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1.
•

Εισαγωγή
Γενικά

Το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της
Xωρικής Eνότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», τους επιµέρους γενικούς και ειδικούς
στόχους, καθώς και τις παρεµβάσεις και τα µέσα που εξειδικεύουν τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει την παρακάτω γεωγραφική αναφορά:
GR

GREECE

GR41 VOREIO AIGAIO
GR43 KRITI
GR42 NOTIO AIGAIO
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού
αναπτυξιακού προγραµµατισµού 2007-2013 και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, ενσωµατώνοντας το νέο κανονιστικό
πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ.
Η αρχιτεκτονική της στρατηγικής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ)
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είναι επίσης συµβατή ως προς τις
απαιτήσεις για το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 και ιδίως όσον αφορά στους Στόχους «Σύγκλιση» (εφεξής Στόχος 1) και
«Στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» (εφεξής Στόχος 2) των Ταµείων
(Άρθρο 37 του Κανονισµού 1083/2006). Συνακόλουθα, το ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης –
Νήσων Αιγαίου 2007-2013» αφορά στις ∆ιοικητικές Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου. (Με δεδοµένο ότι, οι δύο πρώτες κατατάσσονται στον Στόχο 1, ενώ η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου στο Στόχο 2, το ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 20072013» χαρακτηρίζεται ως «Multi-objective», µε ταυτόχρονη εφαρµογή του σε Περιφέρειες των
Στόχων 1 και 2).
Η στρατηγική του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» χαρακτηρίζεται από
ενιαία 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 ενισχυόµενων Περιφερειών. Οι
διαφοροποιήσεις αυτές επιφέρουν ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στις
παρεµβάσεις και στα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του Προγράµµατος.
•

Γενικά Χρηµατοδοτικά δεδοµένα.

Το γεγονός ότι το ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» εφαρµόζεται σε
επιλέξιµες Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2, δικαιολογεί τις ιδιαιτερότητες που εµφανίζονται
στη σχέση εθνικών και κοινοτικών πόρων.
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» ανέρχεται σε
1.325.000.178 € και κατανέµεται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής:
Κρήτη: 564.000.000 € ή το 42,5% του συνόλου.
Νότιο Αιγαίο: 350.000.178 € ή το 26,4% του συνόλου.
Βόρειο Αιγαίο: 411.000.000 € ή το 31,1% του συνόλου
Η Κοινοτική Συνδροµή (Κ.Σ.) ανέρχεται σε 871.300.178 εκ €, τα οποία κατανέµονται ανά
διοικητική Περιφέρεια ως εξής:
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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.
•

∆ιάρθρωση του Προγράµµατος

Το παρόν κείµενο του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», διαρθρώνεται
–εκτός από το παρόν εισαγωγικό- στα ακόλουθα κεφάλαια:
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 ∆ιοικητικής
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 20072013 και η (αναθεωρηµένη) Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΣτΛ), 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
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, 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 ΄Αξονες Προτεραιότητας. Ο «συνδυασµός» στρατηγικών / θεµατικών
προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών πολιτικών φαίνεται εποπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΜ. ΠΡΟΤΕΡ. Χ.Ε.
ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Α
Β
Γ
∆

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής
Συνοχής

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΣΤΟΧΟΙ
1, 7, 8
4, 5
2, 3, 6, 8
1, 7, 8
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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 ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» τεκµηριώνονται /
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)

•

∆ράσεις- 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: ∆ιατάξεις Εφαρµογής.
Παρουσιάζονται οι προβλεπόµενες ενότητες, του άρθρο 37, παρ. (ζ) του Κανονισµού (ΕΚ)
1083/2006
Κεφάλαιο 6: Χρηµατοδότηση.
Περιλαµβάνονται οι Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του Προγράµµατος ως ακολούθως:
•

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

•

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

•

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

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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2.

Ανάλυση της Κατάστασης
Προγραµµατικής Περιόδου

κατά

την

Έναρξη

της

2.1.

H Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου και τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της

2.1.1.

Βασικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»

Η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» διαµορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο
αποτελούµενο από περισσότερο από 90 νησιά (µικρά, µεσαία, µεγάλα)1, ενώ διοικητικά
περιλαµβάνει τις τρεις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Όντας νησιωτική
χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από προβλήµατα-ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες-δυνατότητες
που διαµορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και µεσογειακό
επίπεδο. Η «ανάµειξη» των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ασυνέχειας, της αποµόνωσης,
της περιφερειακότητας, της πολυδιάσπασης του χώρου αλλά και της µοναδικής πολιτισµικής
ταυτότητας, συνθέτουν την εικόνα του συγκεκριµένου νησιωτικού χώρου. Το Αιγαίο Πέλαγος
αποτελεί µια περιοχή της Μεσογείου που παρουσιάζει ξεχωριστή βιοποικιλότητα θαλάσσιας
και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας, θέτοντας ως στρατηγική αρχή την προστασία αυτών των
ξεχωριστών οικοτόπων και αποτελεσµατικές δράσεις διαχείρισης, µε τη συµµετοχή των
τοπικών κοινωνικών εταίρων2.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» θεωρείται
ως ενιαία «Περιφέρεια προγραµµατισµού», η οποία ενσωµατώνει οµοειδή χαρακτηριστικά
αναφορικά µε τη νησιωτικότητα,3 την ελκυστικότητα,4 και 5 την περιφερειακότητα 6 και 7 και την
αποµόνωση ή/και την αυτονοµία των νησιών των διοικητικών Περιφερειών που την αποτελούν
άρα και κοινή αναπτυξιακή στρατηγική.
Η «νησιωτικότητα» είναι ένα χαρακτηριστικό που εντείνεται αντιστρόφως ανάλογα µε το
µέγεθος του νησιού και ανάλογα µε την απόστασή του από τις ακτές. Στην περίπτωση της
Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη
«νησιωτικότητα» και την ταυτοποιούν µε το περιφερειακό «πρόβληµα» της Χωρικής Ενότητας
είναι:

1
2
3

•

ο κατακερµατισµός των αγορών

•

η αποµόνωση των νησιωτικών χωρικών µονάδων

Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, www.ypai.gr συν νήσοι Κρήτης.

www.archipelago.gr

Σύµφωνα µε τον ορισµό των Σπιλάνη Γ, Σπυριδωνίδη Ηλ., Μισαηλίδης Ν, η έννοια της νησιωτικότητας συντίθεται
από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 1) Το µέγεθος των νησιών ως έκταση και πυκνότητα πληθυσµού σε σχέση µε τις
ηπειρωτικές περιοχές, 2) Την περιφερειακότητα και την αποµόνωση οι οποίες α) Αυξάνουν το χρηµατικό κόστος και
το κόστος σε χρόνο, β) Συµβάλλουν στο υψηλό κόστος των υποδοµών και των υπηρεσιών, γ) Ενισχύουν την έλλειψη
επιλογών και ενηµέρωσης, 3) Την ιδιαίτερη ταυτότητα των κατοίκων, 4) Το ιδιόµορφο και ευαίσθητο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, Γ. Σπιλάνης, Ηλίας Σπυριδωνίδης, Νίκος Μισαηλίδης, «Προσπελασιµότητα στα νησιά του
Αιγαίου. Πραγµατική και Εικονική Απόσταση», Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
4
Η ελκυστικότητα διαπιστώνεται από τη δυνατότητα που έχει η περιοχή να προσελκύσει οικονοµικές
δραστηριότητες και ανθρώπους για εγκατάσταση σε αυτήν. Όσον αφορά τους ανθρώπους µια περιοχή ορίζεται
θεωρητικά ως ελκυστική αν οι τοµείς υγείας, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας,
πληροφόρησης, κλπ, βρίσκονται στο επίπεδο που θεωρούν ικανοποιητικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα
ζωής και η ευηµερία που επιθυµούν.
5
Σπιλάνης Γ, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης νοµού Λέσβου, Εργαστήριο τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης,
Μυτιλήνη, 1997.
6
Η περιφερειακότητα του αρχιπελάγους χαρακτηρίζεται από τρείς παράγοντες: την απόσταση που χωρίζει µια
Περιφέρεια από άλλες και την οδηγεί σε ένα καθεστώς γεωγραφικής αποµόνωσης, τη διαφορετικότητά της,
παράγοντας ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις σηµαίνει οικονοµική ή πολιτιστική καθυστέρηση και εξάρτησή της από
αποφάσεις που λαµβάνονται σε άλλες «κεντρικές Περιφέρειες». Από πολλούς, υποστηρίζεται ότι η περιφερειακότητα
/ νησιωτικότητα διαµορφώνεται και από την αδυναµία αξιοποίησης των θετικών σωρρευτικών επιδράσεων της
Αττικής, ως Μητρόπολης του Ευρω-µεσογειακού χώρου.
7
ESPON: Στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Χωρικού Σχεδιασµού η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία των ισχυρών
Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών περιοχών Ανάπτυξης (strong MEGAs).

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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•

η ασυνέχεια του χώρου

•

η ταυτόχρονη ύπαρξη ορεινών περιοχών, που οφείλεται σε γεωλογικούς παράγοντες

•

η ατελής κινητικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας, που οφείλονται στην ασυνέχεια του
χώρου

•

οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες στις µικρές νησιωτικές γεωγραφικές ενότητες

•

η περιορισµένη φέρουσα ικανότητα από φυσικής, οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς.

Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες8 που διαµορφώνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά της Χωρικής
Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» ανά διοικητική Περιφέρεια είναι:
ΚΡΗΤΗ
•

Η νησιωτική υπόσταση και η γεωγραφική θέση ως αυτόνοµου χωρικά συστήµατος µε
ικανό µέγεθος ενδοχώρας και πληθυσµού

•

Η περιφερειακότητά της σε σχέση µε τις Περιφέρειες του ευρωπαϊκού χώρου

•

Η στρατηγική της θέση στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου

•

Η µειωµένη δυνατότητα πρόσβασης από το χωρικό σύστηµα του νοτίου τµήµατός της
προς τον άξονα της βόρειας ακτής και κατά συνέπεια προς τους άξονες ανάπτυξης του
ελληνικού χώρου

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας είναι 8.336 τ.χλµ. (6,3% της χώρας) µε πληθυσµό 601.159 κατοίκους
(5,5% του συνολικού πληθυσµού της χώρας) και εµφανίζει ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης πολύ
υψηλότερους από το µέσο όρο της χώρας (11,3% στο διάστηµα 1991-2001). Βρίσκεται στο νότιο άκρο
του Αιγαίου πελάγους µε ακτή βαθειά χαραγµένη, δίνοντας στην Κρήτη πάνω από 1.000 χλµ
ακτογραµµής. Βρίσκεται περίπου 160 χλµ νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας. Βρέχεται Βόρεια από
το Κρητικό Πέλαγος και Νότια από το Λιβυκό Πέλαγος. Στην περιφέρεια Κρήτης ανήκουν επίσης µικρά
νησιά όπως η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, το Κουφονήσι, κ.ά.
Η Κρήτη είναι νησί εξαιρετικά ορεινό (σε ποσοστό 49,4%) και καθορίζεται από µια υψηλή σειρά βουνών
που το διασχίζει από τη δύση ως την ανατολή, διαµορφωµένη από τρεις διαφορετικές οµάδες βουνών.
Αυτές είναι: τα Λευκά Όρη (2.452 µ), η οροσειρά Ίδη (Ψηλορείτης (35.18° Β 24.82° Α 2.456 µ), το όρος
∆ίκτη (2.148 µ).

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
•

Η πολυδιάσπαση του χώρου (πολυνησία) η οποία της προσδίδει µια µοναδικότητα ως
προς τις Περιφέρειες της χώρας και της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί αυξηµένες
ανάγκες για ενδο και δια συνδέσεις σε διάφορα επίπεδα

•

Ο διττός ρόλος της Περιφέρειας ως εξωτερικό σύνορο της χώρας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

•

Η µεθοριακή και αποµονωµένη θέση η οποία συνεπάγεται µια σειρά µειονεκτηµάτων
όπως, αυξηµένο κόστος ανάπτυξης λόγω αδυναµίας επίτευξης οικονοµιών κλίµακας,
αυξηµένο κόστος για θωράκιση, δυσχέρεια ανάπτυξης οικονοµικών ή άλλων
συνεργασιών µε τις περιβάλλουσες χώρες, χαµηλό βαθµό αξιοποίησης των δυνατοτήτων
που παρέχει ο χώρος για έρευνα και τεχνολογία σε εξειδικευµένα πεδία (ενέργεια,
ωκεανογραφία, σπάνια οικοσυστήµατα, κ.α.)

•

Η ελάχιστη επωφελεία από τα διευρωπαϊκά δίκτυα

•

Η κοµβική θέση στους βασικούς άξονες των θαλάσσιων µεταφορών προς τη Μαύρη
θάλασσα, τον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό και των αεροµεταφορών καθώς και η
δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου της στο Μεσογειακό Τόξο και στον άξονα ανάπτυξης
Κύπρος-νησιά Ανατολικού Αιγαίου-Θράκη.

8

Στοιχεία παρουσιασµένα σύµφωνα µε τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
των τριών ∆ιοικητικών Περιφερειών.
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Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από τους Νοµούς Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου και εκτείνεται σε
µια µεγάλη θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής και της Εύβοιας, όπου βρίσκονται η Μακρόνησος
και η Άνδρος, µέχρι και τα νότια παράλια της Τουρκίας, όπου περίπου µεταξύ Ρόδου και Κύπρου
βρίσκεται το Καστελόριζο ή Μεγίστη.
Περιλαµβάνει 79 νησιά, εκ των οποίων 48 κατοικηµένα, και πλήθος νησίδων και βραχονησίδων. Η
συνολική επιφάνειά της ανέρχεται σε 5.286 τετρ. χλµ. και αποτελεί το 4% της συνολικής επιφάνειας της
χώρας, ενώ το 28% της εκτάσεώς της είναι ορεινό, το 43% ηµιορεινό και το 29% πεδινό. Ο πληθυσµός
της Περιφέρειας ανέρχεται σε 303.114 κατοίκους αποτελώντας περίπου το 2,74% του συνολικού
πληθυσµού της χώρας.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί ο νησιώτικος χαρακτήρας
και η «διπλή περιφερειακότητα», η οποία εκφράζει την ταυτόχρονη ιδιότητα της ακριτικής
περιφέρειας της χώρας στα ανατολικά της σύνορα και αποµακρυσµένη, περιφερειακή
περιοχή της ΕΕ στα εξωτερικά της σύνορα, µε δυσµενή αποτελέσµατα ως προς την ένταξή
της στα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγών.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι µια νησιωτική Περιφέρεια µε εννέα (9) κατοικηµένα νησιά σε τρεις
Νοµούς (Λέσβου, Χίου και Σάµου). Η συνολική έκτασής της φθάνει τα 3.836 km2. Πέντε από τα νησιά της
είναι µεγάλα σε έκταση (Λέσβος, Χίος, Σάµος, Λήµνος, Ικαρία) για την κλίµακα των νησιών του Αιγαίου
και τέσσερα µικρότερα (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι) (Πίνακας 1), µε τη Λέσβο και τη
Χίο να συγκαταλέγονται στα σηµαντικά νησιά του ευρωπαϊκού χώρου. Επίσης, στην Περιφέρεια
περιλαµβάνονται πολλά µικρότερα ακατοίκητα νησιά και µεγάλος αριθµός βραχονησίδων.
Όσον αφορά στο ανάγλυφο του εδάφους, το υψόµετρο στα νησιά διαφέρει, µε τη Σάµο να είναι το πιο
ορεινό, και τη Λήµνο το λιγότερο ορεινό. Συνολικά, οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 33% περίπου της
συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Οι κλίσεις παρουσιάζουν επίσης σηµαντικές διαφορές, µε την Ικαρία
να παρουσιάζει τις υψηλότερες και τη Λήµνο τις µικρότερες, χωρίς αυτό το γεωγραφικό χαρακτηριστικό
να καθορίζει ανάλογα και τις δυνατότητες πρόσβασης, ενώ όµως θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο
γεγονός της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, αλλά και στη µεταξύ των νησιών µεγάλη απόσταση

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» αποτελεί
ένα «πολυλειτουργικό νησιώτικο χώρο» (αποτελούµενη από έναν αριθµό νησιών που
ξεπερνούν τα 90), συνολικής έκτασης 17.458 χιλ.,2 µε µήκος ακτών 1.357 χιλ.
Η Χωρική Ενότητα, εµφανίζει –από ιστορική άποψη- κοινά κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά. Η γεωπολιτική σηµασία των νησιών της Χωρικής Ενότητας προσέλκυσε από
νωρίς αποίκους και κατακτητές, συνέβαλε στην ανάπτυξη συµπληρωµατικών παραγωγικών
και εµπορικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, δηµιούργησε παράδοση
στην τέχνη, στον πολιτισµό αλλά και στην παραγωγή και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Τους δύο τελευταίους αιώνες και, εν µέσω των εξελίξεων της βιοµηχανικής επανάστασης,
αναπτύχθηκαν σε πολλά νησιά του Αιγαίου σηµαντικές αγροτοβιοµηχανικές και µεταποιητικές
δραστηριότητες.
Συνεπώς, ο ελληνικός νησιωτικός χώρος -όπως και κάθε άλλος νησιωτικός χώρος- αποτελεί
µια περιοχή µε ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, λόγω της ασυνέχειας του
και της φυσικής αποµόνωσής του. Ο συγκεκριµένος νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από:
•

δηµογραφική και κοινωνική αποσταθεροποίηση των µικρών νησιών, που εκδηλώνεται µε
τη µορφή δηµογραφικής αποψίλωσης, µε τη µορφή πληθυσµιακής έκρηξης σε ορισµένες
περιόδους, είτε µε τη µορφή υψηλών ποσοστών ανεργίας,

•

αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού και συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης των
νησιών, κυρίως λόγω της αδυναµίας αναδιάρθρωσης και της ανάπτυξης οικονοµιών
κλίµακας από τις επιχειρήσεις, της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού και, του
αυξηµένου κόστους µεταφορών.

Επισηµαίνεται ότι, η διπλή περιφερειακότητα χαρακτηρίζει όλα τα νησιά των διοικητικών
Περιφερειών του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα, στα κοινά προβλήµατα των νησιών της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων
Αιγαίου» περιλαµβάνονται:
•

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

Η υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, που σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται 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.

Από την άλλη πλευρά, η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» παρουσιάζει σηµαντικά
κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, όπως τα ακόλουθα ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:
•

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.

•

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».

•

Προβεβληµένα τοπικά προϊόντα καλής ποιότητας και ευρείας κλίµακας.

•

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).

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση σε σχέση µε τα φυσικά µειονεκτήµατα της
Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» και σε συνδυασµό µε τα κοινά αναπτυξιακά
δεδοµένα συνάγεται 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 την ελκυστικότητά τους.

2.1.2.

Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
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2.1.2.1.

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά

Η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» συγκεντρώνει το 9,99% του πληθυσµού της
χώρας (Πίνακας 1) µε ποσοστό αναλογίας των ανδρών µεγαλύτερο από το αντίστοιχο εθνικό
µ.ο. Από το σύνολο του πληθυσµού της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» το
54,3% συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Το υπόλοιπο µοιράζεται σχεδόν ισόποσα
στις δυο άλλες Περιφέρειες µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υπερτερεί ελαφρά. Αν και η
Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου κατατάσσεται τελευταία από την άποψη του
ποσοστού πληθυσµού σε επίπεδο χώρας, από την άποψη της πληθυσµιακής πυκνότητας
κατατάσσεται τρίτη (63,3), µεταξύ των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων. Οι πυκνοκατοικηµένες
ζώνες καλύπτουν το 42,9% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίδραση των
πυκνοκατοικηµένων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης µε ποσοστό 50,7%. Ο βαθµός
αστικοποίησης στην Κρήτη εµφανίζει διαχρονικά µία δυναµική, σε αντίθεση µε τις λοιπές
Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας.
Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σηµαντική συγκέντρωση του πληθυσµού στο νησιωτικό
χώρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιορισµένο αριθµό νήσων.9 Συγκεκριµένα, όπως
προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΣΥΕ, τα νησιά µε πληθυσµό άνω των 5.000
κατοίκων είναι 12 εκ των 48 συνολικά κατοικηµένων νήσων και σε αυτά συγκεντρώνεται το
89,52% του πληθυσµού της Περιφέρειας (2001), χωρίς ουσιαστική µεταβολή σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο απογραφής (89,33%, 1991).10 Τα νησιά µε πληθυσµό µεταξύ 1.000
και έως 4.999 κατοίκων είναι 11 εκ των 48 συνολικά κατοικηµένων νήσων και σε αυτά
συγκεντρώνεται το 8,00% του πληθυσµού της Περιφέρειας (2001), οριακή µεταβολή σε σχέση
µε την προηγούµενη περίοδο απογραφής (8,27%, 1991). Τα νησιά µε πληθυσµό έως 999
κατοίκους είναι 23 εκ των 48 συνολικά κατοικηµένων νήσων και σε αυτά συγκεντρώνεται
µόλις το 2,48% του πληθυσµού της Περιφέρειας (2001), παρατηρείται δηλαδή οριακή µεν
θετική δε µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο απογραφής (2,40%, 1991).
Η σταθερή συγκέντρωση του πληθυσµού, σε περιορισµένο αριθµό νήσων του Νοτίου Αιγαίου
υποδηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητας της συγκεκριµένης Περιφέρειας και τονίζει τις
µακροχρόνιες επιπτώσεις αυτής της ενδοπεριφερειακής ανισότητας, η οποία απεικονίζεται όχι
µόνο στο δηµογραφικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο (βλ. συνέχεια, ενότητα 2.1.2.4).
Πίνακας 1

Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά στη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου –
Σύγκριση µε λοιπές Περιφέρειες και Σύνολο Χώρας
Βαθµός Αστικοποίησης Νοικοκυριών
2004

2005

%
συµµετοχής Πυκνότητα
(2003)
Πληθυσµός στη Χώρα
ΕΕ-25

-

Ελλάδα
ΧΕ ΜακεδονίαςΘράκης
ΧΕ ΗπείρουΘεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας
ΧΕ Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων
Αττική
Βόρειο Αιγαίο

∆ιαφορά Σωρευτικής Περιόδου 19992004

Πυκνοκατο
Αραιοκατοι ικηµένες
Ενδιάµεσες
κηµένες
ζώνες
Ενδιάµεσες
Πυκνοκατοιζώνες
ζώνες
(άνω των
ζώνες
Αραιοκατοικηµένες ζώνες µεταξύ 100 & (κάτω των
(µεταξύ 100 κηµένες ζώνες
500
(άνω των 500
499 ανά
και 499 ανά (κάτω των 100
100 ανά
ανά
ανά τετρ.χλµ.)
τετρ.χλµ.)
τετρ.χλµ.) τετρ.χλµ.) τετρ.χλµ.) ανά τετρ.χλµ.)

117,5

11.082.751

100,00%

83,7

66,1%

12,4%

21,5%

0,44%

1,23%

-1,68%

2.813.863

25,39%

66,1

61,04%

14,52%

24,45%

1.299.832

11,73%

42,2

41,91%

21,61%

36,48%

1.888.951

17,04%

53,0

43,67%

15,47%

40,84%

3.973.326

35,85%

1.031,5

95,1%

4,1%

0,8%

-0,09%

0,31%

-0,22%

202.402

1,83%

53,1

31,8%

20,0%

48,3%

-0,16%

4,94%

-4,78%

9 Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ (Πληθυσµός-µεταβολή πληθυσµού ανά νησί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά τις
απογραφές 1971-2001).

10 Από τα 12 πλέον πυκνοκατοικηµένα νησιά, τα 8 έχουν πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων (στον Νοµό
Κυκλάδων: Άνδρος, Θήρα, Νάξος και Σύρος – στον Νοµό ∆ωδεκανήσου: Κάλυµνος, Κώς, Ρόδος) συγκεντρώνεται το
78,77 % του πληθυσµού της Περιφέρειας, µε τη Ρόδο µεµονωµένα να έχει πληθυσµό που αντιστοιχεί στο 38,66 %
της Περιφέρειας.
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Βαθµός Αστικοποίησης Νοικοκυριών
2004

2005

%
συµµετοχής Πυκνότητα
Πληθυσµός στη Χώρα
(2003)

∆ιαφορά Σωρευτικής Περιόδου 19992004

Πυκνοκατο
Αραιοκατοι ικηµένες
Ενδιάµεσες
κηµένες
ζώνες
Ενδιάµεσες
Πυκνοκατοιζώνες
ζώνες
(άνω των
ζώνες
Αραιοκατοικηµένες ζώνες µεταξύ 100 & (κάτω των
500
(µεταξύ 100 κηµένες ζώνες
(άνω των 500
499 ανά
100 ανά
ανά
και 499 ανά (κάτω των 100
ανά τετρ.χλµ.)
τετρ.χλµ.)
τετρ.χλµ.) τετρ.χλµ.) τετρ.χλµ.) ανά τετρ.χλµ.)

Νότιο Αιγαίο

303.114

2,74%

57,2

34,5%

23,0%

42,5%

-3,00%

0,81%

2,08%

Κρήτη

601.263

5,43%

71,9

50,7%

16,0%

33,4%

4,98%

2,23%

-7,21%

1.106.779

9,99%

ΧΕ Κρήτης – Νήσων
Αιγαίου

63,3

42,9%

18,5%

38,5%

Πηγή: EUROSTAT , 2005

Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού για τις νεανικές και παραγωγικές ηλικίες (έως και 54
ετών, Πίνακας 2) καταδεικνύει και για τις 3 Περιφέρειες υγιή πληθυσµιακή διάρθρωση, µε
ποσοστά υψηλότερα του εθνικού µ.ο. µε µικτή υστέρηση του Βορείου Αιγαίου, κυρίως στην
ηλικία 0-14. Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται ελαφρά στις ηλικίες από 65 ετών και άνω, όπου οι
τρεις περιφέρειες υστερούν του εθνικού µ.ο., µε δύο σηµαντικές επισηµάνσεις:
•

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου εµφανίζει αρνητική έξαρση στις ηλικίες από 65 ετών και άνω, η
οποία οδηγεί σε αντίστοιχη αρνητική εικόνα όλων των κοινωνικών δεικτών.

•

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εµφανίζει ευνοϊκότερους δείκτες στις µεγάλες ηλικίες.
Πίνακας 2
Ηλικία (σε έτη)

Περιφέρειες
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο

Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

>80

14,64
17,55

15,26
14,82

20,33
24,28

17,73
19,74

10,68
9,51

16,81
11,23

4,56
2,80

14,88

23,38

18,54

9,81

12,77

3,19

14,28%

22,87%

19,97%

10,98%

13,69%

3,02%

17,08
Κρήτη
Σύνολο Ελλάδας
15,19%
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001

Από την επεξεργασία της ηλικιακής διάρθρωσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο δείκτης
γήρανσης αποτυπώνει την αναλογία των ηλικιωµένων (65+) προς τα άτοµα νεαρότερης
ηλικίας (0-14). Το Βόρειο Αιγαίο συγκαταλέγεται στις 3 Περιφέρειες της χώρας µε τον
υψηλότερο δείκτη δηµογραφικής γήρανσης, µε 152%, ενώ οι Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου
Αιγαίου συµπεριφέρονται θετικά µε χαµηλά ποσοστά του δείκτη σε σύγκριση µε το αντίστοιχο
εθνικό. Ο δείκτης γήρανσης διαφοροποιείται ανάµεσα στα δυο φύλα µε το γυναικείο
πληθυσµό να παρουσιάζει µεγαλύτερα επίπεδα γήρανσης και στις τρεις Περιφέρειες.
Αντίστοιχα, οι τιµές του δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων στο Νότιο Αιγαίο είναι 5 ποσοστιαίες
µονάδες χαµηλότερες από το εθνικό µέσο όρο µε αποτέλεσµα να θεωρείται Περιφέρεια µε
σχετικά καλύτερη θέση (µαζί µε την Αττική) αφού αντιστοιχούν περίπου 4,5 άτοµα εργάσιµης
ηλικίας ανά ηλικιωµένο. Η Κρήτη εµφανίζει επιδόσεις κοντά στον εθνικό µ.ο., ενώ η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εµφανίζει δείκτη σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τον εθνικό
µέσο όρο (αναλογία λιγότερη των 3 ατόµων εργάσιµης ηλικίας ανά ηλικιωµένο).
Πίνακας 3

∆είκτες γήρανσης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Βόρειο Αιγαίο

134,6

171,8

Νότιο Αιγαίο

78,3

91,2

84,6

Κρήτη

90,7

116,9

103,3

107,9

141,5

124,2

Ελλάδα

152,7

Πηγή ΕΣΥΕ, επεξεργασία ΠΑΕΠ, 2004
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Πίνακας 4

∆είκτης εξάρτησης ηλικιωµένων

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Βόρειο Αιγαίο

32,2

40,6

36,3

Νότιο Αιγαίο

20,7

23,7

22,1

Κρήτη

23,5

29,2

26,3

Ελλάδα

24,3

29,8

27,1

Πηγή ΕΣΥΕ, επεξεργασία ΠΑΕΠ, 2004

Τέλος, στο σύνολο του πληθυσµού η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει µεγαλύτερο
ποσοστό αναλογίας φύλων σε σύγκριση µε τις άλλες δυο Περιφέρειες, υψηλότερο από τον
εθνικό µέσο όρο. Ο µεγάλος δείκτης αναλογίας φύλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ειδικά
στις παραγωγικές ηλικίες, µπορεί, µεταξύ άλλων, να υποδεικνύει το γεγονός ότι η Περιφέρεια
είναι µια περιοχή υποδοχής µεταναστών µε µεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών.
Πίνακας 5

Αναλογία Πληθυσµού Ανδρών-Γυναικών στη Χ.Ε. Κ-ΝΑ

Πληθυσµιακή κατανοµή

Σύνολο

Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

% στο σύνολο
του
πληθυσµού

Άρρενες

11.082.751
202.402
303.114
601.263

5.486.632
104.573
156.761
303.672

49,5%
51,7%
51,7%
50,5%

Θήλεις

% στο
σύνολο του
πληθυσµού

5.596.120
97.830
146.354
297.592

50,5%
48,3%
48,3%
49,5%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

2.1.2.2.

Απασχόληση και Ανεργία στη Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»

Είναι γνωστό ότι µια από τις κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση αφορά στην αύξηση της συµµετοχής του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας στην
αγορά εργασίας, ή µε άλλα λόγια την αύξηση της προσφοράς εργασίας καθώς και στη µείωση
της ανεργίας. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει την περιφερειακή κατανοµή των ποσοστών
συµµετοχής και ανεργίας. Από τη συσχέτιση των δυο ποσοστών προκύπτει ότι οι
Περιφέρειες Κρήτης και Νότιου Αιγαίου χαρακτηρίζονται από χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας
και υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής από το µ.ο. της χώρας. Το Βόρειο Αιγαίο εµφανίζει
χαµηλότερες τιµές στους παραπάνω δύο δείκτες.
Σηµαντικό ποσοστό υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού
σηµειώνεται στην Περιφέρεια Κρήτης, πολύ κοντά στο εθνικό µέσο όρο, ήτοι 19,5%. Τέλος,
σηµειώνεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στη Χωρική
Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» χαρακτηρίζεται από χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Πίνακας 6
Περιφέρειες

Ποσοστό συµµετοχής11 και ποσοστό ανεργίας

% Συµµετοχής (15 - 64)
Άνδρες

Γυναίκες

% Ανεργίας (15 - 64)

Σύνολο

Επίπεδο Εκπαίδευσης %
Μεσαί
Χαµηλό
ο
Υψηλό

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Βόρειο Αιγαίο

77,8

45,1

61,8

3,6

19,7

9,4

58,1

25,0

16,9

Νότιο Αιγαίο

84,8

50,4

67,9

6,2

12,8

8,6

57,6

28,0

14,4

Κρήτη

80,3

58,4

69,5

4,3

8,7

6,1

53,2

27,3

19,5

Ελλάδα

79,1

54,1

66,5

6,5

16,0

10,4

50,6

27,9

21,5

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2004, Β
ΤΡΙΜΗΝΟ

Σύµφωνα µε την επεξεργασία στοιχείων του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (Επετηρίδα
Αγοράς Εργασίας, Περιφέρειες και Νοµοί, 2005) η Χωρική Ενότητα παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα ανά διοικητική Περιφέρεια.
Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίαζε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας (5,2%) από όλες τις

11 Ποσοστό συµµετοχής = (εργατικό δυναµικό 15 – 64 ετών) / (πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία 15 – 64 ετών)
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Περιφέρειες της χώρας (2003). Η απασχόληση στην Κρήτη χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη
αναλογία των αυτοαπασχολουµένων (33,3%), και την υψηλή σε σύγκριση µε το σύνολο της
χώρας αναλογία των προσωρινά απασχολουµένων (10,9%), προφανώς λόγω της ισχυρής
ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου.
Η απασχόληση των ανδρών µοιράζεται σχεδόν ισόποσα µεταξύ της πλήρους και αορίστου
χρόνου (42,2%) και της αυτοαπασχόλησης (41%), ενώ σχετικά µεγάλη είναι και η αναλογία
των προσωρινά απασχολουµένων ανδρών (9,2%). Η γυναικεία απασχόληση χαρακτηρίζεται
από την υψηλή αναλογία των αυτοαπασχολουµένων (21,5%), των προσωρινά
απασχολουµένων (13,4%) και των βοηθών πλήρους απασχόλησης στην οικογενειακή
επιχείρηση (10,5%), µορφές απασχόλησης που προφανώς συνδέονται µε την υψηλή
δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισµού.
Το Νότιο Αιγαίο, παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ανεργίας καταλαµβάνοντας (2003) την τρίτη
θέση µεταξύ των Περιφερειών, µε ποσοστό ανεργίας 11%, το οποίο προφανώς οφείλεται εν
πολλοίς στον εποχικό χαρακτήρα της απασχόλησης.12 Η σύνδεση της απασχόλησης µε την
παραγωγική δοµή εµφανίζει υψηλή αναλογία των αυτοαπασχολουµένων τόσο στο σύνολο
(36%) όσο και κατά φύλο, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλή αναλογία των προσωρινά
απασχολουµένων εξαιτίας της εποχικότητας της απασχόλησης (12%), η οποία είναι η
υψηλότερη µεταξύ των Περιφερειών και διπλάσια από την αντίστοιχη στο σύνολο της χώρας.
Ιδιαίτερα µεγάλη είναι η αναλογία των προσωρινά απασχολούµενων γυναικών οι οποίες
αποτελούν το 15,3% της γυναικείας απασχόλησης.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό ανεργίας σε σχέση µε το σύνολο
της χώρας (7% το 2003 καταλαµβάνοντας τη 10η θέση µεταξύ των Περιφερειών) αλλά και το
µικρότερο πληθυσµό µε τάσεις περαιτέρω µείωσης και γήρανσης. Η απασχόληση
χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη αναλογία των αυτοαπασχολούµενων τόσο στο σύνολο (39,7%)
όσο και κατά φύλο, την κατά συνέπεια χαµηλή αναλογία των απασχολουµένων πλήρους και
αορίστου χρόνου, καθώς και µια µεγαλύτερη αναλογία των προσωρινά απασχολουµένων σε
σύγκριση µε το σύνολο της χώρας.
Περαιτέρω, αξιοποιώντας την παρουσίαση για τη διάρθρωση της ανεργίας στις Περιφέρειας
της χώρας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το
2004, καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται τόσο διαστρωµατικά όσο και
συγκριτικά µε τα δεδοµένα του προηγούµενου έτους.
Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πέµπτη σε µέγεθος πληθυσµού Περιφέρεια της χώρας και η
δέκατη σε αριθµό ανέργων. Έχει τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας για το σύνολο των
ανέργων (6,1%) και για τις γυναίκες (8,7%) ενώ για τους άνδρες έχει το δωδέκατο υψηλότερο
ποσοστό (4,3%). Αντιµετωπίζει επίσης ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά µακροχρόνιας
ανεργίας στο σύνολο των ανέργων (36%). Σύµφωνα µε όλους τους δείκτες ανεργίας βρίσκεται
σε ευνοϊκή θέση συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η µόνη στην οποία σηµειώθηκε µείωση στο ποσοστό
ανεργίας µεταξύ 2003 και 2004. Το Νότιο Αιγαίο κατατάσσεται στη δέκατη θέση µεταξύ των
δεκατριών Περιφερειών αναφορικά µε το µέγεθος του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας και
ενδέκατη σύµφωνα µε τον αριθµό των ανέργων. Κατατάσσεται δωδέκατη όσον αφορά στο
ποσοστό ανεργίας για το σύνολο των ανέργων (8,6%), όγδοη ως προς το ποσοστό ανεργίας
των ανδρών (3,6%) και δωδέκατη ως προς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (12,8%).
Σύµφωνα µε το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας κατατάσσεται στη δωδέκατη θέση (26%). Το
ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι περίπου όσο το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο της
χώρας ενώ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της χώρας.
Τα άτοµα 20-24 ετών αντιµετωπίζουν χαµηλότερα του µέσου όρου ποσοστά ανεργίας ενώ τα
άτοµα 45-64 ετών αντιµετωπίζουν ποσοστά ανεργίας κοντά στο µέσο όρο της χώρας για αυτή
την ηλικιακή οµάδα. Γενικά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πλήττεται ηπιότερα από την ανεργία
συγκριτικά µε τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

12

Τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού αφορούν το β’ τρίµηνο του έτους, περίοδο κατά την οποία η ζήτηση
εργασίας είναι µικρότερη σε σχέση µε τη ζήτηση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής
περιόδου
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η Περιφέρεια µε το µικρότερο πληθυσµό εργάσιµης
ηλικίας και το µικρότερο αριθµό ανέργων από όλες τις Περιφέρειες. Στο σύνολο των ανέργων
το 2004 αντιµετώπιζε το ένατο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (9,4%), στους άνδρες (3,6%) -το
χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας όλων των Περιφερειών- και στις γυναίκες (19,7%) το πέµπτο
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Σύµφωνα µε το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο
των ανέργων κατατάσσεται στη δέκατη θέση (49,8%). Οι άνδρες της Περιφέρειας
αντιµετωπίζουν χαµηλότερο του µέσου όρου ποσοστό ανεργίας ενώ οι γυναίκες της
Περιφέρειας αντιµετωπίζουν υψηλότερο του µέσου όρου ποσοστό ανεργίας.
Τα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας ανδρών και γυναικών είναι χαµηλότερα των αντίστοιχων
ποσοστών για το σύνολο της χώρας. Τα άτοµα 20-24 ετών και τα άτοµα 45-64 ετών
αντιµετωπίζουν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας από τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της
χώρας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύµφωνα µε τους περισσότερους δείκτες ανεργίας
πλήττεται ηπιότερα από την ανεργία συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας. Εξαίρεση
αποτελούν οι γυναίκες οι οποίες πλήττονται εντονότερα από το µέσο όρο.

2.1.2.3.
•

Μορφωτικό επίπεδο και υποδοµές εκπαίδευσης

Μορφωτικό Επίπεδο

Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντανακλά στις τεχνικές ικανότητες του πληθυσµού,
απαραίτητες για δραστηριότητες µεσαίας τεχνολογικής εξειδίκευσης, ενώ η τριτοβάθµια
εκπαίδευση λειτουργεί ως προσέγγιση των υψηλών δεξιοτήτων του πληθυσµού µιας
περιοχής. Το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού χρησιµοποιείται επίσης ως δείκτης
προσέγγισης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, άρα και ως σηµαντικός παράγων
προσέλκυσης επενδύσεων. Η χωρική ενότητα εµφανίζει σηµαντικές ελλείψεις στο ζήτηµα
αυτό, που σηµαίνει ότι για την προσέλκυση επενδύσεων µεσαίας και υψηλής τεχνολογικής
έντασης θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες αναβάθµισης του µορφωτικού επιπέδου..
Στον πίνακα 7 παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στην ποιότητα του ανθρωπίνου δυναµικού
των Περιφερειών, σύµφωνα µε το επίπεδο εκπαίδευσης για το έτος 2003.
Στην εθνική συµµετοχή των Περιφερειών, ανά µορφωτικό επίπεδο (σε µεγέθη πληθυσµού), το
Β. Αιγαίο διατηρεί την τελευταία θέση ως προς την υποχρεωτική εκπαίδευση και την
προτελευταία θέση ως προς τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αντίστοιχα,
το Ν. Αιγαίο διατηρεί τη δέκατη θέση των Περιφερειών της χώρας ως προς την υποχρεωτική
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την ενδέκατη ως προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η Κρήτη κατατάσσεται όγδοη, έκτη και τέταρτη ως προς την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια εκπαίδευση αντιστοίχως. Ουσιαστικά τα ποσοστά κατανοµής των γνωσιακών
δεξιοτήτων, επιτρέπουν την παρατήρηση ότι ο νησιωτικός χώρος του Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου δεν παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις µορφωτικού επιπέδου, ενώ ειδικά στην
περίπτωση της Κρήτης εµφανίζεται µεγαλύτερο απόθεµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το επίπεδο εκπαίδευσης του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού στη Χωρική Ενότητα.
Πίνακας 7

Γεωγραφική
Ενότητα
NUTS II
Ελλάδα

Μορφωτικό επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού στις περιφέρειες της Χωρικής
Ενότητας, 2003
Πρωτοβάθµια & Γυµνασιακή
Εκπαίδευση

(χιλ)

% συµµετοχής
στη
στη Χώρα Περιφέρεια

5.111,0 100,0%

Λυκειακή & Μεταλυκειακή
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

(χιλ)

% συµµετοχής
στη
στη
Χώρα Περιφέρεια

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

(χιλ)

% συµµετοχής
στη
στη Χώρα Περιφέρεια

55,8% 2.908,2 100%

31,8% 1.133,7 100,0%

12,4%

Βόρειο Αιγαίο

117,4

2,3%13

66,1%

46,8 1,6%12

26,3%

13,5

1,19% 12

7,6%

Νότιο Αιγαίο

164,7

3,2%10

67,0%

64,1 2,2%10

26,1%

16,8

1,5% 11

6,8%

Κρήτη

305,2

6,0% 8

63,4%

126,3 4,3% 6

26,2%

50,2

4,4% 4

10,4%

Πηγή: New Cronos, Eurostat
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•

Υποδοµές εκπαίδευσης Σχολικών Κτιρίων (2003-2004)

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης της υποενότητας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη
συνέχεια κατηγοριοποιούνται θεµατικά στους παρακάτω άξονες:
γενικά χαρακτηριστικά των σχολικών κτιρίων,
εσωτερικοί χώροι,
εξωτερικοί χώροι,
σχολικές βιβλιοθήκες,
εποπτικά όργανα και µέσα διδασκαλίας.
Τα στοιχεία που ακολουθούν απεικονίζουν την υπάρχουσα κατάσταση ως προς το διαθέσιµο
σχολικό κτίριο και τον εξοπλισµό σε επίπεδο χωρικής ενότητας (συγκριτικά µε τη χώρα ή και
µεταξύ των τριών περιφερειών κατά περίπτωση), έχουν ποσοτική µορφή (αριθµό, ποσοστό,
αναλογία) και εκφράζουν απλή καταγραφή ή εκτίµηση, σύµφωνα µε την εµπεριστατωµένη
άποψη των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων. Η άντληση των
στοιχείων προέρχεται από τη µελέτη Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο
σχολικών µονάδων που εκπόνησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2005).
Γενικά Χαρακτηριστικά
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που συνδέονται µε το ζήτηµα της
επάρκειας της σχολικής στέγης κατά το σχολικό έτος 2003-2004, όπως είναι η αποκλειστική ή
όχι χρήση του σχολικού κτιρίου από ένα σχολείο και το ωράριο λειτουργίας των σχολικών
µονάδων, καθώς και στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα της σχολικής στέγης, όπως
είναι η θέση και το περιβάλλον των σχολικών κτιρίων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, ο
αρχικός προορισµός τους, η παλαιότητα και η κατάστασή τους.
Η Περιφέρεια µε το µεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό συστεγαζόµενων σχολείων είναι το
Βόρειο Αιγαίου µε ποσοστό 55,9%. Την 9η θέση κατέχει η Κρήτη µε ποσοστό 45,3% και το
Νότιο Αιγαίο την 8η µε 47%. Η εικόνα των σχολείων που ανήκουν σε συγκρότηµα σχολείων
ανά περιφέρεια και βαθµίδα εκπαίδευσης στη Χωρική Ενότητα έχει ως εξής:
Το µέσο ποσοστό των σχολείων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης που αποτελούσαν µέρος
συγκροτήµατος ανέρχεται στο 23,6%. Τα λύκεια και τα ΤΕΕ εµφανίζουν υψηλότερες τιµές ως
προς το στοιχείο αυτό (το 38,4%των λυκείων και το 42,9% των ΤΕΕ) έναντι των
νηπιαγωγείων (22,3%), των δηµοτικών (16,8%) και των γυµνασίων (32,1%).
Η περιφερειακή κατανοµή των σχολείων που αποτελούν µέρος συγκροτήµατος είναι 27,4%
στο Βόρειο Αιγαίο, 22,6% στην Κρήτη και 18,7% στο Νότιο Αιγαίο.
Αναφορικά µε τις σχολικές µονάδες που λειτουργούν µε πρωινό ωράριο εργασίας –βασικό
παράγοντα ποιοτικής εκπαίδευσης που συνδέεται µε τη διαθέσιµη σχολική στέγη– ανά
βαθµίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια η κατάσταση έχει ως ακολούθως:
Η πλειονότητα των σχολείων σε εθνικό επίπεδο, το 93,5%, λειτουργεί µόνο πρωί ή είναι
ολοήµερα. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές σχολικές µονάδες, συνολικά το 4,4%, που
λειτουργούσαν πρωί-απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά ηµέρες, ή µόνο απόγευµα, σε ποσοστό
0,8%. Τα σχετικά ποσοστά παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις µεταξύ πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε µεγαλύτερο το ποσοστό των γυµνασίων και λυκείων (5,7%)
που λειτουργούσαν πρωί-απόγευµα και το ποσοστό των ΤΕΕ (16,9%) που λειτουργούσαν
µόνο απόγευµα. Συνάγεται ότι το πρόβληµα της εναλλασσόµενης βάρδιας, αν και έχει
περιοριστεί σηµαντικά, δεν έχει εκλείψει, εµφανίζεται δε να είναι πιο έντονο στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Και στις τρεις Περιφέρειες της χωρικής ενότητα η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων
λειτουργεί µε πρωινό ωράριο εργασίας ή είναι ολοήµερα σχολεία.
Η συστέγαση δεν δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα διπλοβάρδιας, αφού το µεγαλύτερο
ποσοστό των συστεγαζόµενων σχολείων λειτουργεί µόνο πρωί ή ως ολοήµερα.
Για την καταλληλότητα της διαθέσιµης σχολικής στέγης στο σύνολο των σχολείων ανά
περιφέρεια εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη στέγαση των σχολικών µονάδων σε µισθωµένα
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κτήρια ή κτήρια των οποίων ο αρχικός προγραµµατισµός δεν προέβλεπε τη σχολική χρήση.
Σε εθνικό επίπεδο προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων (89,1%)
στεγαζόταν σε δηµόσιο διδακτήριο. Υπάρχει όµως ένα µικρό ποσοστό σχολικών µονάδων
(7,2%) που στεγαζόταν σε διδακτήριο µισθωµένο και κυρίως πρόκειται για κτίρια των
νηπιαγωγείων (14,1%) και των Τ.Ε.Ε (11,9%).
Η κατανοµή των σχολείων που στεγάζονται σε µισθωµένο διδακτήριο ανά περιφέρεια της
χωρικής ενότητας παρουσιάζεται µε αποκλίσεις που κυµαίνονται από 3,9% των σχολείων στο
Βορείου Αιγαίου, σε 6% των σχολείων στο Νότιο Αιγαίο και 10% των σχολείων στην Κρήτη.
Εσωτερικοί Χώροι
Τα ακόλουθα στοιχεία παρουσιάζουν την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση µε τους
διαθέσιµους εσωτερικούς χώρους των σχολικών κτηρίων κατά το σχολικό έτος 2003-04,
αξιοποιώντας πληροφορίες που αφορούν την επιφάνεια των σχολικών κτηρίων, την
επιφάνεια των αιθουσών διδασκαλίας, την ύπαρξη και την επάρκεια «ειδικών αιθουσών και
χώρων».
Όσον αφορά τις αναλογίες «επιφάνεια σχολικού κτηρίου ανά µαθητή», «επιφάνεια αιθουσών
διδασκαλίας ανά µαθητή» και «επιφάνεια αναξιοποίητων χώρων ανά µαθητή» στη χωρική δεν
παρουσιάζονται αξιοµνηµόνευτες διακυµάνσεις µε ποσοστά και στους τρεις δείκτες κάτω του
εθνικού µέσου όρου ο οποίος είναι 7,9 τ.µ/µαθητή, 2,7 τµ/µαθητή και 0,1 τµ/µαθητή
αντιστοίχως.
Εξωτερικοί Χώροι
Όσον αφορά την ύπαρξη και το είδος του αύλειου χώρου, καθώς και την επιφάνεια του
αύλειου χώρου που αναλογεί σε κάθε µαθητή κατά την ώρα του διαλείµµατος ανά βαθµίδα
εκπαίδευσης η εικόνα ανά περιφέρεια της χωρικής ενότητα έχει ως ακολούθως:
Το µεγαλύτερο ποσοστό σχολικών µονάδων στην Χωρική Ενότητα µε αυτόνοµο αύλειο χώρο
καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης µε 58,1%. Στο Νότιο Αιγαίο το ποσοστό αυτό είναι
57,2 και στο Βόρειο Αιγαίο 44,8%. Ο εθνικός µέσος όρος είναι 53,4%.
Για το ποσοστό των σχολείων χωρίς καθόλου αύλειο χώρο, οι περιφέρειες Νότιο και Βόρειο
Αιγαίο σηµειώνουν συγκριτικά τα µεγαλύτερα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο (2,7 και 2,5
αντίστοιχα.), όταν ο εθνικός µέσος όρος είναι 1,8%.
Σχολικές βιβλιοθήκες
Τόσο στη συµβατική όσο και στη σύγχρονη ηλεκτρονική της µορφή, η βιβλιοθήκη δίνει τη
δυνατότητα εµπλουτισµού και υπέρβασης της διδακτέας ύλης και ταυτόχρονα προσφέρει το
δηµιουργικό αίσθηµα της ενεργού συµµετοχής στην κατάκτηση της γνώσης. Τα στοιχεία που
ακολουθούν απεικονίζουν την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την ύπαρξη βιβλιοθηκών
στις σχολικές µονάδες, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους, κατά το
σχολικό έτος 2003-04:
Για την Περιφέρεια Κρήτης το 70,2% των σχολείων δηλώνει ότι διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη,
το 54,2% ότι η βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί, ενώ το 21, 6% ότι η βιβλιοθήκη αυτή στεγάζεται σε
ειδική αίθουσα. Όσον αφορά το µέσο αριθµό τίτλων βιβλίων στις υπάρχουσες βιβλιοθήκες
είναι περίπου 904.
Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 74,6% των σχολείων δηλώνει ότι διαθέτει σχολική
βιβλιοθήκη, το 64% ότι η βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί, ενώ το 22, 8% ότι η βιβλιοθήκη αυτή
στεγάζεται σε ειδική αίθουσα. Όσον αφορά το µέσο αριθµό τίτλων βιβλίων στις υπάρχουσες
βιβλιοθήκες είναι περίπου 1247.
Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 82,9% των σχολείων δηλώνει ότι διαθέτει σχολική
βιβλιοθήκη, το 70,7% ότι η βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί, ενώ το 22,5% ότι η βιβλιοθήκη αυτή
στεγάζεται σε ειδική αίθουσα. Όσον αφορά το µέσο αριθµό τίτλων βιβλίων στις υπάρχουσες
βιβλιοθήκες είναι περίπου 1246.
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Εξοπλισµός
Η επάρκεια των σχολικών µονάδων σε υλικοτεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισµό αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και την ανάπτυξη των
σύγχρονων διδακτικών και µαθησιακών διαδικασιών. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα
εποπτικά όργανα και µέσα διδασκαλίας που δηλώνουν ότι διαθέτουν οι σχολικές µονάδες
κατά το σχολικό έτος 2003-04, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τα οπτικοακουστικά µέσα
που υποστηρίζουν έµµεσα την εφαρµογή της εποπτικής διδασκαλίας και την ποιοτική
λειτουργία της σχολικής µονάδας.
Το ποσοστό των σχολείων που διαθέτει έγχρωµη τηλεόραση και βίντεο κυµαίνεται αντίστοιχα
96,4% και 92,1% στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, 84,3% και 77% στην Περιφέρεια
Κρήτης, 91% και 86% στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (Εθνικός µέσος όρος, 87,9%, 82%)
Η αναλογία µαθητών ανά τηλεόραση είναι 52,9 µαθητές στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου,
90,1 στην Κρήτη και 70,4 στο Νότιο Αιγαίο. (Εθνικό µέσος όρος 89 µαθητές)
Η αναλογία µαθητών ανά βίντεο είναι 63,9 µαθητές στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου,
116,1 στην Κρήτη και 82,7 στο Νότιο Αιγαίο. (Εθνικό Μέσος όρος, 110,5)
Η κατανοµή των σχολείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά περιφέρεια είναι
87,9% στο Βόρειο Αιγαίο, 81,1% στην Κρήτη και 90,2% στο Νότιο Αιγαίο. Η αναλογία
µαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή: κυµαίνεται από 9,5 (Βόρειο Αιγαίο) έως 15,1 (Κρήτη)
µαθητές ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο δείκτης αυτός για το Νότιο Αιγαίο είναι 11 µαθητές
ανά η/υ ενώ ο εθνικό µέσος όρος είναι 15,1 µαθητές ανά η/υ.
Οι περισσότεροι Η/Υ µε σύνδεση στο διαδίκτυο στην χωρική ενότητα καταγράφονται στην
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (69%) (71,2%), ενώ οι λιγότεροι στο Νότιο Αιγαίο (62%). Ο
εθνικός µέσος όρος είναι 67,1%.
Οι Η/Υ που είναι συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο κυµαίνονται από 63,3% στην Περιφέρεια του
Βορείου Αιγαίου έως 57,1% στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (εθνικός µέσος όρος 60,1%)
’Όσον αφορά την αναλογία µαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο,
κυµαίνεται από 13,7 µαθητές (Βόρειο Αιγαίο) σε 22 µαθητές (Κρήτη) µε αντίστοιχο αριθµό
µαθητών σε εθνικό µέσο όρο 22,6.
•

Πανεπιστηµιακές Υποδοµές και Υποδοµές Έρευνας

Τα βασικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα που λειτουργούν σήµερα στην Περιφέρεια
Κρήτης και τα οποία προσδίδουν σηµαντική προτιθέµενη αξία στην προσπάθεια ανάπτυξης
Ε&ΤΑ στο σύνολο της χωρικής ενότητας είναι:
1. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) µε ισχυρούς τοµείς, ως προς την
παραγόµενη και διατιθέµενη τεχνολογία, τη µοριακή βιολογία, τεχνολογία laser,
τηλεµατική, πληροφορική και υπολογιστικά µαθηµατικά.
2. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης µε δυνατότητες σ’ ένα ευρύ φάσµα νέων τεχνολογιών στους
τοµείς των τηλεπικοινωνιών, ποιότητας τροφίµων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.α.
3. Το Πολυτεχνείο Κρήτης µε εστίαση στο βιοµηχανικό αυτοµατισµό και ασφάλεια,
εφαρµογές πληροφορικής, διαχείρισης καινοτοµίας, marketing κ.α.
4. Το ΤΕΙ Κρήτης µε σηµαντική δράση στην έρευνα και τις εφαρµογές στον πρωτογενή
τοµέα και τον τοµέα ενέργειας.
5. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (ΕΛΚΕΘΕ) µε σηµαντική έρευνα και
τεχνογνωσία στους τοµείς υδατοκαλλιεργειών, ποιότητας θαλάσσιων νερών,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α.
6. Το ΜΑΙΧ µε σηµαντική έρευνα στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας και της ποιότητας
των προϊόντων
Στον Αιγαιακό χώρο λειτουργεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα την Μυτιλήνη, του οποίου οι
υποδοµές και η οργανωτική δοµή αναπτύχθηκαν σταδιακά σε διάφορες πόλεις της
Περιφέρειας Βορείου, αλλά και Νοτίου Αιγαίου (πρωτεύουσες νοµών). Μέχρι σήµερα, έχουν
αναπτυχθεί έξι (6) Σχολές, δύο (2) στη Μυτιλήνη, µία (1) στη Χίο, µία (1) στη Σάµο, µία (1) στη
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Σύρο και µία (1) στη Ρόδο, ενώ προγραµµατίζεται νέα Σχολή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη
Λήµνο. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε όλες τις βαθµίδες,
προπτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ανέρχονται στους 10.616, εκ των
οποίων οι 7.396 (70%), φοιτούν σε κάποιο από τα τµήµατα των τεσσάρων σχολών της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι υπόλοιποι στις δύο σχολές της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
2.1.2.4.

