 
συνάγεται από την περιφερειακή και θεματική θεώρηση με πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στην ιεράρχηση τους καθώς και στην 
εξειδίκευση δράσεων συγκεκριμένων πολιτικών, που με τον τρόπο αυτό θα καταστούν 
αποτελεσματικότερες. Επίσης, μέσα από τον εξειδικευμένο προβληματισμό της χωρικής 
διάστασης μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση με 
ολοκληρωμένο τρόπο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα χωρικά σύνολα.  

Επισημαίνονται τρεις στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το 
περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης: η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού 
συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης 
στις υποδομές και στη γνώση, καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η 
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  Έτσι αναδεικνύονται τρεις χωρικές 
προτεραιότητες:  

• η βιώσιμη αστική ανάπτυξη  

• η ανάπτυξη της υπαίθρου (Ορεινών, νησιωτικών, αγροτικών και περιοχών που 
συνδέονται με την αλιεία)  

• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

Η συμβολή της Αξιολόγησης εστίασε και στα τρία ανωτέρω επίπεδα. Η ανάλυση της 
υφισταμένης κατάστασης του Προγράμματος συμπληρώθηκε και εμπλουτίσθηκε ώστε να 
ανταποκρίνεται και στην εκτίμηση της χωρικής διάστασης αλλά και των αντίστοιχων αναγκών 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω της ανάλυσης και εξέτασης της χωρικής διάστασης 
των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών. Σημειώνεται ότι 
κατά τη φάση του σχεδιασμού απασχόλησε έντονα η συστηματοποίηση της σχέσης των 
χωρικών αναγκών και παρεμβάσεων σε διακριτό άξονα.  

Όσον αφορά στην σημασία της χωρικής διάστασης αυτής καθ’ αυτής στη Χωρική Ενότητα 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, αναφέρεται ότι συγκεντρώνεται το 10% του πληθυσμού της 
χώρας σε ένα σύνολο 986 δημοτικών διαμερισμάτων. Από αυτά, το 32,9% χαρακτηρίζονται 
ορεινά, το 29,6% ημιορεινά και 37,5% πεδινά. Παρά την «αριθμητική» υπεροχή των ορεινών 
και ημιορεινών διαμερισμάτων (65,5%), αυτά συγκεντρώνουν μόλις το 35,6% του συνολικού 
πληθυσμού της Χωρικής Ενότητας.   

Η πλειοψηφία, των ορεινών δημοτικών διαμερισμάτων συναντάται στην Περιφέρεια Κρήτης με 
ποσοστό 63%. Ακολουθούν το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με ποσοστά 21,6 % και 15,1% 
αντίστοιχα. Χωρικά η πλειοψηφία του πληθυσμού, ήτοι το 58% επί του συνόλου, 
συγκεντρώνεται στα αστικού τύπου διαμερίσματα με πυκνότητα 319,3 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο.  

Ως πλέον αραιοκατοικημένες περιοχές (24,1 κάτοικοι αν τ.χ) χαρακτηρίζονται, όπως είναι 
αναμενόμενο, οι ορεινές καθώς και οι τρεις διοικητικές περιφέρειες διαθέτουν σημαντική 
διαρροή πληθυσμού από τις ορεινές προς τις πεδινές περιοχές και, κυρίως στα αστικά κέντρα 
εντός ή/και εκτός της χωρικής ενότητας.  



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

173

Η αναλυτική παρουσίαση της χωρικής διάστασης των περιφερειακών ανισοτήτων προχωρά 
σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο, «φωτίζοντας» τις σχετικές πτυχές του ζητήματος ανά διοικητική 
Περιφέρεια.  

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Κρήτης η χωρική θεώρηση έχει συμπεριληφθεί σε αντίστοιχη 
ενότητα στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης τόσο στην ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και την SWOT ανάλυση όσο και στην αναπτυξιακή της πρότασης για την 4η 
Προγραμματική Περίοδο. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται εκτενώς οι ενδοπεριφερειακές 
διαφοροποιήσεις, ήτοι: 

Διαφοροποίηση βόρειας ζώνης (υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων), 
ενδοχώρας (πολυάριθμοι οικισμοί, φυσικό - ιστορικό περιβάλλον και αγροτουρισμός) και 
νότιας ζώνης (θερμοκήπια, τουριστικές αναπτύξεις, φυσικό ιστορικό περιβάλλον).  

Διαφοροποίηση μεταξύ των νομών, με τους Νομούς Ρεθύμνης και Λασιθίου να υστερούν ως 
προς τους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Διαφοροποιήσεις ως προς τα γεωγραφικά – πληθυσμιακά δεδομένα μεταξύ των τεσσάρων 
νομών. 

Ως προς την αστική ανάπτυξη αναφέρονται οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικού τύπου 
ενώ γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη,  η θεώρηση της οποίας 
βασίζεται αφενός στις προβλέψεις του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 1486 / 2003).και, αφετέρου 
στην κατάταξη των Δήμων σε αστικούς - ημιαστικούς - αγροτικούς  σύμφωνα με τα κριτήρια 
του ΟΟΣΑ  και την επίσημη κατηγοριοποίηση της ΕΣΥΕ (2001). 

Οι απαιτήσεις για βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ορεινή ενδοχώρα και τη νότια ζώνη 
αφορούν υποδομές υγείας-πρόνοιας και μεταφορών (υψηλότερη αναλογία γεροντικού 
πληθυσμού), ενώ στη βόρεια ζώνη η βελτίωση των υποδομών αφορά την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών πόλων και την άμβλυνση των πιέσεων που δημιουργεί η 
έντονη τουριστική ανάπτυξη και τα μεγάλα αστικά κέντρα στο φυσικό περιβάλλον.  

Επιπλέον, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες (με βασικό ζήτημα την υστέρηση ως προς τους 
ρυθμούς ανάπτυξης των Νομών Ρεθύμνου και Λασιθίου), δημιουργούν την ανάγκη 
εξειδίκευσης του ρόλου των αστικών κέντρων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ενδοχώρας 
και του νότου. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η αστική ανάπτυξη όσο και η ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών 
περιοχών αποτελούν διακριτούς στόχους (ειδικοί στόχοι) της Περιφέρειας για την 4η 
προγραμματική περίοδο. 

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η χωρική προσέγγιση του Προγράμματος εστιάζεται στη 
διαφοροποιημένη προσέγγιση της προβληματικής της νησιωτικότητας και συγκεκριμένα στη 
λογική μικρών – μεγάλων νησιών επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των νησιών από 
πλευράς ανάπτυξης και αντιμετώπισης των αναγκών τους με την προσέγγιση των «δυο 
ταχυτήτων» όπως παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1487 / 2003). 

Ειδικότερα, η χωρική προσέγγιση του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
αναφέρεται στα ανεπτυγμένα οικονομικά και διοικητικά νησιά / κέντρα, στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 
και υφίσταται τώρα η ανάγκη του ποιοτικού άλματος τόσο σε διοικητικό, όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο. 

Στα μικρότερα νησιά, στα οποία οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρής 
κλίμακας και αποτελέσματος και στα οποία υπάρχει ακόμη ευρύ πεδίο για ενέργειες, που θα 
οδηγήσουν στην οικονομική και κοινωνική ενδοπεριφερειακή σύγκλιση.  Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση επεκτείνεται στην ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου καθώς γίνεται μια ταξινόμηση στη βάση της λογικής Μικρά – Μεγάλα Νησιά ή/και 
Ανεπτυγμένα – Προς ανάπτυξη Κέντρα.  

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαπιστώνεται ότι στο πλαίσιο της λεγόμενης «διπλής 
περιφερειακότητας» γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού κάποιων περιοχών στην 
Περιφέρεια, με ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά, κυρίως γεωφυσικά και δημογραφικά, τα 
οποία αναφέρονται στην αστικότητα, στην ορεινότητα, στην αραιοκατοίκηση και στον αγροτικό 
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χαρακτήρα, σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος. Παράλληλα, προσδιορίζονται, τα μικρά 
νησιά (με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων), ως περιοχές ιδιαίτερων παρεμβάσεων 
σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1473 / 2003). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά των συγκεκριμένων τύπων περιοχών, μπορούν σε ένα βαθμό να 
προσδιορίσουν και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
και νησιών και ως εκ τούτου και τις ανάγκες τους για άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / 
διανομαρχιακών-διανησιωτικών ανισοτήτων, ο οποίος είναι και ένας από τους Στρατηγικούς 
Στόχους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Η πολλαπλή αυτή περιφερειακότητα, διπλή για τα μεγαλύτερα νησιά και τριπλή για τα 
μικρότερα, αποτελεί ένα μόνιμο μειονέκτημα της Περιφέρειας στις παρούσες κοινωνικό-
οικονομικές συνθήκες. 

8.2 Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση του 
βαθμού που η επιλεχθείσα στρατηγική του Προγράμματος είναι 
συνεκτική και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των 
συγκεκριμένων υποπεριοχών που έχουν προσδιορισθεί στην 
προηγούμενη ενότητα. 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου σύμφωνα με 
την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, καταλήγει κατά την άποψη της Αξιολόγησης σε 
ιεραρχημένες κοινές ανάγκες των υπο – περιοχών που συνθέτουν τη χωρική ενότητα.  

Η συνεκτικότητα της στρατηγικής εκτιμάται σε ποιοτικούς όρους, μέσω της συσχέτισης 
των στόχων του προγράμματος με τις ανάγκες των υποπεριοχών της Χωρικής Ενότητας 
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  Προκύπτει ότι η συνεκτικότητα της στρατηγικής 
του Προγράμματος και η κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων υποπεριοχών από τους 
στόχους της, κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

Ειδικότερα: 

• Η εξειδίκευση του ρόλου των αστικών κέντρων, θα αναδειχθεί μέσω των συγκριτικών 
τους πλεονεκτημάτων και θα επιτευχθεί τόσο με την αναβάθμιση των υποδομών 
προσπελασιμότητας της χωρικής ενότητας (ανάγκες 1, 2, 3) δηλαδή των οδικών αξόνων, 
των λιμανιών και του αεροδρομίου, όσο και της χρήσης της υπάρχουσας τεχνολογικής 
εμπειρίας (από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, κ.α.). Η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (ανάγκες 11, 15) και της καινοτομίας (ανάγκες 10, 12, 
13, 8) θα συμβάλει ενεργά στην ανάδειξη των δυναμικών αστικών κέντρων σε πόλους 
ανάπτυξης περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Η εξειδίκευση των αστικών 
κέντρων στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον τουρισμό και στην 
μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων θα οδηγήσει στη σταδιακή εξειδίκευση του 
καθενός από αυτά με αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξή τους σε συνδυασμό με την 
παράλληλη ανάπτυξη των προς ανάπτυξη περιοχών.     

• Για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών η στρατηγική του προγράμματος 
εστιάζεται στην αειφόρο ανάπτυξή τους, δηλαδή α) την ενίσχυση των παραγωγικών 
επενδύσεων στις αγροτικές κοινωνίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη διάχυση 
της καινοτομίας (Στόχος 1, 3, 6), β) την αναβάθμιση των υποδομών υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας (Στόχος 2), γ) την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης 
στις πολιτικές (Στόχος 3). Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών, η διασφάλιση της οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας του αγροτικού χώρου, 
ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας της γεωργίας, η διαφοροποίηση της οικονομίας των 
αγροτικών περιοχών, η δημιουργία δικτύων των αγροτικών κοινωνιών με τους πόλους 
ανάπτυξης της χωρικής ενότητας, αποτελούν βασικά σημεία τα οποία πρόκειται να 
αντιμετωπισθούν από το μείγμα πολιτικής που προωθείται για τις τρεις διοικητικές 
περιφέρειες στην 4η Προγραμματική Περίοδο.  

• Η ενίσχυση της χωρικής συνοχής των ορεινών περιοχών (εσωτερικά και εξωτερικά) 
πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της προώθησης α) ενός πολυλειτουργικού πρότυπου 
ανάπτυξης σε επιχειρηματική βάση (βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αγροτουρισμός, 
ήπια τουριστική ανάπτυξη) (ανάγκες 1, 2, 5, 7, 11, 15) και β) λειτουργικών διασυνδέσεων 
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με τα γειτονικά αστικά κέντρα (ανάγκες 1, 7, 8).  

Τέλος, η ανάπτυξη των μικρών νησιών θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης των βασικών 
τους υποδομών για την ενίσχυση της φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμοτητάς τους 
(ανάγκη 2) και ως εκ τούτου τη συγκράτηση του πληθυσμού τους σε αυτά. Επιπλέον, η 
περιβαλλοντική μέριμνα για την ανάδειξη και διατήρηση του δομημένου περιβάλλοντος 
(ανάγκη 8, 9) αποτελούν προϋποθέσεις της ανάπτυξης των νησιών. Η διοικητική ενίσχυση και 
η εξασφάλιση υποδομών υγείας (ανάγκη 7) θα δράσει ενισχυτικά στην αναπτυξιακή 
στρατηγική της Χωρικής Ενότητας για το νησιωτικό χώρο.  
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Πίνακας 35 Πίνακας συσχέτισης των αναγκών και των στόχων της Χ.Ε. ανά υποπεριοχή 

ΣΤΟΧΟΙ Χ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Αν. 1: Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και της 
σύνδεσης των περιφερειών της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» με τη 
λοιπή χώρα (διπλή περιφερειακότητα). Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 2: Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και 
δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 4: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών στην 
ποιότητα ζωής και στην απασχόληση. Α, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Ν Α, Ν Α, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 5: Ενεργητικές πολιτικές μείωσης της ανισοκατανομής της απασχόλησης ενδό- 
περιφερειακά και δια-περιφερειακά, ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Α, Χ, Ο, Ν Α, Ν Α, Χ, Ο, Ν Α, Ν Α, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 6: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρωπίνου δυναμικού 
αναβαθμίζοντας τις υποδομές εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, μεταξύ 
άλλων, τις νέες τεχνολογίες. Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 7: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφερειακής δημόσιας διοίκησης και 
της αυτοδιοίκησης με έμφαση στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της 

Α, Ν 
Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 
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παραγωγικότητας μέσω των ΤΠΕ. 