Παραγωγικός Τοµέας της Οικονοµίας

2.1.2.4.1. Περιφερειακό ΑΕΠ και Τοµεακή ∆ιάρθρωση της Παραγωγής
Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Η σχετική θέση της επίδοσης και της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών προκύπτει από
την εξέταση του πραγµατικού (σε σταθερές τιµές) κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως οµογενοποιηµένου
δείκτη αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου. Στον Πίνακα 813 παρουσιάζονται τα επίσηµα
στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις
Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας για το έτος 2002 και το µέσο όρο της τριετίας 2000-2002,
περίοδος που αποτελεί και τη βάση υπολογισµού για την κατάταξη των Περιφερειών στις
τρεις κατηγορίες γεωγραφικής επιλεξιµότητας σύµφωνα µε την πρόταση του Γενικού
Κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.14
Η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» συγκεντρώνει το 10% της συνολικής
οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας. Ειδικότερα, η Κρήτη κατατασσόµενη στην 6η θέση
διαµορφώνει το 5,3% του ΑΕΠ του έτους 2002, ενώ το Βόρειο Αιγαίο ως 12η Περιφέρεια
σηµειώνει µόλις το 2% στο ετήσιο ΑΕΠ. Το υπόλοιπο διαµορφώνεται από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.
Η σχετική θέση της επίδοσης και ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και των Περιφερειών στο
µεταβαλλόµενο τοπίο της Ε.Ε. προκύπτει από την εξέταση του πραγµατικού (σε σταθερές
τιµές) κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτη αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου. Το 2002, η Ελλάδα
είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο µε το 60,9% της Ε.Ε.-25, ενώ το Νότιο Αιγαίο κινείται σε αρκετά
υψηλότερα επίπεδα φθάνοντας το 71,4%. Ακολουθεί το Βόρειο Αιγαίο και εν συνέχεια η
Κρήτη. Επισηµαίνεται ότι τα επίπεδα αυτά υπερεκτιµούν το βαθµό ονοµαστικής σύγκλισης της
οικονοµίας, διότι αναφέρονται στη διευρυµένη Ε.Ε., η οποία προέκυψε δυο έτη αργότερα
(2004), και περιλάµβανε δέκα νέα µέλη, εκ των οποίων αρκετά έχουν χαµηλότερο επίπεδο
ανάπτυξης από τις ελληνικές Περιφέρειες µε στατιστική επίπτωση ο µέσος όρος της Ε.Ε. να
µειωθεί. Έτσι, η Κρήτη βρίσκεται στην 8η θέση αυτής της κατάταξης, «πίσω» από το Βόρειο
(5η θέση) και το Νότιο Αιγαίο (2η θέση).15
Από την άλλη πλευρά, η συγκριτική θέση των Περιφερειών (και της χώρας) στο κατά κεφαλήν
προϊόν βελτιώνεται σηµαντικά µε όρους ΜΑ∆,16 οι οποίοι λαµβάνουν ευνοϊκά υπόψη το
χαµηλότερο επίπεδο τιµών που γενικώς ισχύει σε λιγότερο ανεπτυγµένα συστήµατα και
εποµένως και στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα ήδη το 2002 οκτώ ελληνικές Περιφέρειες να
προκύπτει ότι υπερβαίνουν το 75% του µέσου όρου της Ε.Ε.-25. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται
στην 2η θέση αυτής της κατάστασης, µπροστά από το Βόρειο Αιγαίο (6η θέση) και την Κρήτη
(8η θέση).

13 Για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας υπολογίζεται σε ευρώ αλλά και σε
ΜΑ∆, καθώς και ως ποσοστό του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι πέντε (Ε.Ε.-25) και των
δεκαπέντε (Ε.Ε.-15) κρατών-µελών, ο οποίος αποτελεί το βασικό δείκτη-κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των
Περιφερειών της Ε.Ε.
14 βλ. Council of the European Union, 2 August 2005, Proposal for a Council Regulation laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund.,
Chapter III, pp.8-10, Brussels.
15 Νεώτερα στοιχεία της Eurostat New Cronos, αναπροσαρµόζουν ελάχιστα τα παραπάνω δεδοµένα, µε εξαίρεση
την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
16 Οι ΜΑ∆: ή Purchasing Power Parity (PPP), λαµβάνουν υπόψη τους το ύψος των τιµών και, συνεπώς καθορίζουν
µε πιο αντικειµενικό τρόπο την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που µπορεί να αποκτήσει ο µέσος κάτοικος
κάθε Περιφέρειας µε ένα δεδοµένο µέσο εισόδηµα. Σηµειώνεται ότι η χρήση των ΜΑ∆ συνήθως ευνοεί τις λιγότερο
ανεπτυγµένες περιφέρειες, όπου το επίπεδο των τιµών είναι χαµηλότερο.
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Πίνακας 8

Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Ευρώ και σε ΜΑ∆ (2002,
Μ.Ο. 200-2002): Σύγκριση µε µέσους όρους χώρας, Ε.Ε-25

Γεωγραφική
Ενότητα
NUTS II

Μ.Ο.
2000-02
ΑΕΠ ΜΑ∆

2002
ΑΕΠ σε €
ΑΕΠ σε Μ€

% συµµετοχής
στο ΑΕΠ της
χώρας

κατά
κεφαλήν

ΑΕΠ σε ΜΑ∆

% του
Μ.Ο. της
Ε.Ε.-25

κατά
κεφαλήν

% του Μ.Ο.
της Ε.Ε.-25

% του Μ.Ο. της
Ε.Ε.-25

ΕΕ-25

9.626.056,0

21.170,1

100

21.170,1

100

100

ΕΕ-15
Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

9.179.495,5
141.668,7
2.693,9
4.549,7
7.463,6

24.128,3
12.893,6
13.183,7
15.122,8
12.487,4

114
60,9
62,3
71,4
59,0

23.161,5 109,4
16.424,9
77,6
16.794,5
79,3
19.264,7
91,0
15.907,5
75,1

109,6
74,5
74,2
87,7
72,2

1,90%
3,21%
5,27%

12
9
6

5
2
8

6
2
8

Πηγή: New Cronos, Eurostat

Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) / Τοµεακή ∆ιάρθρωση
Στους Πίνακες 9 και 10 παρουσιάζεται η κατανοµή της περιφερειακής Ακαθάριστης
Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) στους τρεις τοµείς παραγωγής17 (περιφερειακή εξειδίκευση),
καθώς και η περιφερειακή κατανοµή της ΑΠΑ για καθένα από τους τρεις τοµείς στο εθνικό
επίπεδο (περιφερειακή συγκέντρωση) για το έτος 2004 (ΕΣΥΕ). Η ΑΠΑ της Χωρικής
Ενότητας αποτελεί το 9,74% της χώρας. Οι υπηρεσίες διαµορφώνουν το 10,2% της ΑΠΑ της
χώρας, η δε Κρήτη διαµορφώνει αντίστοιχα το 52% της ΑΠΑ του τοµέα των υπηρεσιών σε
επίπεδο Χωρικής Ενότητας (2004).
Η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα της Χωρικής Ενότητας στο σύνολο της παραγωγής
ανέρχεται σε 6,56%, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού (4,37%), του
δευτερογενή τοµέα στο ανέρχεται σε 14,85% σαφώς µικρότερο του αντίστοιχου εθνικού
(20,40%) και, τέλος, του τριτογενή ανέρχεται σε 78,59% που είναι µεγαλύτερο του
αντίστοιχου εθνικού (75,23%).
∆ιαχρονικά, παρατηρείται, µικρή τάση στροφής της περιφερειακής οικονοµίας προς τον
τριτογενή τοµέα, αφού αυξάνεται η συµµετοχή του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό
προϊόν (+ 1%) περίπου και µικρή κάµψη του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα περίπου (1%) αντίστοιχα.
Στην Περιφέρεια Κρήτης το 9% της ΑΠΑ στο σύνολο της Περιφέρειας αφορά τον πρωτογενή
τοµέα, το 13% το δευτερογενή και το 78% τον τριτογενή. Όσον αφορά την τοµεακή
διάρθρωση της παραγωγής στην Περιφέρεια Κρήτης, στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας
υπάρχει έντονη εξειδίκευση κυρίως στην παραγωγή ελαιόλαδου, εσπεριδοειδών, ντοµάτας,
σταφυλιού καθώς και στην καλλιέργεια πατάτας και σιταριού. Επίσης εντοπίζονται προϊόντα
βιολογικής καλλιέργειας, τα οποία είναι κυρίως η ελιά και το ελαιόλαδο, το οινοποιήσιµο
αµπέλι και διάφορα εσπεριδοειδή. Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής δεν έχει έντονη
παρουσία όπως προαναφέρθηκε, ενώ η παραγωγή του σχετίζεται κυρίως µε τη βιοµηχανία
τροφίµων και ποτών, την κλωστοϋφαντουργία, τον ορυκτό πλούτο και κυρίως γύψο, την
κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά και την παραγωγή προϊόντων από ελαστικό
και πλαστικές ύλες. Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής που είναι και ο κυρίαρχος τοµέας της
οικονοµίας της Κρήτης εξειδικεύεται κυρίαρχα στον τουρισµό.
Στο Νότιο Αιγαίο το 82% του προϊόντος της προέρχεται από τις υπηρεσίες, µε σηµαντική τη
συµβολή του τουρισµού, αφού 24% του ακαθάριστου προϊόντος της Περιφέρειας προέρχεται
από υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων, η υψηλότερη αναλογία στη χώρα. Στην
Περιφέρεια αναλογεί το 34% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη χώρα, έχει δε την
υψηλότερη αναλογία διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο (45 το 2003, 54 το 2000).18 Ο τοµέας των

17 Ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας περιλαµβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση και την αλιεία. Ο
δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει την εξόρυξη, τη µεταποίηση, την ενέργεια και τις κατασκευές. Οι υπόλοιποι κλάδοι
περιλαµβάνονται στον τριτογενή τοµέα.
18 Οµοίως, όπως παραπάνω.
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υπηρεσιών διαµορφώνει το 78,3% της Περιφερειακής ΑΠΑ.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν τους
παραδοσιακούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τα κύρια προϊόντα
φυτικής παραγωγής, έντονη είναι η παρουσία των ετήσιων καλλιεργειών, των σιτηρών για
καρπό, των κτηνοτροφών για σανό και καρπό, καθώς και ορισµένων λαχανικών και
οπωροκηπευτικών. Στην οµάδα των µονίµων φυτειών το οικονοµικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στα οινοστάφυλλα, τα εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες κυρίως για παραγωγή
ελαιόλαδου. (ιδιαίτερα στο Ν. ∆ωδεκανήσου). Η Περιφέρεια δεν έχει αξιοποιήσει τα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στην παραγωγή κηπευτικών εκτός εποχής και δεν έχει
οργανώσει ικανοποιητικά τις συνθήκες τυποποίησης, µεταφοράς και εµπορίας, ιδιαίτερα των
ευπαθών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Ως πλέον αξιόλογος εµφανίζεται και ο τοµέας της
αιγοπροβατοτροφίας, ενώ ο τοµέας των βοοειδών εµφανίζεται περισσότερο ενδιαφέρον στο
Ν. Κυκλάδων, όπου υπάρχει και σχετική παράδοση. Ο κλάδος της αλιείας είναι επίσης
σηµαντικός καθώς η παραγωγή του απολαµβάνει προτίµησης στην εγχώρια αγορά και έχει
καταλάβει καλή θέση στις εξαγωγικές αγορές. ∆εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η σηµασία
που έχει για τα µικρότερα νησιά η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών µε τον αλιευτικό τοµέα
προκειµένου να στηριχθεί µια παραγωγική βάση που θα συµπληρώνει την µικρής διάρκειας
τουριστική περίοδο.
Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο πρωτογενής τοµέας διαδραµατίζει σηµαντικότερο
ρόλο στην οικονοµία της Περιφέρειας, από εκείνο που διαδραµατίζει στο σύνολο της Χώρας
και πολύ σηµαντικότερο από το ρόλο του τοµέα στην οικονοµία της Ε.Ε., ενώ δεν επηρεάζει
σε µεγάλο βαθµό τον πρωτογενή τοµέα της Χώρας, λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους του
πρωτογενούς Τοµέα της Περιφέρειας. Όσον αφορά στους τρεις νοµούς της, δεν
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς τη συµµετοχή του τοµέα στο σύνολο
της οικονοµίας του κάθε νοµού, παρουσιάζοντας το ίδιο περίπου ποσοστό συµµετοχής σε
κάθε νοµό µε το ποσοστό συµµετοχής του στο σύνολο της Περιφέρειας. Από τη διάρθρωση
του πρωτογενή τοµέα ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι διατηρούν την κυριαρχία τους οι κλάδοι
της φυτικής και ζωικής παραγωγής, κυρίως η φυτική, ενώ η αλιεία αποκτά µια ιδιαίτερη
σηµασία διαχρονικά, οφειλόµενη κυρίως στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών ιδιαίτερα στο
νοµό Χίου, δευτερευόντως στο νοµό Σάµου και λιγότερο στο νοµό Λέσβου.
Ο δευτερογενής τοµέας φαίνεται ότι είναι ένας σηµαντικός τοµέας για την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, σε ονοµαστικές τιµές, υπερβαίνοντας η συµµετοχή του στην συνολική ΑΠΑ της
Περιφέρειας την αντίστοιχη συµµετοχή σε επίπεδο Χώρας, οφειλόµενη όµως αυτή η
σηµαντική διαφοροποίηση του στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος κυριαρχεί στο
∆ευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας. Ο δευτερογενής τοµέας είναι περισσότερο σηµαντικός
για το νοµό Λέσβου, µε αξιοσηµείωτη διαφορά από τους άλλους δύο νοµούς, ταυτιζόµενος
όµως µε τον κλάδο των κατασκευών, ενώ και στους άλλους δύο νοµούς ο συγκεκριµένος
κλάδος κυριαρχεί στο δευτερογενή τοµέα. Ο αριθµός των επιχειρήσεων του τοµέα, για το έτος
2002, χωρίς να διαφοροποιείται σηµαντικά και στα επόµενα έτη, µε βάση τα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, ανέρχεται σε 3.656, µε κύκλο εργασιών ανά επιχείρηση 72 χιλ.
Ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση, τόσο ως αριθµός, όσο και ως κύκλος εργασιών, σε
σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι επιχειρήσεις που κυριαρχούν είναι οι
κατασκευαστικές, το 62% των επιχειρήσεων του τοµέα. Ακολουθεί η µεταποιητική
δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας το 39% του συνόλου των επιχειρήσεων του τοµέα. Οι
κλάδοι στους οποίους φαίνεται να υπάρχει µια ιδιαίτερη δυναµική, είναι ο κλάδος των
τροφίµων και ποτών, ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, ενώ σηµαντική είναι η
παρουσία και των κλάδων της βιοµηχανίας ξύλου και της κατασκευής επίπλου. Όπως
φαίνεται από τα προηγούµενα, οι δραστηριότητες που κυριαρχούν στο δευτερογενή τοµέα
είναι οι κατασκευές και η µεταποίηση. Ειδικότερα για τη µεταποίηση, οι παράγοντες που
διαµορφώνουν την υφιστάµενη κατάσταση αλλά και τις µελλοντικές προοπτικές του τοµέα,
σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, µε το νησιωτικό χαρακτήρα και τη θέση της Περιφέρειας, τη
σύνδεσή της µε τον αγροτικό τοµέα, το µικρό µέγεθος των µονάδων, καθώς και µε την
ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.
Ο τριτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την οικονοµία της Περιφέρειας,
πλησιάζοντας διαχρονικά το ποσοστό συµµετοχής του, εκείνο της Χώρας, παραµένοντας
όµως σε χαµηλότερα επίπεδα, µε µικρές τάσεις βελτίωσης της θέσης του έναντι των άλλων
τοµέων. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει για το νοµό Σάµου, λόγω της αυξηµένης
τουριστικής δραστηριότητας, ενώ για τους άλλους δύο νοµούς, κυρίως για το νοµό Λέσβου,
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είναι λιγότερο σηµαντική η συµµετοχή του τοµέα στη συνολική ΑΠΑ του νοµού. Το εµπόριο
και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας διαµορφώνουν το 43% περίπου του προϊόντος του
τριτογενή τοµέα, οι µεταφορές συµµετέχουν κατά 17%, ενώ η συµµετοχή του κλάδου των
ξενοδοχείων / εστιατορίων είναι µικρή, της τάξης του 6%, διατηρούµενη διαχρονικά στα ίδια
χαµηλά επίπεδα. Ο αριθµός των επιχειρήσεων του τοµέα το έτος 2002, µε µικρές
διαφοροποιήσεις στα επόµενα έτη, ανέρχεται σε 11.129, µε κύκλο εργασιών ανά επιχείρηση
110 χιλ. Ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση, τόσο ως αριθµός, όσο και ως κύκλος
εργασιών, σε σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το ήµισυ σχεδόν των επιχειρήσεων
του τοµέα είναι εµπορικές επιχειρήσεις. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / εστιατόρια)
αποτελούν το 26% του συνόλου των επιχειρήσεων του τοµέα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται σε λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Πίνακας 9

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά κλάδο (σε εκατ. € σε τρέχουσες τιµές)
Βιοµηχανία & Ενέργεια &
Κατασκευές
2004* 2001 2002* 2003* 2004* 2001
193
318
296
348
356
1.506
161
692
772
994
980
4.191
882
1077
1165
1305
1462
5973
1.236 2.087 2.234 2.647 2.798 11.669
108.84
8.450 33.223 35.148 38.458 39.436
1

Γεωργία, ∆ασοκοµία, Αλιεία
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
ΧΕ Κ-ΝΑ
Ελλάδα

2001
226
168
706
1.099

2002*
190
171
868
1.229

2003*
266
173
803
1.242

8.417

8.846

9.104

Υπηρεσίες
2002*
1.615
4.304
6452
12.371
118.67
7

2003*
1.774
4.687
6965
13.426
130.38
9

2004*
1.980
5.211
7615
14.807
145.40
0

* Προσωρινά στοιχεία, Πηγή: ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί

Πίνακας 10
2004*

Συµµετοχή των τοµέων παραγωγής στην ΑΠΑ της ΧΕ Κ-ΝΑ και της χώρας
Γεωργία, ∆ασοκοµία,
Αλιεία
% επί του
Συνόλου
εκατ. €
Παραγωγής

Βιοµηχανία & Ενέργεια
& Κατασκευές
% επί του
Συνόλου
εκατ. €
Παραγωγής

Τοµεακή ΑΠΑ
1.236
2.798
ΧΕ Κ-ΝΑ
6,56%
14,85%
Τοµεακή ΑΠΑ
Ελλάδας
8.450
39.436
4,37%
20,40%
Τοµεακή ΑΠΑ
ΧΕ Κ-ΝΑ
ως % της
14,63%
7,10%
Τοµεακής
ΑΠΑ Ελλάδας
* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί, Επεξεργασία ΟΣΠ ΧΕ Κ-ΝΑ

Υπηρεσίες
% επί του
Συνόλου
εκατ. €
Παραγωγής

Σύνολο
Παραγωγής
(Αξία σε
εκατ. €)

14.807

78,59%

18.841

145.400

75,23%

193.286

10,18%

9,75%

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) στη Χωρική Ενότητα κινούνται
σταθερά στο 11% των συνολικών σε επίπεδο χώρας, διαγράφοντας ωστόσο θετική
διαχρονική εξέλιξη, υπολειποµένη των αντίστοιχων ρυθµών της χώρας. Η εξέλιξη των ΑΕΠΚ
ανά κλάδο στη Χωρική Ενότητα αναδεικνύει τη δυναµική εξέλιξης των επί µέρους κλάδων και
τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες διαµορφώνονται (Πίνακας 11). Η κλαδική ανάλυση
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο κλάδος των κατασκευών (ιδιωτικών και δηµόσιων) διατηρεί
κυρίαρχη θέση στη διαχρονική διαµόρφωση των ΑΕΠΚ της Χωρικής Ενότητας (42,6% έναντι
46,7% σε επίπεδο χώρας, 2004), ενώ µαζί µε τον κλάδο των Μεταφορών – Αποθηκεύσεων –
Επικοινωνιών διαµορφώνει το 45% των ΑΕΠΚ της Χωρικής Ενότητας έναντι 49,6% σε
επίπεδο χώρας (2004). Σηµαντικό συµπέρασµα είναι επίσης ότι η κλαδική συµµετοχή
διαχρονικά δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς.
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Πίνακας 11
2000

Εξέλιξη των ΑΕΠΚ στη Χ.Ε. Κ-ΝΑ

2001

2002

2003
7,0%

Κρήτη

2.405,00

6,6%

2.893,20

7,5%

3.130,30

7,6%

Βόρειο
Αιγαίο

622

1,7%

518,7

1,4%

521,1

1,3%

523,7

Νότιο
Αιγαίο

1.154,00

3,1%

1.240,20

3,2%

1.243,50

3,0%

4.182,00
36.712,3
0

11,39%

4.652,20
38.328,8
0

12,14%

4.894,90
41.296,4
0

11,85%

ΧΕ Κ-ΝΑ
Ελλάδα
Ρυθµoί
µεταβολής
Κ-ΝΑ

100,0%
-

100,0%

11,24%

100,0%

5,2%

2004

3.327,50

3.405,60

6,6%

1,1%

888,8

1,7%

1.376,70

2,9%

1.337,40

2,6%

5.228,00
47.869,6
0

10,92%

5.631,80
51.943,1
0

10,84%

100,0%

6,8%

100,0%

7,7%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί, Επεξεργασία ΟΣΠ ΧΕ Κ-ΝΑ

Παραγωγικότητα της εργασίας και τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης
Πέραν του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού που εκφράζεται µε το ποσοστό
απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
συντελεί η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει για
το έτος 2002, το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας µετρηµένο µε δύο τρόπους,
παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε
ΜΑ∆) ανά σύνολο εργατοωρών έτους. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζεται - όπου είναι
εφικτό µε τη διαθέσιµη πληροφόρηση - και η απόκλιση των ανωτέρω µεγεθών από το µέσο
όρο της Ε.Ε.-25 και της χώρας.
∆ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο στις Περιφέρειες
της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», µε εξαίρεση την Κρήτη, είναι
ικανοποιητικό και υψηλότερο του µέσου εθνικού όρου. Η ύπαρξη έντονων αποκλίσεων,
θετικών ή αρνητικών, από το µέσο όρο της χώρας καταγράφεται σε περιφερειακό επίπεδο,
ενδεικτικό και πάλι των ενδογενών παραµέτρων που διαµορφώνουν τα επίπεδα
παραγωγικότητας ανά Περιφέρεια. Οι επιδόσεις του Βόρειου Αιγαίου είναι ανάλογες µε εκείνες
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παρότι δεν είναι εφικτή η αντίστοιχη σύγκριση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, εντούτοις µε ενδιαφέρον σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις µεταξύ
Περιφερειών δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά όταν εξετασθεί η ωριαία παραγωγικότητα της
εργασίας, στοιχείο που παραπέµπει σε άλλες παραµέτρους-συντελεστές της αποδοτικότητας
των ανθρωπίνων πόρων.
Ωστόσο και σε συνδυασµό µε τη σχετική υστέρηση στο βαθµό απασχόλησης, το συµπέρασµα
είναι ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας παραµένει για τη Χωρική Ενότητα
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου και ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης µία από τις βασικότερες
προκλήσεις στην άσκηση της περιφερειακής πολιτικής, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της Λισσαβόνας.
Πίνακας 12

Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα στις Περιφέρειες, 2002
(Σύγκριση σε ΜΑ∆ µε µέσους όρους χώρας, Ε.Ε.-25)

Γεωγραφική Ενότητα

NUTS II

Μέσος όρος
εργατοωρών
Ωριαία παραγωγικότητα
Παραγωγικότητα εργασίας
πλήρους
εργασίας
απασχόλησης
ανά εβδοµάδα
%
ΑΕΠ σε ΜΑ∆
%
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά % του Μ.Ο. απόκλισης ανά σύνολο απόκλισης
απασχολούµενο της Ε.Ε.-25 από το Μ.Ο. εργατοωρών από το Μ.Ο.
της χώρας
έτους
της Χώρας

∆ιευρυµένη
Ευρωπαϊκή
50.006
100,0%
Ένωση_ΕΕ-25
Ευρωπαϊκή Ένωση_ΕΕ-15
56.095
112,2%
Ελλάδα
35.961
71,9%
0,0
80,783
0,0
Βόρειο Αιγαίο
40.632
81,3%
13,0%
94,656
17,2%
Νότιο Αιγαίο
45.181
90,3%
25,6%
106,193
31,5%
Κρήτη
34.003
68,0%
-5,4%
76,384
-5,4%
Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005, επεξεργασίες µελέτης Χωροταξικού Σχεδιασµού, ΥΠΟΙΟ, Οκτ 2005

43,2
44,8
45,2
43,2

Σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και το βαθµό απασχόλησης σε
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περιφερειακό επίπεδο, καθοριστική επίδραση ασκεί µεταξύ άλλων η τοµεακή διάρθρωση της
απασχόλησης αλλά και το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό
επίπεδο. Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλησης σε τοµεακό
επίπεδο, για τις διοικητικές Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας το έτος 2003.
Πίνακας 13
Γεωγραφική
Ενότητα
NUTS II
Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο

Τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης στις Περιφέρειες, 2003

Πρωτογενής Τοµέας

∆ευτερογενής Τοµέας

Τριτογενής Τοµέας

% συµµετοχής
% συµµετοχής
% συµµετοχής
(χιλ)
(χιλ)
(χιλ)
στην
στην
στην
στη Χώρα
στη Χώρα
στη Χώρα
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
663,6 100,0%
16,4% 899,2 100,0%
22,2% 2.479,5 100,0%
61,3%
11,6

1,7%12

16,0%

11,9

1,3%12

16,4%

49,2

2,0% 13

67,7%

Νότιο Αιγαίο

10

1,5%13

8,0%

24,6

2,7%11

19,6%

91,1

3,7% 9

72,5%

Κρήτη

79

11,9% 4

31,0%

36,3

4,0% 8

14,3%

139,4

5,6% 5

54,7%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

∆ιαπιστώνεται κατ’ αρχήν ότι σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή
τοµέα ανέρχεται σε 16,4% το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού της ΑΠΑ που παράγει
ο τοµέας, το ποσοστό απασχόλησης του δευτερογενούς τοµέα ανέρχεται σε 22,2% και είναι
σχεδόν ίσο µε το ποσοστό της ΑΠΑ, ενώ το ποσοστό απασχόλησης του τριτογενούς τοµέα
είναι 61,3% και είναι σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερες του ποσοστού της ΑΠΑ. Οι
αναλογίες αυτές υποδηλώνουν ότι σε εθνικό επίπεδο η παραγωγικότητα της εργασίας του
πρωτογενούς τοµέα είναι σε σχετικές τιµές η µικρότερη, ενώ του τριτογενούς τοµέα η
µεγαλύτερη.
Μεταξύ των Περιφερειών που παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη εξάρτηση απασχόλησης από
τον πρωτογενή τοµέα είναι και η Κρήτη η οποία παρουσιάζει αρνητική απόκλιση από τον
εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας.
Από τις Περιφέρειες που εξειδικεύονται στον τριτογενή τοµέα (σε όρους απασχόλησης), είναι
το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο οι οποίες συγκαταλέγονται στις Περιφέρειες µε θετική απόκλιση
από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας.
2.1.2.4.2. Τουρισµός
Ο Ελληνικός Τουρισµός διανύει τη λεγόµενη «µετα-ολυµπιακή περίοδο» σηµειώνοντας
σηµαντικές επιδόσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Με αυξητικό ρυθµό σε όρους αφίξεων και
διανυκτερεύσεων 7,7%, πραγµατοποίησε επίδοση 70% υψηλότερη τόσο του παγκόσµιου
ρυθµού (4,5%) και διακριτά υψηλότερη των ανταγωνιστριών χωρών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει
την εκτίµηση για µονιµότερη έξοδο της χώρας από την υφεσιακή κατάσταση για τον τουρισµό
που συντηρούνταν ακόµη και µέχρι το 2004. Βεβαίως, ερωτηµατικά εγείρονται στην υστέρηση
που παρουσιάζουν οι συναλλαγµατικές εισπράξεις έναντι των αφίξεων19.
Η περιφερειακή εξειδίκευση των τουριστικών εξελίξεων στη χώρα ποικίλλει. Έτσι, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διακρίνεται από σταθερότητα, ενώ τις αυξήσεις οδηγούν
εντυπωσιακά οι προορισµοί της Χωρικής Ενότητας, όπως λ.χ. Κρήτη-∆ωδεκάνησος µε
ρυθµούς +10,2% και +9,6% αντίστοιχα, αλλά και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας (2005), η Χωρική
Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» διαθέτει το 42% των ξενοδοχειακών µονάδων, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε 321.329 κλίνες ή 47% των κλινών στο σύνολο της Ελλάδος.
Όσον αφορά στο µερίδιο της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» σε σχέση µε την
κατανοµή των ξενοδοχειακών µονάδων σε εθνικό επίπεδο κατέχει το 46% των µονάδων
πολυτελείας, το 53% των Α,΄ το 45% Β,΄ το 42% Γ,΄ και το 33% ∆ και Ε.΄
∆ιαφαίνεται ότι η Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» διατηρεί πρωτεύουσα θέση

19

ΙΤΕΠ, Μάϊος 2007. Η αναφερόµενη υστέρηση είναι νωρίς ακόµα να «χρεωθείί» στις εξαπλούµενες πολιτικές all
inclusive. Πάντως ο ρυθµός των αφίξεων δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχο ρυθµό εισπράξεων της Ελλάδας ανά
άφιξη, αφού η Ισπανία και η Ιταλία µε µικρότερους ρυθµούς αυξήνσεων πέτυχαν µεγαλύτερους ρυθµούς εισπράξεων.
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στην προσφορά ποιοτικών και σύγχρονων τουριστικών κλινών.
Πίνακας 14
Χώρα / Περιοχή

Ελλάδα

XE Kρήτης – Νήσων Αιγαίου

Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού 2000-2005

∆εδοµένα

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μονάδες

8.342

8.342

8.329

8.689

8.899

9.036

∆ωµάτια

320.159

320.159

319.689

339.540

351.891

358.721

Κλίνες

607.614

607.614

606.330

644.898

668.271

682.050

Μονάδες

3.636

3.636

3.567

3.707

3.772

3.801

∆ωµάτια

150.089

150.089

149.228

160.391

166.188

169.539

Κλίνες

284.497

284.497

282.704

303.986

314.808

321.329

Πηγή: New Cronos, Eurostat

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την τελευταία πενταετία, ο αριθµός των ξενοδοχειακών
µονάδων της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» παρουσιάζει σταθερή αύξηση,
τόσο ως προς τον αριθµό των µονάδων όσο και των διατιθέµενων κλινών. Η τάση αυτή
συνδέεται και µε την ποιοτική αναβάθµιση του προσφερόµενου προϊόντος.
Ως προς τη χωρική κατανοµή των καταλυµάτων και των κλινών στη Χωρική Ενότητα «Κρήτης
– Νήσων Αιγαίου», το Νότιο Αιγαίο κατέχει την πρώτη θέση σε συνολικό αριθµό µονάδων και
κλινών ενώ σε δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Χωρική
Ενότητα. Το Βόρειο Αιγαίο διαθέτει ένα µερίδιο µόλις 4% στο σύνολο της Ελλάδος όσον
αφορά τις ξενοδοχειακές µονάδες και 10% στο σύνολο της Χωρικής Ενότητας.
Η Κρήτη διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό µονάδων 5 αστέρων (52%). Επίσης, εµφανίζει
υψηλά ποσοστά ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, καθότι αυτός ο τύπος
καταλύµατος εµφανίστηκε στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, όταν δηλαδή επιτεύχθηκε η
µεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
Στη Χωρική Ενότητα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» οι συνολικές αφίξεις αντιπροσωπεύουν το
29% (2005) σε σύνολο αφίξεων Ελλάδος ενώ οι διανυκτερεύσεις ανέρχονται στο 50%. Οι
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στη χωρική ενότητα αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 των
συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας, γεγονός που από τη µία πλευρά φανερώνει την
έντονη εξωστρέφεια του τουρισµού στη χωρική ενότητα, ενώ από την άλλη περιορίζει την
τουριστική περίοδο σε λίγους µήνες, προδιαγράφοντας το τουριστικό πρότυπο σε εκείνο των
«οργανωµένων διακοπών».
Ταυτόχρονα, η χωρική ενότητα συγκεντρώνει το 46% των πολυτελών ξενοδοχειακών
µονάδων της χώρας, το 42% του συνόλου των ξενοδοχειακών µονάδων και το 47% των
διαθέσιµων κλινών.
Η χωρική κατανοµή των διανυκτερεύσεων µοιράζεται αναλογικά µεταξύ Κρήτης και Νοτίου
Αιγαίου ενώ το Βόρειο Αιγαίο συµµετέχει µε πολύ µικρότερα µερίδια (Πίνακας 15).
Πίνακας 15
ΧΩΡΑ /
/ΠΕΡΙΟΧΗ

Ελλάδα
Χωρική Ενότητα
Κρήτης – Νήσων
Αιγαίου

Ξενοδοχειακό ∆υναµικό ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια κα στο σύνολο της Χωρικής
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου (2005)
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

2**

1*

ΣΥΝΟΛΑ

1.712

4.492

1.729

9.036

∆ωµάτια

29.140

90.975

82.632

124.106

30.868

358.721

Κλίνες

682.050

56.888

173.431

159.351

233.315

59.065

Μονάδες

71

502

774

1.882

572

3.801

∆ωµάτια

15.904

53.315

35.336

54.564

10.419

169.539

Κλίνες

31.336

101.826

67.080

101.385

19.702

321.329

37

200

295

741

233

1.506

Κλίνες
Μονάδες
∆ωµάτια

Βόρειο Αιγαίο

3***
944

∆ωµάτια

Νότιο Αιγαίο

4****

155

Μονάδες

Κρήτη

5*****

Μονάδες

Κλίνες
Μονάδες

9.213

22.165

15.323

24.160

5.424

76.286

18.209

42.309

28.896

44.048

10.018

143.480

29

277

373

936

282

1.897

6.102

29.551

16.089

25.882

4.226

81.850

11.846

56.582

30.711

48.767

8.200

156.106

5

25

106

205

57

398
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ΧΩΡΑ /
/ΠΕΡΙΟΧΗ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
∆ωµάτια
Κλίνες

5*****

4****

3***

2**

1*

ΣΥΝΟΛΑ

589

1.599

3.924

4.522

769

11.403

1.281

2.935

7.473

8.570

1.484

21.743

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, 2005

Αναφορικά µε την κατανοµή των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών κατά διοικητική
ενότητα για το 2005, η Περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό
διανυκτερεύσεων µε µερίδιο 48% επί της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» και
29% επί του συνόλου της χώρας. Την επόµενη καλύτερη επίδοση σηµειώνει η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου µε ποσοστά 47% και 28% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στον αριθµό των συνολικών διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύµατα της
Χωρικής Ενότητας, οι διανυκτερεύσεις του 2005 σε σχέση µε του 2003 εµφανίζουν µείωση
της τάξης του 6,9%. Τη µεγαλύτερη µείωση των διανυκτερεύσεων έχει το Νότιο Αιγαίο κατά
8,5% το 2004 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και 8,1% το 2005.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τυπολογία της τουριστικής ανάπτυξης ανά διοικητική
Περιφέρεια.
Περιφέρεια Κρήτης:
Σύµφωνα µε έρευνα πεδίου20 για τον εισερχόµενο τουρισµό και το τουριστικό προϊόν της
Κρήτης σε συνδυασµό µε τη µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (Οκτώβριος
2003, ΕΟΤ) καταδεικνύονται τα ακόλουθα:
Θετική εικόνα του Κρητικού τουριστικού προϊόντος: Η Κρήτη είναι ένας πολύ γνωστός
τουριστικός προορισµός κυρίως για την ιστορία, τα µνηµεία, τον πολιτισµό, τη θάλασσα και τις
ακρογιαλιές της. Η εικόνα που έχει διαµορφωθεί για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας
είναι ιδιαιτέρως θετική και αυτό υπογραµµίζεται από διάφορα στοιχεία όπως: α) θεωρείται
ασφαλής ταξιδιωτικός προορισµός β) χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθηµα φιλοξενίας και γ)
θεωρείται ότι έχει “ταυτότητα” και είναι “Ξεχωριστή”. Αυτό συνεπώς που πρέπει να επιδιωχθεί
είναι η προώθηση της ποιοτικής διάστασης και της διαφορετικότητας του τουρισµού της
Κρήτης και να προβληθεί η άριστη ποιότητα και η ανταγωνιστική τιµή του (value for money).
Αξιοποίηση αναδυόµενων αγορών: Τα ανεκµετάλλευτα τµήµατα της ευρωπαϊκής και
αµερικανικής αγοράς, αλλά και νέες αγορές όπως της Κίνας και των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης, µπορούν να αποδώσουν σηµαντική πρόσθετη τουριστική κίνηση. Προς την
κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η ανάπτυξη µιας συνεχούς και σοβαρής προσπάθειας µέσω
ενός αποτελεσµατικού µεσοµακροπρόθεσµου Σχεδίου Μάρκετινγκ. Αρωγός σε αυτή την
προσπάθεια είναι διάφορα ευνοϊκά για το νησί στοιχεία όπως: η γεωγραφική θέση, η
οικονοµική ανάπτυξη των χωρών αυτών καθώς και το γεγονός ότι γενικότερα η Ελλάδα
φαίνεται να εξασκεί µια µέσου επιπέδου έλξη στα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα αυτών
των αγορών.
∆υνατότητες ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού: Η Κρήτη διαθέτει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπως πλούσιο και σε πολλές περιπτώσεις άθικτο φυσικό περιβάλλον, άριστο
κλίµα, αξιόλογους πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους, ποιοτικά τοπικά προϊόντα,
τοπική παράδοση κλπ, τα οποία αποτελούν το θεµέλιο λίθο και τα απαιτούµενα συστατικά
στοιχεία για την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού (αθλητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός,
γαστρονοµικός κ.α.) ο οποίος διεθνώς σηµειώνει έντονη ζήτηση. Η προώθηση του θεµατικού
τουρισµού πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα αφού θα συµβάλει στη
διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του, στην ανάδειξη και ανάπτυξη αναξιοποίητων αλλά µε λανθάνουσα
(τουριστική) δυναµική περιοχών της Κρητικής ενδοχώρας, λειτουργώντας ανασχετικά στις
τάσεις εγκατάλειψής της και συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Προώθηση διατροφής και γαστρονοµίας ως “νέο τουριστικό προϊόν”: Τουριστικό

20 Συµπεράσµατα έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα µελέτης του Έργου «Μελέτη για τον
Εισερχόµενο Τουρισµό στην Περιφέρεια Κρήτης», 2005.
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προϊόν µε υψηλή προστιθέµενη αξία, η γαστρονοµία αποκτάει ολοένα και µεγαλύτερη θέση
στη διεθνή τουριστική αγορά. Τα Κρητικά προϊόντα και η Κρητική κουζίνα διεκδικούν
σηµαντικό µερίδιο σε αυτήν, λόγω της αναγνωρισµένης υψηλής τους ποιότητας και των
ευεργετικών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Προϊόντα όπως το λάδι, το κρασί, το µέλι, τα
γαλακτοκοµικά, κτλ., αλλά και οι µοναδικές γεύσεις της Κρητικής Κουζίνας ανταποκρίνονται
στο συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον της διεθνούς Κοινότητας που αναζητά εκτός των άλλων
την ποιότητα των τροφίµων και την ιδιαιτερότητα της τοπικής γαστρονοµίας. Έτσι ο
συνδυασµός αυτός µπορεί να αποτελέσει ένα νέο προϊόν για την Κρήτη µε πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα τόσο για τον τουρισµό, όσο και για την τοπική παραγωγή.
Τάσεις αύξησης του εγχώριου τουρισµού: Αποτελεί σηµαντική εξέλιξη διότι, εκτός των
άλλων, ο εγχώριος τουρισµός (µαθητικός, εκπαιδευτικός, τρίτης ηλικίας, οικογενειακός)
καταναλώνει περισσότερο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ο εγχώριος τουρισµός στην
Κρήτη έχει τα περιθώρια να αυξηθεί τα επόµενα χρόνια διότι: (α) το 95,5% των Ελλήνων
παραµένει στη χώρα µας για διακοπές (β) 8 στους 10 Έλληνες προτιµούν διακοπές του ήλιου
και της θάλασσας, (γ) το έτος 2000 το 15,2% των αφίξεων στην Κρήτη ήταν ηµεδαποί ενώ
στην Ελλάδα 1 στους 4 είναι Έλληνες επισκέπτες.
Αυξανόµενη σηµασία των νέων τεχνολογιών στον τουρισµό: Πάγιο αίτηµα της εθνικής
και κοινοτικής πολιτικής και στρατηγικής η υλοποίηση καινοτόµων δράσεων που βρίσκει
απάντηση, εκτός των άλλων, στη διασύνδεση του τουρισµού µε τις νέες τεχνολογίες. Η
Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα λόγω της ύπαρξης σπουδαίων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υποδοµών (ΙΤΕ, Τεχνολογικό Πάρκο, Πανεπιστήµιο,
Πολυτεχνείο, ΤΕΙ), τα οποία ήδη έχουν να επιδείξουν σπουδαίο έργο στον τοµέα του
τουρισµού: πληροφοριακά συστήµατα για τον τουρισµό, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων,
πρωτοποριακές δράσεις στον τοµέα της υγείας που συνδέονται µε τον τουρισµό, ηλεκτρονική
προβολή κ.λπ.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
Ο δυναµισµός του κλάδου κατατάσσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µαζί µε τις Περιφέρειες
Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας, στις 4 «τουριστικές Περιφέρειες» της
χώρας. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο του Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1487/Β/10.10.2003)
διαπιστώνει21 ότι µε κριτήριο την απασχόληση, το «δυναµισµό» και την προεξάρχουσα
δραστηριότητα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαία «τουριστική
ζώνη» σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι διακριτές περιοχές µε σχεδόν
αποκλειστική χρήση την τουριστική συναντώνται κυρίως σε ορισµένα νησιά όπως π.χ. Ρόδο,
Κω, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, ενώ στα υπόλοιπα νησιά η χρήση αυτή αναµιγνύεται και
λειτουργεί µαζί µε την κατοικία µόνιµη ή παραθεριστική.
Ο στόχος µιας περισσότερο ελεγχόµενης τουριστικής ανάπτυξης, µε καλύτερη διάχυση στο
χώρο του Νοτίου Αιγαίου και µε αειφορική προσέγγιση όσον αφορά τους πόρους, οδηγεί στην
επιδίωξη ενσωµάτωσης της χρήσης «τουρισµός» στον υφιστάµενο οικιστικό ιστό των νησιών
κατά κανόνα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το φαινόµενο ερήµωσης κατά τη χειµερινή
περίοδο ολοκλήρων τµηµάτων οικισµών και χώρων µε αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές
επιπτώσεις.
Οι στόχοι της εθνικής τουριστικής πολιτικής για την προώθηση των θεµατικών µορφών
τουρισµού (θαλάσσιος, συνεδριακός, οικολογικός, πολιτιστικός, θεµατικός περιηγητικός, κλπ.)
ανάλογα µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε Περιφέρειας και η γενική επιδίωξη της
«ποιότητας» έναντι της «ποσότητας» στο τουριστικό προϊόν, ευνοούν στο Νότιο Αιγαίο την
ανάπτυξη δικτύων υποδοµών ειδικών µορφών τουρισµού (όπως π.χ. οι Μαρίνες, τα
Συνεδριακά Κέντρα, τα σηµεία ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος).
Επισηµαίνεται ότι η ανάπτυξη συγκεκριµένων ειδικών µορφών, είναι δυνατόν να οδηγήσει
στην επιθυµητή επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεδοµένου ότι ελκύουν επισκέπτες και
εκτός περιόδου αιχµής.