Αν. 8: Αυξημένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού 
περιβάλλοντος με σημαντική χωρική διασπορά. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Ν Α, Χ, Ν Α, Χ, Ν Α, Ν 

Αν. 9: Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για τα δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα 
απορρίμματα. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 10: Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργιών και συνεργασιών για 
το Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Αν. 11: Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης των περιφερειακών οικονομιών, 
ενσωμάτωση πρακτικών τοποθέτησης των τοπικών προϊόντων στις εθνικές και 
διεθνείς αγορές, προτεραιότητα προώθησης των προϊόντων με ονομασία 
προέλευσης. Α, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν.12: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας «ευκαιρίας» έναντι της επιχειρηματικότητας 
«ανάγκης», προώθηση νέας επιχειρηματικότητας και της διείσδυσης των ΤΠΕ. 
Διασύνδεση της έρευνας και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών με την οικονομία. Α, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν Α, Ν Α, Χ, Ν Α, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 13: Δημιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας, 
για την προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού και ανάπτυξη της 
καινοτομίας (τεχνολογικής και μη). Α, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν Α, Ν Α, Χ, Ν Α, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Α, Ν 

Αν. 14: Διασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών. Α, Χ, Ο, Ν 
Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν Α, Ν Α, Χ, Ο, Ν  Ν Α, Ν 
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ΣΤΟΧΟΙ Χ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Αν. 15: Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων, 
μείωση της εποχικότητας. Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού με χρήση των 
συγκριτικών φυσικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, 
Ο, Ν Α, Χ, Ο, Ν 

Α, Χ, Ο, 
Ν Ν Α, Ν 

 

Α: ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,  Χ: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Ο: ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Ν: ΝΗΣΙΑ 
 



Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου / 3ο Παραδοτέο 

 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 

179

8.3 Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση του 
βαθμού που οι επιμέρους άξονες προτεραιότητας του 
Προγράμματος ενσωματώνουν / προβλέπουν παρεμβάσεις για την 
κάλυψη των αναγκών των περιοχών αυτών. 

Οι συνιστώσες της χωρικής θεώρησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΠΕΠ της Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου αφορούν σε συγκεκριμένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις 
ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές. Για κάθε χωρικό σύνολο ακολουθεί η περιγραφή των 
προτεραιοτήτων ανάπτυξης στη βάση της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης που 
προηγήθηκε του προγραμματισμού. 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Η αστικότητα στο νησιωτικό χώρο διαφοροποιείται καθώς 
ουσιαστικά σε κάθε νησί αναπτύσσεται και ένα τουλάχιστο αστικό κέντρο το μέγεθος και ο 
δυναμισμός του οποίου συνδέεται άλλοτε με το μέγεθος του συγκεκριμένου νησιού και άλλοτε 
με το νησιωτικό σύνολο στο οποίο αυτό βρίσκεται. Το ίδιο διαφοροποιείται και η έννοια του 
πόλου ανάπτυξης σε σχέση με τις ηπειρωτικές χωρικές ενότητες. Καθώς η συγκεκριμένη 
χωρική ενότητα περιλαμβάνει την Κρήτη, τα μεσαίου μεγέθους νησιά του Βορείου Αιγαίου και 
τα νησιωτικά συμπλέγματα του Νοτίου Αιγαίου, τα αστικά κέντρα που μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου είναι το 
Ηράκλειο και τα Χανιά στο βόρειο άξονα της Κρήτης και άλλα μεσαίου μεγέθους αστικά 
κέντρα στα λοιπά χωρικά σύνολα της ενότητας. Πρόκειται για αστικά κέντρα με εξειδίκευση 
στις υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, έρευνα, τον τουρισμό, αλλά και στην μεταποίηση των 
αγροτικών προϊόντων των νησιών. 

Τα αστικά κέντρα αναμένεται να αποτελέσουν δυναμικούς αναπτυξιακούς πόλους στο 
ιεραρχημένο αστικό σύστημα της χώρας μέσα από τους οποίους με την εγκατάσταση 
επιχειρήσεων θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη, θα ενδυναμωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό των 
Περιφερειών και θα εγκατασταθεί το νέο επιδιωκόμενο αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο και θα 
λειτουργήσει προωθητικά και στα λοιπά αστικά κέντρα της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα 
οδηγήσουν σταδιακά στην εξειδίκευση του παραγωγικού προτύπου καθενός από τα κέντρα 
αυτά το οποίο σήμερα, ύστερα από τον περιορισμό της εξάρτησης των αστικών κέντρων από 
τον αγροτικό τους περίγυρο και τις φάσεις αποβιομηχανοποίησης που προηγήθηκαν, 
παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη διαφοροποίηση. Η υλοποίηση της πολιτικής για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα πραγματωθεί συνδυαστικά από όλες τις κατηγορίες 
παρέμβασης του Περιφερειακού Προγράμματος.  

Ανάπτυξη ορεινών περιοχών: Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών μέσω της προώθησης 
ενός πολυλειτουργικού πρότυπου ανάπτυξης και συγκρότησης λειτουργικών δικτυώσεων με 
τα δυναμικά αστικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά από τις κατηγορίες 
παρέμβασης των Θεματικών Προτεραιοτήτων Α και Γ.  

Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών: Η στρατηγική για την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος αποσκοπεί: 

◊ Στη διασφάλιση (βραχυπρόθεσμα) της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών (Κατηγορίες Παρέμβασης Θεματικής 
Προτεραιότητας Β) 

◊ Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των 
αγροτικών περιοχών καθώς και μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που 
συνδυάζει παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
συμβατά με το περιβάλλον και το τοπίο όρια (Κατηγορίες Παρέμβασης 
Θεματικής Προτεραιότητας Γ) 

◊ Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα μέσω της 
οργάνωσης του σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα, με περαιτέρω 
ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που έχει σε μια σειρά προϊόντων αλλά και μεθόδων 
παραγωγής (Κατηγορίες Παρέμβασης Θεματικής Προτεραιότητας Β) 

◊ Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου 
της σαν σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και διατήρησης 
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του αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς (Κατηγορίες 
παρέμβασης Θεματικής Προτεραιότητας Β και Γ) 

◊ Στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μέσω της 
περαιτέρω ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της 
συμβολής τους στη διαφοροποίηση /εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 
(Κατηγορίες παρέμβασης Θεματικής Προτεραιότητας Β και Γ) 

◊ Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση 
των προσφερομένων υπηρεσιών στον πολίτη (Κατηγορίες παρέμβασης 
Θεματικής Προτεραιότητας Β) 

Ανάπτυξη των μικρών νησιών: Η αυτόνομη και διακριτή στρατηγική για την ανάπτυξη των 
μικρών νησιών περιλαμβάνεται, κατά κύριο λόγο, στην πρόταση προγράμματος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η αναβάθμιση των υποδομών (φυσικών και τεχνολογικών), η 
αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών, η χρήση των εφαρμογών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, η ενδογενείς  τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν συστατικά 
στοιχεία της πολιτικής για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Οι σχετικές, με την πολιτική 
αυτή, παρεμβάσεις ταξινομούνται στις Θεματικές Προτεραιότητες Δ για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και Α και Γ για τις λοιπές περιφέρειες.  

 

8.4 Συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίμηση των 
αναμενόμενων επιπτώσεων στις συγκεκριμένες υποπεριοχές από 
την εφαρμογή του Προγράμματος. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου διαρθρώνεται 
από στρατηγική άποψη σε τέσσερις Θεματικές Προτεραιότητες και, από επιχειρησιακή άποψη 
και όσον αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, σε 10 Άξονες Προτεραιότητας με σκοπό 
την αναβάθμιση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας των υποπεριοχών που καλύπτει. 
Σε κάθε μια από τις Θεματικές Παρεμβάσεις προβλέπονται κατηγορίες παρέμβασης και 
ομάδες έργων, η υλοποίηση των οποίων επιφέρει συγκεκριμένες και συνδεόμενες επιπτώσεις 
τόσο στο σύνολο των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας όσο και μεμονωμένα στις 
Αστικές, Αγροτικές, Ορεινές και νησιωτικές περιοχές της.  