21

Μελέτη Enviplan-Γ.Τσεκούρας και Συνεργάτες για το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος του τουρισµού είναι δυνατόν να
συνοψισθούν ως εξής:
Τα τουριστικά έσοδα εξακολουθούν να βασίζονται σε µεγάλους αριθµούς τουριστικών
αφίξεων, των οποίων ο σύντοµος χρόνος παραµονής συνδυάζεται µε χαµηλή ηµερήσια
δαπάνη.
Η εποχικότητα δεν µετριάσθηκε τόσο από πλευράς αφίξεων, όσο και από πλευράς
διανυκτερεύσεων. Οι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος συνεχίζουν να έχουν την υψηλότερη
ζήτηση µε σηµαντική διαφορά από τους υπόλοιπους και ακολουθούν ο Ιούνιος και ο
Σεπτέµβριος.
Η αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών και η µείωση του χρόνου παραµονής επέφερε µείωση
της πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυµάτων.
Η χαµηλή κατά κεφαλήν ηµερήσια δαπάνη δείχνει ότι δεν σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος
προς τον ποιοτικό τουρισµό, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη
επενδύσεων για τη συνολική ποιοτική αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά συνεχίζει να στηρίζεται
στις χαµηλές τιµές και στο µαζικό τουρισµό παραθεριστικού χαρακτήρα, διευκολύνοντας έτσι
µονοπωλιακές πρακτικές ξένων τουριστικών πρακτόρων. Η εθνική και η περιφερειακή
στρατηγική στον τοµέα του τουρισµού µέχρι σήµερα δεν φαίνεται να έχει περιλάβει
συντονισµένες προσπάθειες διείσδυσης σε κέντρα λήψεως αποφάσεων που ελέγχουν τη
ζήτηση τουριστικού προϊόντος.
Η χαµηλή ποιοτική στάθµη της δηµόσιας υποδοµής των µεταφορών και άλλων κρίσιµων
κατηγοριών (υγείας, καθαριότητας κλπ.), οι αδυναµίες του χωροταξικού σχεδιασµού ως προς
την οριοθέτηση χρήσεων γης και ο χαµηλός βαθµός εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού
του κλάδου, συνιστούν ισχυρά εµπόδια στην απεµπλοκή του τουρισµού από τις
προαναφερθείσες καταστάσεις.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
Ο τουρισµός αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα στην
Περιφέρεια, ο οποίος µόνο κατά ένα σχετικά µικρό µέρος εκφράζεται ποσοτικά από την
απασχόληση και την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, µε
δεδοµένες τις έντονες διακλαδικές και διατοµεακές συνδέσεις του, οι κυριότερες των οποίων
είναι µε το εµπόριο και τις µεταφορές / επικοινωνίες του τριτογενούς τοµέα, αλλά και µε τις
κατασκευές και µεταποίηση του δευτερογενή. Σε τοπικό δε επίπεδο επηρεάζει και συνδέεται
και µε την αγροτική δραστηριότητα.
Όσον αφορά στον τουριστικό τοµέα, η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται µε σχετικά αργούς
ρυθµούς στην Περιφέρεια, διατηρώντας ένα χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην τουριστική
δραστηριότητα της Χώρας. Πιο αναλυτικά, τόσο τα στοιχεία που συντελούν στο τουριστικό
προφίλ της Περιφέρειας, όσο και εκείνα που προσδιορίζουν αυτή καθ’ αυτή την τουριστική
δραστηριότητα, παρουσιάζονται συνοπτικά αµέσως πιο κάτω.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα ευνοηµένη από κλιµατολογικής άποψης,
παρουσιάζοντας υψηλή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του έτους, χαµηλή, σχετικά, µέση ετήσια
βροχόπτωση, ενώ ευνοϊκή µέση ετήσια θερµοκρασία παρατηρείται σε όλα τα νησιά της.
Οι τουριστικά αξιοποιήσιµες ακτές της Περιφέρειας αποτελούν σηµαντικό τουριστικό πόρο,
γεγονός που τη τοποθετεί δεύτερη σε κατάταξη Περιφέρεια σε επίπεδο χώρας, ως προς την
αξιοποιησιµότητα των ακτών της.
Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου διακρίνονται για την ιδιαίτερα σηµαντική και ενδιαφέρουσα
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, µε πολυάριθµα αρχαιολογικά ευρήµατα, πλούσια
εκθέµατα σε µουσεία, βυζαντινά µνηµεία, κάστρα, µοναστήρια, εκκλησίες, κλπ.
Υπάρχει πολυµορφία στοιχείων, τόσο από την άποψη του ανθρωπογενούς, ιστορικού,
πολιτιστικού, όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην Περιφέρεια υπάρχουν 75 αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισµοί. όπως οι µεσαιωνικοί οικισµοί
στο Πυργί, στα Μεστά, στους Ολύµπους Χίου, στο Καρλόβασι, στο Πυθαγόρειο, στο
Μαραθοκάµπου Σάµου, στον Εύδηλο Ικαρίας, στο Μόλυβο, την Πέτρα Λέσβου κ.λ.π.
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Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά και των φυσικών στοιχείων της περιοχής (π.χ.
γεωθερµία, σπάνια χλωρίδα και πανίδα), διαφαίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µε την ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως ο θρησκευτικός τουρισµός, ο περιπατητικός τουρισµός µε τα
µονοπάτια ποικιλόµορφων δασών, η παρατήρηση φύσης, όπως πουλιών σε
προστατευµένους υδροβιότοπους, ειδικές δραστηριότητες και χόµπι όπως θαλάσσια σπορ,
αεραθλητισµός, ιαµατικός τουρισµός µέσω των ιαµατικών λουτρών, κλπ.
Η σχετικά µεγάλη απόσταση των νησιών της Περιφέρειας µεταξύ τους και από τις άλλες
περιοχές της χώρας (ηπειρωτικές και νησιωτικές, πλην Ικαρίας και Σάµου), καθώς και η
έλλειψη υποδοµών αλλά και οργάνωσης των υπαρχουσών λιµενικών εγκαταστάσεων,
λειτουργούν ανασταλτικά για την προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ο οποίος
αναπτύσσεται και εκτός θερινής περιόδου. Οι παράγοντες αυτοί, δεν έχουν επιτρέψει την
ουσιαστική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, ενώ, παρά το ότι ευνοείται από το φυσικό
περιβάλλον, είναι χαρακτηριστική η απουσία οργάνωσης για τη στήριξη του αθλητικού
τουρισµού (καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα/ wind surfing).
Παρόλα αυτά και αναφορικά µε τις υποδοµές που µπορούν να στηρίξουν τις Ειδικές µορφές
τουρισµού, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ορισµένες υποδοµές για τη στήριξη της οργάνωσης
συνεδριακού τουρισµού, κυρίως για µικρά συνέδρια – συναντήσεις και άλλες σχετικές
εκδηλώσεις, καθώς επίσης και για άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού.
Ως προς τα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης διαπιστώνονται εξής:
Στην Περιφέρεια κυριαρχεί το µικρό σχετικά µέσο µέγεθος µονάδων, χαµηλότερο σε σχέση µε
το αντίστοιχο της Χώρας και κυριαρχούν τα χαµηλής τάξης ξενοδοχειακά καταλύµατα (Β, Γ,
και Ε-∆).
Η µεγαλύτερη συγκέντρωση καταλυµάτων παρατηρείται στο Νοµό Σάµου, δευτερευόντως στη
Λέσβο, ενώ η Χίος είναι τρίτη στην κατάταξη.
Ο µεγαλύτερος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής ξενοδοχειακών κλινών παρουσιάστηκε στην
Περιφέρεια κατά τη δεκαετία του ΄80, γεγονός που οφείλεται εν µέρει στα ευνοϊκά κίνητρα της
περιόδου εκείνης, µε σηµαντικότερη τη µεταβολή στους Νοµούς Λέσβου και Σάµου. Ενώ, την
πενταετία 2000-2005, η αύξηση του αριθµού των ξενοδοχείων υπερέβη τον αντίστοιχο µέσο
όρο της Χώρας.
Εκτός από τις ξενοδοχειακές κλίνες και τις δηλωθείσες κλίνες σε ενοικιαζόµενα δωµάτια, έχει
καταγραφεί ακόµα ένας πολύ µεγάλος αριθµός µη δηλωθεισών κλινών σε ενοικιαζόµενα
δωµάτια, σχεδόν διπλάσιος των επίσηµα δηλωµένων δωµατίων.
Η Περιφέρεια έχει µικρή συµµετοχή, της τάξης του 2% περίπου, στις συνολικές αφίξεις στη
Χώρα, σηµειώνοντας διαχρονικά µείωση.
Οι διανυκτερεύσεις ακολουθούν την µεταβολή των αφίξεων κατά την χρονική περίοδο 20002005, παρουσιάζουν δηλαδή φθίνουσα πορεία, κυρίως αυτές των αλλοδαπών επισκεπτών
της Περιφέρειας.
Ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων όµως, ανά άφιξη είναι ακόµα σηµαντικά µεγαλύτερος από
τον αντίστοιχο της Χώρας
Οι επισκέπτες των νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι στην πλειονότητά τους Έλληνες,
ανήκουν στις µεσαίες και τις µεγαλύτερες ηλικίες και σε σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήµατος
και εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν προηγούµενα, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι:
•

Σχετικά χαµηλό επίπεδο τουριστικών υποδοµών

•

Χαµηλός και φθίνων αριθµός αφίξεων και διανυκτερεύσεων

•

Η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος είναι σαφώς προσανατολισµένη στον «µαζικό»
τουρισµό διακοπών, µε αποδέκτες τους αλλοδαπούς επισκέπτες, ενώ εκφράζεται
διαφορετικά όσον αφορά στον εσωτερικό τουρισµό (µη-οργανωµένη, σε ατοµικό
επίπεδο).
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•

Η τουριστική προσφορά χαρακτηρίζεται από «φτωχά» τουριστικά προϊόντα, στηριζόµενα
σχεδόν αποκλειστικά σε βασικές υπηρεσίες εξ αιτίας της µη αξιοποίησης των
υπαρχόντων πόρων, µε αποτέλεσµα τα οφέλη στους προορισµούς να είναι περιορισµένα,
ενώ ο ανταγωνισµός µε άλλες περιοχές (κυρίως εκτός Ελλάδας) να στερείται βάθους και
ουσιαστικών πλεονεκτηµάτων.

•

Τα τουριστικά προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούν ένα πολύ µικρό µέρος της
αγοράς παρά τα πλούσια χαρακτηριστικά της περιοχής,

•

Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής είναι ανεπαρκής και χωρίς
συγκεκριµένο προσανατολισµό, ενώ επίσης βασικό πρόβληµα για την ανάπτυξη του
τουρισµού είναι η ελλιπής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον
τοµέα.

Η διερεύνηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης και αναβάθµισης του
τουριστικού δυναµικού της περιφέρειας, µε βάση τη µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης, κατέδειξε:
•

τη δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές της ∆υτικής αλλά και Ανατολικής Ευρώπης, της
Βόρειας Αµερικής, των ανεπτυγµένων χωρών της Ασίας αλλά και στην αγορά της
Τουρκίας.

•

την καταγραφή της αξιοποίησης της τουριστικής ανάπτυξης των απέναντι τουρκικών
ακτών και την ένταξη των προορισµών της Περιφέρειας σε ευρύτερα δίκτυα τουριστικών
δραστηριοτήτων.

•

τη δυνατότητα αξιοποίησης της διαµορφούµενης τάσης αποµαζικοποίησης της
τουριστικής δραστηριότητας, µε παράλληλη αύξηση του ενδιαφέροντος για πολιτιστικά,
οικοτουριστικά, αρχαιολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των προορισµών που
επιλέγουν σηµαντικές οµάδες επισκεπτών.

Παράλληλα, µε τη διεύρυνση και αναβάθµιση των υποδοµών προσπελασιµότητας και των
υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος, µε την αναβάθµιση των τουριστικών
καταλυµάτων και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών θα δηµιουργηθούν θετικές
προϋποθέσεις και προοπτικές διεύρυνσης / µεγέθυνσης και αναβάθµισης της τουριστικής
δραστηριότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
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Πίνακας 16

Αφίξεις – ∆ιανυκτερεύσεις Ηµεδαπών – Αλλοδαπών 2003-2005

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ-ΕΟΤ.
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2.1.3.

Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία

2.1.3.1.

Καινοτοµία και Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι µια Περιφέρεια, για να είναι ανταγωνιστική µέσα στο σύστηµα
της παραγωγής - αξιοποίησης της γνώσης και της τελικής µετατροπής της σε οικονοµική και
κοινωνική ευηµερία, θα πρέπει να συγκεντρώνει µια σειρά από παραµέτρους – κλειδιά, όπως:
Την ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής για την παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης, όπως
Πανεπιστήµια και ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα αλλά και ενδιάµεσους µηχανισµούς
διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, τεχνολογικά πάρκα,
θερµοκοιτίδες, γραφεία διαµεσολάβησης κλπ.
Την ύπαρξη παράλληλα, αποτελεσµατικών δικτύων που προωθούν την αύξηση της ζήτησης
για νέα γνώση, µιας στενής δηλαδή συνέργιας και συνεργασίας µε τον παραγωγικό ιστό και
τις επιχειρήσεις, µεµονωµένα ή/ και σε clusters.
Για την σύγκριση της καινοτοµικής απόδοσης των Ελληνικών περιφερειών σε σχέση µε τις
περιφέρειες των Κρατών Μελών της Ε.Ε-25, ακολουθείται η µεθοδολογική κατάταξη του
Innovation Scoreboard 2006. Σύµφωνα µε αυτήν, λοιπόν, η κατάσταση έχει ως ακολούθως:
Σε σύνολο 203 περιφερειών, όσον αφορά την ελληνική πλευρά, την καλύτερη θέση κατέχει η
περιφέρεια της Αττικής, η οποία καταλαµβάνει την 86η θέση, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες
έπονται κατά πολύ. Συγκεκριµένα, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στη 164η
θέση, η περιφέρεια της Κρήτης στη 174η θέση και ακολουθούν η ∆υτική Ελλάδα στην 182η
θέση, η Ήπειρος την 191η, η Στερεά Ελλάδα την 192η, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη την
197η
µε τις τελευταίες πέντε θέσεις του πίνακα να ανήκουν στις περιφέρειες της
Πελοποννήσου (199η), της Θεσσαλίας(200η), της ∆υτικής Μακεδονίας(201η), του Βορείου
Αιγαίου (202η) και τέλος του Νοτίου Αιγαίου (203η).22 Αξιοσηµείωτο είναι πως περιφέρειες
χωρών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε την Ελλάδα παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις
και χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα περιφερειών της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της
Πολωνίας που βρίσκονται στις πρώτες 65 θέσεις (η Πορτογαλία είναι επίσης χαµηλά µε τη
περιφέρεια της Λισσαβόνας στη θέση 108 και τις υπόλοιπες περιφέρειές της να βρίσκονται
στις τελευταίες 50 θέσεις της κατάταξης).
Με βάση τον πίνακα 17 οι Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας παρουσιάζουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
•

Η Κρήτη συγκεντρώνει το 18% περίπου της δαπάνης των δηµόσιων ερευνητικών
κέντρων και το 8% αυτής των ΑΕΙ, γεγονός που αντανακλά τη συγκέντρωση δυναµικών
ερευνητικών κέντρων στην εν λόγω Περιφέρεια, µε προσανατολισµό όµως στη δηµόσια
χρηµατοδότηση.

•

Στον τοµέα των ΑΕΙ – δηµόσιων ερευνητικών κέντρων, ικανή δραστηριότητα εµφανίζει το
Βόρειο Αιγαίο.

•

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εµφανίζει επιδόσεις κάτω του 1% σε όλους τους τοµείς.

•

Όλες οι Περιφέρειες της χωρικής ενότητας υστερούν, σηµαντικά στον τοµέα των
επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις περιφερειακές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε
σχέση µε το περιφερειακό ΑΕΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 18.

22 ∆εν υπήρχαν στοιχεία για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
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Πίνακας 17

Περιφερειακή κατανοµή της ∆απάνης για ΕΤΑ συνολικά και ανά τοµέα στη
Χωρική Ενότητα Κρήτης Νήσων - Αιγαίου

∆ηµόσια
ΑΕ∆ΕΤΑ Επιχειρήσεις Ερευνητικά Κέντρα

ΑΕΙ

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί

Κρήτη

7,58%

0,66%

17,75%

8,06%

0,00%

Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο

0,99%
0,53%

0,00%
0,18%

0,23%
0,33%

2,01%
0,87%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

Ελλάδα

ΠΗΓΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13

Πίνακας 18

Περιφερειακές ∆απάνες για Ε & Α ως προς το Περιφερειακό ΑΕΠ

Έτος 2003

Μονάδα: Εκατ. €
ΑΕ∆ΕΤΑ/
Περιφερειακό
Πληθυσµός
ΑΕ∆ΕΤΑ ∆ΕΠΕΤΑ
ΑΕ∆ΕΤΑ/ΑΕΠ ∆ΕΠΕΤΑ/ΑΕΠ
ΑΕΠ
(ευρώ ανά
άτοµο)

GR

ΕΛΛΑ∆Α
Βόρειο
GR41 Αιγαίο
Νότιο
GR42 Αιγαίο
GR43 Κρήτη

∆ΕΠΕΤΑ/
Πληθυσµός
(ευρώ ανά άτοµο)

977,78

313,49

155427

0,629%

0,202%

88,84

28,48

9,66

0

2873

0,336%

0,000%

47,34

0,00

5,17

0,55

4701

0,110%

0,012%

17,13

1,82

74,08

2,06

8489

0,873%

0,024%

123,69

3,44

ΠΗΓΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13

Γενικά, τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τη σηµαντική υστέρηση των περιφερειών της
χωρικής ενότητας σε σχέση µε αυτές της χώρας αλλά και της Ε.Ε.-25. Η ανάλυση της
συµµετοχής των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Χωρικής Ενότητας σε έργα ΕΤΑ
αναδεικνύει τη µικρή συγκέντρωση πλήθους έργων, η οποία αγγίζει το 11% και είναι
χειρότερη από τους διατιθέµενους πόρους (πίνακας 16).
Η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων σε έργα ΕΤΑ που χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται
από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, είναι ιδιαίτερα χαµηλή, δεδοµένου ότι από το
σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετείχαν σε εγκεκριµένα έργα, η χωρική ενότητα
συγκεντρώνει ποσοστό 3,7%. Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις περιφερειών που συνδυάζουν
µεσαίες επιχειρήσεις σε παραγωγικούς κυρίως τοµείς και φιλοξενούν ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε εξειδίκευση στην παραγωγή έρευνας ή/και ερευνητικά ινστιτούτα έχουν
ευκολότερη πρόσβαση σε συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα.
Πίνακας 19

Ανάληψη έργων ΕΤΑ από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας

Πανεπιστήµια

Πλήθος ερευνητικών
έργων

%

Πανεπιστήµιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Υποσύνολο Χωρικής Ενότητας

18
12
6
36

5,5%
3,6%
1,8%
10,9%

Σύνολο Χώρας

329

100%

Πηγή΅ΓΓΕΤ, 2007.
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Πίνακας 20

Περιφερειακή Συµµετοχή επιχειρήσεων σε έργα της ΓΓΕΤ στο ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα 2000-2006

Περιφέρεια
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Υποσύνολο Χωρικής Ενότητας

Σύνολο Χώρας
2.1.3.2.

Πλήθος Επιχειρήσεων
14
4
1
19
510

%
2,7
1,0
0%
3,7%
100%

Επιχειρηµατικότητα

Σταδιακά, το προφίλ της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα µετατρέπεται από
επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, Οι νέοι επιχειρηµατίες
στρέφονται περισσότερο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα για να εκµεταλλευτούν µια
ευκαιρία την οποία αντιλαµβάνονται στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Άρα, η δραστηριότητά
τους έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να αποδειχθεί επιτυχής, καθώς βασίζεται στη διάγνωση
µιας πραγµατικής ευκαιρίας και όχι στην έλλειψη άλλων επιλογών. Η Ελλάδα κατατάσσεται
µόλις στην 17η θέση ανάµεσα σε 35 χώρες του GEM (2005) ως προς την επιχειρηµατικότητα
ευκαιρίας, κάτι που υποδηλώνει τα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης που ακόµα υπάρχουν για
αυτήν την ποιοτική διάσταση της επιχειρηµατικότητας.
H χωρική ενότητα φιλοξενεί 104.113 επιχειρήσεις (11,8% των επιχειρήσεων της χώρας), εκ
των οποίων 101.337 ΠΜΕ (97,3% έναντι 96,5% σε εθνικό επίπεδο). Το συντριπτικό ποσοστό
των επιχειρήσεων διαθέτει 1-5 εργαζόµενους (97.845 ή 94% των επιχειρήσεων της χωρικής
ενότητας ή το 12% των αντίστοιχων επιχειρήσεων της χώρας). Οι επιχειρήσεις της χωρικής
ενότητας µε 6-10 εργαζόµενους ανέρχονται σε 3.492 (3,4% των επιχειρήσεων της χωρικής
ενότητας ή το 12% των αντίστοιχων επιχειρήσεων της χώρας). Οι επιχειρήσεις µε 11-49
εργαζόµενους ανέρχονται σε 285, ενώ µε πάνω από 49 εργαζοµένους σε 117,
συγκεντρώνοντας το 8,5% και το 6,6% των επιχειρήσεων των αντίστοιχων κατηγοριών της
χώρας.
Τόσο στη χώρα, όσο και στη χωρική ενότητα, καταγράφεται υψηλά ποσοστά νέων
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή και µείωση του
ποσοστού των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εγχειρήµατα
δηλαδή που θεωρητικά απαιτούν ένα µεγαλύτερο βαθµό εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας και
διαµορφώνουν µία εικόνα «ρηχότητας» της νέας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, δηλαδή
ότι αυτή δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας». Το πλέον αρνητικό εύρηµα όµως
είναι ότι η «ρηχότητα» της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό
όχι µόνο της νέας επιχειρηµατικότητας, αλλά και της καθιερωµένης. Πάνω από το 60% των
καθιερωµένων εγχειρηµάτων απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή. Άρα, η νέα
επιχειρηµατικότητα στη χώρα αναπαράγει, αντί να ανανεώνει, την τοµεακή κατανοµή των
δραστηριοτήτων στην ελληνική οικονοµία23.
Σε επίπεδο ∆ιοικητικών Περιφερειών το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει στασιµότητα και το Νότιο
Αιγαίο µείωση νέων επιχειρήσεων (αρνητικό ισοζύγιο) και η Κρήτη αύξηση. Στις δύο αυτές
Περιφέρειες είναι σηµαντική η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στον µεταποιητικό τοµέα. Τα
∆ωδεκάνησα εµφανίζουν ιδιαίτερη δυναµική, η οποία αµβλύνει την αρνητική τάση των
Κυκλάδων (+2,54% δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ρυθµός αύξησης +22,5%). Στην Κρήτη το
Ηράκλειο και τα Χανιά (Ηράκλειο 3,21% και Χανιά 3,40%, µεταβολές +15,9% και 18,6%),
αποτελούν περιοχές µε δυναµικούς ρυθµούς εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (νέες ΑΕ/ΕΠΕΠ
ανά 10.000 κατοίκους, ICAP 2005) µε έµφαση στους κλάδους του τουρισµού και του
εµπορίου. Με εξαίρεση το Ηράκλειο, τα Χανιά και τα ∆ωδεκάνησα εµφανίζουν αύξηση του
πλήθους των νέων επιχειρήσεων µε µείωση του αρχικού κεφαλαίου.

23 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2005-2006, ΙΟΒΕ, Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας (Global
Entrepreneurship Monitor -GEM), εθνική ερευνητική οµάδα.
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Από την άλλη πλευρά, το 5,9% των νέων εγχειρηµάτων της έρευνας του GEM προσφέρει
προϊόντα / υπηρεσίες που είναι εντελώς νέα και πρωτοποριακά για όλους τους δυνητικούς
πελάτες του και ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών (47%)
χρησιµοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων του τεχνολογίες / διαδικασίες που έχουν
λανσαριστεί στην αγορά λιγότερο από ένα χρόνο (πρόκειται για την 3η υψηλότερη επίδοση
στις χώρες έρευνας του GEM, µε διαχρονική µάλιστα αυξητική τάση). Όλο και περισσότεροι
από αυτούς που ξεκινούν ένα νέο εγχείρηµα επιλέγουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
/διαδικασίες για τα εγχειρήµατά τους, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους
στην αγορά. Το ίδιο θετική είναι όµως η εικόνα και στην καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα. Το
35% των καθιερωµένων επιχειρηµατιών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί στην επιχείρησή του νέες
τεχνολογίες και διαδικασίες, σε αύξηση µάλιστα σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Άρα η
καινοτοµική διάθεση χαρακτηρίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται το εγχείρηµα.
Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας αξιοποιούν σε σηµαντικό βαθµό τις νέες τεχνολογίες. Οι
επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µε το διαδίκτυο κυµαίνονται σε υψηλά ποσοστά24. Τη
µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου εµφανίζουν οι επιχειρήσεις του Ν. Αιγαίου και
της Κρήτης. Από την άλλη πλευρά, η σύνδεση των Η/Υ των επιχειρήσεων σε ιδιωτικά ιδεατά
δίκτυα (VPN) είναι πολύ χαµηλά στο Ν. Αιγαίο (25%) και αρκετά υψηλότερα στο Β. Αιγαίο
(45%) και στην Κρήτη (59%).

2.1.3.3.

∆ιείσδυση και Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
ποιότητα ζωής και στην επιχειρηµατικότητα

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παρατηρητηρίου Κοινωνίας της Πληροφορίας, η Χωρική Ενότητα
«Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» εµφανίζει µια γενικευµένη υστέρηση όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ
στην ποιότητα ζωής και στην επιχειρηµατικότητα, σε σύγκριση µε τον εθνικό µ.ο. Η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εµφανίζει ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από τις 2 λοιπές
Περιφέρειες της χωρικής ενότητας.
Συγκεκριµένα:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει ένα δυναµικό προφίλ, µε µια ενδιαφέρουσα
αυξηµένη πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο, αφού είναι η δεύτερη περιφέρεια της
χώρας µετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.
Όσον αφορά στο ποσοστό πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι, σε επίπεδο Χωρικής
Ενότητας την πρώτη θέση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, τη δεύτερη η Κρήτη και την τρίτη θέση το
Βόρειο Αιγαίο. Επιµέρους έρευνες διαπιστώνουν αυξηµένη πρόσβαση από τα µικρά νησιά.
Αναφορικά µε τη χρήση ∆ιαδικτύου, και οι τρεις διοικητικές Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας
«Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» υπολείπονται σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των διοικητικών Περιφερειών σχετικά µε το δείκτη
«ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος». Συγκεκριµένα, έξι (6) συνολικά
Περιφέρειες εµφανίζουν µηδενικά ποσοστά µεταξύ των οποίων το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
Η «Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» δεν «εµπιστεύεται» τις συναλλαγές της στην
τεχνολογία καθώς και οι τρεις διοικητικές Περιφέρειες εµφανίζουν µηδενικά ποσοστά.
Η χρήση Η/Υ από επιχειρήσεις γενικά δεν είναι η αναµενόµενη, όµως το Νότιο Αιγαίο και η
Κρήτη πλησιάζουν τον εθνικό µ.ο.
Συνάγεται ότι η χρήση των ΤΠΕ στην ποιότητα ζωής παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις,
τόσο µεταξύ των Περιφερειών, όσο και µεταξύ των δυνατοτήτων-επιλογών που πρεσβεύουν
οι ανωτέρω δείκτες.
Η ευρυζωνικότητα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής

24

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εκπαιδευτικής έρευνας «∆ικτυωθείτε», Ε∆ΕΤ Φεβρουάριος 2007.
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Ένωσης και περιλαµβάνεται στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής i2010, µε
βασικούς στόχους τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου πληροφορίας χωρίς σύνορα
(borderless European information space), ο οποίος θα συµπεριλαµβάνει µια εσωτερική αγορά
για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τις ψηφιακές υπηρεσίες (internal market for electronic
communication and digital services), την αύξηση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο
τοµέα και την προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, για
παράδειγµα για τους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η Ελλάδα, αν και
παραµένει στην τελευταία θέση της ΕΕ-25, έχει βελτιώσει σηµαντικά την επίδοσή της καθώς
έχει διπλασιάσει το ρυθµό αύξησης του βαθµού διείσδυσης το έτος 2005, σε σχέση µε το
αντίστοιχο µέγεθος του έτους 2004.
Πίνακας 21

Επιδόσεις στην χρήση ΤΠΕ στην ποιότητα ζωής και στην επιχειρηµατικότητα
ΤΠΕ & Ποιότητα Ζωής

ΤΠΕ και Επιχειρηµατικότητα

Πρόσβαση
νοικοκυριών στο
∆ιαδίκτυο

Χρήση
διαδικτύου

Ηλεκτρονική
υποβολή φόρου

Εµπορικές
∆ραστηριότητες

Χρήση
ηλεκτρονικού
υπολογιστή

34,2%

31,8%

4,2%

2,2%

43,7%

18,1%

18,9%

1,3%

0,3%

31,9%

Πελοπόννησος

14,8%

11,6%

0,8%

0,1%

23,2%

Στερεά Ελλάδα

15,5%

16,0%

1,1%

0,1%

25,4%

Κεντρική Μακεδονία

21,9%

22,4%

2,4%

0,6%

36,1%

Ιόνια Νησιά

18,8%

22,3%

0,0%

0,1%

38,0%

Θεσσαλία

18,2%

19,1%

1,0%

0,2%

30,6%

Ήπειρος

20,2%

19,6%

1,3%

0,1%

32,0%

∆υτική Μακεδονία

19,9%

26,3%

1,5%

0,2%

35,6%

∆υτική Ελλάδα

16,6%

15,3%

1,0%

0,2%

25,3%

Νότιο Αιγαίο

23,3%

20,6%

0,4%

0,1%

34,7%

Κρήτη

22,0%

18,5%

1,0%

0,3%

32,6%

Βόρειο Αιγαίο

18,4%

12,4%

0,7%

0,1%

25,8%

ΕΛΛΑ∆Α - Σύνολο

24,2%

23,2%

2,3%

1,7%

35,4%

Αττική
Ανατολική
Θράκη

Μακεδονία

και

Επιδόσεις, οι οποίες είναι καλύτερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας
Επιδόσεις, οι οποίες είναι δυσµενέστερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων και ερευνών Παρατηρητηρίου ΚτΠ

Το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα συνοψίζεται σε 3 πεδία
παρεµβάσεων αποσκοπώντας σε διείσδυση της ευρυζωνικότητας στο 7% έως το 2008 Τα
πεδία παρέµβασης και η αποτίµησή της σε επίπεδο χωρικής ενότητας είναι:
•

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών. Στη χωρική ενότητα υλοποιούνται µητροπολιτικά
δίκτυα σε 13 ∆ήµους ισοδύναµα µε το 23% του συνόλου της χώρας (βλ. Πίνακα 22).
Συµπληρωµατικά δηµιουργούνται ασύρµατα δίκτυα σε µικρότερους ∆ήµους και ΤΕ∆Κ,
καθώς και η ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων της χώρας στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
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(www.sch.gr).
•

∆ηµιουργία 770 σηµείων ασύρµατης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε χώρους προσβάσιµους από το κοινό (ανάπτυξη ιδιωτικών
υποδοµών για δίκτυα ευρείας ζώνης) σε 400 περίπου επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Σηµειώνεται ότι ο µεγαλύτερος αριθµός έργων υλοποιείται από επιχειρήσεις τουριστικού
κλάδου και του κλάδου εστίασης (ξενοδοχεία και εστιατόρια). Το 24% αυτών παρατηρείται
στη χωρική ενότητα, µε το Βόρειο Αιγαίο να υστερεί σηµαντικά.

•

Εξοικείωση µε την ευρυζωνικότητα σε 85 σηµεία της χώρας, µεταξύ των οποίων πάνω
από 25 στη χωρική ενότητα.
Πίνακας 22
Ενταγµένα Έργα ευρυζωνικών µητροπολιτικών δικτύων
Περιφέρεια
Μήκος Μητροπολιτικού ∆ικτύου (χλµ)

Νοτίου Αιγαίου (∆ήµοι Πάρου, Ροδίων, Ερµούπολης,
Νάξου)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (∆ήµοι Βαθέος, Χίου
Μυτιλήνης)
Περιφέρεια Κρήτης (∆ήµοι Ηρακλείου, Χανίων,
Ιεράπετρας, Αγ.Νικολάου, Σητείας και Ρεθύµνου)
Υποσύνολο Χωρικής Ενότητας
Σύνολο Χώρας
Πίνακας 23
Περιφέρεια

Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
Υποσύνολο Χωρικής Ενότητας
Σύνολο Χώρας

32,45
115,32
31,5
179,27
784,98

Ανάπτυξη «Wireless Hotspots»
25
Πλήθος Επιχειρήσεων
46
7
44
97
399

Τέλος, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανήκοντας στον Στόχο 2, θα πρέπει
µεθοδολογικά να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να άρει τους όποιους
περιορισµούς που εµποδίζουν την ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας, γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στις υποδοµές επικοινωνιών στην επόµενη ενότητα. Στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου εντοπίζονται ανάγκες ενίσχυσης της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς
και διαδικτύου. Ειδικότερα για το τελευταίο σηµείο θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ικανοποιητική
πρόσβαση στο διαδίκτυο που έχουν να επιδείξουν τα νοικοκυριά της περιφέρειας.

2.1.4.

Ελκυστικότητα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

2.1.4.1.

Υποδοµές προσπελασιµότητας (φυσικές και τεχνολογικές)

Περιφέρεια Κρήτης
Οι παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο εκτιµώνται µέσα από προσέγγιση της αναπτυξιακής του
διάστασης ως προς το αν:
•

συνδέει ζώνες έντονης παραγωγικής δραστηριότητας του πρωτογενή τοµέα µε πύλες
εξόδου ή χώρους ευρείας κατανάλωσης,

•

διευκολύνει την πρόσβαση σε ζώνες τουριστικής ανάπτυξης,

•

ενισχύει την εσωτερική συνοχή στο επίπεδο της Περιφέρειας αλλά και των πρωτοβάθµιων
ΟΤΑ.

25 Πηγή: ΚτΠ ΑΕ, Α΄ Κύκλοιι ∆ράσεω Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2006
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Μέσα από µία τέτοια προσέγγιση του οδικού δικτύου, προκύπτει ότι:
Οι ανάγκες για ολοκλήρωση και βελτίωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) είναι πρώτης
προτεραιότητας, µε δεδοµένο ότι µέσω του ΒΟΑΚ εξυπηρετείται όλη η βόρεια παραλιακή
ζώνη όπου παράγεται το 79% του ακαθάριστου εισοδήµατος από τουρισµό στην Κρήτη και το
74% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας.
Σηµαντικές είναι οι ανάγκες για βελτίωση και ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα της
Κρήτης (ΝΟΑΚ), που συνδέει στη διαµήκη, νότια ζώνη, τις σηµειακές τουριστικές αναπτύξεις,
ή κατά τµήµατα τις περιοχές εντατικών καλλιεργειών (Παλαιόχωρα, Μεσσαρά, Ιεράπετρα) µε
τους εγκάρσιους κάθετους άξονες.
Η βελτίωση-συµπλήρωση των εγκάρσιων κάθετων αξόνων που συνδέουν το ΒΟΑΚ µε το
ΝΟΑΚ, ξεκίνησε συστηµατικά στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ και ο βαθµός κάλυψης των αναγκών
είναι σχετικά χαµηλός.
Σηµειώνεται ότι από τα 415 χλµ. του δικτύου εθνικής οδοποιίας, τα 314 χλµ.
αντιπροσωπεύουν τον ΒΟΑΚ, ποσοστό που οδηγεί στη µερική ταύτιση των 2 δικτύων. Από
τα 314 χλµ. του ΒΟΑΚ, 42,95 χλµ. (13,7%) διαθέτουν 4 λωρίδες κυκλοφορίας και εντάσσονται
σε διευρωπαϊκά δίκτυα (TransEuropean Networks), ενώ από το υπόλοιπο τµήµα του 69,74
χλµ. (22%) αποτελούν νέα τµήµατα µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 201,75 χλµ. (64%)
αποτελούν παλαιά τµήµατα µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας.
Η ολοκλήρωση και βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου θα έχει σαν αποτέλεσµα τη
εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφάλειας της κυκλοφορίας καθώς και τη µείωση του
χρόνου µετακίνησης κατά 0,3 λεπτά/χλµ. Αντίστοιχα οι υλοποιούµενες παρεµβάσεις
βελτίωσης-συµπλήρωσης στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο θα έχουν σαν αποτέλεσµα την
εξοικονόµηση 300.000 ανθρωποωρών ανά έτος για τις µετακινήσεις από και προς την
ενδοχώρα.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος δικτύου και ειδικότερα
των βασικών οδικών αξόνων είναι πλέον ανεπαρκή για την εξυπηρέτηση σύγχρονων
αναγκών, αναδεικνύεται σαφώς η αναγκαιότητα της δηµιουργίας ενός σύγχρονου βασικού
οδικού άξονα για την Κρήτη.
Ενώ σηµαντικές επενδύσεις έχουν γίνει στο Αεροδρόµιο Χανίων και Σητείας και η κτιριακή
υποδοµή του Αεροδροµίου Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται ολοκλήρωση και
αναβάθµιση των υποδοµών τους. Επιπλέον, η νέα χωροθέτηση αεροδροµίων προβλέπεται
στο πλαίσιο του θεσµοθετηµένου Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας.
Σηµαντικές επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στα λιµάνια της Κρήτης. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε στις υποδοµές που εξυπηρετούν τις θαλάσσιες µεταφορές εξωτερικού (επιβατικές και
εµπορίου), είναι όµως ανάγκη να προσδιοριστεί ο κύριος ρόλος του λιµένα Ηρακλείου ως
επιβατικό, εµπορικό ή τουριστικό προκειµένου να αναληφθούν οι δράσεις εκείνες που θα
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του στην περιοχή της Ν.Α Μεσογείου.
Οι ολοκληρούµενες παρεµβάσεις στις βασικές πύλες εισόδου θα έχουν ως επίπτωση την
αύξηση κατά 10% της µέσης ετήσιας κίνησης επιβατών αλλά και της δυναµικότητας
εµπορευµατικών µεταφορών. Η βελτίωση των κάθετων αξόνων σε συνδυασµό µε τη
δηµιουργία χώρων αποθήκευσης στο εµπορικό λιµάνι θα επιτρέψουν τη διαµόρφωση µιας
πιο επιθετικής πολιτικής των νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων του Νότου της
Κρήτης.
Στον τοµέα των επικοινωνιών η Περιφέρεια Κρήτης έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα θέσης και
υφιστάµενης τεχνολογικής υποστήριξης, για να παίζει σηµαντικό ρόλο σαν τηλεπικοινωνιακό
κέντρο. Ειδικότερα η γεωγραφική θέση της Κρήτης της επιτρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο
τηλεπικοινωνιακό, διασυνδέοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ΝΑ Μεσόγειο ενώ η
σηµαντική συγκέντρωση ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων
δηµιουργούν θετικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Κρήτης σαν Κέντρο Τηλεµατικών
Εφαρµογών και Υπηρεσιών.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Στο τέλος της τρίτης προγραµµατικής περιόδου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέτει 14
αεροδρόµια, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γεωγραφικής διασποράς 48
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κατοικηµένων νησιών.
Ο αριθµός των αεροδροµίων θεωρείται υπερβολικά µεγάλος, εάν συγκριθεί µε τον
απαιτούµενο αριθµό αεροδροµίων ανάλογης χερσαίας Περιφέρειας. Για παράδειγµα, η
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια µε διπλάσιο πληθυσµό και µε έκταση κατά 3.050 τετραγωνικά
χιλιόµετρα µεγαλύτερη του Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει µόνο δύο (2) αεροδρόµια.
Είναι αυτονόητο ότι ο αριθµός των αεροδροµίων δεν είναι δυνατόν να καλύψει το σύνολο του
αριθµού των νησιών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αυτόµατα πλεονεκτούσες και µη
περιοχές. Στις πλεονεκτούσες περιοχές οι υποδοµές δεν είναι ικανοποιητικές ούτε ανάλογες
του επιπέδου ανάπτυξής τους.
Η έλλειψη άµεσης πρόσβασης δηµιουργεί την ανάγκη κάλυψης µεταφοράς ασθενών για
λόγους υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των επειγουσών αναγκών. Έτσι η πολιτεία για την
επίλυση παρόµοιων προβληµάτων οδηγείται στην κατασκευή ελικοδροµίων. Η Περιφέρεια
διαθέτει 23 ελικοδρόµια για την κάλυψη των αναγκών αυτών, αριθµό ικανοποιητικό για τα
πληθυσµιακά της δεδοµένα.
Η Περιφέρεια διαθέτει 54 λιµάνια στα 48 κατοικηµένα νησιά της. Μολονότι υπάρχει µεγάλος
αριθµός λιµένων δεν υφίσταται κανένα εµπορικό λιµάνι, γεγονός που επιφέρει µεγάλες
δυσλειτουργίες στην απρόσκοπτη και ανεµπόδιστη λειτουργία του εµπορίου και της
βιοµηχανίας, τα αγαθά των οποίων διακινούνται αναγκαστικά µαζί µε το επιβατικό κοινό.
Αρκετά λιµάνια επιβάλλεται να εκσυγχρονιστούν τόσο σε χερσαίες υποδοµές, όσο και σε
υποδοµές υποδοχής των πλοίων.
Νησιά µε µεγάλη συµµετοχή στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (Ρόδος, Κως, Θήρα), δεν διαθέτουν
λιµάνια επαρκή για τις ανάγκες τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η λειτουργία τους εξαρτάται
από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Στα µικρότερα νησιά τα λιµάνια αποτελούν απλές
προβλήτες πρόσδεσης των σκαφών, οι οποίες µόνο µερικώς εξασφαλίζουν την ασφαλή
πρόσδεση και παραµονή των πλοίων σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις των µεταφορών.
Αντίστοιχη παρουσιάζεται και η εικόνα των τουριστικών λιµένων και των αλιευτικών
καταφυγίων. Ο αριθµός των υποδοµών αυτών µολονότι θεωρείται µεγάλος, δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών όλων των νησιών, δεδοµένου ότι η πλουτοπαραγωγική πηγή της
Περιφέρειας είναι ο τουριστικός τοµέας σε ποσοστό 86% στο σύνολο του παραγόµενου
προϊόντος. Εκτός των προαναφερθέντων λιµένων αµιγούς χρήσης ως τουριστικών ή
αλιευτικών καταφυγίων, πρέπει να αναφερθεί ότι σε µεγάλο αριθµό νησιών διατίθενται για
ελλιµενισµό τουριστικών και αλιευτικών σκαφών και τµήµατα (προβλήτες) των επιβατικών
τους λιµένων. Η χρήση αυτή προκαλεί διάφορα προβλήµατα (οργάνωσης /εξυπηρετήσεων)
που απαιτούν αντιµετώπιση για λόγους τόσο οικονοµικούς όσο και περιβαλλοντικούς.
Η εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς τις ευρυζωνικές συνδέσεις ADSL
εµφανίζεται στους πίνακες που ακολουθούν, µε βασικούς δείκτες τη διείσδυση στις
υπάρχουσες τηλεφωνικές παροχές και τον αριθµό των κόµβων ανά νησί. Είναι εµφανής η
ικανοποιητική κάλυψη και το ποσοστό διείσδυσης ιδιαίτερα στα µεγάλα νησιά όπου οι
υποδοµές αναπτύχθηκαν σύµφωνα µε την εµπορική ζήτηση και τις τεχνικές δυνατότητες των
φορέων διασύνδεσης µεταξύ των νησιών και των υφιστάµενων κέντρων του ΟΤΕ.
Η σηµερινή κατάσταση, όσον αφορά τις υφιστάµενες ευρυζωνικές παροχές, στο νοµό
∆ωδεκανήσου είναι:
Από τους 180,467 κατοίκους έχουν δυνατότητα πρόσβασης σήµερα οι 162,327 και µέχρι
31.12.2006 οι 172,198 δηλαδή ποσοστό 95,42%
Από τους 136 οικισµούς έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ADSL παροχές σήµερα οι 68 και
µέχρι 31.12.2006 οι 89 δηλαδή ποσοστό 65,44 %
Από τα 18 κατοικηµένα µε µόνιµους κατοίκους νησιά καλύπτονται σήµερα τα 11 και µέχρι
31.12.2006 τα 12 δηλαδή ποσοστό 66,7 %
Από τα 22 νησιά µε τηλεφωνικές συνδέσεις θα καλύπτονται στις 31.12.2006 τα 12 δηλαδή
ποσοστό 54,5 %
Η διείσδυση είναι στο 7,14 % των τηλεφωνικών παροχών ISDN+PSTN που λειτουργούν.
Η µη κάλυψη ορισµένων µικρών νησιών (π.χ. Μεγίστη, Κάσος, Αρκοί) οφείλεται σε αδυναµίες
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της τεχνολογίας δικτύου πρόσβασης (φορέας ή PCM). Στο νοµό Κυκλάδων αντίστοιχα δεν
µπορούν βραχυπρόθεσµα να καλυφθούν λόγω τεχνολογίας δικτύου τα νησιά Σίκινος,
∆ονούσα, ∆ήλος και Κ. Κουφονήσι. Η διείσδυση του ADSL στις Κυκλάδες είναι 5,54 % των
τηλεφωνικών παροχών ISDN+PSTN που λειτουργούν.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Η προσπελασιµότητα των νησιών διαφοροποιείται αισθητά κατά τη διάρκεια του χρόνου τόσο
σε ότι αφορά τα αεροπορικά, όσο και τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
τόσο οι θαλάσσιες, όσο και οι αεροπορικές µεταφορές, δεν παρέχουν επαρκείς
ενδοπεριφερειακές συνδέσεις. Η ανεπάρκεια συνδέσεων αναφέρεται στην ποσότητα, στην
ποιότητα και στη χρονική διάρκεια. Έτσι, συχνά παρατηρείται το φαινόµενο της αδυναµίας
µετακίνησης ενδοπεριφερειακά, χωρίς τη µεσολάβηση της Αθήνας, είτε µε αεροπλάνο, είτε µε
πλοίο, καθώς εκλείπουν ενδοπεριφερειακές κοµβικές ανταποκρίσεις.
Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές, το σύστηµα των λιµένων του Αιγαίου λειτουργεί ως
ένα ισχυρά ιεραρχηµένο σύστηµα µε κέντρο το λιµένα του Πειραιά και ακτινωτές συνδέσεις µε
τα νησιά. Τα λιµάνια είναι κυρίως µεικτά, αν εξαιρεθεί η περίπτωση της Λέσβου όπου
υπάρχουν και αµιγώς εµπορικοί λιµένες (Πέραµα Γέρας, Πέτρα, Σκάλα Καλλονής, Πάµφιλα).
Η σπουδαιότητα των λιµενικών υποδοµών στο νησιωτικό χώρο αναδεικνύεται τόσο ιστορικά,
όσο και στο πλαίσιο των προοπτικών που αποδίδονται από το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
στις θαλάσσιες µεταφορές. Για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κυρίαρχο ρόλο
διαδραµατίζει η ακτοπλοΐα µικρών αποστάσεων. Οι κύριοι λιµένες της Περιφέρειας έχουν
ικανοποιητική θέση και επιφάνεια και έχουν κατασκευαστεί σε προηγούµενες προγραµµατικές
περιόδους, µεγαλύτερης συγκριτικά έκτασης των θαλάσσιων εµπορευµατικών συναλλαγών.
Κατά τη διάρκεια των τριών Προγραµµατικών Περιόδων, πραγµατοποιήθηκαν και
εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται σηµαντικές βελτιώσεις / προσθήκες, τόσο στα εννέα
κύρια λιµάνια της Περιφέρειας, όσο και σε κάποια από τα δευτερεύοντα, ανάµεσα στις οποίες
ήταν: επεκτάσεις / βελτιώσεις κρηπιδωµάτων, βελτιώσεις στην πρόσβαση και κυκλοφορία,
αλλά και στη δηµιουργία χερσαίων λιµενικών χώρων, δηµιουργία νέων χώρων / υποδοµών
εξειδικευµένων υπηρεσιών, σύγχρονες υποδοµές αποθήκευσης, τηλεπικοινωνιών κλπ.
Στις οδικές µεταφορές έχει υπάρξει σηµαντική βελτίωση στο εσωτερικό δίκτυο των οδικών
αρτηριών, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο, ενώ όµως παραµένουν σηµαντικές ανάγκες
βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του επαρχιακού οδικού δικτύου, για την
µείωση των χρονοαποστάσεων και την άµβλυνση της επικινδυνότητας των δρόµων. Το
εθνικό οδικό δίκτυο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχει συνολικό µήκος 124,3 χλµ, εκ των
οποίων τα 60 χλµ είναι στη Λέσβο, τα 40,3 χλµ στην Χίο και τα 24 χλµ στην Σάµο. Το
επαρχιακό οδικό δίκτυο ανέρχεται σε 1.222 χλµ (νοµός Λέσβου 544, νοµός Χίου 411, και
νοµός Σάµου 267), ενώ µε τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν, το συνολικό µήκος του
επαρχιακού δικτύου ανήλθε στα 1.252 χλµ, ενώ τέλος το αγροτικό, εκτείνεται σε 2.600
χιλιόµετρα περίπου, µε προβλήµατα βατότητας και γενικότερα ποιότητας.
Όσον αφορά στις αεροµεταφορές, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν 6 αεροδρόµια
και 5 ελικοδρόµια. Οι υποδοµές είναι ικανοποιητικές, σε κάθε περίπτωση όµως ο βαθµός
προσπελασιµότητας στις αεροµεταφορές προσδιορίζεται από τις συχνότητες των
δροµολογίων πρωτίστως και δευτερευόντως στο επίπεδο των υποδοµών.

2.1.4.2.

Υποδοµές Ενέργειας και ΑΠΕ στη Χωρική Ενότητα

Γενικά - Τρέχουσα κατάσταση εγκαταστάσεων ΑΠΕ
Η συνολική δυναµικότητα των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ (εκτός µεγάλων
υδροηλεκτρικών έργων) που θα έχουν εγκατασταθεί και θα λειτουργούν στη χώρα ανέρχεται
σε 2,2 δις kWh και θα προέρχεται κατά 77,4% από αιολικά πάρκα, 13,6% µικρά
υδροηλεκτρικά έργα και 9,0% από λοιπές µορφές ανανεώσιµης ενέργειας (βιοαερίο, βιοµάζα,
φωτοβολταϊκά).
Τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες έχουν περιληφθεί
και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα σε Περιφερειακό επίπεδο δίνονται στον πίνακα 24.
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Πίνακας 24

Εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ σε MW (∆εκέµβριος 2005 –Ιανουάριος
2006)

Πηγή : 3η Εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιµης ενέργειας το έτος 2010, ΥΠΑΝ, Οκτώβριος 2005

Πέραν των αναφεροµένων στον πίνακα 24, υπάρχουν αυτή τη στιγµή επί πλέον άδειες
εγκατάστασης για σταθµούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 590 MW από τα οποία 505 MW αφορούν
αιολικά πάρκα, 62 MW µικρά υδροηλεκτρικά έργα και 22 MW σταθµούς βιοµάζας. Πρόκειται
για ώριµα έργα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς προβλήµατα σύνδεσης µε τα δίκτυα και τα
ζητήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε συνέπεια να εκτιµάται ότι θα έχουν υλοποιηθεί
µέχρι το τέλος του 2007. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι τα έργα αυτά
µπορούν να συνδεθούν άµεσα χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένα έργα ενίσχυσης του τοπικού
δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο και τα άλλα µη διασυνδεδεµένα νησιά του Αιγαίου, οι περιορισµοί
που τίθενται σήµερα από τα τοπικά δίκτυα αντιστοιχούν σε δυνατότητα απορρόφησης
αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της ζήτησης αιχµής ισχύος, χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη δυνατότητες αποθήκευσης µέσω υβριδικών συστηµάτων (βλ. παρ. 11.4), δηλαδή
χονδρικά σε 300 MW. Από αυτά τα 210 MW διαθέτουν ήδη άδεια εγκατάστασης ή άδεια
λειτουργίας. Σηµειώνεται πάντως ότι τελεί υπό επεξεργασία, µε τη συνεργασία της ΡΑΕ της
∆ΕΗ ως διαχειρίστριας του ∆ικτύου, λεπτοµερής µελέτη των δυνατοτήτων απορρόφησης
ανανεώσιµης ενέργειας αυτών των νήσων. Ειδικότερα στην Κρήτη λειτουργούν ήδη αιολικά
πάρκα ισχύος 87 MW ενώ η συνολική δυνατότητα απορρόφησης υπερβαίνει τα 120 MW.
Με βάση τα ανωτέρω, η ισχύς των επί πλέον αιολικών πάρκων που θα µπορεί να
εγκατασταθούν στα νησιά ή στις περιοχές όπου έχει δροµολογηθεί η ανάπτυξη των δικτύων,
συνοψίζεται στον πίνακα 25.
Πίνακας 25

Πρόσθετη αιολική ισχύς λόγω δροµολογηµένων παρεµβάσεων

Πηγή : 3η Εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιµης ενέργειας το έτος 2010, ΥΠΑΝ, Οκτώβριος 2005

Σηµειώνεται ότι από τα έργα του πίνακα 25 συνολικής ισχύος 1.240 MW, έχουν εκδοθεί άδειες
παραγωγής για 970 MW.
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Η κατάσταση ανά διοικητική Περιφέρεια έχει ως εξής:
Περιφέρεια Κρήτης: Οι ρυθµοί ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος προβλέπεται να
παραµείνουν υψηλοί (διπλάσιοι του εθνικού µέσου όρου) και χρειάζεται εγκαίρως
περιφερειακός ενεργειακός προγραµµατισµός. Κατά την ολοκλήρωσή του, ο Αθερινόλακκος
προβλέπεται να αποδίδει τουλάχιστον 100 ΜW. Στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας 15 αιολικά πάρκα ισχύος 103 ΜW παρέχουν περισσότερο από 10% της ετήσιας
καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. Φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος 1 ΜW,
ηλιακοί θερµοσίφωνες και κεντρικά ηλιακά συστήµατα (κυρίως σε ξενοδοχεία), καθώς και η
εκτεταµένη χρήση της γεωργικής βιοµάζας (πυρηνόξυλο) συµπληρώνουν την εικόνα χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Σηµαντικότατες επενδύσεις στον τοµέα της ορθολογικής
χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας έχουν υλοποιηθεί κυρίως στο ξενοδοχειακό τοµέα (ΕΠΕ
και ΕΠΑ, Αναπτυξιακός Νόµος). “Τέταρτος” σταθµός ηλεκτροπαραγωγής µελετάται στη θέση
«Κορακιές» στα σύνορα Ηρακλείου – Ρεθύµνου µε προοπτική µετεγκατάστασης και του
σταθµού των Λινοπεραµάτων στον ίδιο χώρο. Επίσης µελετάται το σενάριο εισαγωγής του
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Κρήτη (αρχικά για ηλεκτροπαραγωγή).
Η ζήτηση –από ιδιώτες επενδυτές– για δηµιουργία νέων αιολικών πάρκων στο νησί
παραµένει εξαιρετικά υψηλή. Μελετώνται, επίσης, συστήµατα αντίστροφης άντλησης –
ταµίευσης, που επιτρέπουν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης αιολικών συστηµάτων και
αντικαθιστούν τη λειτουργία των αεροστροβίλων. Μεγάλη ζήτηση υπάρχει για δηµιουργία
φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι προοπτικές και οι δυνατότητες ανάπτυξης όλων των µορφών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι πολύ καλές. Μια πολιτική συντονισµένης ανάπτυξής
τους: α) θα ελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις, β) θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέες
δραστηριότητες, γ) θα προωθήσει την περιφερειακή καινοτοµία και δ) θα αποτελεί συγκριτικό
αναπτυξιακό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας Κρήτης.
∆ραστηριότητες παρέµβασης για µείωση της µεγάλης αιχµής ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος είναι
απαραίτητες (µετρητικά συστήµατα ∆ΕΗ, ζώνη τιµολογίων κλπ.) καθώς και δραστηριότητες
ενηµέρωσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής – ενεργειακής συνείδησης και συµπεριφοράς µε
µετρήσιµα αποτελέσµατα σε επίπεδο Κρήτης (όπως οι πολύχρονες δραστηριότητες του
Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης).
Οι δεσµεύσεις της χώρας για τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και για
την παροχή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να βρουν αξιοπρεπές
πεδίο εφαρµογής στην Κρήτη µε πολλαπλά αποτελέσµατα και σε άλλους τοµείς (καινοτοµία,
τουρισµός, «πράσινη ανάπτυξη», πεδίο ένταξης τεχνολογιών στο χώρο της Μεσογείου και Μ.
Ανατολής κλπ.)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Η παραγωγή ενέργειας στην Περιφέρεια είναι απόλυτα
συνυφασµένη µε το πρότυπο ανάπτυξης. Μεγάλες υποδοµές αυτόνοµων εργοστασίων
παραγωγής ενέργειας καλύπτουν σήµερα µε σχετική επάρκεια τις ανάγκες της Περιφέρειας.
Προβλήµατα όµως παρουσιάζονται στους θερινούς µήνες οπότε και η ζήτηση αυξάνεται µε
γεωµετρική πρόοδο.
Επίσης δυσανάλογα υψηλοί είναι οι πόροι που απαιτούνται για την κατασκευή εργοστασίων
παραγωγής ενέργειας σε σύγκριση µε χερσαία Περιφέρεια. Πρέπει να τονιστεί η δυσκολία
αξιοποίησης εναλλακτικών µορφών ενέργειας λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας και των
αυξηµένων απαιτούµενων πόρων σε σύγκριση µε τις ωφέλειες. Η αξιοποίηση της αιολικής
ενέργειας γίνεται σε περιορισµένο βαθµό.
Το Νότιο Αιγαίο έχει σήµερα εγκατεστηµένη ισχύ 20,1 ΜW σε αιολικά πάρκα ή το 3,2% της
συνολικά εγκατεστηµένης στη χώρα ισχύος. Ειδικότερα, στα µη διασυνδεδεµένα νησιά του
Αιγαίου, οι περιορισµοί που τίθενται σήµερα από τα τοπικά δίκτυα αντιστοιχούν σε
δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της ζήτησης αιχµής ισχύος,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη δυνατότητες αποθήκευσης µέσω υβριδικών συστηµάτων. Η
αναµενόµενη αύξηση των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, καθώς και την αύξηση του συνολικού
όγκου των επενδύσεων.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: H Αιολική ενέργεια αποτελεί την κύρια ανανεώσιµη πηγή για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Στην Περιφέρεια
υπάρχουν σήµερα αρκετά Αιολικά Πάρκα (τα οποία εκµεταλλεύεται τόσο η ∆ΕΗ όσο ιδιώτες),
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των οποίων η εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε 30 ΜW περίπου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει θετική γνωµοδότηση από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) για νέα αιολικά πάρκα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικής ισχύος 17,08 MW
και στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας.
Όσον αφορά στην ηλιακή ενέργεια, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του
Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα στους Νοµούς Χίου και Σάµου κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Με
την υπάρχουσα τεχνολογία η ηλιακή ενέργεια µπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και µε µεγάλη
απόδοση, πρακτικά σε όλους τους κλάδους οικονοµίας. Η αξιοποίηση της ηλιακής
ακτινοβολίας µπορεί να γίνει µε εφαρµογές σε παθητικά συστήµατα θέρµανσης, σε ενεργητικά
συστήµατα θέρµανσης και σε φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τα Φ/Β αποτελούν µικρά και
ευέλικτα συστήµατα που µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο κατοικίας, κτιρίου ή µικρού
σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. Η ∆ΕΗ έχει εγκαταστήσει στην περιφέρεια Β. Αιγαίου 16 µικρές
µονάδες συνολικής ισχύος 5 kWp και υπάρχει θετική γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ για την
εγκατάσταση 0,01 MW Φ/Β στη Μυτιλήνη.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι από τις περισσότερο ευνοηµένες, από
γεωθερµικής πλευράς, περιοχές, αφού χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αξιόλογου
γεωθερµικού δυναµικού χαµηλής και µέσης ενθαλπίας. Στα νησιά της Περιφέρειας έχουν
εντοπισθεί πέντε (5) γεωθερµικά πεδία ενώ πολλές είναι οι γεωθερµικά ελπιδοφόρες περιοχές
που υπάρχουν στα µεγαλύτερα νησιά. Ωστόσο, η µέχρι σήµερα αξιοποίηση των γεωθερµικών
πόρων στα νησιά, έχει προχωρήσει µε αργούς ρυθµούς, κυρίως λόγω του ισχύοντος µέχρι
πρόσφατα (2003) θεσµικού πλαισίου για την αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων. Μέχρις
στιγµής, αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας, για τη θέρµανση θερµοκηπίων, γίνεται µόνο
στις περιοχές Πολιχνίτου και Λισβορίου Λέσβου, ενώ η ∆ΕΗ έχει ήδη προχωρήσει στην
πραγµατοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων στο πεδίο της Αργένου, στο Βόρειο τµήµα του
νησιού και έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ η άδεια παραγωγής για την κατασκευή θερµοηλεκτρικής
µονάδας εγκατεστηµένης ισχύος 8 MW. Στη Χίο, γεωθερµικό πεδίο έχει εντοπισθεί στο Ν.Α.
τµήµα του νησιού (Νένητα), κοντά σε γεωργικές περιοχές, ενώ στην Ικαρία υπάρχουν
ιαµατικές πηγές, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο ΝΑ τµήµα του νησιού. Σήµερα
αξιοποιούνται µόνο οι ιαµατικές πηγές των Θερµών για θεραπευτικούς λόγους.
Με βάση την προαναφερόµενη υφιστάµενη κατάσταση, τόσο οι ανάγκες λόγω της
νησιωτικότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όσο και οι προοπτικές για ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, λόγω του σε µικρό βαθµό αξιοποίηση των αντίστοιχων
πόρων είναι σηµαντικές. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στη συνολική αναπτυξιακή
στρατηγική της Περιφέρειας για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.

2.1.4.3.

Περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί πόροι και αειφορική ανάπτυξη

Περιφέρεια Κρήτης
Περιβάλλον και αειφορική διαχείριση: Η Περιφέρεια Κρήτης έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής
οµορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον το οποίο αποτελείται από αξιόλογους
φυσικούς σχηµατισµούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια
πανίδα και χλωρίδα, τοπία φυσικού κάλλους, κλπ, τα οποία προσελκύουν µεγάλο αριθµό
επισκεπτών.
Σήµερα περισσότερα από 5.000 σπήλαια είναι καταγεγραµµένα, καθιστώντας το νησί ένα
σπηλαιολογικό πάρκο γεγονός που δικαιολογεί την άποψη ότι ορισµένα από αυτά αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος των περιηγήσεων που διοργανώνουν πολλά τουριστικά γραφεία που
δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.
Μεγάλος είναι και ο αριθµός των φαραγγιών στο νησί και ακόµα πιο εντυπωσιακή η φυσική
τους οµορφιά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών για
φαράγγια, εύκολα προσβάσιµα και µε ξεχωριστή οµορφιά και βιοποικιλότητα και έτσι
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα εναλλακτικών-φυσιολατρικών δραστηριοτήτων που
οργανώνουν τοπικά τουριστικά πρακτορεία.
Η µεγάλη εναλλαγή του τοπίου και η ποικιλοµορφία της Κρήτης είναι συνάρτηση του έντονου
ανάγλυφου που διαθέτει. Στην ενδοχώρα κυριαρχούν επτά κύριοι ορεινοί όγκοι µε πολλές
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κορυφές ποικίλου υψοµέτρου, µε πληθώρα από κοιλάδες, οροπέδια και φαράγγια αλλά και
πολλές απότοµες κλίσεις που καταλήγουν σε πανέµορφες παραλίες και επιβλητικούς όρµους.
«Ευαίσθητα οικοσυστήµατα» έχουν χαρακτηριστεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όλα τα νησιά που
βρίσκονται γύρω από την Κρήτη, σε όλο το µήκος της και σε αποστάσεις που κυµαίνονται
µεταξύ 100µ. και 45ν.µ. Πολλά από αυτά διαθέτουν εξαιρετικές παραλίες και ιδιαίτερο
ανάγλυφο, άλλα δε σπάνια χλωρίδα και πανίδα, στοιχεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον
πολλών επισκεπτών. Τα σηµαντικότερα είναι: Γαύδος και Γαυδοπούλα, Γραµβούσα (Ήµερη),
∆ιονυσάδες, Ελαφονήσι, Ντία, Σπιναλόγκα, Χρυσή (Γαϊδουρονήσι), Θοδωρού, Μεγάλο &
Μικρό Παξιµάδι (Ρέθυµνο), Κουφονήσι (Λασίθι).
Το κλίµα του νησιού έχει συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας πολύ πλούσιας χλωρίδας, µε
διαφορετικά οικοσυστήµατα, που συνθέτουν ένα σύνολο σπάνιας πολυµορφίας. Καµιά ίσως
άλλη περιοχή της γης µε την έκταση της Κρήτης, δεν περιέχει τόσα είδη φυτών. Σε µια έκταση
8.700 περίπου τ.µ. υπάρχουν 1624 αυτόχθονα αυτοφυή είδη από τα οποία τα 170 είναι
ενδηµικά της Κρήτης. Τα ενδηµικά φυτά είναι ανοµοιόµορφα κατανεµηµένα και ως επί το
πλείστον απαντώνται σε ψηλά βουνά, φαράγγια και αποµονωµένες περιοχές. Ορισµένα από
αυτά είναι πολύ σπάνια ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Από το σύνολο των ενδηµικών φυτών της
Κρήτης τα 114 είδη βρίσκονται στα Λευκά Όρη, µια από τις πλουσιότερες βοτανολογικά
περιοχές.
Ανάλογη σε ποικιλία και ενδιαφέρον είναι και η πανίδα του νησιού. Ενδηµικά και πολύ
ιδιαίτερα ζώα είναι ο κρητικός αίγαγρος Capra Aegagrus-Cretica (κρι-κρι), σήµα-κατατεθέν της
κρητικής πανίδας και υπό εξαφάνιση είδος που απαντάται στις νότιες παρυφές των Λευκών
Ορέων και στα νησάκια Θοδωρού, Άγιοι Πάντες και Ντία, και ο αγριόγατος. Μεγάλο
ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τον τουρισµό (πτηνοπαρατήρηση) έχουν οι πληθυσµοί από σπάνια
πουλιά -όπως π.χ. ο γυπαετός Gypaetus Barbatus- που υπάρχουν στην Κρήτη αλλά και στα
µικρονήσια της. Άλλωστε λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Κρήτη αποτελεί ένα σταθµό για
δεκάδες είδη µεταναστευτικών πουλιών, στο πέρασµα τους από και προς την Αφρική.
Επιπλέον, σηµαντική παρουσία στις ακτές του νησιού έχει η φώκια Monachus-Monachus, το
κοινό δελφίνι και η θαλάσσια χελώνα Carreta-Carreta.
Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος
και αξίας, γεγονός που αποδεικνύεται από την ένταξη πολλών περιοχών στο ευρωπαϊκό
δίκτυο «Φύση 2000», για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Επίσης, υπάρχει χαρακτηρισµένος «Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς»26 που βρίσκεται
45 χλµ. νότια της πόλης των Χανίων και ορίζεται από τα χωριά Οµαλός και Αγ. Ρούµελη.
Είναι µια περιοχή µε πλούσιους και υψηλής ποικιλότητας βιότοπους, µε σπάνια και ενδηµικά
φυτικά και ζωικά είδη.27 Αντίστοιχα σηµαντική είναι η ύπαρξη του «Φυσικού Πάρκου
Ψηλορείτη», που αποτελεί µέλος του ∆ικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και εντάσσεται στη
λίστα των Παγκόσµιων Γεωπάρκων της UNESCO (Global Geoparks).
Εξίσου σηµαντικός φυσικός πόρος και ιδιαίτερα δηµοφιλής τουριστικός προορισµός είναι το
φοινικόδασος του Βάϊ που βρίσκεται στο ∆.∆. Παλαικάστρου του Νοµού Λασιθίου και έχει
χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος28. Πρόκειται για µια µικρή κοιλάδα µε φυσική συστάδα του
Φοίνικα Phoenix theophrastis, ένα από τα αυτοφυή είδη Φοινίκων της Ευρώπης. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το Βάϊ έχει χαρακτηριστεί επίσης ως Ειδικά Προστατευόµενη Μεσογειακή
Περιοχή29 και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας.30
Κύριο χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος είναι, µε βάση τα παραπάνω, ο σηµαντικός
αριθµός αλλά και η µεγάλη έκταση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, που καλύπτουν
σηµαντικό µέρος της ενδοχώρας και των νοτίων ακτών, ενώ στις βόρειες ακτές έχουν πιο
σηµειακό χαρακτήρα.

26 Έτος κήρυξης: 1962 Έκταση: 4.850 εκτάρια.
27 Η Σαµαριά είναι γνωστή για την εντυπωσιακή γεωµορφολογία της. Κηρύχθηκε από την UNESCO, το 1981, ως
«Απόθεµα της Βιόσφαιρας» και έχει βραβευθεί και µε το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Α’ κατηγορίας από το Συµβούλιο της
Ευρώπης το 1979.
28 Φ.Ε.Κ.: Π.∆.121/1973 (170/ΤΑ/1973)
29 Σύµβαση Βαρκελώνης
30 Οδηγίας79/409/ΕΟΚ
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Τα προβλήµατα-ανάγκες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη εµφανίζουν
έντονη χωρική διαφοροποίηση, έτσι:
•

στη βόρεια ζώνη οι πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον οφείλονται στην αστική
και τουριστική ανάπτυξη, µε άµεση συνέπεια τις αυξηµένες απαιτήσεις
1. στους τοµείς διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
2. στην άµεση οριοθέτηση
Περιβαλλοντικών Μελετών

των

προστατευόµενων

περιοχών

µέσω

Ειδικών

3. στις αναπλάσεις των τουριστικών ζωνών που έχουν αναπτυχθεί χωρίς σχεδιασµό
ακολουθώντας τις παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόµησης περιοχής.
•

στη νότια ζώνη οι πιέσεις οφείλονται στη συνύπαρξη των οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών µε εντατικές καλλιέργειες ή και αναπτυσσόµενες τουριστικά ζώνες

•

στην ενδοχώρα οι κύριες πιέσεις ασκούνται από τη φωτιά, το κυνήγι και τη βόσκηση

•

στον τοµέα των δασών και λαµβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της κτηνοτροφίας στην
Κρήτη (ελεύθερη βόσκηση) αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι ιδιαίτερα αυξηµένες
οι ανάγκες για ολοκληρωµένα διαχειριστικά σχέδια.

Σε πολύ µικρό επίσης βαθµό καλύπτονται οι ανάγκες για διαχειριστικά σχέδια των
κηρυγµένων-προστατευόµενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος. Ας σηµειωθεί ότι σε
πολλές περιπτώσεις εκκρεµεί ακόµη και η σαφής οριοθέτηση των ζωνών.
Τέλος οι αυξηµένες απαιτήσεις για ύδρευση-άρδευση αλλά και καλύτερη ποιότητα νερού,
επιβάλλουν:
•

την εκπόνηση ενός Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υ∆

•

την Υδρογεωλογική Μελέτη περιοχών µε σηµαντικούς υπόγειους υδατικούς πόρους
(Ανατολικές –Βόρειες απολήξεις Λευκών Ορέων και των ΝΑ απολήξεων καρστικού
υδροφορέα Λασιθίου)

•

την επέκταση –ολοκλήρωση του τηλεµετρικού δικτύου παρακολούθησης και προστασίας
των επιφανειακών και υπόγειων νερών της Περιφέρειας

•

την ολοκλήρωση των Βιολογικών Καθαρισµών όπως προσδιορίζονται µε βάσει την ΚΥΑ
5673/400/97, καθώς και ποσοστό των δικτύων στις µεγάλες πόλεις και σε ορισµένες
τουριστικές περιοχές του νησιού, και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 θα λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης
υποδοµές (ΕΕΛ και δίκτυα) που θα καλύπτουν τις ανάγκες του 85% του µόνιµου
πληθυσµού, ποσοστό το οποίο κατά τη θερινή περίοδο µειώνεται στο 70% λόγω της
προσέλευσης υψηλού αριθµού επισκεπτών.
Σε αντίθεση µε τις ΕΕΛ ο βαθµός κάλυψης των αναγκών σε ΧΥΤΑ παραµένει χαµηλός. Στο
τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 θα λειτουργούν στην Κρήτη 8 ΧΥΤΑ (4
Ηράκλειο, 2 Λασίθι, 1 Ρέθυµνο, 1 Χανιά) εκ των οποίων οι 6 είναι επέκταση ή
εκσυγχρονισµός ήδη υφιστάµενων. Επιπλέον των 8 ΧΥΤΑ στο τέλος της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου θα λειτουργούν 2 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και 1
Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων στο ∆ήµο Ηρακλείου. Για το Ν. Χανίων οι
υφιστάµενοι ΧΥΤΑ σε συνδυασµό µε τη «Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής, κοµποστοποίησης
και ΧΥΤΥ» (θέση Κορακιά) καλύπτουν τις ανάγκες επεξεργασίας του 80% των παραγόµενων
απορριµµάτων στον νοµό. Αντίστοιχα, υψηλός είναι και ο βαθµός κάλυψης των αναγκών στο
Ν. Λασιθίου.
Η κάλυψη των αναγκών στους Νοµούς
βραχυπρόθεσµα ως εξής:

Ηρακλείου και Ρεθύµνης

επιχειρείται

•

για το Ν. Ηρακλείου µε τη δηµιουργία Νέου Κυττάρου στους Πέρα Γαλήνους

•

για το Ν. Ρεθύµνης µε τη χρηµατοδοτούµενη από το ΠΕΠ επέκταση του ΧΥΤΑ Αµαρίου

Η

κάλυψη

των

αναγκών

στους

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Νοµούς

Ηρακλείου,

Ρεθύµνου

και

Λασιθίου,

54

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

µακροπρόθεσµα θα αντιµετωπισθεί
µε τη δηµιουργία µιας Κεντρικής ΟΕ∆Α
(Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων), η οποία βρίσκεται στο στάδιο
της µελέτης.
Όσον αφορά στη διαχείριση απορριµµάτων πρέπει επίσης να επισηµανθούν και οι αυξηµένες
ανάγκες για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α),
οι οποίες όµως αναµένεται να ικανοποιηθούν µέχρι το τέλος της Γ’ προγραµµατικής
περιόδου.
Η ικανοποίηση των προαναφεροµένων αναγκών αντιµετωπίζεται µε συγκεκριµένα µέτρα και
δράσεις και σαφές χρονοδιάγραµµα, µέσα από την αναθεώρηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες δράσης:
•

Ασφαλής τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων λαµβάνοντας υπόψη τα ήδη
κατασκευασµένα και εγκεκριµένα µε την παρούσα απόφαση έργα.

•

Έµφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη µείωση των
αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος.

•

Εκπλήρωση ειδικών όρων και διατάξεων που έχουν τεθεί µε τις αποφάσεις του
Ταµείου Συνοχής για τα ήδη εγκεκριµένα έργα.

•

Καταρχήν διαµόρφωση προτάσεων για τη διαχείριση των ειδικών ρευµάτων στερεών
αποβλήτων.

•

Αναµόρφωση της λειτουργίας και της υφιστάµενης δοµής των Φορέων ∆ιαχείρισης
(Φο∆) στην κατεύθυνση της βιώσιµης διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

•

∆ιακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)

•

Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

•

∆ιοικητικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προώθηση των αναγκαίων
ενεργειών και δράσεων για την επίτευξη των στόχων σχετικά µε την
βιοαποδοµησιµότητα και τα απόβλητα συσκευασιών.

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

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)

•

Επεκτάσεις –Αποκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που
παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραµµατικής περιόδου,
η σηµαντική µείωση της εξάρτισης της χώρας από την µονοµερή επιλογή της τελικής
διάθεσης σύµµεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων, που έχουν
τεθεί για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την υγειονοµική
ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητο να δηµιουργηθούν, όπως
προβλέπεται από τον ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ µε
παράλληλη σηµαντική επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους.
Ο τοµέας του Περιβάλλοντος, ειδικότερα για την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και γενικότερα για
το σύνολο της Χωρικής Ενότητας θα ενισχυθεί από κοινού από το τοµεακό ΕΠ Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη και το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Τέλος αναφέρεται η απουσία υποδοµών διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων στα
Νοσοκοµεία της Κρήτης και εποµένως η ανάγκη άµεσης προσαρµογής τους στο νέο
νοµοθετικό πλαίσιο της ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β΄) που αφορά στη διαχείριση των
ιατρικών αποβλήτων (Ισχύει από 01/03/2004) – «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

55

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πολιτισµός: Από τη µυθολογία µέχρι τη σύγχρονη ιστορία η Κρήτη έχει να αναδείξει ένα
πλούσιο και πολυποίκιλο πολιτιστικό απόθεµα το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα της
Περιφέρειας και αποτελεί θεµέλιο λίθο για την τουριστική ανάπτυξη.
Μυθολογικά θέµατα τα οποία αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης στην παγκόσµια λογοτεχνία και
καλλιτεχνική δηµιουργία, γεννήθηκαν ή έχουν το ανάλογό τους σε συγκεκριµένες ορεινές
περιοχές της Κρήτης. Σηµαντικά παραδείγµατα αποτελούν:
Το Ιδαίο Άντρο, στο Οροπέδιο της Νίδας, το σηµαντικότερο µυθολογικό σηµείο της Κρήτης,
όπου ανατράφηκε ο ∆ίας και λατρευόταν µέχρι και τον 6ο αιώνα µ.Χ.
Το ∆ικταίο Άνδρο, στο Οροπέδιο Λασιθίου, σηµαντικό λατρευτικό σπήλαιο, όπου σύµφωνα µε
τη µυθολογία γεννήθηκε ο ∆ίας.
Ο Λαβύρινθος, στα βόρεια της αρχαίας Γόρτυνας, που ταυτίζεται µε το µυθικό σπήλαιο –
κατοικία του Μινώταυρου.
Η Τάρρα, στην έξοδο του φαραγγιού της Σαµαριάς όπου ο µύθος θέλει να συναντά ο
Απόλλωνας την Ακακαλλίδα, κόρη του Μίνωα και από την ερωτική τους συνεύρεση
γεννήθηκαν ο Φυλακίδης και ο Φίλανδρος.
Η Άπτερα όπου έγινε ο µουσικός αγώνας ανάµεσα στις Μούσες και τις Σειρήνες, οι οποίες
αφού ηττήθηκαν µάδησαν τα φτερά τους από την λύπη τους και έπεσαν στην θάλασσα. Οι
‘άπτερες’ αυτές Σειρήνες µεταµορφώθηκαν στα σηµερινά Λευκονήσια στην είσοδο του
λιµανιού της Σούδας και η πόλη ονοµάσθηκε Άπτερα.
Η ιστορία της Κρήτης, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα είναι συνδεδεµένη µε τη θρησκευτική
ζωή. Εκφράσεις της αποτελούν τα µοναστήρια και οι εκκλησίες που κοσµούν σήµερα µε την
αρχιτεκτονική τους και την ιστορική τους σηµασία κάθε γωνιά της Κρήτης και αποτελούν
αναµφίβολα πόλους έλξης επισκεπτών. Τα περισσότερα µοναστήρια που σώζονται και
λειτουργούν σήµερα, εκτός των άλλων, συµβάλλουν και στη διατήρηση της παράδοσης και
λαογραφίας του νησιού ενώ κάποια από αυτά λειτουργούν και ως µοχλοί τοπικής ανάπτυξης.
Στο σύνολο του νησιού, τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα, κυριαρχούν οχυρώσεις
και κάστρα τα οποία συνθέτουν ένα ποικιλόµορφο και αξιόλογο πολιτισµικό απόθεµα. Τα
κάστρα χτίστηκαν σε σηµεία κλειδιά από άποψη οχύρωσης και προφύλαξης µε άµεση
συνέπεια τα σηµαντικότερα από αυτά να βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. Η µεγαλύτερη
συγκέντρωση κάστρων και οχυρώσεων εντοπίζεται στους νοµούς Χανίων και Λασιθίου λόγω
της «περιφερειακής» και ευάλωτης γεωγραφικής τους θέσης. Τα Ενετικά τείχη της πόλης του
Ηρακλείου θεωρούνται από τις πλέον καλοδιατηρηµένες οχυρώσεις των πόλεων της
Μεσογείου. Παρά τις σηµαντικές ελλείψεις συντήρησης τους τα κάστρα αποτελούν πόλο έλξης
για τους επισκέπτες, και χρησιµοποιούνται ως χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά
αναφέρονται µερικά από τα κάστρα της Κρήτης: η Γραµβούσα (Χανιά), τα Άπτερα (Χανιά), η
Φορτέτσα (Ρέθυµνο), ο Κούλες (Ηράκλειο), η Σπιναλόγκα (Λασίθι), η Καζάρµα (Λασίθι), το
Φραγκοκάστελο (Χανιά).
Η Κρήτη στο σύνολο της διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό από χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς
οικισµούς. Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής συνεπάγεται τη διατήρηση της
τοπικής ταυτότητας και αυθεντικότητας, στοιχεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον των
επισκεπτών.
Σταδιακά, και παράλληλα µε την εξέλιξη των ανασκαφών στο νησί της Κρήτης ιδρύθηκαν
αρχαιολογικά µουσεία κοντά σε όλα τα αστικά κέντρα (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Άγιο
Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία). Το αρχαιολογικό µουσείο του Ηρακλείου θεωρείται ένα από τα
σηµαντικότερα του είδους του στη χώρα µας, µε µεγάλο αριθµό επισκεπτών. Το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου µαζί µε το Μινωικό ανάκτορο της Κνωσού αποτελούν έναν από τους
βασικούς πόλους έλξης επισκεπτών τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας.
Ταυτόχρονα, η νεότερη ιστορία του νησιού αναδεικνύεται µε τα εκθέµατα των ιστορικών και
λαογραφικών µουσείων µε σηµαντικότερο το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, η λειτουργία του
οποίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης της Εταιρείας Ιστορικών Μελετών Κρήτης.
Παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί νέα µουσεία σε ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές σε µια
προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης των παραδόσεων και των τοπικών συνηθειών.
Τα µουσεία σε συνδυασµό µε τα ιστορικά κέντρα πόλεων και τους παραδοσιακούς οικισµούς
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συνθέτουν πράγµατι ένα σηµαντικό πολιτισµικό απόθεµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισµού στην Κρήτη.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιβάλλον και αειφορική διαχείριση:
Στο φυσικό περιβάλλον του Νοτίου Αιγαίου διακρίνονται οι ακόλουθοι βασικοί τύποι
οικοσυστηµάτων: φρυγανικά οικοσυστήµατα, οικοσυστήµατα µακκίας, δάση και δασικές
εκτάσεις, λιβαδικές εκτάσεις, παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήµατα. Εξ αιτίας του µικρού
µεγέθους τους, τα νησιωτικά οικοσυστήµατα είναι εύθραυστα και ασταθή.
Κατά συνέπεια οι εξωτερικές πιέσεις (π.χ. από οικονοµικές δραστηριότητες, επέκταση της
δόµησης, αλλαγές στις χρήσεις γης), ενδέχεται να οδηγήσουν σύντοµα στην υποβάθµιση
βιοτόπων και την εξαφάνιση ειδών.
Μεγάλο τµήµα της έκτασης των δύο νοµών έχει αναγνωρισθεί από την επιστηµονική
κοινότητα ως οικολογικά σηµαντικό. Πρόκειται για ένα σύνολο τριάντα περιοχών που έχουν
προταθεί για ένταξη στο δίκτυο ΝΑΤURA 2000, σηµαντικό αριθµό υγροτόπων που έχουν
καταγραφεί στη βάση ελληνικών υγροτόπων του EKΒΥ κ.ά. Από αυτές τις περιοχές, µόνο
όσες αποτελούν καταφύγιο θηραµάτων διέπονται σήµερα από κάποιο καθεστώς προστασίας
και διαχείρισης.
Τα αγροτικά τοπία είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και
διαχειριζόµενων αγροτικών συστηµάτων. Η µακριά ιστορική πορεία αυτής της
αλληλεπίδρασης, στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από ηµιφυσικά
τοπία, τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλη οικολογική και αισθητική αξία. Τα αγροτικά
τοπία των νησιών του Ν. Αιγαίου παρουσιάζουν και ενδιαφέροντα φυσικά χαρακτηριστικά, τα
οποία αναφέρονται στο γεωλογικό τους υπόβαθρο και στις φυσικές χρήσεις γης. Τα
χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου µπορούν να διαχωριστούν σε πέντε κατηγορίες: τις
αναβαθµίδες, τις περιφράξεις, τα µονοπάτια, τις αγροτικές κατασκευές, και τις υπόλοιπες
κατασκευές της υπαίθρου.
Στο πρόγραµµα «Οριοθέτηση και καθορισµός µέτρων προστασίας τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους" (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΜΠ) περιλαµβάνεται σηµαντικός αριθµός που προτείνεται να
χαρακτηρισθούν ως «Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους".
Η διατήρηση του αγροτικού τοπίου δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο συγκεκριµένης πολιτικής.
Οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών δόµηση έχουν δηµιουργήσει
σηµαντικές αλλοιώσεις στο τοπίο. Τις αλλοιώσεις αυτές έρχονται να συµπληρώσουν τα
δηµόσια έργα, οι οχλούσες δραστηριότητες, οι αποθήκες, τα εµπορικά κέντρα και κάθε είδους
κατασκευή που δεν λαµβάνει υπόψη της τα µορφολoγικά χαρακτηριστικά και την κλίµακα της
περιοχής. Η προσπάθεια εφαρµογής χωροταξικής πολιτικής εξειδικευµένης σε επίπεδο
νησιού δεν έχει προχωρήσει αρκετά, ενώ και η υφιστάµενη γενική νοµοθεσία
καταστρατηγείται στην πράξη δεδοµένης της ανεπάρκειας των µηχανισµών ελέγχου και
καταστολής.
Το έδαφος είναι ορεινό και ηµιορεινό, ενώ λίγες δασικές εκτάσεις υπάρχουν σε ορισµένα
νησιά. Οι ακτές των νησιών κατά το µεγαλύτερο ποσοστό (70-80%) του µήκους των,
αποτελούνται από απόκρηµνα τµήµατα µε κλίσεις µεγαλύτερες του 30%, ενώ σε ποσοστό
που κυµαίνεται από 15-20% του µήκους των αποτελούνται από τµήµατα µε χαµηλές µέχρι
µέσες κλίσεις. Συνήθως οι απόκρηµνες ακτές εναλλάσσονται µε οµαλές ακτές µικρού µήκους
µε αµµώδεις παραλίες.
Στον τύπο των απόκρηµνων ακτών παρατηρούνται συνήθως παράκτιες γεωµορφές όπως
σπήλαια, αψίδες και στήλες, ενώ συχνές είναι οι καταπτώσεις και οι ολισθήσεις ανάλογα µε τις
κλίσεις των πετρωµάτων και το βαθµό διάβρωσης και αποσάθρωσής τους. Ιδιαίτερα τα
ηφαιστειακά πετρώµατα, όπου εµφανίζονται, (Θήρα, Μήλο, Νίσυρο κ.α.) σε απόκρηµνες
ακτές, παρουσιάζονται ευδιάβρωτα στην επίδραση των θαλάσσιων διεργασιών (κύµατα,
παράκτια ρεύµατα) και µε σηµαντικό βαθµό αποσάθρωσης.
Πολλές ακτογραµµές σε διάφορα νησιά έχουν µεταβληθεί από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και κατασκευές στο διάστηµα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό συµβαίνει
συνήθως στις περιοχές που επιχώνονται για την κατασκευή τεχνητής προβλήτας ή
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λιµενοβραχίονα στα πλαίσια λιµενικών έργων ή τουριστικών εγκαταστάσεων. Οι παρεµβάσεις
αυτές επηρεάζουν την κίνηση των παρακτίων ρευµάτων και κατά συνέπεια τη µεταφορά των
παρακτίων ιζηµάτων. Αυτό προκαλεί διάβρωση σε ορισµένες παράκτιες περιοχές και
απόθεση παράκτιων ιζηµάτων σε κάποιες άλλες, δηµιουργώντας ανάλογα προβλήµατα στη
χρήση των παράκτιων περιοχών.
Το κλίµα είναι ήπιο µε λίγες βροχοπτώσεις οι οποίες συγκεντρώνονται στους χειµερινούς
µήνες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα στην εξασφάλιση νερού. Τα µικρά ύψη
βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά, σε συνδυασµό µε τη γεωλογική διαµόρφωση και
το µέγεθος τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου και µεγάλων
υδρογεωλογικών λεκανών µε αποτέλεσµα το µικρό µέγεθος πηγών και αποθεµάτων νερού.
Οι µέσες θερµοκρασίες κυµαίνονται από 11-28C, ενώ οι άνεµοι είναι κυρίως βόρειοι µε
ένταση και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (µελτέµια). Τέλος η ηλιοφάνεια είναι από τις
µεγαλύτερες της χώρας και κυµαίνεται περίπου στις 3000 ώρες ετησίως
Από πλευράς σεισµικής επικινδυνότητας επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο τµήµα των νησιών
της ∆ωδεκανήσου ανήκει σε µία ιδιαίτερα σεισµογενή περιοχή του ελληνικού χώρου, ενώ σε
λιγότερο σεισµογενή περιοχή ανήκουν τα λοιπά νησιά ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων
Τα βασικά στοιχεία που συνιστούν τη σπουδαιότητα και τη µοναδικότητα του φυσικού
περιβάλλοντος του Νοτίου Αιγαίου αφορούν:
•

Στο φυσικό τοπίο από πλευράς ποικιλότητας, κλίµακας και µορφής (ακτές, σπήλαια,
πολυνησιακά χαρακτηριστικά, ορεινές περιοχές).

•

Στη χλωρίδα και την πανίδα: η διατήρηση της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια και
νησιωτικά οικοσυστήµατα, ειδικά στις παράκτιες περιοχές και στα λιγότερο
αναπτυγµένα νησιά απαιτεί κατάλληλες µορφές διαχείρισης που θα είναι συµβατές και
µε τη βελτίωση συνθηκών του τοπικού πληθυσµού.

•

Στην εξαιρετική ποιότητα των θαλασσίων υδάτων που µέχρι σήµερα είναι κατά 100%
κατάλληλα για κολύµβηση, η οποία επιβάλλεται να διαφυλαχθεί σαν βασικός
παράγοντας έλξης.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι υποβάθµισης του τοπίου των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προέρχονται
από:
•

Την επέκταση των οικιστικών κέντρων τόσο σε ορεινές περιοχές όσο και κυρίως στην
παράκτια ζώνη.

•

Την κατασκευή τουριστικών αναδοµών και υποδοµών κυρίως κατά µήκος της
ακτογραµµής.

•

Την πρόκληση πυρκαγιών και την καταστροφή δασικών και άλλων εκτάσεων.

•

Τις εκτεταµένες ή /και σηµειακές εξορυκτικές δραστηριότητες.

•

Την κατασκευή έργων υποδοµής.

•

Την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριµµάτων στα ρέµατα, τις ακτές και αλλού.

•

Την επέκταση των θαλασσίων οδών µεταφοράς πετρελαίου λόγω των κινδύνων
ατυχήµατος και δηµιουργίας πετρελαιοκηλίδων από συχνές διαρροές ή απόρριψη
παραγώγων πετρελαίου.

Ο οικιστικός πλούτος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι εντυπωσιακός από πλευράς
αισθητικής, ιστορικής και χωροταξικής αξίας.
Το κτιστό περιβάλλον κάθε νησιού παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδοµικό
χαρακτήρα, επηρεασµένο τόσο από το ανάγλυφό του όσο και από την ιστορική του διαδροµή.
Μεταξύ των πολυάριθµών οικιστικών συνόλων ένας µεγάλος αριθµός έχει αξιολογηθεί ως
σηµαντικού ενδιαφέροντος και έχει υπαχθεί στο καθεστώς των διατηρητέων παραδοσιακών
οικισµών.
Ειδικότερα από το σύνολο των 638 οικισµών (484 στις Κυκλάδες και 154 στα ∆ωδεκάνησα)
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έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί οι 212 (165 στις Κυκλάδες και 47 στα ∆ωδεκάνησα) δηλαδή
ποσοστό 30%.
Παρά την ύπαρξη τόσο σηµαντικού οικιστικού πλούτου, λίγα έργα συντήρησης και ανάδειξης
έχουν γίνει από την πολιτεία µε αποτέλεσµα σηµαντικές αλλοιώσεις των οικισµών να
προκύπτουν είτε από δηµόσια έργα ή από έργα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Σηµαντικές αδυναµίες θεσµικής προστασίας και οργάνωσης προκύπτουν από την έλλειψη
πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού και κυρίως από την περιορισµένη δυνατότητα
ελέγχου της εφαρµογής του. Έτσι και η ιδιωτική δόµηση σε πολλές περιπτώσεις αλλοιώνει
αυθαίρετα το περιβάλλον.
Οι βασικές κατευθύνσεις και δεσµεύσεις που διέπουν τη γενική προσέγγιση της χωρικής
ανάπτυξης της Περιφέρειας καθορίζονται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που ισχύει σύµφωνα µε την Απόφαση
του ΥΠΕΧΩ∆Ε 25290/25-6-2003 (ΦΕΚ 1487Β / 10-10-2003) και την εφαρµογή του Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας
2007-2013, το οποίο περιγράφεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, καλύπτοντας τις απαιτούµενες
παρεµβάσεις στις θεσµοθετηµένες και υπό θεσµοθέτηση προστατευόµενες περιοχές της
Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται, µε προοπτική 15ετίας, βασικές προτεραιότητες και
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο
της Περιφέρειας, τόσο κατά τοµέα όσο και στο χώρο. Προβλέπονται επίσης οι απαιτούµενες
ενέργειες, ρυθµίσεις και παρεµβάσεις για την εφαρµογή του Χωροταξικού Σχεδίου καθώς και
οι µηχανισµοί παρακολούθησης.
Η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται γενικά από µικρό βαθµό ρύπανσης και χαµηλά
επίπεδα ρύπων λόγω της απουσίας µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων, της χαµηλής
εντατικοποίησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας καθώς και της µικρής σχετικά
κυκλοφορίας οχηµάτων κατά το µεγαλύτερο τµήµα του έτους. Η επιβάρυνση στο περιβάλλον
είναι µεγαλύτερη κατά τους θερινούς µήνες από την αυξηµένη τουριστική κίνηση.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης αφορούν:
•

Στους οικισµούς και τις παρακείµενες τουριστικές εγκαταστάσεις (υγρά απόβλητα, κακή
διαχείριση απορριµµάτων, ηχορύπανση).

•

Στις υποδοµές µεταφορών υπερτοπικής εµβέλειας, αεροδρόµια και λιµάνια (ρύποι,
θόρυβος, εκποµπές αερίων).

•

Στις συµβατικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αέριοι ρύποι, ρύποι
πετρελαίου, θόρυβος).

•

Σε µεµονωµένες παραγωγικές µεταποιητικές και εξορυκτικές µονάδες.

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
καλύπτουν το 84% των αναγκών σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες.
Η διαχείριση των απορριµµάτων (αστικών αποβλήτων-σκουπιδιών) και η µέθοδος διάθεσής
τους αποτελεί ένα βασικό ελλειµµατικό χαρακτηριστικό που γίνεται περισσότερο αντιληπτό
στις περιοχές και τις εποχές µεγάλης συγκέντρωσης τουριστών.
Ο Περιφερειακός σχεδιασµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προβλέπει την αντιµετώπιση:
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
•

Σχετικά µε τα βιοαποδοµήσιµα (ΒΑΑ) ΑΣΑ:
Ποσοτικοποίηση στόχων για την επεξεργασία των ΒΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΒΑΑ Νοτίου
Αιγαίου, τν
70.525
2010
74.233
2013
83.561
2020
Έτη

Στόχος
(ΒΑΑ προς επεξεργασία),τν
25.500
45.000
65.000
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Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, εξαιτίας της πολύ µικρής συνεισφοράς στο σύνολο των
(εθνικών) στόχων και κυρίως εξαιτίας της µεγάλης γεωγραφικής διασποράς που παρατηρείται
στην παραγωγή των Α.Σ.Α λειτουργεί µόνο υποστηρικτικά και µόνο κατά το τελευταίο
έτος των στόχων (2020). Υπολογίζεται η κατασκευή 3 µονάδων επεξεργασίας, στα νησιά
Σύρο, Σαντορίνη και Ρόδο.
Ο στόχος αυτός της επεξεργασίας 65.000 τόνων ΒΑΑ στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου το
2020 είναι ο ελάχιστος στόχος, µε την επίτευξη του οποίου η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της κοινοτικής οδηγίας 99/31/ΕΚ. Η χρονική αυτή κλιµάκωση του τονάζ της
εκτροπής και της γεωγραφικής κατανοµής των απαιτούµενων έργων, αποτελούν τις
ελάχιστες δεσµεύσεις που η Ελλάδα αναλαµβάνει έναντι της ΕΕ. Οι ελάχιστες δεσµεύσεις
έναντι της ΕΕ δεν περιορίζουν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου µετά τις απαιτούµενες µελέτες
και άδειες να προχωρήσει ταχύτερα ή/ και σε µεγαλύτερα τονάζ εκτροπής. Η ταχύτερη
υλοποίηση των έργων εκτροπής διευκολύνει την επίτευξη των εθνικών στόχων και θα έχει
άµεσα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα.
•

Σχετικά µε τα υλικά συσκευασίας

∆εν έχει γίνει κατανοµή του στόχου από Εθνικό επίπεδο σε Περιφερειακά.
Με τις ίδιες παραδοχές που έγιναν για το βιοαποδοµήσιµο τµήµα των ΑΣΑ το ποσοστό
συµµετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο συνολικό Εθνικό προκύπτει 2,30%.
Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα
Σχετικά µε τα µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι ούτε
σε εθνικό επίπεδο, ισχύουν όµως οι γενικές κατευθύνσεις ως προς τη διαχείρισή τους, κυρίως
µε συµµετοχή σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή µε την ίδρυση
συστηµάτων ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης.
Επικίνδυνα απόβλητα
Για τα επικίνδυνα απόβλητα θα εφαρµόζεται ο Εθνικός Σχεδιασµός για τα Επικίνδυνα
Απόβλητα και οι ειδικότερες προδιαγραφές.
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν προβλεφθεί 16 διαχειριστικές ενότητες για το Νοµό
∆ωδεκανήσου και 22 διαχειριστικές ενότητες για το Νοµό Κυκλάδων. Για τις διαχειριστικές
ενότητες Χάλκης, Ψερίµου, Κάσου, Κουφονησίου, Σχοινούσας, ∆ονούσας, Ηρακλειάς, έχει
επιλεγεί η κατασκευή ΣΜΑ για τη µεταφορά των απορριµµάτων από Χάλκη σε Ρόδο, από
Ψέριµο σε Κάλυµνο, από Κάσο σε Κάρπαθο και από Κουφονήσι, Σχοινούσα, ∆ονούσα,
Ηρακλειά σε Νάξο, ενώ για τις υπόλοιπες προβλέπεται η κατασκευή ΧΥΤΑ.
Η συνεχής προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σταδιακή εξάλειψη των χώρων
ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών (Χ.Α.∆.Α.), έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση του
αριθµού τους (περίπου 150 το 1999). Παράλληλα λειτουργούν περισσότεροι από 30 χώροι
ελεγχόµενης διάθεσης (ΧΕ∆Α) σε διάφορα νησιά.
Από σχετικές µελέτες του Υπουργείου Γεωργίας έχουν υπολογισθεί ότι οι συνολικές ανάγκες
σε νερό της Περιφέρειας είναι 68,75 εκ. κυβικά µέτρα ανά έτος (12µηνη χρήση).
Επιπρόσθετες ανάγκες της Περιφέρειας για ύδρευση (τουρισµός, βιοµηχανική χρήση,
οικοδοµική δραστηριότητα, κλπ.) ανεβάζουν την κατανάλωση στο διπλάσιο (περίπου 130
εκατ. κµ/έτος).
Οι προαναφερόµενες ανάγκες, (που σταδιακά αναµένεται να υπερδιπλασιασθούν µέχρι το
2010), καλύπτονται σήµερα εν µέρει από τις εξής πηγές:
•

Γεωτρήσεις εκµετάλλευσης του υπόγειου δυναµικού.

•

Πηγές αποστράγγισης των υπογείων υδροφορέων.

•

Λιµνοδεξαµενές και φράγµατα.

•

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

•

Μεταφορά νερού µε υδροφόρες.