Συγκεκριμένα: 

Στη Θεματική Προτεραιότητα Α, μέσω της αναβάθμισης των υποδομών 
προσπελασιμότητας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις: 

 Στα αστικά κέντρα αφορούν στην ανάδειξή τους σε δυναμικούς πόλους ανάπτυξης  
περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. 

 Στις αγροτικές περιοχές, προσδιορίζεται γενικά η δημιουργία δυναμικών δικτύων με 
τους πόλους ανάπτυξης της Χωρικής Ενότητας   

 Στις ορεινές περιοχές, καταγράφονται επιπτώσεις που συνεισφέρουν στην 
προώθηση ενός πολυλειτουργικού πρότυπου ανάπτυξης και συγκρότησης 
δικτυώσεων με τα δυναμικά αστικά κέντρα.  

 Στα νησιά, τέλος, εκτιμάται η σώρευση αλλαγών που αφορούν στη συγκράτηση του 
πληθυσμού τους σε αυτά και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας από και προς 
αυτά. 

 

Η Θεματική Προτεραιότητα Β θα συμβάλει: 

 Στη μετεξέλιξη των αστικών κέντρων σε αναπτυξιακούς πόλους, μέσα από την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η εξειδίκευση των αστικών κέντρων στις 
υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, την μεταποίηση των αγροτικών 
προϊόντων θα οδηγήσει, σταδιακά, στην εξειδίκευσή τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή 
τους. 
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 Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας των αγροτικών και ορεινών περιοχών 
καθώς και των μικρών νησιών και τη συγκράτηση του πληθυσμού σε αυτές μέσω 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού τους και την 
ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της υπαίθρου.  

 

Η Θεματική Προτεραιότητα Γ συμβάλλει πολλαπλά: 

 Στην αναβάθμιση των αστικών κέντρων τόσο ως χώρων κατοικίας όσο και ως 
περιοχών εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας.  

 Στη διαφοροποίηση του προτύπου της ανάπτυξης των αγροτικών, ορεινών και 
νησιωτικών περιοχών και τη διασφάλιση συνθηκών αειφορίας και βιώσιμης 
χρήσης των πόρων (τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών). 

 

Η Θεματική Προτεραιότητα Δ επιφέρει επιπτώσεις στην άρση της απομόνωσης των μικρών 
νησιών και στην ενίσχυση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων ώστε να καταστούν 
ανταγωνιστικά σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες νησιωτικές οικονομίες της Χωρικής 
Ενότητας. 

Η αναλυτική σύνδεση των αναμενόμενων επιπτώσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του 
Προγράμματος με τις υποπεριοχές της Χωρικής Ενότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31:. 

 
Πίνακας 36 Αναμενόμενες επιπτώσεις και υποπεριοχές προγράμματος 

ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

Βελτίωση των συνδέσεων ζωνών με έντονη 
παραγωγικότητα του α’ γενή τομέα με πύλες 
εξόδου της Περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια) ή 
αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές ευρείας 
κατανάλωσης. 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της 
διασύνδεσης αναπτυγμένων τουριστικών ζωνών.

 

Χ 

   

Βελτίωση της προσπελασιμότητας, 
κυκλοφοριακή εξυγίανση και αισθητική 
αναβάθμιση των οδικών αρτηριών του αστικού 
ιστού των πόλεων της Κρήτης 

 

Χ 

   

Βελτίωση των υποδομών και της δικτύωσης των 
περιφερειακών και τοπικών λιμανιών της 
Περιφέρειας με αποτέλεσμα την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (ημεδαποί 
και αλλοδαποί) και τη διακίνηση προϊόντων. 

  

 

Χ 

 

 

Χ 

 

Μείωση τροχαίων ατυχημάτων  Χ Χ Χ  

ΑΠ. 1: Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Κρήτης 

Ενίσχυση μακροπρόθεσμα της εσωτερικής 
συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο 
εσωτερικό της Περιφέρειας 
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(συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) σε 
γεωγραφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς 
όρους. 

Χ Χ 

Βελτίωση των συνδέσεων περιοχών με αγροτικές 
και μεταποιητικές δραστηριότητες με τις πύλες 
εξόδου της Περιφέρειας (κυρίως λιμάνια), τα 
αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές. 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της 
διασύνδεσης τουριστικών ζωνών με πύλες 
εισόδου / εξόδου. 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτίωση της προσπελασιμότητας και 
κυκλοφοριακή εξυγίανση των οδικών αρτηριών   

Χ Χ Χ  

Βελτίωση των υποδομών και της δικτύωσης των 
περιφερειακών και τοπικών λιμανιών της 
Περιφέρειας με αποτελέσματα, αφενός την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
και, αφετέρου, τη διακίνηση προϊόντων. 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτίωση της ασφάλειας / μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων. 

Χ Χ Χ  

Άξονας Προτεραιότητας 2: 
Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

Ενίσχυση μακροπρόθεσμα της εσωτερικής 
συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο 
εσωτερικό της Περιφέρειας, συμβολή στην 
άμβλυνση των προβλημάτων της 

   Χ 
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

νησιωτικότητας. 

Αύξηση του συνολικού μόνιμου πληθυσμού και 
συγκράτηση των παραγωγικών ηλικιών 

Χ Χ Χ Χ 

Άρση των αρνητικών επιπτώσεων της 
νησιωτικότητας 

   Χ 

Προσέλκυση νέων επενδύσεων και επισκεπτών Χ Χ Χ Χ 

ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

Αύξηση ενεργειακής επάρκειας Χ Χ Χ Χ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων μέσω της διεύρυνσης των αγορών 
και του τεχνολογικού και οργανωτικού 
εκσυγχρονισμού τους. 

Χ    

Προώθηση της καινοτομίας. Χ Χ Χ  

Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της περιφέρειας και την δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης.  

Χ    

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού τομέα. 

Χ Χ Χ Χ 

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Χ   Χ 
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

επιχειρήσεων μέσω αναβάθμισης του 
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού 
τους και διεύρυνση των αγορών. 

Προώθηση της καινοτομίας, τεχνολογικής και μη. Χ   Χ 

Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της περιφέρειας.  

Χ Χ Χ Χ 

Επιχειρηματικότητα στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού τομέα. 

Χ Χ Χ Χ 

Διεύρυνση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες της Περιφέρειας και  
εδραίωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας σε 
περιφερειακό επίπεδο 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτιωμένη πρόσβαση των κατοίκων και 
επισκεπτών σε υπηρεσίες και κοινωνικές 
παροχές 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Χ Χ Χ  

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

Αύξηση των ΜΜΕ που εγκαθίστανται στην 
Περιφέρεια - προσέλκυση νέων άμεσων 
επενδύσεων 

   Χ 
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

Αύξηση του ΑΕΠΠ Χ Χ Χ Χ 

Αύξηση της απασχόλησης Χ Χ Χ  

Αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων 
του τουριστικού τομέα 

Χ Χ Χ  

Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων  

Χ Χ Χ  

Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών    Χ 

Διεύρυνση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες της Περιφέρειας και  
εδραίωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας σε 
περιφερειακό επίπεδο 

   Χ 

Ολοκλήρωση των υποδομών που διασφαλίζουν 
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και την 
ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού 
στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο της Κρήτης. 