•

Αποθήκευση νερού σε ιδιωτικές βροχοδεξαµενές.
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Η ελλειµµατικότητα σε υδατικούς πόρους, που παρουσιάζει η πλειονότητα των νησιών,
καθιστά αδύνατη την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών µόνο από γεωτρήσεις
ή/και χρήση των πηγών αποστράγγισης των υπογείων υδροφορέων. Η εντατική
εκµετάλλευση του υπογείου δυναµικού άλλωστε συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους
υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων, ένα φαινόµενο συχνά µη αντιστρεπτό. Αρνητικές
επιπτώσεις στην επάρκεια κυρίως της ύδρευσης των οικισµών έχουν οι απώλειες από τα
πεπαλαιωµένα δίκτυα ύδρευσης, σηµαντικό µέρος των οποίων ανακατασκευάζεται ή
ανακαινίζεται στα πλαίσια των περιφερειακών προγραµµάτων.
Πολιτισµός: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από τη µοναδικότητα και την
ποικιλότητα των πολιτιστικών πόρων, η οποία οφείλεται στη συνεχή κατοίκηση του χώρου
από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα.
•

Όπως είναι ευνόητο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα δείγµατα του κυκλαδικού
πολιτισµού καθώς και της µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της ∆ωδεκανήσου. Το πολιτισµικό
δυναµικό του Νοτίου Αιγαίου συνθέτουν:

•

αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία εθνικής και διεθνούς εµβέλειας

•

οχυρωµατικές κατασκευές (κάστρα κλπ)

•

θρησκευτικά µνηµεία (ναοί, µοναστήρια, εξωκλήσια)

•

αξιόλογα οικιστικά σύνολα και παραδοσιακοί οικισµοί

•

µεµονωµένα κτίρια και σύνολα αστικής αρχιτεκτονικής

•

βιοµηχανικά κτίρια και σύνολα

•

ιστορικοί τόποι

•

µουσειακοί χώροι

Ο βαθµός διατήρησης, προστασίας, αναγνωρισιµότητας και επισκεψιµότητας των επιµέρους
στοιχείων και συνόλων ποικίλλει, κυρίως λόγω των οργανωτικών και οικονοµικών αδυναµιών
της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των αρµοδίων
υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού.
Η πολιτιστική αυτή κληρονοµιά σε συνδυασµό µε τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις,
αποτελεί το δεύτερο σηµαντικό πόλο έλξης της τουριστικής κίνησης µετά το φυσικό και το
σύγχρονο δοµηµένο περιβάλλον των νησιών της Περιφέρειας.
Σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη υποδοµή στον τοµέα του πολιτισµού, διαπιστώνεται σηµαντική
διαφοροποίηση στο πλήθος των σχετικών µονάδων, στο εύρος των επιλογών, στη χρονική
περίοδο που πραγµατοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις καθώς και προφανής συγκέντρωση
των σχετικών δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα και τους τουριστικούς πόλους έλξης.
Είναι πάντως χαρακτηριστική, της δυναµικής που υπάρχει, η λειτουργία, στο σύνολο της
Περιφέρειας, 69 Μουσείων και Λαογραφικών Κέντρων, άνω των 120 Πολιτιστικών και
Πνευµατικών Κέντρων, 20 κινηµατογράφων, 14 θεάτρων και 78 βιβλιοθηκών.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιβάλλον και αειφορική διαχείριση: Το σύνολο των νησιών ανήκουν στην κλιµατολογική
ζώνη του Αιγαίου, µε µικρές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Περιφέρειας, µε τη Λήµνο να
παρουσιάζει τις λιγότερες βροχοπτώσεις και τη χαµηλότερη µέση θερµοκρασία, ενώ η Σάµος
και η Ικαρία έχουν περισσότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερη µέση θερµοκρασία (ενδεικτικά
από 460 mm έως 720 mm και µέση θερµοκρασία από 15 έως 19οC).
Όσον αφορά στα οικοσυστήµατα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ως µεσογειακά
οικοσυστήµατα, έχουν να επιδείξουν ένα πολύπλοκο µωσαϊκό οικοσυστηµικών τύπων σε
πολύ περιορισµένη έκταση, που αποτελούν όµως ένα σύνολο από χερσαία και υδατικά
οικοσυστήµατα, πλούσιο σε ενδηµικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Όµως, εξ αιτίας
του µικρού µεγέθους τους συγκριτικά µε την ηπειρωτική χώρα, τα νησιωτικά οικοσυστήµατα
είναι εύθραυστα και ασταθή, γεγονός που σηµαίνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις (π.χ. από
οικονοµικές δραστηριότητες, από επέκταση της ζώνης κατοικίας, από αλλαγές στις χρήσεις
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γης), µπορεί να οδηγήσουν στη µεταβολή ενός βιότοπου ή στην εξαφάνιση ενός είδους. Στα
περισσότερα νησιά συναντάται πλήθος οικοσυστηµάτων. Τα φυσικά οικοσυστήµατα είναι στο
µεγαλύτερο ποσοστό δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων (µακία βλάστηση) ή φρυγανικά
οικοσυστήµατα. Σε µικρότερο ποσοστό, συναντώνται πευκοδάση, παραποτάµια συστήµατα
αλλά και ιδιαίτεροι σχηµατισµοί όπως το δάσος Αριάς στην Ικαρία. Ένα άλλο µεγάλο ποσοστό
των χερσαίων οικοσυστηµάτων είναι αγροτικά, µε καλλιέργειες όπως τα σιτηρά ή οι ελιές και
τα αµπέλια και αρκετά µεγάλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι.
Όσον αφορά στα υδατικά οικοσυστήµατα, σύµφωνα µε τον κατάλογο που έχει εκδώσει το
ΕΚΒΥ, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου έχουν αναγνωρισθεί ως υγροβιότοποι 22 περιοχές,
οι οποίες περιλαµβάνουν την εκβολή ποταµών, αλυκές, έλη και λιµνοθάλασσες. Στις περιοχές
αυτές έχει καταγραφεί αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα. Κάποιες από αυτές περιλαµβάνονται
επίσης στις ζώνες NATURA και στο CORINE.
Από τις παραπάνω περιοχές, µόνο όσες αποτελούν καταφύγιο θηραµάτων διέπονται σήµερα
από κάποιο καθεστώς προστασίας και διαχείρισης. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν
εκπονηθεί σχέδια διαχείρισης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το νοµικό πλαίσιο προστασίας
τους, αλλά ούτε έχουν γίνει δράσεις ανάδειξής τους σε πόλους έλξης οικοτουρισµού. Αντίθετα,
υφίστανται πιέσεις κυρίως από τη δόµηση, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται τόσο η
οικολογική, όσο και η αισθητική αξία τους.
Ο γεωλογικός πλούτος του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, τόσο σε απόλυτους αριθµούς
(58 γεωλογικά µνηµεία συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου), όσο και στην ποιότητα των
ευρηµάτων και των µνηµείων. Σε αυτά περιλαµβάνονται τόσο µνηµεία ευρύτερου γεωλογικού
ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, γεωλογικές διαµορφώσεις), όσο και µνηµεία παλαιο-αρχαιολογικού
και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα απολιθώµατα φυτών και ζώων και πολλά
λατοµεία διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωµάτων. Από αυτά, το Απολιθωµένο ∆άσος
της Λέσβου είναι το πλέον αξιοποιηµένο γεωλογικό µνηµείο. Η ίδρυση του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Σιγρίου έδωσε µεγάλη ώθηση στα έργα ανασκαφής και ανάδειξης των
απολιθωµάτων, ενώ ταυτόχρονα επέτρεψε την ολοκληρωµένη παρουσίαση της γεωλογικής
ιστορίας της περιοχής και των οικοσυστηµάτων της. Επιπλέον, το Μουσείο έγινε πόλος έλξης
µε την οργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οργανωµένων επισκέψεων
και αποτελεί παράδειγµα για την σύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας µε την τοπική
οικονοµία.
Τα αγροτικά τοπία είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και
διαχειριστικών αγροτικών συστηµάτων. Η µακριά ιστορική πορεία αυτής της αλληλεπίδρασης
στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από ηµι-φυσικά τοπία, τα
οποία αν και δεν διακρίνονται για την παραγωγική τους αξία (εξαιτίας των περιορισµένων
φυσικών πόρων), εντούτοις χαρακτηρίζονται από µεγάλη οικολογική και αισθητική αξία και
αποτελούν έναν αυτοτελή τουριστικό πόρο, µε υψηλές δυνατότητες µελλοντικής αξιοποίησης.
Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου µπορούν να διαχωριστούν σε πέντε κατηγορίες: τις
αναβαθµίδες, τις περιφράξεις, τα µονοπάτια, τις αγροτικές κατασκευές, (αποθήκες, οικήµατα,
στάνες, αλώνια, λιχνιστήρια, πατητήρια, ανεµόµυλοι, υδρόµυλοι, πηγάδια, στέρνες) και στις
υπόλοιπες κατασκευές της υπαίθρου.
Όσον αφορά στο υδατικό δυναµικό, έναν από τους σπουδαιότερους φυσικούς πόρους, η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία ανά νησί
αποτυπώνονται ως εξής:
Στη Λέσβο το υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζει µεγάλη πυκνότητα και η µορφή του έχει
δενδριτική ανάπτυξη, που οφείλεται στις έντονες υψοµετρικές διαβαθµίσεις του νησιού.
•

Αξιόλογο υδατικό δυναµικό εµφανίζεται στις χαµηλές περιοχές του κόλπου Καλλονής,
όπου αναπτύσσεται πλούσιος υδροφορέας. Λόγω όµως της εντατικής άντλησης είναι
µεγάλος ο κίνδυνος υφαλµύρωσης της παράκτιας ζώνης.

•

Σηµαντικό επίσης είναι το υδάτινο δυναµικό στο ΝΑ τµήµα του νησιού (στις
προσχωσιγενείς αποθέσεις και στα καρστικοποιηµένα ασβεστολιθικά πετρώµατα).
Ικανοποιητικές υδρογεωλογικές συνθήκες εµφανίζονται στο Ν∆ και ΒΑ τµήµα.

•

Εκδηλώσεις πηγαίων υδάτων εντοπίζονται στις ορεινές περιοχές και απαντάται µεγάλος
αριθµός σηµαντικών πηγών και γεωτρήσεων, που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.
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•

Υπάρχουν επίσης και αρκετές ιαµατικές θερµοπηγές, οι πιο γνωστές από τις οποίες είναι
της Θερµής, του κόλπου της Γέρας, του Πολιχνίτου, του Λισβορίου και της Εφταλούς.

Στη Λήµνο δεν υπάρχουν επιφανειακά νερά, λόγω του ήπιου ανάγλυφου, της
υδατοστεγανούς διάπλασης των στρωµάτων και των πτωχών βροχοπτώσεων. Τα υπόγεια
ύδατα αποτελούν τον µοναδικό υδάτινο πόρο. Οι φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες έχουν ένα
µέσο βάθος 5-10 µ. και αντλούνται µε την βοήθεια πολυάριθµων φρεάτων και γεωτρήσεων.
Πάντως φαίνεται ότι έχει εξαντληθεί το υπάρχουν υδατικό δυναµικό και υπάρχει έλλειψη
υδατικών πόρων. Έχουν εντοπισθεί κάποιοι βαθείς υδροφόροι ορίζοντες που θα µπορούσαν
να εκµεταλλευθούν αλλά απαιτείται διερεύνηση, του όλου θέµατος.
Στον Άγιο Ευστράτιο η παρουσία στεγανού υπόβαθρου κάτω από ένα συνεχή µικρού πάχους
υδροπερατό σχηµατισµό δεν ευνοεί τη δηµιουργία πλούσιου και συνεχούς υδροφόρου
ορίζοντα, ούτε πηγών ικανής παροχής. Οι λίγες πηγές στο νησί είναι διάσπαρτες και έχουν
πολύ µικρή και όχι συνεχή παροχή.
Στη Χίο δεν συναντώνται αξιόλογοι υδάτινοι πόροι και λείπουν εντελώς τα επιφανειακά νερά,
παρά το ότι το µέσο ύψος βροχής είναι ικανοποιητικό.
Οι υδάτινοι πόροι περιορίζονται κυρίως σε υπόγεια νερά στις πεδινές περιοχές και σε µικρές
πηγές φυσικής ροής. Η εκµετάλλευση των υπογείων νερών γίνεται µε κοινά ή αρτεσιανά
φρέατα, τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση. Η ποσότητά τους είναι ανεπαρκής για την
κάλυψη των αναγκών και σε αρκετές περιοχές είναι κακής ποιότητας (υψηλής σκληρότητας
και στα χαµηλά υψόµετρα µε αυξηµένα χλωριούχα άλατα).
Στην περιοχή Αγιασµάτων υπάρχει χλωρονατριούχος πηγή που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί
για υδροθεραπευτικούς σκοπούς.
Στις Οινούσσες οι γεωλογικές συνθήκες είναι δυσµενείς και δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία
αξιόλογου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε
νερό. Υπάρχουν µερικά αβαθή φρέατα για την κάλυψη περιορισµένων αναγκών.
Τα Ψαρά είναι άνυδρο νησί και υπάρχουν κάποια ιδιωτικά πηγάδια για περιορισµένη
άντληση.
Η Σάµος διαθέτει πολύπλοκο υδρογραφικό δίκτυο, που είναι αποτέλεσµα της πετρολογικής
της σύστασης και ευνοεί την ανάπτυξη επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου. Οι
δυνατότητες όµως ανάπτυξης αξιόλογων υπόγειων υδροφόρων οριζόντων είναι µάλλον
περιορισµένες. Στους προσχωµατικούς σχηµατισµούς υπάρχουν αρκετοί φρεάτιοι υδροφόροι
ορίζοντες, οι οποίοι διαθέτουν νερό καλής ποιότητας και εκφορτίζονται µε πηγές και
γεωτρήσεις. Σε διάφορες περιοχές του νησιού (Μάννα, Τσακαλάκη, Παλιόµυλοι, Φλέβες)
εµφανίζονται αναβλύσεις πηγαίων υδάτων µε κυµαινόµενη παροχή και τοπικό ενδιαφέρον. Σε
ορισµένες περιοχές παρατηρείται υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω ανάµιξης µε
θαλασσινό νερό (Μεσόκαµπος, Ηραίο, κ.α.).
Η Ικαρία δέχεται σηµαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες κατεισδύουν και συγκρατούνται από
αδιαπέρατους σχηµατισµούς. Οι υδροφόροι ορίζοντες είναι σε ποικίλα βάθη. Παρά το ότι οι
ποσότητες του συγκρατούµενου νερού είναι αρκετές, παρατηρείται έλλειψη νερού σε
περιόδους αιχµής, λόγω έλλειψης δικτύου συλλογής των νερών των πηγών.
Οι Φούρνοι δέχονται σηµαντικές βροχοπτώσεις οι οποίες κατεισδύουν και συγκρατούνται από
αδιαπέραστους σχηµατισµούς. Ένας αξιόλογος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας αναπτύσσεται
στο µεγαλύτερο νησί των Φούρνων, καθώς και κάποια επιφανειακά νερά σε χείµαρρο.
Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό, κατά τις προηγούµενες και κατά την τρέχουσα
Προγραµµατική Περίοδο, (1989 – 2006) δηµιουργήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός υποδοµών
αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων (φράγµατα και λιµνοδεξαµενές), οι οποίες όµως, αφ’ ενός
δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στο σύνολό τους για την αποτελεσµατική και ορθολογική
χρήση του συγκεκριµένου φυσικού πόρου, αφ’ ετέρου, µε δεδοµένες τις ανάγκες, δεν
µπορούν να θεωρηθούν επαρκείς.
Όσον αφορά στις βασικότερες υποδοµές για την προστασία ή/και βελτίωση του
περιβάλλοντος, αυτές αναφέρονται κυρίως στη βελτίωση ή/και επέκταση των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στη βελτίωση ή/και δηµιουργία εγκαταστάσεων
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
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Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης προβλέπεται ότι µε τις παρεµβάσεις
της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 θα καλυφθεί ένα µεγάλο µέρος των οικισµών µε
περισσότερους από 2.000 κατοίκους, όµως ακόµη υπάρχουν ανάγκες για επιπλέον έργα.
Όσον αφορά τα έργα σε ΕΕΛ, έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και σε άλλα
Προγράµµατα σηµαντικά έργα, φθάνοντας στις 12 λειτουργούσες Μονάδες, που εκτιµάται ότι
θα καλύψουν σηµαντικό µέρος των αναγκών των οικισµών, όµως υπάρχουν επιπλέον
ανάγκες που αφορούν τόσο στην ολοκλήρωση των ενταγµένων στο Γ΄ ΚΠΣ έργων, όσο και
ανάγκες σε άλλους οικισµούς. Σε γενικές γραµµές οι ανάγκες σε δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ
αναφέρονται σε οικισµούς Γ προτεραιότητας, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
Από την πλευρά της κάλυψης των αναγκών σε υποδοµές υδρευτικού δικτύου, στο τέλος της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, θα καλύπτεται το 96% του σηµερινού πληθυσµού,
όµως η ποιότητα του δικτύου και τα ζητήµατα απωλειών υδάτων εξαιτίας της παλαιότητας των
δικτύων, δηµιουργούν πρόσθετες ανάγκες αντίστοιχων παρεµβάσεων στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Ένα σηµαντικό µέρος κάλυψης των αναγκών διαχείρισης στερεών αστικών απορριµµάτων,
επιτυγχάνεται µε τις παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής κατά την τρέχουσα προγραµµατική
περίοδο, µε κατασκευή τεσσάρων ΧΥΤΑ (1 Μυτιλήνης, 1 Λήµνου και 2 Σάµου), χωρίς να
καλύπτονται αποτελεσµατικά οι ανάγκες διαχείρισης απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις
«δεσµεύσεις» του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου. Η πρόσφατη ένταξη έργου ΧΥΤΑ Χίου στο
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και ενός µικρού ΧΥΤΑ στους Φούρνους, στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ,
εκτιµάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες των νησιών Χίου και Φούρνων. Παρόλα αυτά η µη
κάλυψη των αναγκών σε δράσεις διαχείρισης ειδικών αποβλήτων και η δηµιουργία
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν ζητήµατα στην παρούσα
προγραµµατική περίοδο που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν επαρκώς.
Παράλληλα, όσον αφορά στην αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµµάτων, (ΧΑ∆Α), από τους 82, σύµφωνα µε το περιφερειακό σχεδιασµό,
αποκαθίστανται πέντε (5) στο πλαίσιο του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2000-2006 και τρεις στο
πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής 2000-2006, ενώ υπάρχει προγραµµατισµός για αντιµετώπιση
του εν λόγω θέµατος / υποχρέωσης και µε την διάθεση πιστώσεων από άλλες
χρηµατοδοτικές πηγές (ΘΗΣΕΑΣ). Ως εκ τούτου είναι εµφανής η ανάγκη κάλυψης των
αναγκών αποκατάστασης κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Η ικανοποίηση των προαναφεροµένων αναγκών αντιµετωπίζεται µε συγκεκριµένα µέτρα και
δράσεις και σαφές χρονοδιάγραµµα, µέσα από την αναθεώρηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων για το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:
Πολύ συνοπτικά, η στρατηγική της Περιφέρειας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, ενσωµατώνει στο Εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο για τα
Απορρίµµατα και κατ’ επέκταση στους υπάρχοντες Νοµαρχιακούς Σχεδιασµούς, λύσεις και
προτάσεις για:
Μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή
Ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση
Εκτροπή από ταφή – επεξεργασία
Βιώσιµη διαχείριση των ΧΥΤΑ
∆ιοικητικές δοµές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
Ενίσχυση των Φορέων ∆ιαχείρισης αποβλήτων και
Ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων
Η κάθε λύση – πρόταση στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
για το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περιλαµβάνει:
1. Η µείωση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων, έχει στόχο να µειωθούν δραστικά οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσµα διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης
στοχεύει στο να µειωθεί το κόστος λειτουργίας των ΧΥΤΑ και να παραταθεί έτσι η
διάρκεια ζωής τους.
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2. Με την ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση, επιδιώκεται να γίνει διαλογή του
οργανικού κλάσµατος των βιοαπαδοµήσιµων υλικών στην πηγή. Μετά τη συλλογή, την
επεξεργασία µε διάφορες µορφές, µπορεί να απορροφηθεί το παραγόµενο κόµποστ
σε διάφορες χρήσεις. Για τα υλικά συσκευασιών που µπορούν εύκολα να
ανακυκλωθούν, θα πρέπει να οργανωθεί πρόγραµµα διαλογής στην πηγή, σε τοπικά
επίπεδα, µε κατάληξη σε επαναχρησιµοποίηση των υλικών.
3. Εκτροπή από ταφή – επεξεργασία. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό, δεν προβλέπεται
στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των ελάχιστων έργων, µονάδα επεξεργασίας για την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφού οι στόχοι, επιτυγχάνονται σε Εθνικό επίπεδο, µε
δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας σε άλλες Περιφέρειες που παράγουν πολύ
µεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων. Κρίνεται όµως σκόπιµο, µετά την υλοποίηση των
έργων Υγειονοµικής Ταφής που δροµολογήθηκαν και µετά την αποτελεσµατική
λειτουργία τους, να προχωρήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στη δροµολόγηση
και ωρίµανση των έργων επεξεργασίας βιοαποδοµήσιµων στερεών αποβλήτων,
ύστερα από εκπόνηση αντίστοιχης οικονοµοτεχνικής µελέτης.
4. Βιώσιµη διαχείριση των ΧΥΤΑ. Η δηµιουργία ΧΥΤΑ είναι το πρώτο και απαραίτητο
βήµα σε κάθε σύστηµα που επιδιώκει να συνεισφέρει θετικά στην περιβαλλοντικά
ασφαλή διάθεση των αποβλήτων. Ο περιορισµός της ταφής βιοαποδοµήσιµων
αποβλήτων, έχει σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι το σύνολο των
ΧΥΤΑ που θα λειτουργήσουν απ’ εδώ και στο εξής στην Περιφέρεια, δεν επιτρέπεται
να δέχονται µη επεξεργάσιµα απόβλητα. Γι’ αυτό είναι ανάγκη, µε ευθύνη των Φορέων
∆ιαχείρισης, να επικαιροποιηθούν οι ήδη εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι των ΧΥΤΑ
που πρόκειται να κατασκευαστούν.
5. ∆ιοικητικές δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο ρόλος της Περιφέρειας, όπως
άλλωστε και των Νοµαρχιών, προβλέπεται να είναι ενισχυτικός και υποστηρικτικός
στους ΟΤΑ και τους Φορείς ∆ιαχείρισης των αποβλήτων. Περιφέρεια και Νοµαρχίες θα
παρέχουν τεχνική και πρακτική βοήθεια στους υπάρχοντες και υπό σύσταση Φορείς
∆ιαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά, θα εξετασθεί η ίδρυση Γραφείου Αποβλήτων στη
∆ι.ΠΕ.ΧΩ Αιγαίου.
6. Ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η ιεράρχηση στηρίζεται στην
Εθνική Στρατηγική και δίνει άµεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση όλων των
ΧΑ∆Α, καθώς και στην υλοποίηση όλων των ΧΥΤΑ στο σύνολο της Περιφέρειας.
Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί άµεσα και να αναβαθµιστεί το δίκτυο συλλογής –
µεταφοράς απορριµµάτων.
Πολιτισµός: Το πολιτιστικό περιβάλλον της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα πλούσιο, µε µνηµεία
παγκόσµιας ακτινοβολίας (Σάµος, Λήµνος, Χίος) αρχαία αλλά και νεότερα. Τα µνηµεία που
έχουν υπαχθεί σε κάποιο από τα υφιστάµενα καθεστώτα προστασίας, µε βάση τη νοµοθεσία
του Υπουργείου Πολιτισµού, ως εθνικής εµβέλειας πολιτιστικοί πόροι, όπως είναι το Ηραίο, το
Ευπαλίνειο Όρυγµα και η Πολίχνη, αριθµούν ως εξής:
•

12 Αρχαιολογικοί χώροι (5 στη Λέσβο, 2 στη Λήµνο, 2 στη Σάµο και 3 στην Ικαρία)

•

9 Βυζαντινά µνηµεία (3 στη Λέσβο, 1 στη Λήµνο και 5 στη Χίο)

•

12 Νεότερα µνηµεία (7 στη Λέσβο και 5 στη Χίο)

•

14 Μουσεία και συλλογές (5 στη Λέσβο, 1 στη Λήµνο, 4 στη Χίο, 2 στη Σάµο και 2
στην Ικαρία)

Πέραν αυτών υπάρχουν πολλά, γύρω στα 53, µικρότερης εµβέλειας µνηµεία, τα οποία όµως
έχουν χαρακτηριστεί µε ΦΕΚ και ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες των βυζαντινών και των
νεότερων µνηµείων (πχ. εκκλησίες, κτίρια, βρύσες, µύλοι κα).
Ο οικιστικός πλούτος του Βορείου Αιγαίου είναι επίσης µεγάλος. Οι παραδοσιακοί οικισµοί και
τα ιστορικά κέντρα πόλεων είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας έχουν κηρυχθεί από τα
τέλη της δεκαετίας του 1970 και παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το µέγεθος, το
χαρακτήρα και τη σχετική θέση στο οικιστικό δίκτυο. Το κάθε νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο
χαρακτήρα, επηρεασµένο τόσο από το ανάγλυφό του, όσο και από την ιστορική του

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

65

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

διαδροµή. Έτσι στη Χίο υπάρχει ο εγκαταλειµµένος οικισµός του Ανάβατου και ο δυναµικός
οικισµός του Κάµπου. Μεταξύ όλων των οικιστικών συνόλων της Περιφέρειας, µεγάλος
αριθµός έχει αξιολογηθεί ως σηµαντικού ενδιαφέροντος και έχει υπαχθεί στο καθεστώς των
διατηρητέων παραδοσιακών οικισµών. Συνολικά 37 οικισµοί είναι χαρακτηρισµένοι ως
παραδοσιακοί, από τους οποίους οι 8 βρίσκονται στον Νοµό Λέσβο, 2 στον Νοµό Σάµου και
οι υπόλοιποι 27 στον Νοµό Χίου.
Όµως, παρά την ύπαρξη τόσο σηµαντικού οικιστικού πλούτου που από µόνος του αποτελεί
πόλο έλξης, ελάχιστα έργα συντήρησης και ανάδειξης των οικισµών έχουν γίνει µέχρι σήµερα,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει αλλοίωση, είτε από νέα κτίσµατα, είτε από επεµβάσεις σε
υφιστάµενα κτίρια, είτε ακόµα από τα δίκτυα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η σχετικά
πρόσφατη ενεργοποίηση του Υπουργείου Αιγαίου σε θέµατα δόµησης (µε τη νεοσυσταθείσα
∆/νση Περιβάλλοντος) µε την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που περιλαµβάνει
αυστηρότερους όρους, τόσο στα εντός οικισµού, όσο και στα εκτός οικισµού κτίσµατα, στο
χαρακτηρισµό και νέων οικισµών ως παραδοσιακών και στην δηµιουργία µηχανισµών
αρχιτεκτονικών ελέγχων ανά νοµό και επαρχείο (ΣΧΟΠ), αναµένεται να αποδώσει
αποτελέσµατα µεσοπρόθεσµα. Όσον αφορά στις υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού, υπάρχει
σηµαντικός αριθµός από θεµατικά µουσεία που εστιάζουν στην ιδιαίτερη παράδοση κάθε
νησιού.
Τέλος, ένα σηµαντικό µέρος του τοπικού πολιτισµού έχει να κάνει µε τα ήθη και τα έθιµά του,
αλλά και µε τις επιδόσεις του στα γράµµατα και τις τέχνες. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου
έχουν να επιδείξουν πολλά ενδιαφέροντα δείγµατα τέτοιου πολιτισµού, µε γνωστότερα τη
µουσική και τους χορούς. Λιγότερο γνωστές στο ευρύτερο κοινό –εκτός κάποιων εξαιρέσεωνείναι οι επιδόσεις των νησιών στη χειροτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη λογοτεχνία και στην
ποίηση.
Μέχρι σήµερα, η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, ιδιαίτερα µέσα από την ανάπτυξη ειδικών
µορφών τουρισµού για άτοµα µε ειδικά ενδιαφέροντα, είναι εξαιρετικά περιορισµένη, µε
εξαίρεση το Φεστιβάλ Καλοµοίρη στη Σάµο. Η ύπαρξη µικρών πολιτιστικών κέντρων σε
µεγάλο αριθµό χωριών, λειτουργεί κυρίως ως τόπος συσπείρωσης και ενηµέρωσης /
ψυχαγωγίας των µονίµων κατοίκων και προετοιµασίας για τοπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και
σχεδόν καθόλου µε αναπτυξιακή προοπτική. Η έλλειψη µεγάλων υποδοµών που θα
υποστηρίξουν µεγάλα γεγονότα σύγχρονου πολιτισµού (χορός, θέατρο, κινηµατογράφος,
ζωγραφική, γλυπτική κλπ) είναι εµφανής στην Περιφέρεια.
2.1.4.4.

Υγεία - Πρόνοια

Περιφέρεια Κρήτης: Στον τοµέα των κοινωνικών υποδοµών, επενδύσεις σε υποδοµές υγείας
έχουν υλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό, ενώ οι υποδοµές πρόνοιας (παιδικοί σταθµοί, ειδικά
σχολεία) εξακολουθούν να εµφανίζουν ελλείψεις. Ειδικότερα στον τοµέα της υγείας η
Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται µεταξύ των 6 Περιφερειών της χώρας που δαπάνησαν τα
µεγαλύτερα ποσοστά για την υγεία στο πλαίσιο του Β’ και Γ’ ΚΠΣ .
Η εµβέλεια των ήδη ανεπτυγµένων υπηρεσιών και υποδοµών υγείας στην Κρήτη ξεπερνά τα
όρια της Περιφέρειας και µπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη περιοχή του νησιώτικου χώρου
του Αιγαίου, αποτελώντας ένα πεδίο διαπεριφερειακής συνεργασίας, µε κατάλληλη υλική και
άυλη δικτύωση. Η Κρήτη πρέπει να σηµειωθεί ότι θεωρείται και ως ιδανική Περιφέρεια, για την
εφαρµογή νέων τεχνολογιών όπως αυτή της τηλεϊατρικής καθώς συγκεντρώνει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για εφαρµογές της κατηγορίας αυτής, δηλαδή:
•

Παροχή τεχνολογικής υποστήριξης από τα ερευνητικά ιδρύµατα της Κρήτης και
εµπειρία από διακρατικές συνεργασίες.

•

Μεγάλη συγκέντρωση τουριστών που απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

•

Ανάγκη για περαιτέρω περιορισµό των µετακινήσεων στα νοσοκοµεία της Αθήνας
λόγω των δυσκολιών που δηµιουργεί ο νησιώτικος χαρακτήρας της.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Στον τοµέα της υγείας η Περιφέρεια κατέχει την 4η θέση στο
σύνολο των 13 περιφερειών σε κλίνες ανά πληθυσµό και αριθµό δηµοσίων νοσοκοµείων και
ιδιωτικών κλινικών ανά πληθυσµό, αλλά την 11η θέση σε αριθµό ιατρών ανά 1.000 κατοίκους,
γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυσκολία εξασφάλισης ιατρικού προσωπικού σε
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αποµακρυσµένα νησιά, άνευ παροχής ειδικών κινήτρων.
Η διάρθρωση των υποδοµών υγείας (διασπορά και επίπεδο) ανάλογα µε το µέγεθος και τον
εξυπηρετούµενο πληθυσµό ανά νησί, µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική µε δεδοµένη την
συγκεκριµένη διάσπαση του νησιωτικού χώρου. Ο συνολικός αριθµός των µονάδων υγείας
όλων των επιπέδων (5 νοσοκοµεία, 11 κέντρα υγείας, 24 πολυδύναµα περιφερειακά ιατρεία
και 32 περιφερειακά ιατρεία) είναι θεωρητικά επαρκής για το σύνολο των νησιών. Ο βαθµός
όµως της παρεχόµενης κάλυψης και των υπηρεσιών περίθαλψης παραµένει χαµηλός κυρίως
λόγω των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναµικό (γιατροί, ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό)
άλλα και σε τεχνικό και λοιπό επιστηµονικό εξοπλισµό των µονάδων, καθώς και λόγω των
αδυναµιών του συστήµατος επικοινωνιών και µεταφορών.
Υπενθυµίζεται επίσης ότι οι ανάγκες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας πολλαπλασιάζονται
κατά την περίοδο αιχµής της τουριστικής δραστηριότητας από το µεγάλο αριθµό επισκεπτών
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου παρέχονται από τις υπάρχουσες υποδοµές των 5 ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων και των 7
Κέντρων Υγείας, µε τα Περιφερειακά τους ιατρεία.
Οι συνολικές κλίνες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φθάνουν τις 730 το έτος 2005, από τις
οποίες οι 647 περίπου είναι δηµόσιες.
Στην Περιφέρεια λειτουργούν πέντε (5) δηµόσια νοσοκοµεία, στα οποία αναφέρονται και οι
δηµόσιες κλίνες, καθώς και τρία (3) ιδιωτικά θεραπευτήρια / κλινικές, µε 85 κλίνες.
Η εξυπηρέτηση του αστικού πληθυσµού της Περιφέρειας καλύπτεται από τις νοσοκοµειακές
µονάδες ακόµα και για την πρωτοβάθµια περίθαλψη, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων,
ενώ ο πληθυσµός της υπαίθρου καλύπτεται για την πρωτοβάθµια περίθαλψη από τα Κέντρα
Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία. Για τη δευτεροβάθµια περίθαλψη ο πληθυσµός της
υπαίθρου καλύπτεται από τις νοσοκοµειακές µονάδες της Περιφέρειας, ενώ δεν υπάρχει
υποδοµή τριτοβάθµιας περίθαλψης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Η εξέλιξη του αριθµού των γιατρών στην Περιφέρεια ακολουθεί ανοδική πορεία, αυξανόµενη
κατά 28% κατά τα έτη 1997-2001. Αποτέλεσµα ήταν, το 2001 να αναλογούν 3,1 γιατροί ανά
1.000 κατοίκους, ενώ το 1994 το αντίστοιχο µέγεθος ανέρχονταν σε 2,17. Σε επίπεδο Χώρας,
το έτος 2001 αναλογούν 4,4 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, διαφορά µε την Περιφέρεια που
υποδεικνύει το έλλειµµα κάλυψης των αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λειτουργούν επίσης, υποδοµές για την φροντίδα και
υποστήριξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες όπως είναι τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε Λέσβο, Χίο και
Σάµο και το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» στη Λέσβο.
Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών περίθαλψης / υγείας σε γενικές γραµµές παρουσιάζει
ελλείψεις, κυρίως στα µικρά νησιά, σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, ενώ και στις νοσοκοµειακές µονάδες της Περιφέρειας παρατηρούνται ελλείψεις
σε αριθµό ιατρικών ειδικοτήτων.

2.1.5.

Η Χωρική διάσταση των Περιφερειακών ανισοτήτων

Στη Χωρική Ενότητα «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» συγκεντρώνεται το 9,9% 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
ηµειορεινών διαµερισµάτων (65,5%) 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
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πλέον αραιοκατοικηµένες περιοχές (24,1 κάτοικοι / χλµ2) χαρακτηρίζονται, όπως είναι
αναµενόµενο, οι ορεινές καθώς και οι τρεις διοικητικές Περιφέρειες διαθέτουν σηµαντική
διαρροή πληθυσµού από τις ορεινές στις πεδινές περιοχές και κυρίως στα αστικά κέντρα
εντός ή/και εκτός της χωρικής ενότητας. Η αναλυτική παρουσίαση της χωρικής διάστασης
των περιφερειακών ανισοτήτων ανά διοικητική Περιφέρεια παρουσιάζεται στην επόµενη
ενότητα.
2.1.5.1.

Ενδοπεριφερειακές ανισότητες

Περιφέρεια Κρήτης: Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες χαρακτηρίζονται από έναν έντονο
χωρικό δυϊσµό µεταξύ του βορείου ανεπτυγµένου τµήµατος της Κρήτης και της ενδοχώρας
µαζί µε τις νότιες ακτές και τα µικρότερα νησιά.
Ειδικότερα, υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στο βόρειο
παραλιακό τµήµα, όπου εκεί χωροθετούνται και τα µεγάλα αστικά κέντρα-πρωτεύουσες των
νοµών, καθώς και οι σηµαντικότερες υποδοµές (λιµάνια, αεροδρόµια), σε αντίθεση µε τις
υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονται από χωρική διασπορά του πληθυσµού και των
δραστηριοτήτων σε πολυάριθµους µικρούς οικισµούς.
Οι παρατηρούµενες ενδογενείς τάσεις χωρικής οργάνωσης αποτελούν αντανάκλαση των
τάσεων οικονοµικής ανάπτυξης. Η υπερσυγκέντρωση πληθυσµού στα βόρεια παράλια του
νησιού εκδηλώνεται ως συνέπεια της ανάπτυξης του τουρισµού σε ζώνες γύρω από τις
βασικές πύλες εισόδου. Άλλωστε, στους νοµούς Ηρακλείου και Χανίων η βόρεια ζώνη
συγκεντρώνει το 70% του συνολικού πληθυσµού της.
Η ανάπτυξη των θερµοκηπιακών καλλιεργειών στα νότια τµήµατα του νησιού ήταν η αφορµή
συγκράτησης πληθυσµού. Στα νότια του νοµού Λασιθίου όπου η συγκέντρωση θερµοκηπίων
είναι ιδιαίτερα έντονη, συγκεντρώνεται το 30% του πληθυσµού.
Παρά τις προαναφερόµενες τάσεις έντονης χωρικής συγκέντρωσης του πληθυσµού στη
βόρεια ζώνη, η ύπαρξη των ελαιοκαλλιεργειών σε όλο το νησί είχε ως συνέπεια να
διατηρηθούν πολλοί µικροί οικισµοί στην ύπαιθρο. Έτσι, οι πιέσεις που προκύπτουν από τις
υφιστάµενες τάσεις του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, είναι πολλαπλές και σ’ αρκετές
περιπτώσεις αντικρουόµενες.
Οι απαιτήσεις για βελτίωση των συνθηκών ζωής στα βόρεια, νότια παράλια και την ενδοχώρα
είναι σαφώς διαφοροποιηµένες και µε άλλη αφετηρία. Αυξηµένες απαιτήσεις για υποδοµές
υγείας - πρόνοιας αλλά και βελτίωσης των µεταφορικών υποδοµών, εµφανίζονται στα νότια
και ορεινά τµήµατα όπου η αναλογία γεροντικού πληθυσµού προς τον νεανικό είναι
υψηλότερη. Στις ίδιες ζώνες η συνύπαρξη αρχαιολογικών περιοχών, µε οικολογικά ευαίσθητες
ζώνες και εντατικές καλλιέργειες δηµιουργεί αυξηµένες απαιτήσεις ρυθµιστικών
παρεµβάσεων, αλλά και παρεµβάσεων ανάδειξης και αξιοποίησης.
Ταυτόχρονα, στα βόρεια τµήµατα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ήδη ανεπτυγµένων
τουριστικών περιοχών και η ύπαρξη των µεγάλων αστικών κέντρων επιβάλλει βελτίωση των
υποδοµών και ταυτόχρονα άµβλυνση των πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον.
Με βάση τα προαναφερόµενα εντοπίζονται:
•

∆ιαφοροποίηση βόρειας ζώνης (υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων),
ενδοχώρας (πολυάριθµοι οικισµοί, φυσικό - ιστορικό περιβάλλον και αγροτουρισµός)
και νότιας ζώνης (θερµοκήπια, τουριστικές αναπτύξεις, φυσικό ιστορικό περιβάλλον).

•

∆ιαφοροποίηση µεταξύ των νοµών, µε τους Νοµούς Ρεθύµνης και Λασιθίου να
υστερούν ως προς τους ρυθµούς ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση του ρόλου των αστικών κέντρων, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της
ενδοχώρας και του νότου είναι απαραίτητη τόσο για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, όσο
και για την προώθηση της ενδοπεριφερειακής σύγκλισης.
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Πίνακας 26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΝΟΜΟΣ
ΕΛΛΑ∆A

Μόνιµος πληθυσµός και πυκνότητα µε διάκριση αστικές, αγροτικές περιοχές,
Μέσος Σταθµικός Υψοµέτρων
αρ. ∆.∆.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ
Τ.Χ.

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

6.129

10.934.097

82,86

134

ΑΣΤΙΚΑ

497

8.211.646

408,37

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

5632

2.722.451

24,34

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

2441

7.858.224

202,9

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

1525

2.285.884

60,85

……

ΟΡΕΙΝΑ

2163

789.989

14,19

……

Χ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

986

1.098.065

62,89

107,5

ΑΣΤΙΚΑ

60

635.266

319,3

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

926

462.799

29,91

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

370

706.871

161,9

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

292

226.078

37,79

……

ΟΡΕΙΝΑ

324

165.116

24,1

……

ΚΡΗΤΗ

578

594.368

71,3

136

ΑΣΤΙΚΑ

27

353.986

525,03

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

551

240.382

31,37

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

208

403.772

214,91

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

165

103.235

44,1

……

ΟΡΕΙΝΑ

205

87.361

21,22

……

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

408

503.697

55,22

79

ΑΣΤΙΚΑ

33

281.280

213,85

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

375

222.417

28,49

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

162

303.099

110,35

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

127

122.843

33,74

……

ΟΡΕΙΝΑ

119

77.755

28,43

……

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

214

205.235

53,5

92

ΑΣΤΙΚΑ

12

95.820

200,8

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

202

109.415

32,5

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

85

119.339

97,4

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

59

47.248

34,47

……

ΟΡΕΙΝΑ

70

38.648

31,1

……

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

194

298.462

56,46

77

ΑΣΤΙΚΑ

21

185.460

221,26

……

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

173

113.002

25,4

……

ΠΕ∆ΙΝΑ

77

183.760

120,74

……

ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

68

75.595

33,3

……

ΟΡΕΙΝΑ

49

39.107

50,59

……

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, 2001, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Κατά το χρόνο του παρόντος σχεδιασµού εξακολουθούν να
υφίστανται µεταξύ των νησιών διαφοροποιήσεις αναγκών οι οποίες πρέπει να ληφθούν
υπόψη, προκειµένου να επιτευχθεί κατά το δυνατόν σύγκλιση των οικονοµικών και
κοινωνικών παραµέτρων ενδοπεριφερειακά (ΑΕΠΠ, εξυπηρετήσεις, ευκαιρίες ανάπτυξης
κλπ).
Είναι χαρακτηριστικό ότι 5 νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, Κως, Μύκονος,
Σαντορίνη και Σύρος), συγκεντρώνουν το 63% του πληθυσµού, µε ΑΕΠΠ το οποίο ανέρχεται
στο 98,94% του µέσου όρου των ΕΕ-15, ενώ τα υπόλοιπα 43 νησιά µε το 37% του
πληθυσµού, φθάνουν µόλις το 58,65% του ΑΕΠΠ του µέσου όρου των ΕΕ-15 (στοιχεία 2005).
Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις υπέρ των νησιών αυτών αφορούν το ρυθµό αύξησης του
πληθυσµού, τη συγκέντρωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και των υπηρεσιών (σαν
φυσιολογική συνέπεια), τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, τους δείκτες ευηµερίας κλπ.
Υπογραµµίζεται ότι η αναστροφή της πληθυσµιακής αποψίλωσης των µικρών νησιών
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ειδικών µέτρων για δράσεις στα µικρά νησιά, στο
πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και ειδικού άξονα, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
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Έτσι παραµένει η ανάγκη κατηγοριοποίησης των νησιών σε δύο τουλάχιστον οµάδες 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».
Στην περίπτωση αυτή, ο σχεδιασµός θα βασιστεί στη δηµιουργία προϋποθέσεων και
δράσεων που αφορούν:
•

Στην ενίσχυση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας της γνώσης,
µε έµφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας όπου αυτή έχει τα
δυνατά της συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τουρισµός, περιβάλλον, πολιτισµός).

•

Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης.

•

Έτσι θα αυξηθεί σηµαντικά η ελκυστικότητα των νησιών αυτών (αλλά και της Περιφέρειας
γενικότερα) για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού (επιστηµονικού και
εξειδικευµένου εργατικού) και επενδύσεων σε διάφορους τοµείς πέραν του τουρισµού. Το
αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

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.
Ο σχεδιασµός στοχεύει κυρίως:
•

Στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων
που αποτελούν το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών αυτών

•

Στην εξασφάλιση επάρκειας των υποδοµών (τεχνικών και κοινωνικών) που συνιστούν την
«ποιότητα ζωής» και συγκρατούν το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό αλλά προσελκύουν
και νέο.

•

Στη βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακά και ως προς τα κέντρα) που
στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και του τουρισµού σε ήπιες
µορφές συµβατές µε το συγκεκριµένο περιβάλλον των µικρών νησιών.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πέραν της περιφερειακής θέσης, το Βόρειο Αιγαίο υστερεί,
λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα του και από τις συνέπειες του φυσικού κατακερµατισµού,
που περιορίζουν τις δυνατότητες λειτουργικής ενοποίησής του. Σε επίπεδο νοµού οι δεσµοί
µεταξύ των νησιών είναι πιο έντονοι και αποτελούν συνάρτηση ιστορικών δεσµών, του
πληθυσµιακού µεγέθους, των αστικών κέντρων και των µεταφορικών κόµβων. Η διάταξη,
όµως, των µεταφορικών συστηµάτων της χώρας, που είναι ακτινική µε κύριους πόλους την
Αθήνα ή τον Πειραιά, περιορίζει τις επικοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ των νησιών που
ανήκουν σε διαφορετικούς νοµούς. Η πολλαπλή αυτή περιφερειακότητα, διπλή για τα
µεγαλύτερα νησιά και τριπλή για τα µικρότερα, αποτελεί ένα µόνιµο µειονέκτηµα της
Περιφέρειας στις παρούσες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες.
Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις / ανισότητες µεταξύ των νοµών και των νησιών της
Περιφέρειας, αυτές αναφέρονται τόσο στα δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά
χαρακτηριστικά, όσο και στη διάρθρωση της παραγωγικής δοµής τους.
Αναλυτικά:
Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της Περιφέρειας υπολείπεται σηµαντικά από τον
αντίστοιχο της Χώρας, κυρίως στο νοµό Χίου, µε µείωση του πληθυσµού στα Ψαρά, ενώ οι
νοµοί Λέσβου και Σάµου εµφανίζουν περισσότερο βελτιωµένη εικόνα, σε όλα τα νησιά που
τους απαρτίζουν.
Ο δείκτης αστικότητας του πληθυσµού διαφοροποιείται µεταξύ των νοµών, µε το νοµό Χίου
να έχει το υψηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσµού, 53%, ενώ στους άλλους δύο νοµούς
κυριαρχεί ο αγροτικός πληθυσµός, κυρίως στο νοµό Σάµου.
Ο δείκτης γήρανσης, και στους τρεις νοµούς υπερβαίνει τον αντίστοιχο της Χώρας,
σηµειώνοντας την υψηλότερη τιµή στους νοµούς Λέσβου και Σάµου (1,63) και χαµηλότερη
Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

70

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

στο νοµό Χίου (1,47), όταν η τιµή του δείκτη στη Χώρα είναι 1,25. Ιδιαίτερα µεγάλο δείκτη
γήρανσης έχουν τα νησιά Ικαρία, Αγ. Ευστράτιος, Οινούσσες και Ψαρά, ήτοι τα µικρά νησιά
της Περιφέρειας.
Επίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νοµών της Περιφέρειας (σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Eurostat) διαφοροποιείται σηµαντικά, µε µεγαλύτερο δείκτη στο νοµό Λέσβου, ακολουθεί ο
νοµός Χίου και τελευταίος ο νοµός Σάµου. Σε σχέση µε το µέσο όρο της Περιφέρειας όταν
αυτός εκφράζεται µε 100 για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας, οι έντονες
διαφοροποιήσεις των νοµών, φαίνονται από το γεγονός ότι ο νοµός Λέσβου έχει δείκτη 113,6,
ο νοµός Χίου 106,9, και ο νοµός Σάµου 71,8, χωρίς όµως αυτό να αναφέρεται σε όλα τα
νησιά κάθε νοµού.
Τέλος, όσον αφορά στην παραγωγική διάρθρωση των νοµών της Περιφέρειας, ο νοµός
Σάµου εµφανίζει υψηλό ποσοστό συµµετοχής του τριτογενή τοµέα, µε σηµαντική διαφορά
από το νοµό Λέσβου, ο οποίος όµως παρουσιάζει υψηλό ποσοστό στο δευτερογενή τοµέα, µε
σηµαντική διαφορά από τους νοµούς Χίου και Σάµου. Τέλος, ο πρωτογενής τοµέας
παρουσιάζει µικρή συµµετοχή και στους τρεις νοµούς, µε διαφοροποίηση στα µικρά νησιά,
των οποίων η µικρή οικονοµία τους στηρίζεται στον πρωτογενή τοµέα και στον τουρισµό.
Όσον αφορά στις ενδονοµαρχιακές διαφοροποιήσεις, τα πέντε µεγάλα σε έκταση και
πληθυσµό νησιά της Περιφέρειας (Λέσβος, Χίος, Σάµος, Λήµνος και Ικαρία) τα οποία
καλύπτουν το 96% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας και συγκεντρώνουν το 98,40% του
πληθυσµού της, πέραν των διαφοροποιήσεων που έχουν µεταξύ τους ως προς τη δοµή της
παραγωγής τους και το επίπεδο ανάπτυξης, παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, σε
σχέση µε τα υπόλοιπα πέντε µικρά νησιά, που ανήκουν αντίστοιχα στους τρεις νοµούς της
Περιφέρειας.

2.1.5.2.

Ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές περιοχές

Περιφέρεια Κρήτης: Στην Περιφέρεια Κρήτης οριοθετούνται τρεις εκτεταµένες ορεινές ζώνες:
η πρώτη καταλαµβάνει τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων και της Ίδης, η δεύτερη είναι η
επιµήκης ζώνη των Αστερουσίων στα νότια του νοµού Ηρακλείου και η τρίτη ζώνη
οριοθετείται ανατολικότερα και περιλαµβάνει τα Λασιθιώτικα Όρη. Το 49,4% της συνολικής
έκτασης της Περιφέρειας είναι ορεινό. Από το σύνολο των δηµοτικών διαµερισµάτων (578)
που υπάρχουν στην Περιφέρεια Κρήτης το 35,4% ανήκει σε ορεινές περιοχές (205), ενώ το
14,6% του πληθυσµού κατοικεί στον ορεινό χώρο. ∆ιαφοροποιηµένοι, ως προς τα
γεωγραφικά – πληθυσµιακά χαρακτηριστικά, τους εµφανίζονται και οι τέσσερις Νοµοί της
Κρήτης:
Στο Ν. Ηρακλείου µε 11,1% αύξηση πληθυσµού στο διάστηµα 1991-2001 το 74% του
πληθυσµού συγκεντρώνεται στις βόρειες πεδινές ζώνες. Το υπόλοιπο 26% του πληθυσµού
ισοκατανέµεται στις ηµιορεινές (14%) και ορεινές ζώνες (12%). Σηµειώνεται ότι και στις
ηµιορεινές ζώνες του νοµού επικρατούν οι γεωργικές εκτάσεις (54% της έκτασης) σε αντίθεση
µε τις ορεινές όπου το 51% της έκτασης καταλαµβάνουν οι βοσκότοποι. Αρνητικές µεταβολές
πληθυσµού και σχετικά υψηλοί δείκτες γήρανσης καταγράφονται στην ορεινή ενδοχώρα.
Στο Ν. Χανίων µε αύξηση πληθυσµού 11,5% στο διάστηµα 1991-2001 η εικόνα είναι
αντίστοιχη µε εκείνη του Ν. Ηρακλείου. Στα βόρεια πεδινά τµήµατα συγκεντρώνεται το 70%
του πληθυσµού. Το υπόλοιπο 30% σχεδόν ισοκατανέµεται στις ηµιορεινές ζώνες (17%) όπου
επικρατούν γεωργικές εκτάσεις και τις ορεινές ζώνες (13%) όπου επικρατούν οι βοσκότοποι
και καταγράφεται αρνητική πληθυσµιακή δυναµική και υψηλοί δείκτες γήρανσης.
Και στο Ν. Ρεθύµνου µε αύξηση πληθυσµού 16,7% στο διάστηµα 1991-2001, το 54% του
πληθυσµού συγκεντρώνεται στις πεδινές ζώνες, όπου επικρατούν οι γεωργικές εκτάσεις
(54%). Σε αντίθεση όµως µε το Ηράκλειο και τα Χανιά, το 35% του πληθυσµού µένει στις
ορεινές ζώνες, όπου επικρατούν οι βοσκότοποι (70%). Μικρό ποσοστό του πληθυσµού (12%)
παραµένει στις ηµιορεινές ζώνες όπου και πάλι κυριαρχούν οι βοσκότοποι (56%) και
εµφανίζεται υψηλή γήρανση και µείωση πληθυσµού.
Αντίθετα στο Ν. Λασιθίου, µε αύξηση πληθυσµού µόνο 6,5% στο διάστηµα 1991-2001, η
πλειοψηφία του πληθυσµού (46%) κατοικεί στις ηµιορεινές ζώνες, όπου επικρατούν οι
βοσκότοποι (61%). Στο νότιο πεδινό τµήµα του Νοµού, όπου επικρατούν οι γεωργικές
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εκτάσεις (57%) συγκεντρώνεται το 29% του πληθυσµού ενώ το υπόλοιπο 24% διαµένει στις
ορεινές ζώνες.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 28.3% της συνολικής έκτασης
της Περιφέρειας. Ο αριθµός των ορεινών δηµοτικών διαµερισµάτων ανέρχεται σε 49 επί
συνόλου 194 και αποτελεί το 25.2% του συνόλου των ΟΤΑ της Περιφέρειας, ενώ ο
πληθυσµός των ορεινών περιοχών είναι 39,107 κάτοικοι και καλύπτει το 13.1% του συνολικού
πληθυσµού. Από το σύνολο του πληθυσµού των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας το
68,9% τοποθετείται στο νοµό ∆ωδεκανήσου µε αντιστοιχία 40,8% σε ορεινά δηµοτικά
διαµερίσµατα.
Τα προβλήµατα που απαντώνται στα µικρά νησιά της Περιφέρειας, εµφανίζονται
πολλαπλασιαστικά στις ορεινές περιοχές, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο µέρος ορεινών
δηµοτικών διαµερισµάτων, βρίσκονται σε µικρά νησιά.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από σηµαντικό
ποσοστό ορεινών και ηµιορεινών εκτάσεων. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ορεινών
εκτάσεων καλύπτει το 33,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας και των ηµιορεινών το
35,3%. Από το σύνολο των δηµοτικών διαµερισµάτων (214) που υπάρχουν στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου το 33 % ανήκει σε ορεινές περιοχές, ενώ το 19 % του πληθυσµού κατοικεί
στον ορεινό χώρο.
Παράλληλα παρατηρούνται έντονες ανισότητες στις εσωτερικές ζώνες των νησιών, ιδιαίτερα
των πέντε µεγάλων της Περιφέρειας, οι οποίες προσδιορίζονται από το ανάγλυφο του
εδάφους (ορεινό, ηµιορεινό και κλίσεις), σε σχέση και µε την έλλειψη των αναγκαίων
συνδέσεων των ζωνών αυτών µε τα αστικά / ηµιαστικά κέντρα και λιµάνια των νησιών.
Οι ορεινές περιοχές µειονεκτούν σε σχέση µε τις πεδινές εκτάσεις κυρίως λόγω κλίµατος,
γεωµορφολογίας και θέσης. Λόγω των χαµηλών εισοδηµάτων και της έλλειψης
κοινωνικοπολιτιστικής υποδοµής, παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες σηµαντικές
µετακινήσεις πληθυσµού στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και της Ηπειρωτικής χώρας. Τα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των ηµιορεινών περιοχών µε πληθυσµό µικρότερο των 2.000
κατοίκων εµφανίζουν παρόµοια δηµογραφικά, παραγωγικά και εν γένει αναπτυξιακά
προβλήµατα µε εκείνα των ορεινών περιοχών, ίσως σε ορισµένες ελάχιστες εξαιρέσεις
µικρότερης έντασης, αξιοποιώντας σε κάποιο µικρό βαθµό τον εναλλακτικό τουρισµό, κυρίως
τον αγροτουρισµό.
Τα πεδινά δηµοτικά διαµερίσµατα συγκεντρώνοντας το 58% του συνολικού πληθυσµού της
Περιφέρειας, είναι κατά βάση αγροτικά ή εξαρτώνται από την αλιεία, µε συµπληρωµατικές
δραστηριότητες τον εποχικό, µικρής διάρκειας τουρισµό. Σε µεγάλο δε βαθµό εµφανίζουν
παρόµοια χαρακτηριστικά µε εκείνα των ορεινών και ηµιορεινών αγροτικών ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων, ήτοι δυσµενέστερη δηµογραφική σύνθεση, χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο,
χαµηλότερο επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και έλλειψη κοινωνικών υποδοµών, ενώ
παράλληλα διαπιστώνονται και ελλείψεις σε βασικές υποδοµές, ιδιαίτερα περιβαλλοντικές και
συγκοινωνιακές.

2.1.5.3.

Αστικές περιοχές, βιώσιµη αστική ανάπτυξη

Περιφέρεια Κρήτης: Στην Περιφέρεια Κρήτης, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. υπάρχουν 27
Αστικά Κέντρα (4,6% του συνόλου των ∆.∆. της Περιφέρειας) στα οποία διαµένουν 353.986
κάτοικοι ή το 59,5% επί του συνολικού πληθυσµού (2001).
Οι δυναµικές αστικές περιοχές συγκεντρώνονται στο Βόρειο τµήµα του νησιού
συνυπάρχοντας χωρικά µε τις ανεπτυγµένες τουριστικά ζώνες και τις βασικές πύλες εισόδου
– εξόδου της Περιφέρειας.
Κοινό γνώρισµα του αστικού περιβάλλοντος στις πόλεις του νησιού αποτελεί η σηµαντική
παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων µε αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας. Βασικό
γνώρισµα είναι επίσης η επέκταση των πόλεων του Νησιού. Η διόγκωσή τους τις καθιστά
ισχυρότερα κέντρα οικονοµικής ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση µεγάλου τµήµατος
των φυσικών πόρων για τη συντήρηση των αστικών κοινωνιών, επηρεάζοντας µε τον τρόπο
αυτό περιοχές σε µεγάλη απόσταση από τα κέντρα των πόλεων. Η κατάσταση αυτή
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συνεχίζεται διαρκώς µέσω της συνεχούς µετακίνησης και εγκατάστασης νέου πληθυσµού στις
πόλεις, η οποία έχει σαν συνέπεια τη συνεχή χωρική εξάπλωση και την περαιτέρω οικονοµική
ανάπτυξη των πόλεων, οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε µεγαλύτερη ανισορροπία
µεταξύ πόλης και γειτονικών µη αστικών περιοχών.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ο αστικός πληθυσµός του Νοτίου Αιγαίου καταλαµβάνει το
62,1% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, µε κυρίαρχα αστικά κέντρα τις
Πρωτεύουσες των νοµών.
Ο κατακερµατισµός των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων που διέπει τον χαρακτήρα της
ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου του Νοτίου Αιγαίου, αναπαράγεται και θα συνεχίσει να
αναπαράγεται δηµιουργώντας την αναγκαιότητα για Οικιστικά Κέντρα, διαφορετικού τύπου και
διαφορετικού τρόπου κατάταξης σε επίπεδα από τα αντίστοιχα της ηπειρωτικής χώρας.
Η κατάταξη και ιεράρχηση των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας προσδιορίζεται από:
•

Τη συνεκτίµηση τόσο του µόνιµου πληθυσµού όσο και του µέσου εποχικού, χωρίς τις
ακραίες τους τιµές, µε την αναµενόµενη εξέλιξή του.

•

Το βαθµό επιρροής και γεωγραφικής εµβέλειας του οικιστικού κέντρου στο συγκεκριµένο
χώρο της Περιφέρειας και στα οικιστικά κέντρα που εξαρτώνται από αυτό.

•

Την προγενέστερη αντιστοιχία και κατάταξή του στη χωροταξική οργάνωση των νοµών.

•

Τις εξυπηρετήσεις και τον προσανατολισµό τους.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τα οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας κατατάσσονται σε τέσσερεις
βαθµίδες / επίπεδα και είναι:
•

Ρόδος, Ερµούπολη: Περιφερειακά Κέντρα, αντίστοιχα µε τους οικισµούς 1ου επιπέδου

•

Κώς, Νάξος: Νοµαρχιακά Κέντρα, αντίστοιχα µε τους οικισµούς 2ου επιπέδου

•

Κάλυµνος, Κάρπαθος, Φηρά, Μήλος: Υπερτοπικά Κέντρα, αντίστοιχα µε οικισµούς 3ου
επιπέδου

•

Πάτµος, Λέρος, Αντιµάχεια, Γεννάδιο, Ιαλυσός, Έµπωνας, Κρεµαστή, Αρχάγγελος,
Φαληράκι Ρόδου, Χώρα Άνδρου, Χώρα Τήνου, Μύκονος, Κορρησία, Παροικιά, Ίος:
Τοπικά Κέντρα, αντίστοιχα µε οικισµούς 3ου ή 4ου επιπέδου.

•

169 οικισµοί Ν. ∆ωδεκανήσου και 409 οικισµοί Ν. Κυκλάδων: αντίστοιχοι των οικισµών
4ου και 5ου επιπέδου.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ο αστικός πληθυσµός του Βορείου Αιγαίου καταλαµβάνει το
46,7% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, µε κυρίαρχα αστικά κέντρα τις
Πρωτεύουσες των νοµών. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα
της Περιφέρειας είναι ο ∆ήµος Μυτιλήνης του νοµού Λέσβου µε πληθυσµό 24.953 κατοίκους
και ο ∆ήµος Χίου του νοµού Χίου µε πληθυσµό 22.894 κατοίκους (το πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Χίου πλησιάζει τους 30.000 κατοίκους), ενώ ο νοµός Σάµου στερείται αστικού
κέντρου. Οι µεγαλύτεροι οικισµοί του νοµού Σάµου είναι ο ∆ήµος Σαµίων µε 5.824 κατοίκους
και ο ∆ήµος Καρλοβασίου µε 5.357 κατοίκους. Στη νήσο Λήµνο του νοµού Λέσβου
σηµαντικός οικισµός θεωρείται ο ∆ήµος Μυριναίων µε πληθυσµό 4.342 κατοίκους.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, ως αστικά κέντρα µπορούν να χαρακτηρισθούν οι εξής πόλεις:
•

Η Μυτιλήνη, στο νησί της Λέσβου, µε πληθυσµό 28.879 κατοίκους, σύµφωνα µε την
απογραφή του 2001, η οποία είναι πρωτεύουσα του νοµού Λέσβου και έδρα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

•

Η Μύρινα, στο νησί της Λήµνου του νοµού Λέσβου, µε πληθυσµό 4.342 κατοίκους, η
οποία είναι έδρα του επαρχείου της Λήµνου.

•

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σαµίων, στο νησί της Σάµου, µε πληθυσµό 6.275 κατοίκους,
πρωτεύουσα του νοµού Σάµου, διοικητικό κέντρο του νοµού, µαζί µε το ∆.∆. Βαθέος,
λειτουργούν από κοινού ως το αστικό κέντρο του νησιού.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

73

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

•

Το Καρλόβασι, επίσης στο νησί της Σάµου, µε πληθυσµό 5.895 κατοίκους, στο κύριο
λιµάνι του νησιού, το οποίο συγκεντρώνει έντονη εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα.

•

Η Χίος, στο οµώνυµο νησί, µε πληθυσµό 23.779 κατοίκους, πρωτεύουσα του νοµού Χίου,
εµπορικό / οικονοµικό και διοικητικό κέντρο του νοµού.

Οι παραπάνω αναφερόµενες ως αστικά κέντρα, πόλεις της Περιφέρειας, υπό διαφορετική
κλίµακα και ένταση λειτουργούν ενίοτε ως πυρήνες της ανάπτυξης µιας ευρύτερης περιοχής,
ενίοτε ως δέκτες όλης της οικονοµικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής ή / και του
νοµού. Η δεύτερη περίπτωση, η οποία είναι η πλέον συνήθης, έχει ως αποτέλεσµα τη
διαχρονική απερήµωση της ευρύτερης περιοχής ή / και των πλέον αποµακρυσµένων και
µειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας. Παράλληλα όµως η υπερσυγκέντρωση
δραστηριοτήτων και πληθυσµού σ’ αυτού του τύπου αστικά κέντρα, χωρίς την ανάλογη
θεσµική και λειτουργική υποδοµή δηµιουργεί κάποια κοινά αλλά πολύπλοκα προβλήµατα που
παρατηρούνται και στα κέντρα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, έστω και υπό διαφορετική
κλίµακα.
Για την αξιοποίηση των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας,
απαιτείται ο σαφής προσδιορισµός του αναπτυξιακού τους ρόλου, η ενίσχυση των
επιχειρηµατικών και των αναπτυξιακών υποδοµών τους, καθώς και η ενίσχυση των αστικών
υπερδοµών και υποδοµών που αφορούν την επισήµανση της ταυτότητας της πόλης, την
ποιότητα κατοικίας, την προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, την κυκλοφορία
και την στάθµευση των οχηµάτων, την ανάπλαση και ανάδειξη αστικών περιοχών, ιστορικών
κέντρων κ.λπ., τις υπηρεσίες εκπαίδευσης – υγείας – πρόνοιας, την προώθηση της βιώσιµης
αστικής ανάπτυξης. Τέλος, για κάθε Αστικό Κέντρο πρέπει να αναδειχθούν και να ενισχυθούν
οι «Προωθητικές ∆ραστηριότητες» που δηµιουργούν σηµαντική αναπτυξιακή δυναµική στην
πόλη, προσελκύουν και συντηρούν συµπληρωµατικές δραστηριότητες και αναβαθµίζουν του
αναπτυξιακό περιβάλλον.

2.1.5.4.

Νησιωτικότητα – Μικρά νησιά

Περιφέρεια Κρήτης: Στην Περιφέρεια Κρήτης ανήκουν µικρά νησιά όπως η Γαύδος, η Ντία,
το Κουφονήσι, το Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή, οι ∆ιονυσάδες, η Σπιναλόγκα και το Παξιµάδι από
τα οποία κατοικείται µόνο η Γαύδος.
Στα νησιά αυτά έχουν εφαρµοσθεί σηµαντικές δράσεις στα πλαίσια των προηγούµενων
προγραµµατικών περιόδων. Ειδικότερα στην Γαύδο, το µικρό µέγεθος, η εξάρτηση από την
Κρήτη, η έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης καθώς και το έλλειµµα που
παρουσιάζεται στις υποδοµές, έχουν ως συνέπεια
τη σταδιακή γήρανση και
την
πληθυσµιακή συρρίκνωση.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα 48 κατοικηµένα νησιά, τα 31
ακατοίκητα νησιά και οι 178 βραχονησίδες, είναι σπαρµένα σε συνολική θαλάσσια έκταση
58,411 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, έκταση η οποία αντιστοιχεί στο 44.27% της συνολικής
έκτασης της χώρας.
Μεγάλος αριθµός νησιών βρίσκεται σε σχετικά µεγάλη απόσταση από το κέντρο (η
αεροπορική σύνδεση Αθήνα-Ρόδου, είναι η µεγαλύτερη σε µήκος και χρόνο διαδροµή
εσωτερικών πτήσεων), από την έδρα της Περιφέρειας και µεταξύ τους, ενώ οι έντονες
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, δηµιουργούν ένα ιδιόµορφο χαρακτήρα στην Περιφέρεια. Η
ιδιοµορφία αυτή αποτέλεσε στο παρελθόν και εξακολουθεί να είναι παράγοντας καθοριστικός
της µορφής και του ρυθµού ανάπτυξής της και αναµένεται να είναι καθοριστική και για το
µέλλον.
Η µεγάλη απόσταση από τα ευρωπαϊκά κέντρα ανάπτυξης, η ανυπαρξία συνόρων µε άλλα
ευρωπαϊκά κράτη και η γεωγραφική διάσπαση του χώρου, καθιστούν το Νότιο Αιγαίο µια
εξαιρετικά αποµονωµένη και ιδιαίτερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί µια νησιωτική
Περιφέρεια µε νησιά µεγάλου µεγέθους, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της χώρας, η οποία κατά
το παρελθόν είχε αναπτύξει, παράλληλα µε το παραδοσιακό πρότυπο παραγωγής στον
πρωτογενή τοµέα, και ένα σχετικό διαφοροποιηµένο πρότυπο µεταποίησης αγροτικών
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προϊόντων. Εκτός από τα τρία µεγάλα νησιά της Λέσβου, Χίου και Σάµου, περιλαµβάνει και
αρκετά µικρότερα νησιά όπως η Λήµνος και ο Άγιος Ευστράτιος του Ν. Λέσβου, οι
Οινούσσες, τα Ψαρά και τα Αντίψαρα του Ν. Χίου και η Ικαρία και Φούρνοι του Ν. Σάµου.
Τα µικρά νησιά χαρακτηρίζονται από µικρό πληθυσµιακό µέγεθος ατόµων συνολικά,
ανεπάρκεια υποδοµών και υπηρεσιών και προβληµατική σύνδεση µε τα µεγαλύτερα νησιά
της Περιφέρειας.

2.2.

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος

2.2.1.

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνέργιες µε Τοµεακές Πολιτικές

Κεντρικό στοιχείο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο
2007-2013 αποτελεί η στροφή της χώρας προς την υλοποίηση της Πολιτικής της Λισαβόνας,
χωρίς, ωστόσο, να παραγνωρίζεται η ανάγκη συνέχισης της στήριξης των πλέον
µειονεκτουσών περιφερειών, µέσω της Πολιτικής Συνοχής. Αυτό το «µείγµα» της ευρωπαϊκής
στρατηγικής, συνδέεται µε την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική την επιτάχυνση του ρυθµού
οικονοµικής µεγέθυνσης, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, την εµπέδωση του εξωστρεφούς προσανατολισµού της οικονοµίας και
τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγµένες Περιφέρειες,
αποβλέποντας
στην
ταυτόχρονη
άµβλυνση
των
διαπεριφερειακών
και
των
ενδοπεριφερειακών κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων και τη διεύρυνση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων ολόκληρης της χώρας.
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας που προωθείται µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013
εδράζεται στους εξής πυλώνες:
•

προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και στη
διασύνδεσή τους, µε προσανατολισµό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.

•

επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, µε στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας
για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής.

•

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της
χώρας και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων
εργασίας.

•

αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου
(µείωση της γραφειοκρατίας) και εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης για τη µετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού
και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες και οι 17 Γενικοί Στόχοι που εξειδικεύουν τους
παραπάνω πυλώνες, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας είναι:
1. Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων
Γενικός Στόχος 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
Γενικός Στόχος 3: ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
2. Κοινωνία της γνώσης και Καινοτοµία
Γενικός Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος
Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας και προώθηση της καινοτοµίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης
Γενικός Στόχος 6: Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε ενσωµάτωση και συστηµατική χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και
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οικονοµικής δραστηριοποίησης
3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
Γενικός Στόχος 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων.
Γενικός Στόχος 8: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
Γενικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης.
Γενικός Στόχος 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.
Γενικός Στόχος 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)
4.

Θεσµικό Περιβάλλον

Γενικός Στόχος 12: Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης.
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης
Γενικός Στόχος 13: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας.
Γενικός Στόχος 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία.
Γενικός Στόχος 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος.
Γενικός Στόχος 16: Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Γενικός Στόχος 17: Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας.
Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και
εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σηµασίας για τη χώρα, για την επίτευξη της οποίας
απαιτούνται σηµαντικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην οικονοµία κάθε Περιφέρειας. Το
µέλλον κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού
ιστού της, η οποία συνδέεται άµεσα µε τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι
εκτεθειµένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό.
Η οριζόντια προσέγγιση της στρατηγικής της ανάπτυξης, συνδυάζεται και µε τη Χωρική
Ανάπτυξη, η οποία αποσκοπεί στον εµπλουτισµό του προβληµατισµού που συνάγεται από τη
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.
Οι στόχοι που είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε το χώρο και, οι οποίοι και προσδιορίζουν το
περιεχόµενο της χωρικής ανάπτυξης, εντοπίζονται στην ανάπτυξη ενός ισόρροπου και
πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, στην
εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση, καθώς και στην αειφόρο
ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ο συνδυασµός των ανωτέρω αναπτυξιακών παρεµβάσεων διαφοροποιείται ανάλογα µε τις
απαιτήσεις για το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 και ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση) και 2 (Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) των Ταµείων (Άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού
1083/2006).
Η κατηγοριοποίηση των Περιφερειών και η συσχέτισή της µε συγκεκριµένες αναπτυξιακές
επιλογές, λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό της στρατηγικής ανάπτυξης της Χωρικής
Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», καθώς σε κάθε µια από τις τρεις περιφέρειες σε
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συνδυασµό µε τη θέση τους ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας, το γεωγραφικό
τους ανάγλυφο παρατηρούνται αναπτυξιακές διαπεριφερειακές ιδιαιτερότητες (βλ. ενότητα 1).
Για παράδειγµα, στις Περιφέρειες Στόχου 1 (Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο) πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια κάλυψης της απόστασης που τις χωρίζει από τον εθνικό αλλά και τον κοινοτικό
µέσο όρο. Συνακόλουθα, έµφαση δίδεται στις πολιτικές Συνοχής. Η ένταση των
παρεµβάσεων εδράζεται στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αρνητικών διαρθρωτικών
φαινοµένων.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσεται στον Στόχο 2, πρέπει να επιδιωχθεί η
σταθεροποίηση και η ενδυνάµωση όλων εκείνων των στοιχείων που οδήγησαν στην κατάταξή
της στη συγκεκριµένη κατηγορία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
προβλήµατα εσωτερικών ανισοτήτων, δεδοµένου ότι η ενίσχυσή τους µπορεί να οδηγήσει σε
«αναπτυξιακή αποσταθεροποίηση» τη συγκεκριµένη διοικητική Περιφέρεια.
Στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής εντάσσονται:
1. Η νησιωτική αναπτυξιακή στρατηγική, κύρια στοιχεία της οποίας αποτελούν η
ανασυγκρότηση ενός βιώσιµου και διαφοροποιηµένου παραγωγικού προτύπου στηριζόµενη
στην ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία, η επίλυση των κρίσιµων ζητηµάτων
προσπελασιµότητας και υποδοµών των νησιών, και η προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού τους περιβάλλοντος.
2. Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη, η οποία αφορά στο σύνολο των αστικών κέντρων της
χώρας και στους οικισµούς µε αστικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεύουσες των νοµών και τα
αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η βιωσιµότητα των συγκεκριµένων κέντρων αναφέρεται τόσο
στην λειτουργικότητα τους µε την έννοια της αντιµετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από
αυτά παρουσιάζουν ως προς τις υποδοµές τους, όσο και στην οικονοµική τους βιωσιµότητα
µε την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε συνδυασµό µε την
αποτελεσµατική διοίκηση τους.
Οι κατευθύνσεις / στόχοι της στρατηγικής για τα νησιά έχουν ως εξής:
•

µείωση των ενδο- και διαπεριφερειακών ανισοτήτων, που πηγάζουν από τη
νησιωτικότητα.

•

ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης.

•

ανάπτυξη του επιχειρείν και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νησιωτικού
χώρου.

•

αξιοποίηση των φυσικών προϋποθέσεων των νησιών, ως τόπων εγκατάστασης µονάδων
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

•

περιβαλλοντική µέριµνα, για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και του δοµηµένου
περιβάλλοντος.

•

διοικητική ενίσχυση και εξασφάλιση υποδοµών υγείας.

•

αξιοποίηση του γεγονότος ότι ο νησιωτικός χώρος αποτελεί κατεξοχήν έδαφος για την
ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

•

ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτισµικού πλούτου.

•

επιδίωξη των απαραίτητων διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών.

•

αξιοποίηση του γεγονότος ότι οι Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας είναι παραµεθόριες.

2.2.2.

Τα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΣΣΑΑ 20072013) και την Αλιεία (ΕΣΣΑ 2007-2013)

Το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» (ΕΣΣΑΑ) αποτελεί την
σε εθνικό επίπεδο έκφραση αφενός των προβλεπόµενων στον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005
για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, αφετέρου, των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντηρίων Γραµµών
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για την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013 (ΚΣΚΓ)31.
Η ανάπτυξη και διαχείριση του αγροτικού χώρου, αποτελεί βασική προτεραιότητα
στοχεύοντας στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας την 4η Προγραµµατική Περίοδο καθορίζεται από ένα ευρύ θεσµικό και πολιτικό
πλαίσιο το οποίο:
•

σε διεθνές επίπεδο περιλαµβάνει τις εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο
Π.Ο.Ε. και το πρωτόκολλο του Κιότο,

•

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαµβάνει τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε.
όπως αυτές περιγράφονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, την
αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές (Κ.Σ.Κ.Γ.) για την αγροτική ανάπτυξη,

•

σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας,
τις εµπειρίες από την εφαρµογή των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων και
προγραµµάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης.

Η ολοκληρωµένη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου λαµβάνει επίσης υπόψη
της:
•

τις δυνατότητες του πρωτογενή τοµέα για αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
προϊόντων του συνεκτιµώντας τις παραγωγικές ιδιοµορφίες όσον αφορά στη
βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων

•

την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της διατήρησης και
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών του πόρων και,

•

τη συγκράτηση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσµού των αγροτικών
περιοχών, µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, αναζήτησης
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και εξασφάλισης των απαραίτητων κοινωνικών
υπηρεσιών.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η συνολική στρατηγική του για την Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας, η οποία ενσωµατώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µε παράλληλη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και συνολικά της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της
υπαίθρου, εστιάζεται «στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και
αγροδιατροφικού τοµέα σε µία βιώσιµη Ύπαιθρο, µέσω µίας αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης».
Η προοπτική ανάπτυξης του πρωτογενούς (γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού)
τοµέα και, γενικότερα, της ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας του αγροτικού χώρου
εστιάζεται:
•

στην ύπαρξη ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών χαρακτηριστικών που εµφανίζονται σε
συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µε δυνατότητα παραγωγής αγροτικών προϊόντων,
που ανταποκρίνονται στην ποικίλη και αυξανόµενη ζήτηση των ευρωπαίων
καταναλωτών και των παγκόσµιων αγορών,

•

στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας,

•

στις ευκαιρίες αντιµετώπισης των κλάδων που παρουσιάζουν προβλήµατα µετά την
αναθεώρηση της ΚΓΠ,

•

στην αναστροφή της τάσης αποεπένδυσης στον πρωτογενή τοµέα,

•

στη βελτίωση της παραγωγικότητας/ ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα και
στην ανάπτυξη µικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης αγροτικής οικονοµίας,

31 Council decision 2006/144/EC (OJ L 55, 25.2.2006, p. 20) και ESTABLISHING THE NATIONAL STRATEGY
PLAN - GUIDANCE TEMPLATE, Working Document
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•

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισµού και βιοτεχνίας συµβάλλοντας στην αύξηση
της απασχόλησης των αγροτικών περιοχών σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα
προώθησης ενεργειών κατάρτισης σε δεξιότητες απαραίτητες για τη διαφοροποίηση
των τοπικών οικονοµιών

•

στην ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω εκσυγχρονισµό, διάδοση
τεχνολογιών, καινοτοµία και ποιότητα στην παραγωγή του γεωργικού, αγροτροφικού
και δασοκοµικού τοµέα,

•

στη µετάβαση σε µια ισορροπία υπέρ της ζωικής παραγωγής

•

στην εφαρµογή µεθόδων παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα φιλικών προς το
περιβάλλον µε στόχο την προστασία του εδάφους και της διατήρησης της οικολογικής
σταθερότητας του περιβάλλοντος,

•

στην περιφερειακή διαχείριση των υδατικών πόρων µε στόχο την προστασία και
διατήρηση του υδατικού περιβάλλοντος,

•

στην εφαρµογή κατάλληλων πρακτικών στον γεωργικό και δασοκοµικό τοµέα και στην
ενσωµάτωση στην παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε στόχο τη µείωση
των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και την άρση των παραγόντων που συµβάλλουν
στην αλλαγή του κλίµατος,

•

στην επέκταση της χρήσης της πληροφορικής και του διαδικτύου στις αγροτικές
περιοχές.

Λόγω της επιδείνωσης της υφιστάµενης πυραµίδας ηλικιών, απαιτείται περαιτέρω η παροχή
κινήτρων για την αναστροφή της, µε την αύξηση του αριθµού των νεαρών ατόµων στον
πρωτογενή τοµέα, προσδοκώντας στην προώθηση της δυναµικής επιχειρηµατικότητας και
κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά του.
Οι ανωτέρω προοπτικές του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 συνδέονται µε τη διαπίστωση συγκεκριµένων
αναγκών/προβληµάτων.
Το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013» (ΕΣΣΑΑλ)
περιλαµβάνει δράσεις οι οποίες εστιάζουν στην διασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής παρακτίων και νησιωτικών περιοχών.

2.2.3.

ΑΣτΛ και Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων

Η Στρατηγική της Λισαβόνας (ΣτΛ, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 2000) στοχεύει στην ανάδειξη της
Ευρώπης κατά την επόµενη δεκαετία ως της «πλέον δυναµικής και ανταγωνιστικής
οικονοµίας, βασισµένης στην γνώση, ικανής να επιτύχει αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασµό για
το περιβάλλον». Αυτή η πρωτοβουλία της ΕΕ συνοδεύτηκε από µια συντονισµένη και
συνεκτική προσπάθεια για την εφαρµογή αλληλοεξαρτώµενων και αυτοδύναµων
µεταρρυθµίσεων, η οποία σε εθνικό επίπεδο αντανακλάται στα «Εθνικά Προγράµµατα
Μεταρρυθµίσεων».
Η καθοριστική επίδραση της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης (Μάιος 2004) και η ενδιάµεση
αναθεώρηση της ΣτΛ,32 επικέντρωσαν την προσπάθεια αυτή στην επίτευξη «ισχυρότερης,
βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
απασχόλησης».

32 Αρχικά µε την Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου (Η Αντιµετώπιση της Πρόκλησης: Η στρατηγική της
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ΕΚ, Έκθεση Wim Kok, Νοέµβριος 2004) και, στη συνέχεια µε
την ενδελεχή µελέτη και επεξεργασία της διαδικασίας ανανέωσης της ΣτΛ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.∆.
Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων: The economic costs of non-Lisbon: A survey of the literature on the
economic impact of Lisbon-type reforms, Occasional Paper 16, March 2005, όπως και η Ανακοίνωση προς το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, Νέο ξεκίνηµα για τη
στρατηγική της Λισαβόνας, COM (2005) 24 τελικό, 02.02.2005.
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Στην εκ νέου ενεργοποίηση της ΣτΛ από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (Μάρτιος
2006), προκρίνεται η χρονική στιγµή όπου επιτελείται συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές της περιόδου 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ∆εκέµβριος 2005) και σύµφωνα
µε την οποία παρέχονται ο τρόπος και τα µέσα για την αποτελεσµατική εφαρµογή µιας
ανανεωµένης ΣτΛ (ΑΣτΛ). Στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας, η Ένωση πρέπει να
κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα εθνικά και κοινοτικά µέσα - συµπεριλαµβανοµένης της
πολιτικής της συνοχής. Με την εκπόνηση των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων
(Ε.Π.Μ.), βάσει των τριών ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών της ΑΣτΛ, επιδιώκεται η
προσαρµογή στις πραγµατικές ανάγκες κάθε κράτους µέλους. Οι προτεραιότητες του Ε.Π.Μ.
της Ελλάδας εστιάζουν σε πολιτικές για τους εξής τοµείς:
•

Αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλισης της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, µε άµεση προτεραιότητα
στην επαναφορά του ελλείµµατος κάτω από την τιµή αναφοράς το 2006 και περαιτέρω
περιορισµό του τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε την απογραφή της δηµοσιονοµικής
κατάστασης και τις αναφορές της Eurostat ως προς το Έλλειµµα και Χρέος της Γενικής
Κυβέρνησης.

•

Αύξησης 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.

•

Βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης του ανταγωνισµού,
ανοίγµατος των αγορών, αύξησης της εξωστρέφειας και αξιοποίησης της γεωπολιτικής
θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές
επέκτασης στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•

Αύξηση της απασχόλησης, µείωσης της ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερης
λειτουργίας των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Το ΕΠΜ καλύπτει τα τελευταία έτη εφαρµογής του ΚΠΣ 2000-2006 και τα αρχικά έτη του
ΕΣΠΑ. Μέσα από το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, επιδιώκεται η
πραγµατοποίηση συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία της χώρας ώστε να
µπορέσει να ανταποκριθεί στο αυξανόµενο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και τις
προκλήσεις που συνιστούν για τη χώρα και τις περιφέρειές της οι εξελίξεις στην ΕΕ των 25
σήµερα και των 27 στο άµεσο µέλλον.
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές εντοπίζονται στη διακυβέρνηση, στις διαρθρωτικές αλλαγές στις
αγορές προϊόντων (επιχειρηµατικό περιβάλλον, άνοιγµα των αγορών και Ενίσχυση του
Ανταγωνισµού, αποκρατικοποιήσεις, εξωστρέφεια, εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς,
κοινωνία της γνώσης (έρευνα και ανάπτυξη – καινοτοµία, επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο),
εκπαίδευση και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), ψηφιακή στρατηγική, αγορές
κεφαλαίου, περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή,
επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, απασχόληση – κατάρτιση –εκπαίδευση.
Το ποσοστό των πόρων του ΚΠΣ που κατανέµεται σε παρεµβάσεις µε άµεση συσχέτιση µε τη
Στρατηγική της Λισσαβώνας στην Ελλάδα εκτιµήθηκε αρχικά σε 55% από τις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος 2005) και επικαιροποιήθηκε σε 52,34% από την ∆Α
ΚΠΣ33 µε πιο πρόσφατα δεδοµένα. Στη βάση µιας προκαταρκτικής εφαρµογής της σχετικής
µεθοδολογίας επιλογής που προτάθηκε από την ΕΕ,34 προκύπτει ότι 224 εκ των 815 µέτρων
του ΚΠΣ συνδέονται (είτε µέρος τους είτε το σύνολο των έργων που περιλαµβάνουν) µε
κατηγορίες παρέµβασης και δαπάνες που έχουν άµεση συµβολή στις Μικροοικονοµικές και
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση.35

33 Προκαταρκτική ανάλυση για την υποστήριξη της διαµόρφωσης τιµών βάσης για την κατεύθυνση πόρων του ΕΣΠΑ
σε παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας – ’earmarking’ (στις εκτιµήσεις έχουν ληφθεί
υπόψη οι πρόσφατες αναθεωρήσεις του ΚΠΣ), Ε.Π.Μ. ΥΠ.ΟΙ.Ο., σχέδιο Σεπτεµβρίου 2006.
34 EARMARKING Information note n. 59, Brussels, 23 January 2006.
35 ΥΠΟΙΟ, εκτιµήσεις της Ειδικής υπηρεσίας ΟΠΣ, Ιούλιος 2006 (αφορά στα ΕΟ του ΚΠΣ, Κοιν. Πρωτοβουλίες, µη
περιλαµβανοµένου του Ταµείου Συνοχής), Ε.Π.Μ., ΥΠ.ΟΙ.Ο., σχέδιο Σεπτεµβρίου 2006.
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2.2.4.

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή 2007-2013

Σύµφωνα µε την 3η Έκθεση της Συνοχής, η πολιτική της συνοχής 2007-2013 σε όλες της τις
διαστάσεις (κοινωνική, οικονοµική και χωρική) πρέπει να ιδωθεί ως ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο τµήµα της στρατηγικής της Λισσαβόνας, πρέπει να ενσωµατώσει τους στόχους
της Λισσαβόνας και του Γκέτενµποργκ και, να αποτελέσει το όχηµα για την πραγµατοποίησή
τους µέσω των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων. Πρόσφατα, η 4η
Έκθεση της Συνοχής (Μάιος 2007) επισηµαίνει τη διεύρυνση των προκλήσεων τα επόµενα
χρόνια. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της
διευρυµένης Ένωσης των 27 κρατών µελών και των 268 περιφερειών της, ενώ παρέχεται µια
πρώτη εκτίµηση του αντίκτυπου της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής την προγραµµατική
περίοδο 2000-2006 καθώς και της προετοιµασίας της νέας περιόδου 2007-201336
Εκκίνηση των συζητήσεων σχετικά µε τις προτεραιότητες της νέας γενιάς των προγραµµάτων
που αφορούν στην Πολιτική Συνοχής υπήρξε η σχετική δηµοσίευση της Επιτροπής
αναφορικά µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας 2007-2013. Τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, στο πλαίσιο της πολιτικής της Συνοχής θα πρέπει να
επιδιώκουν τη διάθεση πόρων για τις τρεις προτεραιότητες:
•

Βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών µελών, των περιφερειών και των πόλεων µέσω
της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων.

•

Ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της οικονοµίας
της γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένων των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

•

∆ηµιουργία περισσοτέρων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσέλκυση
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την ανάληψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων
και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι βασικές πτυχές σύµφωνα µε τις οποίες προσδιορίζονται οι τρεις κατευθυντήριες γραµµές
αναφέρονται στην επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, στην ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη, στην
αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας
στην Ευρώπη, στη βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη, στην
αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ, στη διευκόλυνση της καινοτοµίας και
προώθησης της επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών, στη
βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, στην προσέλκυση και διατήρηση
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας, στη βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, στην αύξηση των επενδύσεων
στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης, στην
αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και στην προστασία της
υγείας των εργαζοµένων.
Βασικό χαρακτηριστικό της Πολιτικής Συνοχής είναι η περιφερειακή της διάσταση, σύµφωνα
µε την οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό η ισόρροπη περιφερειακή
ανάπτυξη. Με αυτόν τον γνώµονα, πρόσθετη σηµασία αποδίδεται στη βελτίωση της
κατάστασης των διασυνοριακών και των ευρύτερα διεθνών περιοχών και περιφερειών που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση εξαιτίας του το ότι είναι αποµονωµένες και αποµακρυσµένες,
αραιοκατοικηµένες και ορεινές, µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, ειδικά όσον αφορά τις

36 Στην έκθεση περιέχονται 10 «ερωτήσεις» µε τις οποίες θα αρχίσει η συζήτηση εντός και εκτός ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής συνοχής που είναι ένας σηµαντικός τοµέας.(βλ.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4).
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υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, της διατήρησης της οικονοµικής
δραστηριότητας και της προώθησης της οικονοµικής διαφοροποίησης µε βάση τους
εγχώριους φυσικούς πόρους.

2.2.5.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
Κύπρος 2007-2013

Οι προτεραιότητες του προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου
αφορούν ενδεικτικά την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας (µε έµφαση στους τοµείς: ΜΜΕ,
τουρισµός, πολιτισµός και διασυνοριακό εµπόριο), την προστασία και κοινή διαχείριση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την
υποστήριξη δεσµών µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση της πρόσβασης
στα µέσα µεταφοράς, τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας, στην κοινή χρήση
υποδοµών υγείας, πολιτισµού, τουρισµού και εκπαίδευσης, καθώς και θέµατα διοικητικής
συνεργασίας, αγοράς εργασίας, απασχόλησης, ισότητας των φύλων, κατάρτισης, κοινωνικής
ένταξης, Ε&Τ.
Η περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος περιλαµβάνει τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων
Αιγαίου πλην του Νοµού Κυκλάδων, ενώ για την Κύπρο επιλέξιµη περιοχή αποτελεί το
σύνολο της χώρας.
Η περιοχή συνεργασίας βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο χώρο της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει την περιοχή της Ευρώπης µε τη Μέση Ανατολή
και την Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί την πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
Επίσης, αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας και
κοµβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής
Ευρώπης. Χαρακτηριστικό της επιλέξιµης περιοχής είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας και η
κυριαρχία του θαλάσσιου χώρου που προσδίδει µοναδικό πλούτο φυσικού περιβάλλοντος,
ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, απόρροια µιας µακράς ιστορικής
διαδροµής και µεγάλων πολιτισµών, στοιχεία που ανέδειξαν τα νησιά σε ελκυστικούς
τουριστικούς προορισµούς.
Το Πρόγραµµα Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 αν και ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την λογική
του Προγράµµατος της περιόδου 2000 – 2006 (Interreg IIIA), εντούτοις παρουσιάζει ένα νέο
πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή. Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί, καθώς και
η δηµιουργία εταιρικής σχέσης µε στόχο τη διασυνοριακή συνεργασία, συµβάλουν στην
αποτύπωση του αναπτυξιακού χάρτη της περιοχής, στην κατεύθυνση ικανοποίησης των
όρων που θέτουν η Στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκετεµπόργκ.
Υπό το πρίσµα το όραµα για την περιοχή συνεργασίας την προγραµµατική περίοδο 20072013 είναι: η ανάδειξη της περιοχής ως πόλου αειοφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η
Χωρική Συνεργασία για την επιλέξιµη περιοχή συνιστά πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για
την προγραµµατική περίοδο 2007-13. Η περιφερειακή ενσωµάτωση και η προώθηση της
πολυκεντρικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν ήδη µείζονες στόχους για την
ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη στην περιοχή συνεργασίας, την οποία επαγγέλλεται το
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ).
Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού στόχου του προγράµµατος
σχεδιάστηκαν µια σειρά από βασικές προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι). Οι στόχοι αυτοί
αποτελούν το µείγµα πολιτικής στη διαδικασία σύγκλισης των επιλέξιµων περιοχών των δυο
Κρατών και συνεργούν άµεσα µε τους στρατηγικούς στόχους της Χωρικής Ενότητας Κρήτης –
Νήσων Αιγαίου για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο. Οι στόχοι είναι:
•

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (επιχειρηµατικότητα, οικονοµία της γνώσης, έρευνα τεχνολογία - καινοτοµία),

•

η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των επιλέξιµων περιοχών,

•

η βελτίωση της προσβασιµότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες,
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•

η βελτίωση της ασφάλειας της περιοχής,

•

η προστασία του περιβάλλοντος,

•

η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου,

•

η ισότητα των φύλων και των ευκαιριών.

2.2.6.

Η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων και της αρχής της
µη διάκρισης

Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αποτελεί
στρατηγική επιλογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η οποία συνάδει µε
την αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, τις κατευθύνσεις για την
Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση (2005-2008) και τις κατευθύνεις για την συνοχή
2007-20013.
Η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών συνδέεται στενά µε την επίτευξη των
στόχων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, αλλά κυρίως ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και την
δηµοκρατίας. Οι στρατηγικοί στόχοι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων -η ανάπτυξη, η
ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση- εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ενεργό
συµµετοχή όλου του ενεργού πληθυσµού στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Αδυναµία
άρσης των παραγόντων που εµποδίζουν την πλήρη συµµετοχή ανδρών και γυναικών,
συνεπάγεται µειωµένη αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.
Ωστόσο παρόλο το εκτενές νοµικό πλαίσιο οι ανισότητες επιµένουν και εµποδίζουν την
ισότιµη συµµετοχή ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, γεγονός
που αντανακλά την πολιτική ωριµότητα µιας κοινωνίας.
Στο πλαίσιο των πολιτικών ισότητας εντάσσεται η καταπολέµηση των επαγγελµατικών
διακρίσεων. Στοχεύεται η χειραφέτηση των γυναικών στην πολιτική και οικονοµική ζωή και
προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος τους µέσω δράσεων ενηµέρωσης –
ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά µε το ρόλο των
φύλων στην οικογένεια και στην εργασία και δράσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση της
διαφορετικότητας και την κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω φύλου,
πολιτισµικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων.
Στο πλαίσιο της αρχής της µη-διάκρισης εντάσσεται η ενεργός συµµετοχή των ωφελουµένων
οµάδων τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση των παρεµβάσεων Με τον τρόπο αυτό
οι στόχοι των σχεδίων και οι λύσεις που προτείνονται είναι ικανοποιητικότερα
προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες των οµάδων στόχου. Επιπλέον έρχονται σε
αµεσότερη επαφή µε τις διαδικασίες υλοποίησης και τις θεωρητικές και πρακτικές
προσεγγίσεις των συναφών θεµάτων και µε αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται και
βελτιώνουν τις δεξιότητες που συνδέονται µε την επικοινωνία και τη συνεργασία.
Βασικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η ενδυνάµωση των οµάδων στόχου η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να έχουν αυξηµένα κίνητρα
και ευκαιρίες για ολοκληρωµένη κοινωνική ένταξη και την επαγγελµατική αποκατάσταση.
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2.3.

Αποτίµηση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου

2.3.1.

Αναπτυξιακός Σχεδιασµός προγραµµατικής περιόδου 2000-2006

Βασική συνιστώσα εκκίνησης του αναπτυξιακού σχεδιασµού των διοικητικών ενοτήτων
της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην προγραµµατική περίοδο 2000 2006 αποτελεί η ανάδειξη τον οικονοµικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών τους είτε µέσω
της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους είτε µέσω της άρσης συγκεκριµένων
δεδοµένων υστέρησης που αποδυναµώνουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, οι
στρατηγικές επιλογές ανά Περιφέρεια, για την προγραµµατική περίοδο 2000-2006,
παρουσιάζονται εν συντοµία στον παρακάτω πίνακα, ενώ αναλύονται ανά διοικητική ενότητα
στη συνέχεια.
Πίνακας 27

Περιφέρειες

Κρήτη

Νότιο
Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο

Στρατηγική ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια 2000-2006 – Σύγκριση µε Στρατηγική 20072013
Προγραµµατική περίοδος
2000-2006

Προγραµµατική περίοδος
2007-2013

Στρατηγική – Όραµα

Στρατηγική – Όραµα

Ανάδειξη της Κρήτης σε οικονοµικό και
ερευνητικό κέντρο στο χώρο της Ν.Α.
Μεσογείου.

Αναβάθµιση του ρόλου της Κρήτης στην ευρύτερη
περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, της
χρήσης προηγµένων ΤΠΕ και της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Νότιο Αιγαίο, η ανταγωνιστικότερη ελληνική
Περιφέρεια (Ποιότητα στο τουριστικό και
πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος
σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής
τεχνολογίας)
Άµβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και η
ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς της, µε τη
διερεύνηση / µεγέθυνση και αναδιοργάνωση της
παραγωγικής της βάσης.

Μακροπρόθεσµη και αυτόνοµη κοινωνική
και οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης, της
φθίνουσας πληθυσµιακής εξέλιξης και της
οικονοµικής
υστέρησης
που
έχει
προκαλέσει ο παραµεθόριος νησιωτικός
χαρακτήρας της Περιφέρειας.

Η εξειδίκευση της στρατηγικής αυτής σε γενικούς στόχους, διαµορφώνει µία δέσµη
ταυτόσηµων γενικών στόχων, οι οποίοι συνέκλιναν από την τρέχουσα Προγραµµατική
περίοδο σε µία κοινή στρατηγική πλατφόρµα. Ειδικότερα:
Ο στρατηγικός στόχος του προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο
2000-2006 είναι «η ανάδειξη της Κρήτης σε οικονοµικό και ερευνητικό κέντρο στο χώρο της
Ν.Α. Μεσογείου».
Οι γενικοί στόχοι στους οποίους στηρίχθηκε η υλοποίηση του παραπάνω στρατηγικού
στόχου είναι:
•

η αναβάθµιση του ερευνητικού ιστού, η ανάληψη ερευνητικής δραστηριότητας από
ιδιώτες και η δικτύωση µε επιχειρήσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
δευτερογενή τοµέα δηµιουργώντας προϋποθέσεις επέκτασης και η ενίσχυση των
εξαγωγών και του διαµετακοµιστικού εµπορίου.

•

η ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε έµφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τοµέα. Στον
πρωτογενή τοµέα, επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικότητας των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Για τον τριτογενή
επιδιώκεται η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ο εµπλουτισµός του
τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

•

η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εφαρµογή µιας ορθολογικής περιβαλλοντικής
πολιτικής. Η επίτευξη του στόχου αυτού προσεγγίζεται µέσα από την εκπλήρωση της
προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος και της βελτίωσης των αστικών
υποδοµών.

•

η ενίσχυση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας µε την βελτίωση της
προσπελασιµότητας τοπικών κέντρων και την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου.
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•

η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε την βελτίωση δεξιοτήτων και την εξοικείωση
µε καινοτοµίες και εφαρµογές νέων τεχνολογιών.

Η στρατηγική του προγραµµατισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 20002006 προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους βασικούς τοµείς παρέµβασης, οι οποίοι
ταυτοποιούνται µε τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του προγράµµατος (ΠΕΠ Νότιου
Αιγαίου), ως εξής:
1.

Προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος: O στόχος εκφράζεται αφενός µε τη
δηµιουργία δοµών και υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου µε την
επιδίωξη αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων στην ανάπτυξη του χώρου.
Αποτελεί µαζί µε τον στόχο 2 τους δύο κύριους µοχλούς για µια µακροπρόθεσµη και
αυτόνοµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

2. Άρση της αποµόνωσης - Ενίσχυση του συστήµατος µεταφορών-επικοινωνιών: Με το
συγκεκριµένο στόχο επιδιώκεται η αντιµετώπιση και επίλυση του προβλήµατος της
"προσπελασιµότητας" που αποτελεί τη βάση τόσο της συγκράτησης του πληθυσµού
στις αποµακρυσµένες περιοχές και νησιά της Περιφέρειας, όσο και της ανάπτυξης
οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας. Η διατύπωση του εν λόγω στόχου
εµπεριέχει όλο το φάσµα των απαραίτητων βελτιώσεων στο επίπεδο των τεχνικών
υποδοµών σχετικά µε τις µεταφορές και τις επικοινωνίες, των απαραίτητων
κοινωνικών υποδοµών, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, της διοικητικής
οργάνωσης, των εξυπηρετήσεων και της ποιότητας ζωής.
3. Τουρισµός: Η προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας µέσα από το
Πρόγραµµα αναφέρεται:
Στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών
Στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µε νέες µορφές τουριστικής δραστηριότητας
Στη µείωση της εποχικότητας
Στην ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας της χώρας
Στην αναδιάρθρωση και βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Καινοτοµία και Κοινωνία της Πληροφορίας: Η εφαρµογή καινοτοµιών αντιµετωπίζεται µέσα
στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000 - 2006:
Με την εξασφάλιση και ενίσχυση επενδύσεων για εξοπλισµό και χρήση νέων τεχνολογιών σε
συγκεκριµένους τοµείς (εκπαίδευση, υγεία, δηµόσια διοίκηση, µεταφορές, εµπόριο, τουρισµό)
που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα γενικά της Περιφέρειας, αίροντας σηµαντικό µέρος
από τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τον νησιώτικο χαρακτήρα και την πολυδιάσπαση
του χώρου. Κύριος στόχος είναι η διασύνδεση της καινοτοµίας µε τις επιχειρηµατικές
υποδοµές.
Με την επιλογή και εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων ή προσεγγίσεων σε µια σειρά δράσεων
(όχι αποκλειστικά συνυφασµένων µε χρήση νέας ή υψηλής τεχνολογίας) όπως π.χ. η
προώθηση εναλλακτικών τουριστικών ή αγροτικών δραστηριοτήτων (οικολογικού ή
περιβαλλοντικού χαρακτήρα), η προβολή και ενίσχυση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής
(βιοκαλλιέργειες, υδροπονία), εφαρµογών εξοικονόµησης νερού, ενέργειας κλπ. Τέτοιου
είδους καινοτοµικές εφαρµογές αναµένεται να έχουν υψηλή αναπτυξιακή επίπτωση και
«πολλαπλασιαστικότητα» σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Στόχος των παραπάνω είναι η ενίσχυση
των υφισταµένων και η δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δοµώ
4. Ανάπτυξη της Υπαίθρου: Η συνολική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου "ως ενιαίου αγροτικού νησιωτικού χώρου" προσεγγίζεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Νότιου Αιγαίου 2000 - 2006:
Με οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης των αγροτικών υποδοµών και των επενδύσεων στον
πρωτογενή τοµέα που αφορούν όλα τα νησιά, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την κατανοµή των
πόρων στα νησιά και τις περιοχές χαµηλής ανάπτυξης.
Με ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε συγκεκριµένες περιοχές του νησιωτικού χώρου, που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας. Οι παρεµβάσεις αυτές
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υλοποιούνται στα πλαίσια ολοκληρωµένων τοπικών προγραµµάτων ανάπτυξης.
5. Αστική Ανάπτυξη / ∆υναµικά Νησιωτικά Κέντρα: Η θεµατική ενότητα των
παρεµβάσεων σε αστικές περιοχές µε στόχο την αναβάθµιση του περιβάλλοντος για
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν περιορίζεται µόνο στα αστικά κέντρα µε την
αυστηρή στατιστική ερµηνεία του όρου (Ρόδο, Ερµούπολη) αλλά θα περιλαµβάνει
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε µικρότερα δυναµικά οικιστικά κέντρα τόσο για
βελτίωση και αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος όσο και δράσεις πρόληψης και
αποφυγής φαινοµένων υποβάθµισης, καταστροφής ή/και εγκατάλειψης τµηµάτων του
οικιστικού ιστού.
Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως έχει ορισθεί την
προγραµµατική περίοδο 2000-2006, είναι «η άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης, της
φθίνουσας πληθυσµιακής εξέλιξης και της οικονοµικής υστέρησης που έχει προκαλέσει ο
παραµεθόριος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας».
Ο γενικός αυτός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται στους κύριους στρατηγικούς στόχους:
Αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης και της περιθωριοποίησης της νησιωτικής
οικονοµίας, µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των τοπικών πλεονεκτηµάτων.
Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθµισµένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
εκπαίδευσης και πολιτισµού - αναψυχής.
∆ιαφοροποίηση της νησιωτικής οικονοµίας από την αποκλειστική εκµετάλλευση του
τουρισµού.
2.3.2.

Αποτίµηση της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (2000-2006) ανά
∆ιοικητική Περιφέρεια

Περιφέρεια Κρήτης: Οι επιλογές των παρεµβάσεων των Τοµεακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και του ΠΕΠ Κρήτης στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ, έδωσαν συγκεκριµένα
αναπτυξιακά αποτελέσµατα µέσω της διάθεσης σηµαντικών πόρων.
Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης κατά την προγραµµατική
περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) από τα διάφορα προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες
ανέρχονται συνολικά σε 2.693.424.200 ευρώ και φαίνονται στον επόµενο συγκεντρωτικό
πίνακα.
Κατανοµή Πόρων Γ' ΚΠΣ

∆ηµόσια ∆απάνη

Ενταγµένες δράσεις ΠΕΠ

696.022.498

Ενταγµένες δράσεις Τοµεακών Ε.Π.

1.866.401.702

Ενταγµένες δράσεις Ταµείου Συνοχής
Σύνολο

131.000.000
2.693.424.200

Η καταγραφή ακολούθησε τις παρακάτω παραδοχές:
Οι αναφερόµενοι πόροι προέρχονται από το ονοµαστικό κόστος της αντίστοιχης περιόδου
εκφρασµένο σε ευρώ.
Οι πόροι αφορούν στις ενταγµένες δράσεις και αναφέρονται στη ∆ηµόσια ∆απάνη.
Από την εφαρµογή των προγραµµάτων και την διάθεση των πόρων που αναφέρθηκαν
προέκυψαν (η αναµένεται να προκύψουν) τα παρακάτω εκτιµώµενα αποτελέσµατα και οι
οικονοµικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης.
1. Κάλυψη κατά 80% των αναγκών του µόνιµου πληθυσµού σε ΕΕΛ.
2. Μείωση του χρόνου ταξιδιού κατά 0,3 λεπτά /χλµ στο σύνολο του βασικού οδικού
δικτύου µήκους 400 χλµ.
3. ∆ηµιουργία 175 νέων αιθουσών διδασκαλίας α/βάθµιας και β/βάθµιας εκπαίδευσης.
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4. Εκσυγχρονισµός 65 υφισταµένων µεταποιητικών επιχειρήσεων.
5. Εκσυγχρονισµός 5.000 υφισταµένων τουριστικών κλινών.
6. Αποκατάσταση 20 ΧΑ∆Α.
7. Ταµίευση 31 εκ. µ3 νερού.
8. Ενίσχυση 310 επενδυτικών σχεδίων γεωργικής εκµετάλλευσης.
9. Αποκατάσταση και ανάδειξη 70 µνηµείων.
10. Αναβάθµιση 4 λιµένων της Περιφέρειας.
11. Υλοποίηση 5 προγραµµάτων Ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης σε αστικά κέντρα.
12. Υλοποίηση 15 Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.
13. Υλοποίηση 180 προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οι επιλογές των σχετικών παρεµβάσεων των εθνικών
τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων και του Περιφερειακού Προγράµµατος Νοτίου
Αιγαίου στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, έδωσαν συγκεκριµένα αναπτυξιακά αποτελέσµατα µέσω της
διάθεσης σηµαντικών πόρων.
Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) από τα διάφορα προγράµµατα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες ανέρχονται συνολικά σε 1.182.000.000 ευρώ και φαίνονται στον επόµενο
συγκεντρωτικό πίνακα. Η καταγραφή ακολούθησε τις εξής παραδοχές:
Οι αναφερόµενοι πόροι προέρχονται από το ονοµαστικό κόστος της αντίστοιχης περιόδου
εκφρασµένο σε Ευρώ.
Οι πόροι αφορούν τις ενταγµένες δράσεις και αναφέρονται στη δηµόσια δαπάνη.
Κατανοµή Πόρων Γ' ΚΠΣ

∆ηµόσια ∆απάνη

Ενταγµένες δράσεις ΠΕΠ

514.000.000

Ενταγµένες δράσεις Τοµεακών Ε.Π.

533.000.000

Ενταγµένες δράσεις Ταµείου Συνοχής

135.000.000

Σύνολο

1.182.000.000

Από την εφαρµογή των προγραµµάτων και τη διάθεση των πόρων που αναφέρθηκαν,
προέκυψαν (ή αναµένεται να προκύψουν όταν ολοκληρωθούν οι παρεµβάσεις) τα παρακάτω
εκτιµώµενα αποτελέσµατα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Γενικές επιπτώσεις:
•

Βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας κατά 30% (6%/έτος) µεταξύ 2000-2006

•

Συγκράτηση της ανεργίας σε χαµηλό επίπεδο.

Αποτελέσµατα:
•

Σηµαντική κάλυψη των αναγκών σε βασικές υποδοµές λιµανιών, αεροδροµίων και οδικού
δικτύου.

•

Σηµαντική κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε την
βελτίωση και εξοπλισµό των 5 νοσοκοµείων της ΠΝΑ.

•

Κάλυψη των αναγκών σε σχολικές αίθουσες (στο σύνολο της Περιφέρειας, όχι κατά νησί)
µε τη κατασκευή συνολικά 644 αιθουσών.

•

Κατάρτιση 30,000 ατόµων που αντιστοιχεί στο 70% των εκτιµώµενων αναγκών.

•

Κάλυψη του 76% των αναγκών σε δίκτυα ύδρευσης, του 70% σε δίκτυα αποχέτευσης και
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του 84% σε επεξεργασία λυµάτων (ΒΙΟΚΑ σε λειτουργία και υπό κατασκευή), σύµφωνα
µε τις κοινοτικές απαιτήσεις.
•

Ενίσχυση συνολικά 1,101 νέων επενδύσεων, που εντάχθηκαν και υλοποιούνται,
συνολικού προϋπολογισµού 138,53 εκατ. ευρώ στους τοµείς τουρισµού, µεταποίησης,
ενέργειας και έρευνας µέσω των σχετικών αναπτυξιακών νόµων (βλ. παράρτηµα).

•

Εξασφάλιση (κατασκευή) 2,000 θέσεων ελλιµενισµού, σκαφών αναψυχής σε µαρίνες.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Παρεµβάσεις στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας: Στην Τρίτη Προγραµµατική Περίοδο 20002006, όσον αφορά στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
αφορούν τόσο τον Άξονα 3, όσο και τον Άξονα 4. Οι δράσεις αφορούν τόσο υποδοµές, στον
τοµέα του εναλλακτικού τουρισµού, όσο και ενέργειες άµεσης ενίσχυσης επιχειρήσεων στην
µεταποίηση και τουρισµό. Από τα έως σήµερα στοιχεία της υλοποίησης έχουν ενισχυθεί 147
επιχειρήσεις στον τουρισµό (ίδρυση και εκσυγχρονισµός µέσω Κ(ΕΚ) 70/2001 και Ν. 2601/98)
και 125 στην µεταποίηση, ενώ προβλέπονται επιπλέον ενισχύσεις έως το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου. Στον αγροτικό τοµέα, η ενίσχυση µέσω των σχεδίων βελτίωσης
ανέρχεται ήδη σε 413 επενδύσεις, ενώ η επιχειρηµατικότητα θα ενισχυθεί και µέσω των
δράσεων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ καθώς και άλλων δράσεων (π.χ. προβολής / προώθησης
κλπ), που υλοποιούνται από τον Άξονα 4 «Αγροτική Ανάπτυξη».
Μέσω των Τοµεακών Παρεµβάσεων κυρίως στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και
του ΕΠΑΑΥ, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, µε σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων να
ενισχύονται στην κατεύθυνση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού. Το ύψος
των παρεµβάσεων αυτών ανέρχεται στα 205 εκατ. Ευρώ, περίπου.
Γενικότερα, συµπεραίνεται ότι από την υλοποίηση των παρεµβάσεων που
πραγµατοποιήθηκαν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, φαίνεται πρώτιστα να
ευνοείται ο εκσυγχρονισµός των µονάδων, χωρίς όµως να ενισχύεται σε σηµαντικό βαθµό η
ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφειά τους, καθώς η παραγωγική διαδικασία δεν ενσωµάτωσε
νέες τεχνικές για τη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων.
Παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών γενικού οικονοµικού συµφέροντος: Κατά την
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου υλοποιήθηκαν ή
/ και υλοποιούνται τα εξής:
•

στον τοµέα των λιµενικών υποδοµών, εκτελούνται έργα σε 6 λιµάνια της Περιφέρειας ενώ
ολοκληρώνεται η Μαρίνα Μυτιλήνης,

•

στον τοµέα των έργων οδοποιίας, υλοποιούνται / αναµένεται να υλοποιηθούν
παρεµβάσεις βελτίωσης και νέας χάραξης σε 110 περίπου χλµ. εθνικού και επαρχιακού /
διακοινοτικού δικτύου

•

στο τοµέα της Α’ θµιας και Β’ θµιας εκπαίδευσης, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα
κατασκευής 33 και βελτίωσης 128 αιθουσών διδασκαλίας, 13 αιθουσών πολλαπλών
χρήσεων και 135 εργαστηρίων. Παράλληλα, έχουν προγραµµατιστεί και
πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σε έκταση 6.600 τ.µ., µε την
δηµιουργία 148 δωµατίων σε φοιτητικές εστίες.

•

στον τοµέα της υγείας έχει ήδη ολοκληρωθεί η προµήθεια εξοπλισµού στα Νοσοκοµεία
Μυτιλήνης και Λήµνου, ενώ υλοποιούνται παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού και επέκτασης
στο Νοσοκοµείο Χίου και σε 6 από τα 7 Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των λοιπών προγραµµάτων που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, οι παρεµβάσεις στους τοµείς των µεταφορών, του πολιτισµού, της
εκπαίδευσης και της υγείας-πρόνοιας, ανέρχονται σε 108,8 εκατ. Ευρώ περίπου, ενισχύοντας
σηµαντικά τις παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ. Επίσης,
σηµαντικά έργα µηχανοργάνωσης και πληροφορικής έχουν προγραµµατιστεί για τα 5
Νοσοκοµεία και στα 7 κέντρα υγείας µέσω του Ε.Π. ΚτΠ. Επίσης, 2 έργα τηλεϊατρικής
χρηµατοδοτήθηκαν µέσω της Κ.Π. INTERREG III A/ Ελλάδα – Κύπρος. Τέλος από το Ε.Π.
ΚτΠ (Μέτρο 3.2 «Επικοινωνίες») θα υποστηριχθούν δράσεις ΚτΠ για την εξυπηρέτηση του
πολίτη, µε σύστηµα περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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Παρεµβάσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος: Στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, οι
παρεµβάσεις για το περιβάλλον υλοποιούνται µέσα από τα Μέτρα 1.3. και 2.1., αλλά και µέσω
των Μέτρων του Άξονα 4. Με βάση τον προγραµµατισµό των δράσεων, αλλά και µε τη µέχρι
σήµερα υλοποίηση, στις δράσεις για το περιβάλλον κυριαρχούν οι παρεµβάσεις στα δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης, συνολικού µήκους 60 και 65 χλµ, αντίστοιχα, η δηµιουργία /
ολοκλήρωση 5 ΕΕΛ, οι παρεµβάσεις σε περιοχές Natura, σε έκταση που υπερβαίνει τα 3.000
στρέµµατα, καθώς και οι αναδασώσεις σε έκταση 800 περίπου στρεµµάτων. Η έντονη ανάγκη
για έργα περιβάλλοντος της Περιφέρειας, διαφαίνεται και από το γεγονός ότι κατά τη
διαδικασία της Αναθεώρησης του Προγράµµατος, τα Μέτρα του Περιβάλλοντος ενισχύθηκαν
µε πολύ σηµαντικούς πόρους της τάξης των 45 εκατ. Ευρώ. Με βάση τα παραπάνω έργα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, τα αποτελέσµατα που
αναµένονται είναι:
•

Κάλυψη αναγκών ύδρευσης σε ποσοστό 4,3% του συνολικού πληθυσµού

•

Κάλυψη αναγκών σε δίκτυα αποχέτευσης, σε ποσοστό 40% των κατοίκων που διαµένουν
σε οικισµούς (∆.∆.) άνω των 2000 κατοίκων

•

Κάλυψη αναγκών σε ΕΕΛ, σε ποσοστό 15% των κατοίκων σε οικισµούς άνω των 2000
κατοίκων.

Εκτός από το ΠΕΠ, παρεµβάσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος υλοποιούνται και από άλλα
προγράµµατα κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, κυρίως το ΕΠΑΑ-ΑΥ και το
ΕΠΠΕΡ, συνολικού ύψους 22 εκατ. Ευρώ, περίπου. Επιπλέον, ο τοµέας του περιβάλλοντος
ενισχύθηκε από τις παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής, στο πλαίσιο του οποίου
υλοποιήθηκαν (Ταµείο Συνοχής Ι και ΙΙ) και εξακολουθούν να υλοποιούνται (Ταµείο Συνοχής
ΙΙΙ) τα εξής έργα: α) Ύδρευση – Αποχέτευση και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών
Λυµάτων Μυτιλήνης, β) Ύδρευση – Αποχέτευση Μυτιλήνης, γ) ∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων στη νήσο Σάµο, δ) Ύδρευση- Αποχέτευση και ∆ιάθεση λυµάτων ∆ήµου ΕρεσούΑντίσσης, ε) ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νοµού Λέσβου. Η κάλυψη αναγκών σε ΕΕΛ
από τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις ανέρχονται σε ποσοστό 11,7% του συνολικού
πληθυσµού, ενώ σε ΧΥΤΑ καλύπτονται οι ανάγκες στο νησί της Σάµου και µεγάλο µέρος των
αναγκών στο νησί της Λέσβου.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης: Στο ΠΕΠ Βορείου
Αιγαίου 2000-2006, οι παρεµβάσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού υλοποιούνται
µέσα από τις παραδοσιακές δράσεις κατάρτισης, όσο και από ενέργειες στο πλαίσιο των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (αστικών, ΟΠΑΑΧ και ΤΠΑ). Με βάση τα στοιχεία από τον
σχεδιασµό των προγραµµάτων και την έως σήµερα υλοποίηση, προκύπτει ότι έως το τέλος
της προγραµµατικής περιόδου εκτιµάται ότι θα υλοποιηθούν 170 προγράµµατα κατάρτισης
και θα καταρτιστούν 3.200 άτοµα. Τέλος, ο προσανατολισµός / υλοποίηση των δράσεων
ανθρώπινου δυναµικού και στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (χωρικού ή/&
τοµεακού προσανατολισµού), αποτέλεσε ένα θετικό βήµα, κυρίως αναφορικά µε το ρόλο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαδικασία στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού.
Εκτός από τις παρεµβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, παράλληλα υλοποιούνται
και άλλες δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», ύψους 52,5 εκατ. Ευρώ, περίπου. Η
υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού,
αποτέλεσε, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, βασική προτεραιότητα της
Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αποτελεσµατικότητα εκτιµάται κυρίως αναφορικά
µε τη βελτίωση των µακροοικονοµικών δεικτών, καθώς και µε την επίπτωση που είχαν οι
παρεµβάσεις αυτές στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
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2.4.

Ανάλυση SWOT

2.4.1.

Ανάλυση SWOT και κατευθύνσεις πολιτικής σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου

Η SWOT ανάλυση σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας ακολουθεί τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Τα επιµέρους ευρήµατα των δυνατών σηµείων,
αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών ποσοτικοποιούνται, έτσι ώστε παράλληλα να ελεγχθεί η συνέπεια µε τις διαπιστωµένες ανάγκες της ανάλυσης, αλλά και
να υποστηριχθεί η εξαγωγή συµπερασµάτων πολιτικής. Συνακόλουθα, σε κάθε επιµέρους σηµείο-σχόλιο του Πίνακα, 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). Στη συνέχεια, σε κάθε θεµατική κατηγορία της ανάλυσης SWOT αθροίζεται η επιµέρους βαθµολόγηση των
σηµείων ευκαιριών, απειλών, δυνατοτήτων και αδυναµιών.

Πίνακας 28
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (16)

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (14)
@
@ Ευνοϊκή θέση της χωρικής Ενότητας στο
θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου (3)
@ Σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας(1)
@ Επιχειρηµατική κουλτούρα και παράδοση
εξωστρέφειας (2)
@ Σηµαντική συµµετοχή του τουριστικού τοµέα στην
οικονοµία της χωρικής ενότητας και υψηλής
σπουδαιότητας ύπαρξη τουριστικών πόρων (3)
@ Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και αναγνωρίσιµα
προβεβληµένα τοπικά προϊόντα (Κρητική
κουζίνα, επώνυµα τοπικά αγροτικά προϊόντα
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) (2).
@ Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα
στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό
µε σηµαντικά στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος (3)

@
@
@
@
@
@
@
@
@
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Ανάλυση SWOT
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (21)

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Χωρική και χρονική υπερσυγκέντρωση της
@ Εµπλουτισµός, διαφοροποίηση και ανάπτυξη
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας και
του τουριστικού προϊόντος, µέσω της ενίσχυσης
εξάρτησης της από το µοντέλο «µαζικού
πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών
τουρισµού»(2)
µορφών τουρισµού(3)
Χαµηλό επίπεδο τυποποίησης και απόδοσης
@ Αξιοποίηση του πολιτισµού και του φυσικού
αγροτικής παραγωγής.(1)
περιβάλλοντος ως συγκριτικό πλεονέκτηµα.(3)
Αδύναµοι µηχανισµοί εµπορίας και
@ Ενσωµάτωση πρακτικών εξωστρέφειας,
προβολής(1)
επιθετικού µάρκετινγκ και σύγχρονων µεθόδων
Μικρός βαθµός ανάπτυξης διατοµεακών και
παραγωγής(3)
ενδοτοµεακών συνεργιών (δικτυώσεις).(2)
@ ∆υνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας στα
Απουσία εκσυγχρονισµού στις επιχειρήσεις και
συγκριτικά πλεονεκτήµατα των τριών
αδυναµία ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας.(2)
Περιφερειών(3)
Μικρός βαθµός ελκυστικότητας για ξένες
@ Προώθηση προγραµµάτων / ενεργειών
επενδύσεις(1)
ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας(3)
Υψηλό κόστος µεταφορών από και προς τα
@ Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης και δυνατότητα
Νησιά του Αιγαίου (2)
επίτευξης συµπληρωµατικότητας παραγωγικών
Ανισοκατανοµή πόρων και υποδοµών (2)
δραστηριοτήτων διαπεριφερειακά και
Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στις
ενδοπεριφερειακά(3)
επιχειρήσεις(1)
@ Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων
Μικρή έως µηδενική διάχυση της έρευνας και
οικονοµικών κέντρων µε πύλες εισόδου και
χρήσης ΤΠΕ από την επιχειρηµατική
ζώνες υπαίθρου(3)
κοινότητα(2)

ΑΠΕΙΛΕΣ (17)
@ Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων ή και κλάδων.(2)
@ Αδυναµία διαφοροποίησης δραστηριοτήτων
του πρωτογενή τοµέα.(2)
@ Ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών κέντρων µε
πιθανά χαµηλότερο κόστος προϊόντων και
υπηρεσιών στον ευρύτερο µεσογειακό
χώρο.(3)
@ Πιθανή όξυνση των ενδοπεριφερειακών και
διαπεριφερειακών ανισοτήτων.(2)
@ ∆ιαχρονική σταθερότητα των ΑΕΠΚ της Χ.Ε.
στο 10-12% του συνόλου της χώρας, µε
συρρίνωση των ΑΕΠΚ στο Β. Αιγαίο (2)
@ ∆υσκολία προσαρµοστικότητας του
εργατικού δυναµικού στα νέα δεδοµένα.(3)
@ Αδυναµία διαφοροποίησης του τουριστικού
προϊόντος σε συνδυασµό µε την παροχή
χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση µε
το διεθνή ανταγωνισµό.(3)
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (15)
@ Νέα Μητροπολιτικά δίκτυα Ευρυζωνικότητας
(23% του συνόλου της χώρας) και σηµαντικές
πρωτοβουλίες επιχειρήσεων φορέων για
WIRELESS HOTSPOTS (24% του συνόλου της
χώρας) (3)
@ Σηµαντικές συλλογικές πρωτοβουλίες
Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και επαγγελµατικών
φορέων σε δράσεις εξοικείωσης µε την
ευρυζωνικότητα (2)
@ Τουριστικές Επιχειρήσεις µε έντονο
προσανατολισµό στις ΤΠΕ (1)
@ Ύπαρξη σύγχρονουεπιπέδου εκπαιδευτικού και
ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες ανάπτυξης και
διάχυσης καινοτοµιών.(2)
@ 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).(3)
@ Ικανοποιητική ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό
της πανεπιστηµιακής και σπουδαστικής
κοινότητας.(2)
@ Σχετική επάρκεια κτιριακών υποδοµών
εκπαίδευσης.(2)
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Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (17)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (21)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
@ Σηµαντική πρόσβαση νοικουριών στο διαδίκτυο,
@ Υστέρηση στη χρήση νέων τεχνολογιών
ιδιαίτερα από τα µικρά και αποµωνοµένα νησιά
(διαδίκτυο, ηλεκτρονικός υπολογιστής) και
(2)
ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισµό εκπαίδευσης
@ Υιοθέτηση εφαρµογών πληροφορικής από τις
/ χρήση ΤΠΕ (2)
ΜΜΕ της περιοχής (2)
@ Έλλειψη καταρτισµένου και εξειδικευµένου
@ ∆ιεύρυνση εφαρµογών νέων τεχνολογιών και
απασχολούµενου προσωπικού σε όλους τους
µεθόδων διοίκησης (1)
τοµείς (1)
@ Προοπτικές αύξησης της ζήτησης, προϊόντων
@ Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της
υψηλής τεχνολογίας (1)
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (χαµηλή
@ Περιθώρια βελτίωσης επιχειρηµατικότητας
χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πχ
ευκαιρίας (1)
ηλεκτρονική υποβολή φόρου, εµπορικές
@ ∆υναµική δηµιουργία νέων επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες) (2)
περιοχές εξαρτώµενες από τους Πόλους
@ Χαµηλή πρόσβαση των επιχειρήσεων σε
Ανάπτυξης της Χ.Ε. (∆ωδεκάνησα, Χανιά,
σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα (1)
Ηράκλειο) (2)
@ Ισχνή δηµιουργία νέων επιχειρήσεων µε
@ Αξιοποίηση διαθεσίµων κοινοτικών πόρων για
προσανατολισµό σε σύγχρονους τοµείς
έρευνα και τεχνολογία και προσέλκυση δραστηριοτήτων (1)
αξιοποίηση νέων επιστηµόνων (2)
@ Μικρή έως µηδενική διάχυση της έρευνας &
@ Περιατέρω αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
καινοτοµίας στην περιφερειακή επιχειρηµατική
έρευνας από την επιχειρηµατική κοινότητα,
κοινότητα(2)
ιδιαίτερα της µη-τεχνολογικη΄ς.(2)
@ Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και µικρός
βαθµός εξειδίκευσης των στελεχών των
@ Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση τηλεκατάρτισης,
επιχειρήσεων.(2)
τηλεκπαίδευσης και τηλεεργασίας.(2)
@ Μη ικανοποιητική εικόνα του εκπαιδευτικού
@ Ανάπτυξη διασυνδέσεων µεταξύ της κοινωνίας
επιπέδου του συνολικού πληθυσµού.(2)
της πληροφορίας και των καινοτοµιών σε
@ Σηµαντικές αποκλίσεις µορφωτικού επιπέδου
εδραιωµένους τοµείς της οικονοµίας.(1)
διαπεριφερειακά.(2)
@ ∆υνατότητες διακρατικής συνεργασίας µε
@ Έλλειψη ευέλικτου θεσµικού πλαισίου στήριξης
µεσογειακές χώρες σε τοµείς έρευνας,
της Καινοτοµίας.(2)
επιχειρηµατικότητας κ.λ.π. (1)
@ Ευρωµεσογειακή συνεργασία στους τοµείς της
έρευνας και του περιβάλλοντος.(2)
@ Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δοµών και
πιστοποιηµένων δοµών κατάρτισης για την
αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού. (2)

ΑΠΕΙΛΕΣ (12)
@ Χαµηλότερο
κόστος
προϊόντων
και
υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της
Μεσογείου(1)
@ ∆υσµενείς πολιτικές συγκυρίες στην ευρύτερη
περιοχή (1)
@ Συνέχιση της έλλειψης διασύνδεσης έρευνας
και παραγωγής.(2)
@ Έλλειψη διαθεσιµότητας ιδιωτικών
κεφαλαίων για ΕΤΑ.(2)
@ Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης συστήµατος
ΕΤΑ και εξαιρετικά µικρός αριθµός σχετικών
επενδύσεων(2)
@ ∆ιεύρυνση του αποκλεισµού των µικρών
νησιών από τα κέντρα πληροφόρησης και
παροχής υπηρεσιών (2)
@ υψηλά ποσοστά νέων επιχειρηµατικών
πρωτοβουλών που έχουν ως τελικό πελάτη
τον καταναλωτή και µείωση του ποσοστού
των επιχειρήσεων που προσφέρουν
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (2)
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (12)
@ Φυσική αύξηση πληθυσµού αλλά και
προσέλκυση πληθυσµού από της περιοχές εντός
και εκτός της χώρας.(3)
@ 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.(3)
@ Θετική τάση για την αύξηση της απασχόλησης µε
διαφορετική της κατανοµή ανά τοµέα παραγωγής
σε κάθε περιφέρεια.(3)
@ Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από το
συνολικό ποσοστό στη χώρα (3)

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (15)
@ Θεσµικές και διοικητικές ρυθµίσεις που
πραγµατοποιήθηκαν και θα διευκόλυναν την
υλοποίηση παρεµβάσεων υπόλοιπων αξόνων.(3)
@ Αναβάθµιση του επιπέδου εκπαίδευσηςκατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στη
δηµόσια διοίκηση.(3)
@ Βαθµιαία αποκέντρωση αρµοδιοτήτων.(3)
@ Εµπειρία των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης
σχετικά µε τις τοπικές παραµέτρους και την
γενική αναπτυξιακή εικόνα της Χωρικής
Ενότητας.(3)
@ Απόκτηση πολύχρονης εµπειρίας στην διαχείριση
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.(3)

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (15)
@ Υψηλή βιοποικιλότητα (Ειδών και
Οικοσυστηµάτων και ποικιλότητα τοπίων)(3)
@ Υψηλός αριθµός προτεινόµενων Τόπων
Κοινοτικής Σηµασίας για ένταξη στο ∆ίκτυο
NATURA 2000 και σηµαντικός αριθµός Ζωνών
Ειδικής Προστασίας.(3)
@ Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική κληρονοµιά.(3)
@ ∆ροµολογηµένες διαδικασίες ολοκληρωµένου

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (12)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (12)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
@ ∆ιατήρηση / µικρή βελτίωση των ποσοστών
@ Βελτίωση δεξιοτήτων και αναβάθµιση των
ανεργίας.παρά τους θετικούς ς ρυθµούς
γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού, πολύεπενδύσεων και επιχειρηµατικότητας (2)
ειδίκευση, ενίσχυση για ανάπτυξη της
πολυδραστηριότητας του τοπικού εργατικού
@ Άνιση διαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή
δυναµικού.(3)
κατανοµή εισοδήµατος και απασχόλησης.(2)
@ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
@ Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρµοσµένη της
κατάρτισης των απασχολουµένων ως προς το
µέσο όρο της χώρας.(2)
τοπικές ιδιαιτερότητες.(3)
@ Εντονες διακυµάνσεις απασχολησιµότητας
@ Σταδιακή και µεθοδευµένη κοινωνική, οικονοµική
µεταξύ των νησιών.(2)
ενσωµάτωση οικονοµικών µεταναστών.(3)
@ Μειωµένη συµµετοχή των γυναικών στο
@ Ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας
εργατικό δυναµικό και δυσκολίες στην ένταξη
αξιοποιώντας δραστηριότητες της κοινωνικής
οικονοµίας.(3)
άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας.(2)
@ Έλλειψη εξειδικευµένου απασχολούµενου
προσωπικού.(2)

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (6)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (6)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
@ Ελλείψεις στους µηχανισµούς υποστήριξης
@ Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της
κύρια για παρακολούθηση του συνόλου των
κοινωνίας της πληροφορίας.(3)
παρεµβάσεων (από πολλαπλές πηγές
@ Προγράµµατα βελτίωσης της λειτουργίας της
χρηµατοδότησης) στο πλαίσιο των αναπτ.
δηµόσιας διοίκησης.(3)
προγραµµάτων.(3)
@ Ελλείψεις σε υλικοτεχνικά µέσα και χαµηλός
βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.(3)

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (23)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (33)

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
@ Έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις στις
@ Ολοκληρωµένα διαχειριστικά σχέδια για τα
«αναπτυγµένες ζώνες» λόγω αστικής και
δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα
τουριστικής ανάπτυξης – ανισοµερής κατανοµή
απορρίµµατα.(3)
ζήτησης από την κατανοµή της προσφοράς στο
@ Ανάπτυξη πολιτικών προστασίας του
χρόνο και στο χώρο.(3)
περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων.(3)
@ Μη συστηµατική προσέγγιση στη διαχείριση και
@ Ολοκληρωµένες διαχειριστικές παρεµβάσεις για
εξασφάλιση υδάτινων πόρων – συστηµατική
προστασία-ανάδειξη της πολιτιστικής
υποβάθµιση υπόγειων υδροφορέων – ύπαρξη
κληρονοµιάς.(3)

ΑΠΕΙΛΕΣ (11)

@ Απαξίωση δεξιοτήτων των
απασχολουµένων.(2)
@ Ένταση φαινόµενων κοινωνικού
αποκλεισµού.(2)
@ Τάσεις αύξησης του µη ενεργού οικονοµικά
πληθυσµού.(2)
@ Τάσεις εγκατάλειψης των νησιών ή οικισµών
από παραγωγικές ηλικίες.(3)
@ Ενίσχυση φαινόµενων ανισότητας στην
εργασία.(2)

ΑΠΕΙΛΕΣ (3)
@ Η απώλεια πόρων από αδυναµία
ανταπόκρισης των τελικών δικαιούχων όχι
µόνο στο επίπεδο της υλοποίησης αλλά και
της ζήτησης.(3)

ΑΠΕΙΛΕΣ (18)
@ ∆ιεύρυνση των ανισοτήτων µεταξύ των
νησιών(2)
@ Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών και περιοχών
µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά(2)
@ Έλλειψη χωροταξικής οργάνωσης και
θεσµοθέτησής της (3)
@ Εξάντληση αποθεµάτων φυσικών πόρων(3)
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (15)
σχεδιασµού ανάπτυξης και προστασίας του
περιβάλλοντος µέσω της δηµιουργίας βασικών
υποδοµών περιβάλλοντος. (3)
@ Ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών στις µεταφορές
(αεροδρόµια, λιµένες, βασικό οδικό δίκτυο) και
µερικά ικανοποιητικών υποδοµών τεχνολογικής
υποστήριξης.(3)

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (9)

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (23)
πολλών άνυδρων ή µε ελάχιστους υδατικούς
πόρους νησιά στη Χωρική Ενότητα.(3)
@ Υψηλός κίνδυνος µεγάλου ποσοστού
διάβρωσης εδαφών.(3)
@ Έλλειψη κοινωνικών υποδοµών σε συνδυασµό
µε τους υψηλούς δείκτες γήρανσης του
πληθυσµού.(3)
@ Μη καλυπτόµενες ενεργειακές ανάγκες κατά
τους θερινούς µήνες, µικρή χρήση ΑΠΕ,
εξάρτηση από το πετρέλαιο (2)
@ Συνεχόµενες ελλείψεις σε υποδοµές µεταφορών
µε υψηλό κόστος µεταφοράς και χαµηλό
επίπεδο εξυπηρέτησης. (3)
@ Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές.(3)
@ Αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές λόγω
διασποράς πληθυσµού.(1)
@ ∆υσχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω του
νησιωτικού και αποµονωµένου χαρακτήρα των
περιφερειών.(2)

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (6)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (33)
@ Ευρωµεσογειακή συνεργασία στους τοµείς της
έρευνας και του περιβάλλοντος.(3)
@ Ολοκλήρωση του πλέγµατος υποδοµών υγείαςπρόνοιας (3)
@ ∆ιεύρυνση της χρήσης ΑΠΕ.(3)
@ Θεσµικό πλαίσιο και απελευθέρωση των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (3)
@ Προσδιορισµός - εξειδίκευση του ρόλου των
λιµανιών και µέτρα για τον θεµατικό τουρισµό.(3)
@ Ενίσχυση της Αριστείας στον τοµέα των
επικοινωνιών.(3)
@ Ανάπτυξη νέας οικονοµίας – διάχυση
τεχνογνωσίας στον τοµέα περιβάλλοντος και
πολιτισµού.(3)
@ Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού,
ιστορικού περιβάλλοντος σε περιοχές όπου
αλλάζουν οι όροι προσπελασιµότητας (3)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (18)

ΑΠΕΙΛΕΣ (18)
@ Φυσικές περιβαλλοντικές απειλές (2)
@ Υψηλά ποσοστά απειλούµενων ειδών.(2)
@ Ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές απειλές (2)
@ Κίνδυνος υποβάθµισης της περιοχής λόγω
περιβαλλοντικών προβληµάτων.(2)

ΑΠΕΙΛΕΣ (6)

ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

@ Συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος.(3)
@ Έντονη παρουσία και χωρική διασπορά
περιοχών µε σηµαντικά στοιχεία ιστορικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.(3)
@ Ύπαρξη θεσµοθετηµένων Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (3)

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

@ ∆υσχέρειες στην ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω του
νησιωτικού χαρακτήρα των Περιφερειών.(3)
@ Ύπαρξη σηµαντικών διαπεριφερειακών,
ενδοπεριφερειακών και ενδονησιωτικών
ανισοτήτων µεταξύ των οποίων και
ανισοκατανοµή ανθρώπινων και φυσικών πόρων
και υποδοµών.(3)

@ Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης.(3)
@ Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων
οικονοµικών κέντρων και πυλών εισόδου.(3)
@ Ανάδειξη τοπικών αστικών κέντρων και
διασφάλιση της εταιρικής τους σχέσης µε τις
ζώνες υπαίθρου.(3)
@ Ολοκληρωµένες διαχειριστικές παρεµβάσεις για
τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά.(3)
@ Οργάνωση υπηρεσιών σε επίπεδο µεγάλων
δήµων και µεταφορά κεντρικών αρµοδιοτήτων
σε αυτούς.(3)
@ Ανάπτυξη πολυδραστηριότητας του τοπικού
εργατικού δυναµικού.(3)

@ Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την
υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και την
τουριστική δραστηριότητα.(3)
@ Ενίσχυση της περιφερειοποίησης.(3)
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Πίνακας 29
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ
ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ –
ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

%

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ποσοτικοποίηση Ανάλυσης SWOT
∆ΥΝΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΗΜΕΙΑ
Σ

%

21

17

14

16

68

20,1%

15

17

21

12

65

19,2%

12

11

12

12

47

13,9%

6

3

15

6

30

8,9%

33

18

15

23

89

26,3%

18

6

9

6

39

11,5%

105
31,1%

72
21,3%

86
25,4%

75
22,2%

338
100,0%

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».
∆εύτερη στη βαθµολόγηση της συνολικής σηµαντικότητας εµφανίζεται η προτεραιότητα της
«Επένδυσης στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας».
Η προτεραιότητα «Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία» βρίσκεται 3η 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.
Πρακτικά, η διαδικασία παραγωγής πολιτικής διενεργείται µέσω της οµαδοποίησης των
τεταρτηµόριων της ανάλυσης SWOT όπως εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικότερα,
στον πίνακα αυτό (SWOT Matrix) παρουσιάζεται σχηµατικά ο τρόπος αξιοποίησης της
ανάλυσης SWOT για την διαµόρφωση κοµβικών επιλογών πολιτικής για τη χωρική ενότητα,
ανάλογα µε την συνδυασµένη ανάγνωση των τεταρτηµόριων ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία µε
ευκαιρίες, αδυναµίες µε ευκαιρίες, ισχυρά σηµεία µε απειλές, αδυναµίες µε απειλές). Στα
τεταρτηµόρια συνδυασµού που προκύπτουν περιέχονται ειδικές αλλά ρεαλιστικές, µε βάση τον
συνδυασµό των ενδογενών µε τα εξωγενή χαρακτηριστικά της χωρικής ενότητας, δυνητικές
κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σύµφωνα µε τον
χαρακτήρα τους.
Ισχυρά Σηµεία
Ευκαιρίες
Απειλές

Επιταχυντικές πολιτικές (S-O
strategies)
Σταθεροποιητικές πολιτικές (S-T
strategies)

Αδυναµίες
∆ιαρθρωτικές πολιτικές (W-O strategies)
Προληπτικές πολιτικές (W-T strategies)

Οι κατηγορίες των κατευθύνσεων πολιτικής που επιλέγονται κατά προτεραιότητα στη Χωρική
Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ενότητα, οριοθετούνται στις ακόλουθες:
1. 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.
2. 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.
3. Σταθεροποιητικές πολιτικές (stabilisation policies). Πρόκειται για στοχευµένες /
εστιασµένες πολιτικές που αντισταθµίζουν αρνητικές εξελίξεις λόγω των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
4. Προληπτικές πολιτικές (preventive/discretionary policies). Επιλεκτικές πολιτικές που
προλαµβάνουν και αµβλύνουν αρνητικές επιδράσεις στον περιφερειακό ρυθµό
οικονοµικής ανάπτυξης.
Η ανάλυση αυτή (Strategic thinking logic flow) υποστηρίζει την τεκµηριωµένη προσέγγιση του
αναπτυξιακού οράµατος της χωρικής ενότητας, ενώ δίδονται µέθοδοι για την αναπτυξιακή
κατεύθυνση της χωρικής ενότητας στο βραχυ-µεσοπρόθεσµο µέλλον, ποιες είναι οι βασικές
προτεραιότητες στρατηγικής και ποιοι οι κατευθυντήριοι άξονες για την ανάπτυξή της. Τα
δεδοµένα του Πίνακα 30 αποτελούν βασικό υλικό για εκλογή της στρατηγικής που
παρουσιάζεται σε επόµενο κεφάλαιο.
Πίνακας 30

Κατευθύνσεις Πολιτικής της Χωρικής Ενότητας 2007-2013

Ισχυρά σηµεία
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ 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
ανάπτυξης στη χωρική ενότητα.

Ανάδειξη και αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της
Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου στον κοινωνικοοικονοµικό 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.

Ευκαιρίες

Αδυναµίες
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
πρότυπου

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.
Ανάδειξη και αξιοποίηση των πλούσιων ιστορικών και
πολιτισµικών πόρων.
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 παραγωγής τοπικών ποιοτικών
προϊόντων µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία.
Προστασία
και
αειφόρος
διαχείριση
των
περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων µέσω της
εφαρµογής
των
Κοινοτικών
Οδηγιών
και
Κανονισµών αλλά και της Εθνικής Νοµοθεσίας.
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.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

95

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ισχυρά σηµεία
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Αδυναµίες
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ενίσχυση
του
δικτύου
αστικών
κέντρων,
της
πολυκεντρικότητας και αξιοποίηση αναδυόµενων πόλων
ανάπτυξης.
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Απειλές

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδοµών.
Συγκράτηση του πληθυσµού ιδίως στα µικρά νησιά µέσω
ολοκληρωµένων σχεδίων αγροτικής αναγέννησης.
Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδοµών.
Ανάπτυξη υποδοµών υγείας.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας.
Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Πρόληψη κινδύνων.
Προστασία των ιστορικών µνηµείων.
Εξοµάλυνση φαινόµενων κοινωνικού αποκλεισµού
µέσω
ολοκληρωµένων
σχεδίων
αστικής
αναγέννησης.
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2.4.2.

Ανάλυση SWOT ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια

Περιφέρεια Κρήτης

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πίνακας 31
Ανάλυση SWOT για την Περιφέρεια Κρήτης
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Επένδυση στον Παραγωγικό Τοµέα της οικονοµίας
@ Εξάρτηση από το µοντέλο του µαζικού
@ Ταχείς ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας άνω του
τουρισµού θερινών διακοπών το οποίο δεν
µέσου εθνικού όρου.
επιτρέπει τη διεύρυνση της τουριστικής
@ Η δυναµική της οικονοµίας στηρίζεται σχεδόν
περιόδου
ισόρροπα σε 2 σηµαντικές δραστηριότητες
@ Χαµηλό επίπεδο τυποποίησης αγροτικής
(τουρισµός και γεωργία).
παραγωγής και αδύναµοι µηχανισµοί εµπορίας
@ Οικονοµία συνάθροισης στον τοµέα του
και προβολής.
τουρισµού.
@ Μικρός βαθµός ανάπτυξης διατοµεακών και
@ Υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υποδοµές.
ενδοτοµεακών συνεργιών (δικτυώσεις).
@ Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και αναγνωρίσιµα
@ Μικρός βαθµός ελκυστικότητας για ξένες
προβεβληµένα τοπικά προϊόντα (κρητική
επενδύσεις.
κουζίνα).
@ Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα
στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό
µε σηµαντικά στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Κοινωνία της γνώσης και Καινοτοµία
@ Ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και
@ Χαµηλή ζήτηση για καινοτοµίες τοπικά.
ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες ανάπτυξης και
@ Κενά σε θέµατα εισαγωγής καινοτοµιών στη
διάχυσης καινοτοµιών.
διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.
@ Ύπαρξη απαραίτητων υποδοµών, τεχνολογικής
@ Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και µικρός
υποστήριξης για ανάπτυξη κοινωνίας
βαθµός εξειδίκευσης των απασχολουµένων.
πληροφοριών.
@ Χαµηλού βαθµού εισαγωγή καινοτοµίας στον
@ Σηµαντική υποδοµή ευρέος φάσµατος υψηλών
τεχνολογιών διεθνώς ανταγω-νιστικών, σχετικά
πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό.
@ Έλλειψη θεσµικών κινήτρων στήριξης.
αυτόνοµη λειτουργία (20% αιτούµενη κρατική
χρηµατοδότηση), κινητικότητα και ανταλλαγή
@ Συνδυασµός τουρισµού µε υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας.
επιστηµονικού προσωπικού στην παραγωγή και
προσφορά τεχνολογίας.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Απασχόληση & Κοινωνική Συνοχή
@ Σηµαντική φυσική αύξηση πληθυσµού αλλά και
@ Βαθµιαία αύξηση ποσοστών ανεργίας.
προσέλκυση πληθυσµού από άλλες περιοχές
@ Άνιση ενδοπεριφερειακή κατανοµή εισοδήµατος
εντός και εκτός της χώρας. Ο συντελεστής
και απασχόλησης.
φυσικής κίνησης πληθυσµού εµφανίζει καλύτερη
@ Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευ-σης και

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

@ Εµπλουτισµός και διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος.
@ Αξιοποίηση του πολιτισµού ως συγκριτικό
πλεονέκτηµα της Κρήτης.
@ Περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του
τριτογενούς τοµέα, και ειδικότερα του τουρισµού.
@ Σταθερότητα ποιότητας, τυποποίηση και
ολοκληρωµένη πολιτική προώθησης
επιλεγµένων τοπικών προϊόντων.
@ Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και οργάνωσης
των επιχειρήσεων σε σύγχρονη βάση.
@ ∆υνατότητες ανάπτυξης συνεργιών µε νέα κράτη
µέλη (Μάλτα, Κύπρος).
@ Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης.
@ Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων
οικονοµικών κέντρων µε πύλες εισόδου και
ζώνες υπαίθρου.

@ Ανάπτυξη ισχυρών διασυνδέσεων µεταξύ της
κοινωνίας της πληροφορίας και των καινοτοµιών
σε εδραιωµένους τοµείς όπως ο τουρισµός και η
γεωργία.
@ ∆υνατότητες ανάπτυξης συνεργιών µε νέα κράτη
µέλη (Μάλτα, Κύπρος)..

@ Βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
και πολύ-ειδίκευση.
@ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρµοσµένη στις

ΑΠΕΙΛΕΣ
@ Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων ή και κλάδων.
@ Ανάδειξη ανταγωνιστικών κέντρων (Μάλτα,
Κύπρος).
@ Πιθανή όξυνση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων.
@ Επιπτώσεις από τη νέα ΚΑΠ.
@ Υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικού κινδύνου.
@ Έλλειψη διαθεσιµότητας κεφαλαίων..

@ Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης συστήµατος
Ε+Τ και εξαιρετικά µικρός αριθµός σχετικών
επενδύσεων.
@ Υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικού κινδύνου.
@ Έλλειψη διαθεσιµότητας κεφαλαίων.