χ χ Χ  

Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης 
λυμάτων και στερεών απορριμμάτων στην 
Κρήτη. 

χ χ χ  

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Κρήτης 

Ενδυνάμωση του σύγχρονου πολιτισμού. χ χ χ Χ 
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

Καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης (α’ βάθμια και 
β’ βάθμια). 

Χ χ χ  

Αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, μουσείων 
κλπ.  

χ χ χ Χ 

Διάσωση, προβολή και απόδοση σε χρήση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτουργώντας 
υποστηρικτικά στη βαθύτερη γνώση της Κρήτης, 
στη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα 
πολιτιστικά αγαθά και στην ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας. 

χ χ χ χ 

Ενδυνάμωση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη 
θεματικού τουρισμού. 

χ χ χ χ 

Θωράκιση των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών όσον αφορά την πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.  

χ χ χ χ 

Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά 
βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών 
της Περιφέρειας. 

χ χ χ χ 

Διαφοροποίηση / ανάδειξη / ενδυνάμωση της 
ταυτότητας των επιλεγμένων πόλεων/περιοχών 
και ενδυνάμωση των δικτύων συνεργασίας  

χ    
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών 
περιοχών και της υπαίθρου. 

χ χ χ  

Ολοκλήρωση των υποδομών που διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής  

Χ Χ Χ Χ 

Προστασία / διατήρηση και ορθολογική 
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

 Χ Χ Χ 

Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης 
στερεών απορριμμάτων . 

Χ Χ Χ Χ 

Διάσωση, προβολή και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς με παράλληλη 
ενδυνάμωση του σύγχρονου πολιτισμού και 
αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, μουσείων 
κλπ 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και αρχικής 
κατάρτισης. 

Χ Χ Χ  

Δημιουργία προϋποθέσεων αναβάθμισης του 
τουριστικού προϊόντος. 

Χ Χ Χ Χ 

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 

Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
καταστάσεων υψηλού κινδύνου.  

Χ Χ Χ Χ 

 Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά Χ Χ Χ  
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών 
της Περιφέρειας.  

Διάχυση της ανάπτυξης, μέσω λειτουργικών 
διασυνδέσεων των νησιών αλλά και των ορεινών 
/ μειονεκτικών περιοχών εντός των νησιών, με τα 
αστικά / ημιαστικά κέντρα και τις πύλες εισόδου / 
εξόδου κάθε νησιού. 

Χ Χ Χ Χ 

Βελτίωση ποιότητας ζωής και συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης. 

Χ Χ Χ Χ 

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Χ Χ Χ Χ 

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

Εξασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων. Χ Χ Χ Χ 

Ενίσχυση αναγκαίων υποδομών περιβάλλοντος.    Χ 

Προστασία και διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

   Χ 

Συμπλήρωση – Βελτίωση βασικών υποδομών 
μεταφορών (λιμάνια –δρόμοι). 

   Χ 

ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και 
Συνεργασία στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και σύνδεσή τους 
με τουριστική δραστηριότητα. 

   Χ 
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ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ Άξονες προτεραιότητας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΑ 

Βελτίωση της διαχείρισης και διανομής ύδατος.    Χ 

Εφαρμογή ειδικών δράσεων εξισορρόπησης 
πρόσθετου κόστους οφειλόμενου στο μικρό 
μέγεθος της αγοράς και της δυσκολίας 
προσβασιμότητας και χωρικού κατακερματισμού.

   Χ 

Βελτίωση υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα 
(εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια). 

   Χ 
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9 Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία 
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9. Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία 

9.1 Ορισμός και Κριτήρια καθορισμού της Κοινοτικής Προστιθέμενης 
Αξίας 

Η Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον 
της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συμφωνούν 
στο ότι η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. μετά το έτος 2006 πρέπει να επιδιώξει τη 
μεγιστοποίηση της Προστιθέμενης Αξίας των Παρεμβάσεων της Ε.Ε., ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
πολιτικών που παρέχουν στήριξη εκτός του Στόχου 1.  Η Προστιθέμενη Αξία ορίζεται ως η 
διεργασία που έγινε εφικτή ή δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί, χωρίς την Κοινοτική 
βοήθεια.16  

Η έννοια της Προστιθέμενης Αξίας μπορεί να καθοριστεί βάσει των κατωτέρω κατηγοριών 
που εμπερικλείει: 

1. Προστιθέμενη Αξία Συνοχής: Μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
διαπεριφερειακά και ενδοπεριφερειακά, μετρήσιμη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως δημιουργία ή διατήρηση απασχόλησης, δραστηριότητες Έρευνας και ανάπτυξης. 

2. Πολιτική Προστιθέμενη Αξία: Βελτιωμένη «ορατότητα» της ΕΕ, αυξημένη ανάμιξη, των 
παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στις πολιτικές και στις 
συζητήσεις της Ε.Ε. 

3. Προστιθέμενη Αξία της Πολιτικής: Αυξημένες δαπάνες για την περιφερειακή ανάπτυξη σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, καινοτομία στην 
πολιτική. 

4. Επιχειρησιακή Προστιθέμενη Αξία: Η προστιθέμενη αξία του θεσμικού συστήματος των 
Διαρθρωτικών Ταμείων σε όλα τα στάδια εφαρμογής (Σχεδιασμού, ανάλυσης, 
διαμόρφωσης της στρατηγικής, προγραμματισμού και χρηματοδότησης, διαβούλευσης, 
χρηματοδοτικής κατανομής, παρακολούθησης και αξιολόγησης). 

5. Εκμάθηση Προστιθέμενης Αξίας: Ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση καλών πρακτικών 

Η εκτίμηση της ΚΠΑ του ΠΕΠ Κ-ΝΑ θα λάβει υπόψη της αυτή την κατηγοριοποίηση. 

9.2 Συμβολή του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στην 
εξασφάλιση της μεγιστοποίησης της Κοινοτικής Προστιθέμενης 
Αξίας 

Το ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου θα πρέπει να ικανοποιεί τα 
παρακάτω κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβολή του στη μεγιστοποίηση της 
Κοινοτικής Προστιθέμενης Αξίας. 

Προστιθέμενη Αξία Συνοχής:  Μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
διαπεριφερειακά και ενδοπεριφερειακά, μετρήσιμη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως δημιουργία ή διατήρηση απασχόλησης, δραστηριότητες Έρευνας και ανάπτυξης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα, το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Χωρικής 
Ενότητας παρουσιάζει σημαντική συνάφεια με τις Κοινοτικές Προτεραιότητες, όπως αυτές 
εκφράζονται μέσα από τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και τις 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Παράλληλα, μέσω του στρατηγικού του στόχου περί άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και μέσω των παρεμβάσεων για ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών, 
το Πρόγραμμα συμβάλει επίσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της Χωρικής Ενότητας 
και κατ’ επέκταση, με τη βελτίωση των αναπτυξιακών δεικτών της Χωρικής Ενότητας στο 
σύνολό της, από το σύνολο των παρεμβάσεων του, συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή της Χώρας και της ΕΕ. Η συμβολή αυτή αυξάνει με την εξασφάλιση της 

                                                      

 
16 The Added Value of the Structural Funds : A Regional Perspective, IQ – Net Report on the Reform of the Structural Funds, 2003 
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προσθετικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας των κοινοτικών πόρων, μέσω της 
μόχλευσης τόσο αμιγώς Εθνικών Δημόσιων πόρων, όσο και ιδιωτικών. 

Πολιτική Προστιθέμενη Αξία: Βελτιωμένη «ορατότητα» της ΕΕ, αυξημένη ανάμιξη, των 
παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στις πολιτικές και στις 
συζητήσεις της Ε.Ε. 

Υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα, από την άποψη της ενθάρρυνσης, σε περιφερειακούς και 
τοπικούς οργανισμούς, να αναμιχθούν στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών και στην 
πολιτική διαβούλευση και με τον τρόπο αυτό να «διεθνοποιήσουν» τις λειτουργίες τους. Στο 
Περιφερειακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας το παραπάνω κριτήριο ικανοποιείται από 
την ποιότητα της εταιρικής σχέσης και την ευρύτητα της διαβούλευσης που αναπτύχθηκε από 
τις αρχές Μαΐου 2006 με τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς εταίρους έως την ημερομηνία 
επίσημης υποβολής. Επιπροσθέτως, η αποδοχή του εν λόγω Προγράμματος από τα 
Περιφερειακά Συμβούλια των τριών διοικητικών περιφερειών της Χωρικής Ενότητας 
τεκμηριώνει την ύπαρξη της εταιρικής σχέσης και της διαβούλευσης που αναπτύχθηκε κατά 
το σχεδιασμό του προγράμματος. 

Προστιθέμενη Αξία της Πολιτικής:  Αυξημένες δαπάνες για την περιφερειακή ανάπτυξη σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, καινοτομία στην 
πολιτική. 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας ακολουθώντας τον τρέχοντα 
προγραμματισμό του ΕΤΠΑ αφενός εξασφαλίζει αυξημένες δαπάνες για την περιφερειακή 
ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, αφετέρου 
ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνοχή μέσω του ολοκληρωμένου και πολυτομεακού 
χαρακτήρα του και προσφέρει σταθερό πολιτικό περιβάλλον, μέσω του μακροπρόθεσμου – 
πολυετή προγραμματισμού. Τέλος, με τις παρεμβάσεις που ευνοούν την καινοτομία και την 
προώθηση της δικτυωμένης οικονομίας μεγιστοποιείται σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού η 
Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία. 

Επιχειρησιακή Προστιθέμενη Αξία: Η προστιθέμενη αξία του θεσμικού συστήματος των 
Διαρθρωτικών Ταμείων σε όλα τα στάδια εφαρμογής (Σχεδιασμού, ανάλυσης, διαμόρφωσης 
της στρατηγικής, προγραμματισμού και χρηματοδότησης, διαβούλευσης, χρηματοδοτικής 
κατανομής, παρακολούθησης και αξιολόγησης). 

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία έχουν συσχετιστεί με πολλές θεσμικές καινοτομίες στο πεδίο της 
διαχείρισης – διοίκησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο συχνότερα αναφερόμενος τομέας 
προστιθέμενης αξίας που συνδέεται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι η συνεργασία (εταιρική 
σχέση). Αυτή η θεμελιώδης αρχή προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων φαίνεται να 
έχει επιφέρει ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας και του συντονισμού στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και καλύτερης ποιότητας 
παρεμβάσεις για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η εξέλιξη των μεθόδων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης (Υποχρέωση λογοδοσίας) στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει το πώς η 
Προστιθέμενη Αξία έχει προοδευτικά βελτιωθεί. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες σχεδιασμού του Προγράμματος, όπως περιγράφεται στη σχετική ενότητα, 
διαπιστώνεται ευρεία και στενή συνεργασία των τοπικών φορέων, τόσο μεταξύ τους, όσο και 
με τους κεντρικούς / συντονιστικούς φορείς. Επίσης, η εκπόνηση ενός πολυετούς 
Περιφερειακού Προγράμματος, με καθορισμένα συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης και 
αξιολόγησης, εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη βελτίωση του συστήματος λειτουργίας των 
Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Εκμάθηση Προστιθέμενης Αξίας: Ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση καλών πρακτικών 

Η εκμάθηση είναι ζωτικό συστατικό του προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων. Τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία έχουν προσφέρει ένα εξαιρετικά σταθερό, αλλά και προσαρμόσιμο 
πολιτικό πλαίσιο, το οποίο προάγει δυναμικά την εκμάθηση και την καινοτομία. Σε κάποιες 
περιφέρειες της Ε.Ε., τα ταμεία βοήθησαν στη θεσμοποίηση ενός «αντανακλαστικού 
εκμάθησης» ως τμήμα της στερεότυπης παράδοσης της περιφερειακής πολιτικής οικονομικής 
ανάπτυξης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 
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Πίνακας 37 Δείκτες Κορμού Περιφέρεια Κρήτης 

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη      

Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης 16 11 

Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθμό των 
έργων / υποέργων που αφορούν στις  ενισχύσεις για έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε υποδομές για 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύμβαση 
αποτελεί έργο.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ, τα οποία έχουν αντίστοιχες 
δράσεις.  

Αριθμός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων με 
ερευνητικά ιδρύματα  - - 

Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθμό των 
έργων / υποέργων που αφορούν  στις ενισχύσεις για 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών 
ιδρυμάτων. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο. 

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ, τα οποία έχουν αντίστοιχες 
δράσεις. 
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 2007-
2013. 

Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ      

Αριθμός «έργων» 220 225 
Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός των έργων ταυτίζεται με τον αριθμό 
των συμβάσεων.   

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ.  

Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) 33 40 Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την 

ίδρυση / δημιουργία μιας επιχείρησης από το Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ. 

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται 
(μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) 682 660 

Δείκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ  και αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση 
επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ. 

 Επαγόμενες Επενδύσεις (€million) 69.8 56 
Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων 
επενδύσεων και αφορά στο  σύνολο της ιδιωτικής και 
δημόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα 
ΠΕΠ. 

Κοινωνία της Πληροφορίας        

Αριθμός Έργων  122 - 

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε 
υποδομής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται με 
τη σύμβαση.   

Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και ΠΕΠ  
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 2007-
2013. 
.  

Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από 
ευρυζωνικά  - - Αναφέρεται στον πληθυσμό που έχει δυνατότητα 

πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα μετά την υλοποίηση των 
Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και τα ΠΕΠ με αντίστοιχες 
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έργων υποδομών.  δράσεις. 
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 

Μεταφορές        

Αριθμός Έργων  25 30 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των 
μεταφορών (οδικά, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 
 

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων 
εντός ΤΕΝ (χλμ)  24.3 - Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ 

που ολοκληρώνονται.   

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 
(μεταβατικές περιφέρειες). 
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 2007-
2013. 
. 

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων 
δρόμων  261,4 150 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / 

κατασκευάζονται από το Πρόγραμμα.  Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ  

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός 
ΤΕΝ (χλμ) - - Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ 

που ολοκληρώνονται.   

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 

Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών - - Αφορά σε μικρές δράσεις αναβάθμισης / ασφάλειας σε 

σιδηρόδρομους εκτός ΤΕΝ  

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και  
ΠΕΠ  
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς  
 

   
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ 
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ Αττικής 
και το ΕΠΠΕΡΑΑ  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας        

Αριθμός Έργων  - - 
Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύμβαση) για την δημιουργία 
υποδομών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 
5 Μεταβατικών Περιφερειών.  
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 

Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας (MW) 
 

- - 
Δείκτης που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να χρησιμοποιηθεί 
στις Περιφέρειες που έχουν αντίστοιχες δράσεις και δεν 
περιλαμβάνεται.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 
5 Μεταβατικών Περιφερειών. 
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
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τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 

Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από 
επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)     

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 
5 Μεταβατικών Περιφερειών. 
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 
2007-2013. 
 

Περιβάλλον       
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων  80.000  100.000 Αναφέρεται στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από δίκτυα 

ύδρευσης που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ  

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων  

70.000 80.000  Αναφέρεται στον προβλεπόμενο ισοδύναμο πληθυσμό που 
θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων  1 8 Αναφέρεται στον προβλεπόμενο αριθμό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών  20 5 Αναφέρεται στον αριθμό των ΧΑΔΑ και λοιπών περιοχών 
που θα αποκατασταθούν  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Πρόληψη Κινδύνων        

Αριθμός Έργων  1 10 
Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, 
αντιπυρικής προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται στην 
πρόληψη κινδύνων   

Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική 
αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας 
δασών  

620.000 - Το σύνολο του πληθυσμού της κάθε Περιφέρειας  

Συνδράμουν τα ΠΕΠ 
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ .Δεν υπάρχουν στο ΠΕΠ 2007-
2013. 

Τουρισμός      

Αριθμός έργων  118 120 

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για 
υποδομές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, μαρίνες, σε κάθε 
ενίσχυση για την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού 
καθώς και στην ενίσχυση της κάθε επιχειρήσεις στο τομέα 
του τουρισμού. Η σύμβαση ταυτίζεται με το έργο.    

Συνδράμουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ  
 

Εκπαίδευση        

Αριθμός Έργων  132 150 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά 
και εξοπλισμοί) στο τομέα της Εκπαίδευσης  Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ   

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών  36.600 50.000 Το σύνολο των ωφελούμενων μαθητών από όλες τις 
προαναφερόμενες παρεμβάσεις  Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ   
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Υγεία       

Αριθμός Έργων  12 15 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά 
και εξοπλισμοί) στο τομέα της Υγείας  Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ  

Αστική Ανάπτυξη        
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση        

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
και της ελκυστικότητας των πόλεων  54   

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, 
ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. 
(Μόνο τιμή βάσης)  

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ  
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ  και υπάρχουν στο ΠΕΠ 2007-
2013.Θα προσδιοριστούν από τα 
Επιχειρησιακά Σχέδια Αστικής 
Ανάπτυξης των πόλεων 

Ανταγωνιστικότητα      

Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων 
τεχνολογιών  

-  

Αναφέρεται στα έργα για την δημιουργία δομών στήριξης 
της επιχειρηματικότητας, άυλες ενέργειες για την προώθηση 
των επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο 
τιμή βάσης) 

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ 
 
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο 
τρέχον ΠΕΠ . Πιθανόν να υπάρξουν 
στο ΠΕΠ 2007-2013 αν προταθούν 
στα Επιχειρησιακά Σχέδια Αστικής 
Ανάπτυξης των πόλεων. 

Κοινωνική Ενσωμάτωση      

Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για 
μειονεκτούντες ομάδες και νέους 
 

15  

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δομών ,  προώθησης της 
απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο 
τιμή βάσης) 

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ 
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον 
ΠΕΠ πιθανόν να υπάρξουν στο ΠΕΠ 
2007-2013 αν προταθούν στα 
Επιχειρησιακά Σχέδια Αστικής 
Ανάπτυξης των πόλεων και κριθούν 
επιλέξιμες από το ΕΤΠΑ. 
 

• Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide» στις ετήσιες 
εκθέσεις και θα χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με την ένταξη των έργων.     
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Πίνακας 38 Δείκτες Κορμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη         

Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης     

Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθμό των έργων / υποέργων που 
αφορούν στις  ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε 
υποδομές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν 
αντίστοιχες δράσεις. 

Αριθμός «έργων» συνεργασίας 
επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα      

Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθμό των έργων / υποέργων που 
αφορούν  στις ενισχύσεις για συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο. 

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν 
αντίστοιχες δράσεις. 

Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ       

Αριθμός «έργων» 347 340 Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης από το Πρόγραμμα. Ο 
αριθμός των έργων ταυτίζεται με τον αριθμό των συμβάσεων.   

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν  55 45 Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την ίδρυση / δημιουργία 

μιας επιχείρησης από το Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης) 

87 80 Δείκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ  και αφορά τις θέσεις απασχόλησης που 
προκύπτουν από την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

 Επαγόμενες Επενδύσεις (€million) 75,0 66,2 
Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων επενδύσεων και αφορά στο  
σύνολο της ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο 
Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

Κοινωνία της Πληροφορίας         
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Αριθμός Έργων  14 5 Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδομής για την 
ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται με τη σύμβαση.   

Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και ΠΕΠ   

Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  - - 

Αναφέρεται στον πληθυσμό που έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά 
δίκτυα μετά την υλοποίηση των έργων υποδομών. Ο στόχος του δείκτη θα 
προσδιορισθεί αφού εξειδικευτούν οι δράσεις. 

Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και τα ΠΕΠ με 
αντίστοιχες δράσεις. 

Μεταφορές         

Αριθμός Έργων  48 30 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των μεταφορών (οδικά, 
λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)      Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ που 

ολοκληρώνονται.   
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 
(μεταβατικές περιφέρειες). 

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων  110 56 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται από το 

Πρόγραμμα.  Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)     Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.   Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 

Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών     Αφορά σε μικρές δράσεις αναβάθμισης / ασφάλειας σε σιδηρόδρομους εκτός ΤΕΝ  

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ  
 

Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά 
μέσα μαζικής μεταφοράς  

      
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ 
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ 
Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας         

Αριθμός Έργων      Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύμβαση) για την δημιουργία υποδομών ή ενίσχυση 
επενδύσεων για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ 
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών. 

Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την 
    

Δείκτης που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να χρησιμοποιηθεί στις Περιφέρειες που Συνδράμουν το ΕΠ 
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) έχουν αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαμβάνεται.  Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ 
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών. 
 

Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναμου Πετρελαίου)  

      

Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ 
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών. 
 

Περιβάλλον        

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων  8.900 4.000 Αναφέρεται στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από δίκτυα ύδρευσης που 

προβλέπονται στο Πρόγραμμα.  
Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 
ΠΕΠ 

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων  

40.000 5.000  Αναφέρεται στον προβλεπόμενο ισοδύναμο πληθυσμό που θα εξυπηρετείται από 
ΕΕΛ  

Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 
ΠΕΠ 

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων  1 6 Αναφέρεται στον προβλεπόμενο αριθμό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 

ΠΕΠ 

Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών  5 30 Αναφέρεται στον αριθμό των ΧΑΔΑ και λοιπών περιοχών που θα 
αποκατασταθούν  

Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 
ΠΕΠ 

Πρόληψη Κινδύνων       
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

Αριθμός Έργων  4 2 Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας 
και λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων   

Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 
ΠΕΠ 

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από 
δασική αντιπυρική προστασία και άλλα 
μέτρα προστασίας δασών  

184.697 - Το σύνολο του πληθυσμού της κάθε Περιφέρειας. Ο στόχος του δείκτη θα 
προσδιορισθεί κατά τη διαδικασία εφαρμογής.  Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Τουρισμός         

Αριθμός έργων  182 150 

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για υποδομές όπως τουριστικά 
αγκυροβόλια, μαρίνες, σε κάθε ενίσχυση για την προώθηση ειδικών μορφών 
τουρισμού καθώς και στην ενίσχυση της κάθε επιχειρήσεις στο τομέα του 
τουρισμού. Η σύμβαση ταυτίζεται με το έργο 

Συνδράμουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ 

Εκπαίδευση         

Αριθμός Έργων  33 40 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο 
τομέα της Εκπαίδευσης  Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών  9.770 6.800 Το σύνολο των ωφελούμενων μαθητών από όλες τις προαναφερόμενες 
παρεμβάσεις  Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Υγεία        

Αριθμός Έργων  7 20 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο 
τομέα της Υγείας  Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Αστική Ανάπτυξη         

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση         
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των 
πόλεων  

16  - 
Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων 
κλ.π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής 
ανάπτυξης. (Μόνο τιμή βάσης)  

Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα         

Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην 
προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών  

4  - 
Αναφέρεται στα έργα για την δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, 
άυλες ενέργειες για την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιμή 
βάσης) 

Συνδράμουν τα ΠΕΠ 

Κοινωνική Ενσωμάτωση         

Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης για 
μειονεκτούντες ομάδες και νέους 

3  - 
Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δομών ,  προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής 
ανάπτυξης. (Μόνο τιμή βάσης) 

Συνδράμουν τα ΠΕΠ 
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Πίνακας 39 Δείκτες Κορμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΜΗ 

 ΒΑΣΗΣ 
 (2000-2006) 

ΤΙΜΗ 
 ΣΤΟΧΟΣ 

 2013 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη      

Αριθμός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης 8 3 

Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθμό των έργων / 
υποέργων που αφορούν στις  ενισχύσεις για έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε υποδομές για έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο.  

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ, τα οποία 
έχουν αντίστοιχες δράσεις.  

Άμεση Ενίσχυση 
Επενδύσεων στις ΜΜΕ17  

   

Αριθμός «έργων» 424 137 
Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός των έργων ταυτίζεται με τον αριθμό των 
συμβάσεων.   

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ.  

Εκ των οποίων: αριθμός 
ενάρξεων λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια 
μετά την έναρξη) 

127 8 Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την ίδρυση 
/ δημιουργία μιας επιχείρησης από το Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

Αριθμός θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) 

525 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
 

210 
ΜΟΝΙΜΕΣ 

198 
Δείκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ  και αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση επιχειρήσεων 
στο Πρόγραμμα.  

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

 Επαγόμενες Επενδύσεις 
(€million)  41,162 εκ.  31,280 εκ Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων επενδύσεων 

και αφορά στο  σύνολο της ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης για 
Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

                                                      

 

17  δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κανένα δείκτη δράσεις έρευνας, ενέργειας, τουρισμού κλπ.  
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΜΗ 

 ΒΑΣΗΣ 
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ΤΙΜΗ 
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κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραμμα.  

Κοινωνία της Πληροφορίας        

Αριθμός Έργων  3.774 14 Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδομής 
για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται με τη σύμβαση.   

Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και ΠΕΠ   

Επιπρόσθετος πληθυσμός ο 
οποίος καλύπτεται από 
ευρυζωνικά  

0% 1% 
Αναφέρεται στον πληθυσμό που έχει δυνατότητα πρόσβασης σε 
ευρυζωνικά δίκτυα μετά την υλοποίηση των έργων υποδομών.  

Συνδράμουν το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τα ΠΕΠ με 
αντίστοιχες δράσεις. 

Μεταφορές      

Αριθμός Έργων  45 12 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των 
μεταφορών (οδικά, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ 
(χλμ)  

- - Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ που 
ολοκληρώνονται.   

Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ (μεταβατικές 
περιφέρειες). 

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων  175 43 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / 

κατασκευάζονται από το Πρόγραμμα.  Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ  

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρομικών γραμμών  
εντός ΤΕΝ (χλμ) 

- - Ο δείκτης αναφέρεται στα χλμ σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ που 
ολοκληρώνονται.   Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 

Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών - - Αφορά σε μικρές δράσεις αναβάθμισης / ασφάλειας σε 

σιδηρόδρομους εκτός ΤΕΝ  
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και  
ΠΕΠ  

Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
αναβαθμισμένα αστικά μέσα 
μαζικής μεταφοράς  
 

67.109 53.709  Συνδράμουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, 
το ΠΕΠ Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ  

Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας      

Αριθμός Έργων  30 22 Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύμβαση) για την δημιουργία Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
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υποδομών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών 
Περιφερειών.  

Επιπρόσθετη δυναμικότητα για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ και εξοικονόμηση 
ενέργειας (MWh) 

- 41.435 
Δείκτης που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να χρησιμοποιηθεί στις 
Περιφέρειες που έχουν αντίστοιχες δράσεις και δεν 
περιλαμβάνεται.  

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών 
Περιφερειών. 
 

Ετήσια Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας από 
επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)  

-- 12.685  

Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών 
Περιφερειών. 
 

Περιβάλλον     

Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων  

272.417 100% Αναφέρεται στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από δίκτυα 
ύδρευσης που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ  

Επιπρόσθετος ισοδύναμος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων  

100.000 65.000  Αναφέρεται στον προβλεπόμενο ισοδύναμο πληθυσμό που θα 
εξυπηρετείται από ΕΕΛ  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων  1 20 Αναφέρεται στον προβλεπόμενο αριθμό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Αριθμός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  0 10 Αναφέρεται στον αριθμό των ΧΑΔΑ και λοιπών περιοχών που θα 

αποκατασταθούν  Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 

Πρόληψη Κινδύνων      

Αριθμός Έργων  12 8 Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής 
προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων   Συνδράμουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 
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Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από δασική 
αντιπυρική προστασία και άλλα 
μέτρα προστασίας δασών  

249.500 302.000 Το σύνολο του πληθυσμού της κάθε Περιφέρειας  Συνδράμουν τα ΠΕΠ  

Τουρισμός      

Αριθμός έργων  827 103 

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για υποδομές 
όπως τουριστικά αγκυροβόλια, μαρίνες, σε κάθε ενίσχυση για την 
προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και στην ενίσχυση 
της κάθε επιχειρήσεις στο τομέα του τουρισμού. Η σύμβαση 
ταυτίζεται με το έργο.    

Συνδράμουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ  

Εκπαίδευση      

Αριθμός Έργων 34 15 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και 
εξοπλισμοί) στο τομέα της Εκπαίδευσης Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ   

Αριθμός ωφελούμενων 
μαθητών  39.506 42.100 Το σύνολο των ωφελούμενων μαθητών από όλες τις 

προαναφερόμενες παρεμβάσεις  Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ   

Υγεία     

Αριθμός Έργων  22 10 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και 
εξοπλισμοί) στο τομέα της Υγείας  Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ  

Αστική Ανάπτυξη      

Φυσική και Περιβαλλοντική 
Αναγέννηση      

Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
και της ελκυστικότητας των 
πόλεων  

14 7 
Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, 
ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιμή 
βάσης)  

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ  

Ανταγωνιστικότητα      

Αριθμός έργων που αποσκοπεί 
στην προώθηση των 
επιχειρήσεων, 
επιχειρηματικότητα και νέων 

3 2 
Αναφέρεται στα έργα για την δημιουργία δομών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, άυλες ενέργειες για την προώθηση των 
επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιμή 

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ 
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τεχνολογιών  βάσης) 

Κοινωνική Ενσωμάτωση      

Αριθμός έργων / υπηρεσιών για 
τη προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης για 
μειονεκτούντες ομάδες και 
νέους 

6 1 
Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δομών ,  προώθησης της 
απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιμή 
βάσης) 

Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ 

* Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide» στις ετήσιες 
εκθέσεις και θα χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με την ένταξη των έργων.     
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