@ Απαξίωση δεξιοτήτων των απασχολουµένων.
@ Ένταση φαινοµένων κοινωνικού
αποκλεισµού.
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

τοπικές ιδιαιτερότητες.
κατάρτισης των απασχολου-µένων ως προς το
@ Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού.
µέσο όρο της χώρας.
@ Αυξηµένοι δείκτες γήρανσης και εξάρτησης
κύρια στην ενδοχώρα και στο νότο.
@ Μειωµένη συµµετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναµικό µε έντονη τάση
συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης
στον πρωτογενή τοµέα, και δυσκολίες στην
ένταξη άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας & διαβίωσης
@ Στον τοµέα της ενέργειας, εξάρτηση από το
@ Εφαρµογή πιλοτικών έργων για όλες τις
@ Ύπαρξη υποδοµών στις µεταφορές (αεροδρόµια,
πετρέλαιο.
λιµένες, βασικό οδικό δίκτυο).
τεχνολογίες ΑΠΕ.
@ Υψηλοί ρυθµοί ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
@ Στις επικοινωνίες, συγκριτικό πλεονέκτηµα θέσης
@ Υψηλή ζήτηση από ιδιώτες για δηµιουργία
@ Ελλείψεις σε υποδοµές και οργάνωση
και τεχνολογικής υποστήριξης.
αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών.
µεταφορών για τα προϊόντα του πρωτογενή
@ Ικανοποιητικοί δείκτες υγείας.
@ Προσδιορισµός - εξειδίκευση ρόλου των λιµανιών
τοµέα.
@ Σηµαντικός αριθµός και µεγάλη έκταση περιοχών
της Κρήτης (εµπορικά, επιβατικά ή τουριστικά)
@ Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές και υψηλός
µε αξιόλογα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.
και µέτρα για τουρισµό κρουαζιέρας.
δείκτης γήρανσης στις ορεινές περιοχές.
@ Ολοκλήρωση βιολογικών καθαρισµών στα αστικά
@ Στον τοµέα των επικοινωνιών, η ανάδειξη της
@ Αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές λόγω
κέντρα και τις ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές.
Κρήτης σαν Κέντρο Τηλεµατικών Εφαρµογών και
διασποράς πληθυσµού σε πολυάριθµους
@ ∆ροµολογηµένες διαδικασίες ολοκληρωµένου
Υπηρεσιών.
µικρού µεγέθους οικισµούς.
σχεδιασµού ανάπτυξης και προστασίας του
@ Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο
@ ∆υσχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων
περιβάλλοντος.
θέµα της υγείας, και βελτίωση των αστικών
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω νησιωτικού
@ ∆υνατότητα ολοκληρωµένου σχεδιασµού
υποδοµών.
χαρακτήρα.
αυτόνοµης λειτουργικά χωρικής µονάδας λόγω
@ Ολοκλήρωση του πλέγµατος κοινωνικών
@ Έντονες πιέσεις στη βόρεια ζώνη λόγω αστικής
νησιωτικού χαρακτήρα και µεγάλου µεγέθους.
υποδοµών ιδιαίτερα στον τοµέα παροχής
και τουριστικής ανάπτυξης δηµιουργούν
@ Ύπαρξη θεσµοθετηµένου Χωροταξικού Σχεδίου
υπηρεσιών φύλαξης.
απαιτήσεις για διαχείριση στερεών και υγρών
της Περιφέρειας.
@ Ανάπτυξη νέας οικονοµίας - διάχυση
αποβλήτων.
@ Πολύ καλές δυνατότητες ανάπτυξης όλων των
τεχνογνωσίας στον τοµέα περιβάλλοντος και
µορφών ΑΠΕ.
@ Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και
πολιτισµού.
@ Πολλοί και σηµαντικοί χώροι και σηµεία
ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος σε
@ ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων διαχειριστικών
σχεδίων στους τοµείς των δασικών εκτάσεων,
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
σηµαντικό τµήµα της Περιφέρειας και µε
της ύδρευσης -άρδευσης, των απορριµµάτων.
σηµαντική χωρική διασπορά.
@ ∆ηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για την
@ Μη συστηµατική προσέγγιση στη διαχείριση
προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη
υδάτινων πόρων.
κινδύνων, κυρίως µέσω της ορθής διαχείρισης
των υπό πίεση περιοχών.
@ Ολοκληρωµένες διαχειριστικές παρεµβάσεις για
προστασία-ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
@ Εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδιασµού µέσα
από εν εξελίξει ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ.
@ Προτεραιότητα εθνικού επιπέδου της ανάδειξης
του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα
οικονοµικής ανάπτυξης.
ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Χωρική διάσταση (βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ορεινές και αγροτικές περιοχές, νησιωτικός χώρος)
@ Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα
@ ∆υσχέρειες στην ανάπτυξη σχέσεων
@ Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης.
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.
συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω νησιωτικού
@ Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων
οικονοµικών κέντρων και πυλών εισόδου.
@ Έντονη παρουσία και χωρική διασπορά χώρων µε
χαρακτήρα.
@ Ανάδειξη τοπικών αστικών κέντρων και
σηµαντικά στοιχεία ιστορικού πολιτιστικού
@ Αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές λόγω

ΑΠΕΙΛΕΣ

πορεία συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας (706
έναντι 2.623 του µέσου όρου της χώρας).
@ Χαµηλά ποσοστά ανεργίας (7,7%) συγκριτικά µε
το επίπεδο της χώρας (10%).
@ Ικανοποιητικά επίπεδα κατάρτισης των ανέργων.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

@ Ενίσχυση της ελκυστικότητας ήδη
ανεπτυγµένων περιοχών.
@ Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού,
ιστορικού περιβάλλοντος σε περιοχές όπου
αλλάζουν οι όροι προσπελασιµότητας.
@ Αυξηµένες απαιτήσεις για προστασία
περιβάλλοντος λόγω ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας / ελκυστικότητας των ήδη
ανεπτυγµένων περιοχών.
@ Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας από την
ανάδειξη νέων περιοχών ανάπτυξης.
@ Κίνδυνος συγκέντρωσης περαιτέρω
πολιτιστικής δραστηριότητας σε ήδη
ανεπτυγµένες περιοχές σε βάρος των
υπολοίπων.

@ Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την
υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και
δραστηριοτήτων στο βόρειο τµήµα.
@ Κίνδυνος περαιτέρω ανάπτυξης των ήδη
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Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ενδιαφέροντος.
διασποράς πληθυσµού σε πολυάριθµους
@ ∆υνατότητα ολοκληρωµένου σχεδιασµού
µικρού µεγέθους οικισµούς.
αυτόνοµης λειτουργικά χωρικής µονάδας λόγω
@ Αυξηµένες απαιτήσεις για προστασία φυσικού
νησιωτικού χαρακτήρα και µεγάλου µεγέθους.
και πολιτισµικού περιβάλλοντος
ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Χωρική συνεργασία (διακρατική - διαπεριφερειακή)
@ Μακροχρόνια παρουσία και αναγνωρισιµότητα
@ Μη ύπαρξη θεσµοθετηµένου συντονιστικού
στο πεδίο των διαπεριφερειακών/διακρατικών
οργάνου.
@ Μικρός βαθµός διάχυσης των αποτελεσµάτων
συνεργασιών.
@ Εµπειρία στελεχών σε διαπεριφερειακές
στο εσωτερικό της Περιφέρειας.
συνεργασίες.
@ Σχετική εστίαση προσπαθειών σε επιλεγµένους
τοµείς αλλά και περιοχές.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

διασφάλιση της εταιρικής τους σχέσης µε τις
ζώνες υπαίθρου.
@ Ολοκληρωµένες διαχειριστικές παρεµβάσεις για
τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά.

ανεπτυγµένων περιοχών σε βάρος των
υπολοίπων.

@ Η ένταξη της Κύπρου µε την οποία προϋπάρχει
πλαίσιο συνεργασίας.
@ Η ένταξη της Μάλτας µε παρόµοια νησιωτικά
χαρακτηριστικά που επιτρέπει, σε συνεργασία
και µε άλλες νησιωτικές περιφέρειες, την
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης του
νησιωτικού χώρου.

@ Να χαθεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της
µακρόχρονης συνεργασίας µε την Κύπρο, αν
δεν ληφθούν άµεσα µέτρα προσαρµογής
µετά την ένταξη της Κύπρου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πίνακας 32
Ανάλυση SWOT για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
@ Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών πόρων εθνικής
και διεθνούς εµβέλειας
@ Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος σε
σηµαντικό αριθµό νησιών – τουριστικών πόλων
@ Συνεχής πληθυσµιακή αύξηση (φυσική αύξηση,
προσέλκυση από άλλες περιοχές και οικονοµικοί
µετανάστες)
@ Τάση επιχειρηµατικότητας του γηγενούς
δυναµικού
@ Ευνοϊκή θέση της Περιφέρειας στον θαλάσσιο
χώρο της Μεσογείου
@ Η ιστορική παράδοση στην εξωστρέφεια

@ Υψηλό κόστος µεταφορών και χαµηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης
@ Χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας
@ Μικρή τοπική αγορά - Αδυναµία εκµετάλλευσης
οικονοµιών κλίµακας
@ Έλλειψη καταρτισµένου και εξειδικευµένου
απασχολούµενου προσωπικού σε όλους τους
τοµείς

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
@ Ικανοποιητική κάλυψη σε υποδοµές εκπαίδευσης
@ Έλλειψη καταρτισµένου και εξειδικευµένου
στα σηµαντικότερα από πλευράς πληθυσµού
απασχολούµενου προσωπικού σε όλους τους
νησιά
τοµείς

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

@ Αξιοποίηση της διεθνούς ζήτησης και προοπτικές
ανάπτυξης νέων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού (πολιτιστικού, θαλάσσιου,
οικολογικού) και σηµαντικές προοπτικές για την
ανάπτυξη τουριστικής υποδοµής µικρής κλίµακας
σε µη κορεσµένες περιοχές
@ Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που
παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της
επικοινωνίας
@ Το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
επόµενη προγραµµατική περίοδο
@ Αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων µε ονοµασία
προέλευσης και βιολογικής παραγωγής.
@ Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση εξ απ[οστάσεως
κατάρτισης, τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-εργασίας
@ Εγκατάσταση οικονοµικών µεταναστών
@ ∆υνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας σε
εµπόριο και τουρισµό µε ενταγµένες και υπό
ένταξη χώρες

@ Ανάπτυξη ανταγωνιστικών περιοχών µε
χαµηλότερο κόστος προϊόντων και
υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της
Μεσογείου
@ Τάσεις εγκατάλειψης νησιών ή οικισµών από
τις παραγωγικές ηλικίες

@ Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που
παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της
επικοινωνίας
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Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
@ Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

@ ∆υνατότητες διακρατικής συνεργασίας µε
µεσογειακές χώρες σε τοµείς έρευνας και
περιβάλλοντος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
@ Πραγµατική ανεργία χαµηλότερη του εθνικού
µέσου όρου

@ Αξιοποίηση κινητικότητας εργασίας, λόγω
τουριστικών επενδύσεων
@ Εγκατάσταση οικονοµικών µεταναστών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
@ Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που
@ Εξαιρετικό φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον
@ Υψηλό κόστος µεταφορών και χαµηλό επίπεδο
παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της
@ Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών πόρων εθνικής
εξυπηρέτησης
επικοινωνίας
και διεθνούς εµβέλειας
@ Χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της
@ Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου ακτοπλοϊκών
@ Σχετικά µικρές αποστάσεις µεταξύ νησιών και
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας
συγκοινωνιών και απελευθέρωση των
ενδοχώρας και σχετικά µικρές διανησιωτικές
@ Ανεπάρκεια οργάνωσης των ακτοπλοϊκών και
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
αποστάσεις
αεροπορικών συνδέσεων
@ Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση τηλεκατάρτισης,
@ Αντιµετωπίσιµες προς το παρόν ανθρωπογενείς
@ Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της
τηλεεκπαίδευσης και τηλεεργασίας
πιέσεις στο περιβάλλον
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών
@ Χρήση νέων µεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης
@ Αδυναµία ανάπτυξης συνεκτικών οικιστικών
νερού
δικτύων (πόλοι ανάπτυξης) και διάχυσης των
@ ∆ιεύρυνση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών
θετικών αναπτυξιακών επιπτώσεων, εξ αιτίας της
ενέργειας
ασυνέχειας του χώρου
@ Αδυναµία ελέγχου εφαρµογής περιβαλλοντικών
@ ∆υνατότητες διακρατικής συνεργασίας µε
όρων και περιορισµών στη δόµηση και στις
µεσογειακές χώρες σε τοµείς έρευνας και
περιβάλλοντος
διάφορες δραστηριότητες, εξ αιτίας της έλλειψης
καθορισµού χρήσεων γης
@ Ελλιπής διαχείριση των περιορισµένων υδατικών
πόρων
@ Ανεπάρκεια συστηµάτων διάθεσης
απορριµµάτων

@ Τάσεις εγκατάλειψης νησιών ή οικισµών από
τις παραγωγικές ηλικίες
@ Εξάντληση υδροφόρου ορίζοντα και
υφαλµύρωση
@ Φυσικές περιβαλλοντικές απειλές (σεισµοί,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές, πληµµύρες,
διάβρωση)
@ Ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές απειλές
(ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών,
υπερβόσκηση, αυθαίρετη δόµηση, κλπ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
@ Σχετικά µικρές αποστάσεις µεταξύ νησιών και
ενδοχώρας και σχετικά µικρές διανησιωτικές
αποστάσεις

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

@ Μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες φυσικών
πόρων και σηµαντική ενδοπεριφερειακή
ανισοκατανοµή ανθρωπίνων πόρων και
υποδοµών
@ Αδυναµία ανάπτυξης συνεκτικών οικιστικών
δικτύων (πόλοι ανάπτυξης) και διάχυσης των
θετικών αναπτυξιακών επιπτώσεων, εξ αιτίας της
ασυνέχειας του χώρου
@ Χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας

@ Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που
παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της
επικοινωνίας
@ Οργάνωση υπηρεσιών σε επίπεδο µεγάλων
∆ήµων και µεταφορά κεντρικών αρµοδιοτήτων σ'
αυτούς
@ Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών και απελευθέρωση των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
@ Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση τηλεκατάρτισης,
τηλεεκπαίδευσης και τηλεεργασίας

@

Τάσεις αποκλεισµού των µικρών νησιών από
τα κέντρα πληροφόρησης και παροχής
υπηρεσιών
@ Τάσεις εγκατάλειψης νησιών ή οικισµών από
τις παραγωγικές ηλικίες
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Πίνακας 33
Ανάλυση SWOT για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
@ Καλή ποιότητα και µεγάλη ποικιλία παραγόµενων
@ Χαµηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή τοµέα
τοπικών προϊόντων (πρωτογενών και
@ Χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισµού
@ Αδύναµες µεταποιητικές µονάδες
µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων)
@ Επώνυµα τοπικά αγροτικά προϊόντα
@ Παραδοσιακά / πλεονασµατικά στην ΕΕ γεωργικά
προϊόντα
@ Τάσεις αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος
@ Χαµηλός βαθµός διακλαδικής – διατοµεακής
διασύνδεσης
@ Χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών
@ Έλλειψη / ανεπάρκεια ενεργειακού δυναµικού
@ Μικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε στόχευση στην
τοπική αγορά
@ Ενδοπεριφερειακές / ενδονησιωτικές ανισότητες
@ ∆υσκολία στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
και λειτουργικών / παραγωγικών διασυνδέσεων
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
@ Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό της
@ Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
πανεπιστηµιακής και σπουδαστικής κοινότητας

@ Ενίσχυση της διεύρυνσης / εµπλουτισµού και
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος
@ ∆υνατότητα επίτευξης συµπληρωµατικότητας
παραγωγικών δραστηριοτήτων
@ Αξιοποίηση τοπικών επώνυµων προϊόντων και
ενδυνάµωση της γεωγραφικής τους προέλευσης
@ Εξωστρέφεια των επώνυµων αγροτικών προϊόντων
@ Ενίσχυση της ανάπτυξης καινοτοµιών µε τη
διασύνδεση της έρευνας και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας από τις επιχειρήσεις
@ Ύπαρξη χρηµατοδοτικών ενισχύσεων
@ Προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς.

@ Έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον
@ Μείωση των επιδοτήσεων / ενισχύσεων των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση

@ Αξιοποίηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και ποιότητας
του ανθρώπινου δυναµικού.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
@ Ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας,
@ Σχετικά χαµηλή ανεργία
@ Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
ιδιαίτερα στους τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας
@ Οµοιογένεια πληθυσµού
@ Αυξηµένος δείκτης γήρανσης
@ Ενίσχυση για ανάπτυξη της πολυδραστηριότητας
@ Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό της
@ Περιορισµένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών
του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού
πανεπιστηµιακής και σπουδαστικής κοινότητας
@ ∆υσκολίες ένταξης γυναικών στην αγορά εργασίας
@ Αυξηµένο ποσοστό µη ενεργού οικονοµικά
πληθυσµού
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
@ Αξιοποίηση και διαφύλαξη των φυσικών και
@ Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική κληρονοµιά
@ ∆ιπλή περιφερειακότητα
πολιτιστικών πόρων.
@ Συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα στοιχεία
@ Αποµόνωση / δυσκολίες πρόσβασης /
@ Ανάπτυξη παραγωγικών / εµπορικών
φυσικού περιβάλλοντος
επικοινωνίας από τα µητροπολιτικά κέντρα
διασυνδέσεων µεταξύ των νησιών της Περιφέρειας
@ Αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον
@ ∆υσκολία στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
@ Πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ σε τρίτες χώρες
και λειτουργικών / παραγωγικών διασυνδέσεων
@ Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
@ ∆ιαµορφωµένη κατάσταση σε σχέση µε το
ενεργειακό δυναµικό
των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίες
@ Έλλειψη / ανεπάρκεια υδάτινων πόρων
@ Ενίσχυση της χωρικής εξειδίκευσης
@ Ελλειψη οργανωµένης χωροταξικής διευθέτησης
των παραγωγικών και οικονοµικών
δραστηριοτήτων
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΧΩΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
@ ∆ιπλή περιφερειακότητα
@ Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίες
@ Ενίσχυση της χωρικής εξειδίκευσης
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@ Τάσεις αύξησης του µη ενεργού οικονοµικά
πληθυσµού.
@ Αδυναµία διαφοροποίησης. δραστηριοτήτων του
πρωτογενή τοµέα (πλην µαστίχας).

@ Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών ως η
πλέον αποµακρυσµένη Περιφέρεια της Ε.Ε.
@ Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών και περιοχών
µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
@ Έλλειψη χωροταξικής οργάνωσης και
θεσµοθέτησής της.

@ Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών ως η
πλέον αποµακρυσµένη Περιφέρεια της Ε.Ε.
@ Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών και περιοχών
µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
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2.5.

Συµπεράσµατα: Αναπτυξιακά Προβλήµατα, Ανάγκες και Ιεράρχησή
τους

2.5.1.

Κωδικοποίηση προβληµάτων σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας Κρήτης –
Νήσων Αιγαίου

Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης µε συνδυασµό µε την ανάλυση SWOT της Χωρικής
Ενότητας οδηγούν στα παρακάτω κοινά προβλήµατα τα οποία, κωδικοποιούνται ως
ακολούθως:
Πρ.1: Ύπαρξη σηµαντικών διαπεριφερειακών, ενδοπεριφερειακών και ενδονησιωτικών
ανισοτήτων, µεταξύ των οποίων και ανισοκατανοµή ανθρώπινων και φυσικών πόρων και
υποδοµών.
Πρ.2: ∆υσχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω του
νησιωτικού και αποµονωµένου χαρακτήρα των Περιφερειών.
Πρ.3: Συνεχόµενες ελλείψεις σε υποδοµές µεταφορών µε υψηλό κόστος µεταφοράς και
χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Πρ.4: Χωρική ανισοκατανοµή κάλυψης των αναγκών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, οι
οποίες πολλαπλασιάζονται τη θερινή περίοδο.
Πρ.5: Μειωµένη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και δυσκολίες στην ένταξη
άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας.
Πρ.6: Σηµαντικές αποκλίσεις µορφωτικού επιπέδου διαπεριφερειακά και υστέρηση σε
σύγχρονες υποδοµές εκπαίδευσης.
Πρ.7: Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα, µικρός βαθµός εξειδίκευσης των απασχολουµένων
και έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στις επιχειρήσεις. Χαµηλή ενσωµάτωση πτυχιούχων
και επιστηµόνων στην τοπική παραγωγική και κοινωνική βάση.
Πρ. 8: Έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις στις «αναπτυγµένες ζώνες» λόγω αστικής και
τουριστικής ανάπτυξης.
Πρ. 9: Μη συστηµατική προσέγγιση στη διαχείριση και εξασφάλιση υδάτινων πόρων.
Πρ.10: Μικρός βαθµός ανάπτυξης διατοµεακών και ενδοτοµεακών συνεργιών (δικτυώσεις,
συµπράξεις), µε στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τη «γέννηση» επιχειρηµατικών ιδεών
κ.λπ.
Πρ.11: Μη εκσυγχρονισµένες µέθοδοι παραγωγής και προώθησης στον πρωτογενή τοµέα,
χαµηλές επενδύσεις στο δευτερογενή και ελλειµµατική διασύνδεσή τους.
Πρ.12: Χαµηλό επίπεδο σύγχρονης και «καθιερωµένης» επιχειρηµατικότητας, απουσία
εκσυγχρονισµού στις επιχειρήσεις και αδυναµία ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας.
Πρ.13: «Ρηχή» επιχειρηµατικότητα. Μικρή έως µηδενική διάχυση των αποτελεσµάτων της
έρευνας και χρήσης ΤΠΕ στην επιχειρηµατική κοινότητα.
Πρ.14: Χαµηλός βαθµός προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, στατική κατανοµή των ΑΕΠΚ.
Πρ.15: Άνιση
απασχόλησης.

διαπεριφερειακή

και

ενδοπεριφερειακή

κατανοµή

εισοδήµατος

και

Πρ.16: Χωρική και χρονική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, χαµηλή
αξιοποίηση πολιτισµικών πόρων σε σχέση µε τις υπάρχουσες δυνατότητες και εξάρτηση του
τουριστικού µοντέλου από το πρότυπο «µαζικού τουρισµού».
Πρ.17: Μη καλυπτόµενες ενεργειακές ανάγκες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, µικρή
χρήση ΑΠΕ, εξάρτηση από το πετρέλαιο.
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2.5.2.

∆ιατύπωση και Ιεράρχηση Αναγκών και Στόχων σε επίπεδο Χωρικής
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου

Τα παραπάνω προβλήµατα, σε συνδυασµό µε την ανάλυση SWOT, οδηγούν στις παρακάτω
ανάγκες:
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 ενδόπεριφερειακά 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. ∆ιασύνδεση
της έρευνας και των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών µε την οικονοµία.
Αν. 13: ∆ηµιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-πανεπιστηµιακής συνεργασίας, για την
προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού και ανάπτυξη της καινοτοµίας
(τεχνολογικής και µη).
Αν. 14: ∆ιασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών.
Αν. 15: Εµπλουτισµός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση πολιτισµικών πόρων, µείωση της
εποχικότητας. Προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού µε χρήση των συγκριτικών φυσικών
πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής.
Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών θα αντιµετωπισθεί µέσω αξιοποίησης των συνεργιών που
απορρέουν από την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007-2013. 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 ∆ια 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
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Στόχου 1 και από τοµεακές παρεµβάσεις (αντίστοιχα από συνδυασµό των Ε.Π. Ψηφιακή
σύγκλιση και Ε.Π.: Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, από το Ε.Π.
Αρχική Εκπαίδευση και ∆ιαβίου 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 ∆ηµόσιας Υγείας, ανάπτυξης Υποδοµών στην Β’θµια και Γ’
θµια Περίθαλψη και άλλων συµπληρωµατικών κοινωνικών υποδοµών.
2.5.3.

Αντιστοίχιση Αναγκών Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου µε
Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

Στο παρακάτω πίνακα επιχειρείται η συσχέτιση και αντιστοίχιση των αναγκών της Χωρικής
Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» µε τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριµένα:
Οι ανάγκες 2, 4, 11, 12, 13, 14, και 15 ταξινοµούνται ως ανάγκες για την επένδυση στον
παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, καθώς αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξή τους
αποτελεί η αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Χωρικής Ενότητας,
η προβολή της ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισµού (Γενικός Στόχος 3) καθώς και η
βελτίωση της παραγωγικότητάς της (Γενικός Στόχος 2).

ΑΝΑΓΚΕΣ

Πίνακας 34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Επένδυση
στον
παραγωγικό
τοµέα
της
οικονοµίας

Συσχέτιση αναγκών Χωρικής Ενότητας Κ-ΝΑ µε προτεραιότητες ΕΣΠΑ
Κοινωνία της
Γνώσης και
Καινοτοµία

Απασχόληση
και κοινωνική
συνοχή

Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και
των Περιφερειών
ως τόποσ
επενδύσεων,
εργασίας και
διαβίωσης

Χ

Χ
Χ
χ

Χ
Χ
χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Θεσµικό
περιβάλλον

Χ

Χωρική
διάσταση
της
Στρατηγικής

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Οι 6, 10, 11, 12, 13, 14 15 αποτελούν ανάγκες για την ενίσχυση της καινοτοµίας και της
κοινωνίας της γνώσης, καθώς αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους αποτελούν:
1. η ενίσχυση της ’Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης των περιφερειακών οικονοµιών
2. η αξιοποίηση των ΤΠΕ και επικοινωνιών.
Ανάγκες που αντιστοιχούν στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής είναι οι 1-6, 10, 11, 13, και 15.
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»
επιτυγχάνεται µέσω των αναγκών 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13, 14, 15, καθώς µέσω της
κάλυψης τους θα ενισχυθεί σηµαντικά:
1. η αύξηση της εισροής επενδύσεων
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2. η συγκράτηση του πληθυσµού ενδοπεριφερειακά
3. ο εκσυγχρονισµός των φυσικών και τεχνολογικών υποδοµών
4. η συµβολή του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την
αειφόρο ανάπτυξη
5. η αειφορική προσέγγιση στην περιβαλλοντική πολιτική
6. ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος ενδο περιφερειακά και διαπεριφερειακά.
Οι 1, 2, 3, 5 και 7 δηµιουργούν µια οµαδοποίηση αναγκών σχετικών µε τη βελτίωση της
διακυβέρνησης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων (βελτίωση θεσµικού περιβάλλοντος).
Τέλος, ως ανάγκες ενίσχυσης της χωρικής διάστασης της στρατηγικής χαρακτηρίζονται
1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 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 στη χωρική ενότητα.
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3.

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο 2007 – 2013

3.1.

Αναπτυξιακό Όραµα και Στρατηγική της Χωρικής Ενότητας Κρήτης
– Νήσων Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη αποτελεί διακριτή στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Η επίτευξη και διατήρηση της περιφερειακής
ανάπτυξης της χώρας εστιάζεται στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για πραγµατική
σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών στο ευρωπαϊκό µέσο όρο σε όρους κοινωνικής,
οικονοµικής και χωρικής συνοχής. Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, η περιφερειακή
ανάπτυξη συνδέεται µε την ταυτόχρονη επίτευξη δύο στόχων:
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών στο πλαίσιο του διεθνούς και
ευρωπαϊκού καταµερισµού του ανταγωνισµού και της επιχειρηµατικότητας και
τη διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής της χώρας για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 συµπυκνώνεται στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας,
στη διασφάλιση καλύτερου επιπέδου ποιότητας ζωής, στην αύξηση της απασχόλησης και στη
µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης.
Στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που δηµιουργείται, η Χωρική Ενότητα Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα έντονα προβλήµατα προσπελασιµότητας, να
διαφυλάξει και να αξιοποιήσει µε βιώσιµο τρόπο τους σηµαντικούς περιβαλλοντικούς,
πολιτισµικούς και τουριστικούς πόρους, ο µοναδικός συνδυασµός των οποίων αποτελεί το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των υπό αναφορά Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
αυξήσει την ελκυστικότητά της ως τόπου επενδύσεων, επιχειρηµατικότητας, αλλά και ως
τουριστικού προορισµού.
Η κοινή στρατηγική της χωρικής ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου εντάσσεται κατά βάση
σε δύο περιοχές ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών (αντιστοίχιση της ανάλυσης
εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του κεφαλαίου 1):
1. στην ενεργό και βιώσιµη ενσωµάτωση των Περιφερειών της χωρικής ενότητας
Κρήτης - Νήσων Αιγαίου στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι, προβάλλοντας µία διακριτή
και αναγνωρίσιµη «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα». Ειδικότερα:
•

Οι τρεις διοικητικές Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου»
παρουσιάζουν µία δυναµική εξωστρέφεια, η οποία εκτός από ιστορικούς λόγους,
διευρύνεται λόγω των τουριστικών και των εµπορικών ροών, που απορρέουν από τον
τουρισµό και τις συναφείς προς αυτόν δραστηριότητες.

•

Οι τεχνολογικές µεταβολές ευνοούν αυτή την εξωστρέφεια. Η ανάπτυξη των
ευρωµεσογειακών σχέσεων και οι ευρωπαϊκές σχέσεις «καλής» γειτονίας (ΕΝΡΙ),
συµβάλλουν σε αυτή την προοπτική37, δηµιουργώντας ευκαιρίες για την ανάδειξη των
νησιών του Αιγαίου ως ελκυστικού πόλου γνώσης και επενδύσεων, σε περισσότερα
πεδία δραστηριοτήτων από αυτά που παρουσιάζονται σήµερα.

•

Περαιτέρω, η σταδιακή µετατόπιση του παραδοσιακού εµπορίου από τη γεωγραφική
κλίµακα στον κυβερνοχώρο, δηµιουργεί σηµαντικές µεταβολές στην ανθρώπινη
οργάνωση και µειώνει τη σηµασία της χωροθέτησης, ιδιαίτερα όταν οι επιχειρηµατικές
δραστηριότητες διακρίνονται από υψηλή προστιθέµενη αξία. Έχει µεγαλύτερη σηµασία η
πρόσβαση στην πληροφορία, παρά η φυσική ανταλλαγή ενός προϊόντος. Η αλυσίδα αυτή

37 Από την µία πλευρά, η Μεσογειακή Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου (1η Ευρω-Μεσογειακή Υπουργική Συνάντηση
ECOFIN / Ραµπάτ-Σκιράτ, Ιούνιος 2005 και 2η στο Ντούνταλκ τον Απρίλιο 2005 για την ΚτΠ στοχεύει : 1. στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηµατικού τοµέα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες των ΜΜΕ,
2. στην προώθηση των επενδύσεων, 3. στη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης βιοµηχανικών και άλλων
προϊόντων και, 4. στην προώθηση της καινοτοµίας και την κοινωνίας της πληροφορίας στον µεσογειακό χώρο. Από
την άλλη, η Ευρωπαϊκή Πολιτικής Γειτονίας (ΕΝΡI) για τη συνεργασία για την περαιτέρω οικονοµική ολοκλήρωση
ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν οφέλη για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
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διαµορφώνει διαφορετικά κριτήρια για την επιλογή εγκατάστασης νέων επενδύσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, οι νησιωτικές περιοχές µπορούν να διεκδικήσουν την εγκατάσταση νέων
επιχειρήσεων και να προσελκύσουν νέες δραστηριότητες, προσφέροντας υψηλή ποιότητα
ζωής, ανθρώπινο δυναµικό µε τις απαραίτητες δεξιότητες και, βεβαίως, σύγχρονες
υποδοµές µε έµφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ.
2. στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των νησιών, τα οποία
διαµορφώνουν κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τα οποία συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
•

Ευαισθησία σχετικά µε την ανάδειξη και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων.

•

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

•

Ευνοϊκή στρατηγική θέση της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου στον κοινωνικοοικονοµικό χώρο της Μεσογείου.

•

Σηµαντική συµµετοχή του τουριστικού τοµέα στην οικονοµία της Χωρικής Ενότητας και
διεθνούς εµβέλειας ύπαρξη τουριστικών και πολιτιστικών πόρων.

•

Στην τουριστική ανάπτυξη µε δυνατότητες εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος,
ανάδειξης νέων προϊόντων, ισόρροπης κατανοµής της επισκεψιµότητας και προσέλκυσης
συνδυασµένων επενδύσεων και µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

•

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

•

Πολύ-λειτουργικό δίκτυο «ζωντανών» αστικών κέντρων, µε συγκροτηµένη ιεράρχηση στο
περιφερειακό κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι και συγκεκριµένους, αλλά και αναδυόµενους
πόλους ανάπτυξης.

•

Ευρεία ποικιλία και προβεβληµένα τοπικά ποιοτικά προϊόντα.

•

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

•

Φυσική αύξηση πληθυσµού αλλά και προσέλκυση πληθυσµού από τις περιοχές εντός και
εκτός της χώρας, ευέλικτες και ανοιχτές αγορές εργασίας σε συνδυασµό µε ανυπαρξία
σηµαντικών προβληµάτων κοινωνικής συνοχής.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο βαθµός αξιοποίησης των ανωτέρω συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων µειώνεται από την ένταση των ενδο- περιφερειακών ανισοτήτων. Η
πρόκληση του «Multi-objective» Προγράµµατος εστιάζεται στο κατάλληλο µείγµα στρατηγικής
και παρεµβάσεων για την µεγιστοποίηση του επιθυµητού αποτελέσµατος (πολιτικές εστίασης,
βλέπε και ενότητα 3.2.1 ).
Τα
παραπάνω
αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά
στην
ουσία
περιγράφουν
την
πολυπαραγωγικότητα των νησιών (Total Factor Productivity – TFP), η οποία ενισχύεται όχι
µόνο από την διεισδυτικότητα των τεχνολογικών αλλαγών στα νησιά του Αιγαίου και την
Κρήτη, αλλά και από τον συνεχή εµπλουτισµό και αξιοποίηση της γνώσης, η οποία αξιοποιεί
ποικίλες πηγές. Με µια ευρύτερη προσέγγιση, οι προσδιοριστικοί παράγοντες αύξησης της
πολυπαραγωγικότητας των τοπικών οικονοµιών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων
Αιγαίου αναδεικνύουν ένα πολυλειτουργικό πρότυπο ανάπτυξης,38 το οποίο περιλαµβάνει
ευελιξία των αγορών συντελεστών παραγωγής, αγαθών και υπηρεσιών, βελτιώσεις στην
ποιότητα και την παραγωγικότητα των δηµοσίων αγαθών και των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις, αλλά και βελτιώσεις στην ποιότητα της
κυβερνητικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων θεσµικών και διοικητικών αλλαγών. Η

38 Βλ. και ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4.
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ευαισθητοποίηση και κινητικότητα των τοπικών αρχών και εταίρων προάγει σηµαντικά αυτή
την πολυπαραγωγικότητα και, κυρίως, την «διαχέει» στις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες.
Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση σε σχέση µε τα φυσικά µειονεκτήµατα της
Χωρικής Ενότητας και σε συνδυασµό µε τα κοινά αναπτυξιακά δεδοµένα συνάγεται ότι οι
τρεις νησιωτικές Περιφέρειες αντιµετωπίζουν στην 4η προγραµµατική περίοδο δύο κοινές
στρατηγικές προκλήσεις:
•

την αξιοποίηση του µεταβαλλόµενου διεθνούς περιβάλλοντος (τεχνολογικές αλλαγές
ιδιαίτερα στους τοµείς των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τη βαρύτητα των
υπηρεσιών στο σχηµατισµό του εθνικού πλούτου, στη 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 και βιώσιµης
αναπτυξιακής πορείας που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωµίας τους και των
χαρακτηριστικών τους σε βάθος χρόνου, βελτιώνοντας την ελκυστικότητά τους.

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί, το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής
Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» διαµορφώνεται:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης
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) εστιάζουν στην εφαρµογή
«επιταχυντικών αναπτυξιακών πολιτικών» (growth-accelerating/expansionary policies) στη
χωρική ενότητα, δηλαδή µε συνδυασµό διεύρυνσης του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και
διατήρησης – διεύρυνσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων:
Ισχυρά Σηµεία
1.
2.
3.
Ευκαιρίες
4.
5.
6.

Στρατηγικοί Στόχοι
Βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές
της Χωρικής Ενότητας
Προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και σύνδεσή τους µε την
επιχειρηµατικότητα
∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών
υποδοµών, έµφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών
ενέργειας
Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής
Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας
της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηµατικών και
επενδυτικών δραστηριοτήτων
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 (βλ. ενότητα 3.2.1).
Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι αντιστοιχίζονται ευθέως µε τους αντίστοιχους του ΕΣΠΑ
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(Ενότητα 4.1).
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.

Η ανωτέρω στρατηγική ικανοποιείται από τους Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος,39 οι
οποίοι συνδέονται µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ ως εξής:

1

ος

2

ος

3

ος

4
5

ος

ος

6

ος

7

ος

8

ος

Πίνακας 35
Συνάφεια Γενικών Στόχων ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ µε Γενικούς Στόχους ΕΣΠΑ
Γενικοί Στόχοι
Γενικοί Στόχοι
ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΠΑ
ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Βελτίωση της προσπελασιµότητας
(ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής)
∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων
Ενσωµάτωση της αειφορίας στις
αναπτυξιακές επιλογές και παρεµβάσεις σε
συνδυασµό µε την προστασία του
ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της
χωρικής ενότητας
Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και
ενδυνάµωση των εξωστρεφών
συνεργασιών
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας,
καλλιέργεια της καινοτοµίας, προσέλκυση
επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας
και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών
και πολιτισµικών πόρων
Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων και των αναπτυξιακών
ιδιαιτεροτήτων
Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ
αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και
ανάδειξη πόλων ανάπτυξης

13, 14
10

15, 16

4, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6
3,17
Οριζόντιες Συνέργιες &
Περιφερειακή διάσταση –
Χωρική στρατηγική ΕΣΠΑ
Οριζόντιες Συνέργιες &
Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη –
Πόλοι Ανάπτυξης

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

39 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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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
•

Οι παραπάνω Γενικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι της Περιφέρειας αναλύονται περαιτέρω σε
Ειδικούς Στόχους ως ακολούθως:

•

∆ηµιουργία και λειτουργία ολοκληρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών επιβατών
και φορτίων

•

Ενίσχυση της έρευνας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και σύνδεση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων µε την παραγωγική διαδικασία και επιχειρηµατικότητα.

•

Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

•

Αναβάθµιση του τουρισµού

•

Προστασία - Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού αποθέµατος

•

Αστική ανάπτυξη

•

Ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών περιοχών

•

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
•

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

•

∆ιαµόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

•

Ενδυνάµωση της χωρική συνοχής και στήριξη των συνεργασιών (ενδοπεριφερειακών και
δια-περιφερειακών)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας

•

Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών – διανησιωτικών και ενδονησιωτικών / τοπικών
ανισοτήτων

3.2.

Εξειδίκευση Οράµατος και Στρατηγικής στις Περιφέρειες

3.2.1.

Εξειδίκευση των στρατηγικών επιλογών στο πλαίσιο της χωρικής
στόχευσης των Περιφερειών του Στόχου 1 και του Στόχου 2 της Χωρικής
Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Η στρατηγική της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου συνίσταται στη δηµιουργία των
προϋποθέσεων για την ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των αναπτυξιακών επιλογών, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την περιφερειακή ανάπτυξη κατά την περίοδο 2007-2013, ο
οποίος είναι σύµφωνος µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 και διαφοροποιείται από τα προηγούµενα
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
δίνοντας
µεγαλύτερη έµφαση στην καινοτοµία, στην
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επιχειρηµατικότητα, στη γνώση, στην παιδεία και στον πολιτισµό, στο περιβάλλον και στη
διοικητική ανασυγκρότηση.
’Οσον αφορά στα σηµαντικά προβλήµατα που έχουν ήδη διαφανεί (λ.χ. προσπελασιµότητα
και ανισότητες, αποµόνωση, περιβάλλον, παραγωγική διάρθρωση κ.λπ.), επιβάλλονται
«πολιτικές εστίασης» για την ταχύτερη αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων στις
Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, µέσω των οποίων αναµένεται να επιταχυνθεί η
ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα, η «επιβραδυντική δράση» των παραµέτρων που µειώνουν
την αποτελεσµατικότητα των ασκούµενων αναπτυξιακών πολιτικών, θα περιορισθεί. Οι
πολιτικές πάντως που θα αναδειχθούν στο σύνολο των Περιφερειών του Στόχου 1 θα είναι
ενιαίες και οµογενοποιηµένες, ενώ η εστίαση θα προβλέπεται και θα εφαρµόζεται µέσα από
τα «συστήµατα» που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του ΕΠΑΠ 2007-2013.
Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες του Στόχου 2 (ή φυσικής σύγκλισης ή σταδιακής
ένταξης ή phasing in), διαπνέονται θεωρητικά από οµογενοποιηµένα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά, στην περίπτωση όµως της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εµφανίζονται έντονα
φαινόµενα ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αντίστοιχα µε εκείνα των δύο λοιπών
περιφερειών που συνιστούν την Χωρική Ενότητα Κρήτης - Νήσων Αιγαίου. Η θετική
αναπτυξιακή επίδοση του Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να αναλύεται σε βάθος και οι πολιτικές να
αξιολογούνται συνεχώς. Η σταθεροποίηση και ενδυνάµωση των θετικών αναπτυξιακών
παραµέτρων αποτελεί την κύρια στρατηγική επιλογή, ενώ η µε βιώσιµο τρόπο επίλυση των
αρνητικών φαινοµένων, θα επιτρέψει την επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Η συγκεκριµένη χωρική στόχευση στο επίπεδο της Χωρικής Ενότητας συνδυάζεται µε την
γενικότερη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε την οποία, στις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες Περιφέρειες της χώρας θα δοθεί έµφαση στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας
των δυναµικών κλάδων, µε την ενίσχυση των υποδοµών, των θεσµικών µηχανισµών και των
οργανωτικών καινοτοµιών που κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω στήριξη της
ανάπτυξης. Στις Περιφέρειες µε µη ικανοποιητικό αναπτυξιακό δυναµισµό, ο σχεδιασµός της
πολιτικής για την νέα περίοδο επικεντρώνεται σε παρεµβάσεις µε ουσιωδέστερο αναπτυξιακό
περιεχόµενο µε βάση τα πλεονεκτήµατα και ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθώς και τις
εκτιµήσεις της οικονοµικής απόδοσης των µέτρων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτές.
3.2.2.

Εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών επιλογών του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων
Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης: Ο στρατηγικός στόχος - όραµα «Κρήτη Κέντρο Οικονοµίας και Έρευνας
στη Ν.Α. Μεσόγειο» που είχε τεθεί στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους
επαναπροσδιορίζεται σε «Ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή της
Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, της χρήσης
προηγµένων τεχνολογιών και καινοτοµίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της» λαµβάνοντας υπόψη:
•

τις διεθνείς εξελίξεις,

•

τις δυνατότητες της τοπικής οικονοµίας,

•

τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις πολιτικές Συνοχής,

•

τις τρεις βασικές αρχές του ΕΣΠΑ: ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού

Το παραπάνω όραµα βασίζεται στις εξής παραµέτρους:
•

τη δυνατότητα ανάδειξης του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη
περιοχή, µε δεδοµένη την ύπαρξη άλλων ισχυρών και ήδη ανεπτυγµένων λιµανιών, τόσο
στην ανατολική όσο και στην κεντρική Μεσόγειο. ∆ιαρθρωτικές αλλαγές που
προωθούνται στη λειτουργία του λιµένος, σε συνδυασµό µε τις επενδύσεις που
πραγµατοποιούνται, δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς του.

•

τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της Κρήτης που προσδιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής
της ως οικονοµικού κέντρου, µε βάση τη σύνθεση της τοπικής παραγωγής, τις
εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες βασικών τοπικών παραγωγικών µονάδων και
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τα σηµερινά στοιχεία προέλευσης-προορισµού εµπορευµάτων. Οι αναβαθµισµένες
υπηρεσίες και συγκεκριµένα ο τουρισµός και οι προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης
(έρευνα-µεταφορά, τεχνολογία-τηλεπικοινωνίες) αποτελούν τη βάση για εξωστρεφείς
προσανατολισµούς της τοπικής οικονοµίας.
•

τις στρατηγικές που ακολουθούν άλλα ανταγωνιστικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή και
τις επιλογές που κάνουν για να σταθεροποιήσουν ή και να διευρύνουν τον ρόλο τους στην
ευρύτερη περιοχή.

•

Ο παραπάνω αυτός στόχος ως προς το ρόλο της Κρήτης στη Ν.Α. Μεσόγειο, µετά και την
ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας στην ΕΕ, επαναπροσδιορίζεται σε σχέση µε
συγκεκριµένους πλέον άξονες συνεργασίας και αλληλεγγύης τους οποίους η νέα
στρατηγική της Κρήτης θα κληθεί να εξυπηρετήσει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
υπάρχουσες συνεργασίες µε την Κύπρο στο πλαίσιο και της Κ.Π. INTERREG. Όµως και
σε αυτή την περίπτωση ο νέος στόχος στηρίζεται σε εδραιωµένους τοµείς της τοπικής
οικονοµίας και εξυπηρετείται από καλά προγραµµατισµένες υποδοµές και δράσεις που
εξασφαλίζουν λειτουργικές συνδέσεις. (τηλεπικοινωνιακές – συγκοινωνιακές - οικονοµικές
– πολιτισµικές).

Τα µεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων εκτιµάται ότι
υπάρχουν:
•

Στον τουρισµό και τον πολιτισµό, µε βελτίωση των πυλών εισόδου-εξόδου, ανάδειξη του
φυσικού, πολιτισµικού και ιστορικού περιβάλλοντος, καθώς και µε την εφαρµογή των
νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στον τοµέα του
τουρισµού, η διασφάλιση κρίσιµου βιώσιµου µεγέθους και δικτυώσεων αποτελεί
προϋπόθεση για την περεταίρω ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα προωθείται µε επιτυχία το
άνοιγµα νέων αγορών στον τοµέα του τουρισµού. Επιπλέον , προϋποθέσεις ανάπτυξης
του τουριστικού τοµέα είναι η δηµιουργία τουριστικών προϊόντων που απευθύνονται σε
ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (ειδικές µορφές τουρισµού), ο σαφής προσδιορισµός του
επιδιωκόµενου ρόλου της Περιφέρειας στο ενιαίο Ευρωπαϊκό και ευρύτερο Μεσογειακό
χώρο και η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

•

Στις προηγµένες υπηρεσίες, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών καθώς
και στη βιοτεχνολογία.

•

Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρεται και στην Λευκή Βίβλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», η
Κρήτη θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως «πιλοτική» Περιφέρεια, κέντρο ανταλλαγής
εµπειριών και µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για εκτεταµένες εφαρµογές
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη και την Μεσόγειο.

•

Στη γεωργία, εφόσον εξασφαλισθούν εφαρµογές συστηµάτων ειδικής ποιότητας σε
επιλεγµένα τοπικά προϊόντα και βελτίωση του συστήµατος τυποποίησης, διακίνησης και
προώθησης των προϊόντων. Με δεδοµένες τις διαφοροποιήσεις στα καταναλωτικά
πρότυπα αλλά και στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, η έµφαση πρέπει να δοθεί κατά κύριο λόγο
στην σταθερότητα της ποιότητας στην τυποποίηση, στην εκµετάλλευση του θεσµού της
«ονοµασίας προέλευσης», στην βιολογική γεωργία και στην επιθετική πολιτική
προώθησης µε τη δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων διανοµής στο εσωτερικό και το
εξωτερικό.

Όσον αφορά στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, προτεραιότητα της Περιφέρειας
Κρήτης είναι η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδοµής σε σχέση µε τη διαχείριση των
υδατικών πόρων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και η προστασία και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα ληφθεί µέριµνα για την ασφαλή διάθεση
των στερεών και υγρών αποβλήτων για το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας, και θα
διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για το «κλείσιµο» και την αποκατάσταση όλων των
ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑ∆Α) που υπάρχουν.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι για την εφαρµογή όλων των προαναφεροµένων, είναι απαραίτητος ο
σχεδιασµός και η άσκηση ενεργού πολιτικής για το ανθρώπινο δυναµικό της Περιφέρειας
αλλά και των οικονοµικών µεταναστών.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας Νοτίου
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Αιγαίου στηρίζονται στη δυναµική δηµογραφική της εικόνα, στο εξαιρετικό φυσικό και
δοµηµένο περιβάλλον της, στους τουριστικούς και πολιτισµικούς πόρους διεθνούς εµβέλειας
καθώς και στην παραδοσιακή νησιωτική κουλτούρα εξωστρέφειας που τη χαρακτηρίζουν. Οι
δυνατότητες που διαφαίνονται στην επερχόµενη δεκαετία και είναι δυνατόν να τις αξιοποιήσει
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζονται:
•

στη διεθνή ζήτηση για ειδικές µορφές τουρισµού

•

στις εφαρµογές νέων τεχνολογιών επικοινωνίας

•

στην απελευθέρωση των αγορών συγκοινωνιών, ενέργειας και επικοινωνιών

•

στο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
για την επόµενη προγραµµατική περίοδο (Περιφέρεια Στόχου 2)

Κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.
Η επιλογή αυτή αφορά όλους τους παραγωγικούς τοµείς και στοχεύει στην περαιτέρω
ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονοµίας της Περιφέρειας. Επικεντρώνεται στον
τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στον τουρισµό, όπου η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό
πλεονέκτηµα, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και τη
διαφοροποίησή του, µε αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Παράλληλα θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να στηριχθεί σ’ ένα νέο,
δυναµικό και “πρωτότυπο” πόλο ανάπτυξης, που αφορά στην έρευνα και την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
Η επιλογή αυτή, ως προτεραιότητα ανάπτυξης κατά την νέα προγραµµατική περίοδο, θα γίνει
αφορµή να προωθήσει άµεσα την διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και αναµένεται
µακροπρόθεσµα να καταστήσει το Νότιο Αιγαίο ένα σύγχρονο Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογίας διεθνούς εµβέλειας. Έτσι η “στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή” της Περιφέρειας
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 διατυπώνεται ως εξής: «Ποιότητα στο
τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας
και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας», ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο
ανταγωνιστική Περιφέρεια της Ελλάδας.
Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αποτελούν:
•

Η βελτίωση της προσπελασιµότητας, που αποτελεί και ιδιαίτερο πρόβληµα λόγω της
πολυνησιακής µορφής της Περιφέρειας. Η προσπελασιµότητα ερµηνεύεται τόσο σαν
χωρική πρόσβαση όσο και σαν δυνατότητα βελτιωµένης πρόσβασης των κατοίκων και
επισκεπτών σε υπηρεσίες.

•

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή, η συγκράτηση κρίσιµου µεγέθους
πληθυσµού και παραγωγικών ηλικιών αλλά και η αναβάθµισή του (από άποψη
κατάρτισης και ειδικοτήτων) ώστε να στηρίξει την επιθυµητή ανάπτυξη.

•

Η εξασφάλιση της αειφορίας των πόρων, που σηµαίνει συνετή διαχείριση και αξιοποίησή
τους.

•

Η βελτίωση της λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, χωρίς την οποία δεν µπορεί να
υπάρξει οµαλή ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.

•

Η παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας.

Υπογραµµίζεται ότι, όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, οι ανάγκες σε έργα
αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία
91/271), θα καλυφθούν στο σύνολό τους από πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, συµπεριλαµβανοµένων
και των έργων “γέφυρας” της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.
Το σύνολο των προβλεπόµενων έργων διαχείρισης απορριµµάτων (νέοι ΧΥΤΑ, ΣΜΑ), καθώς
και η αποκατάσταση των ΧΑ∆Α, προβλέπεται να καλυφθούν από πόρους του Ταµείου
Συνοχής.
Από το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου προβλέπονται συµπληρωµατικές παρεµβάσεις για την
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε εκσυγχρονισµούς και βελτιώσεις υφισταµένων έργων
αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, οικισµών Β’ και Γ’ προτεραιότητας, καθώς
και σε έργα διαχείρισης λυµέτων σε παραθαλάσσιους οικισµούς.
Η επιτυχία του νέου σχεδιασµού έγκειται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
των περιοχών και στην προστασία του φυσικού και πολιτισµικού πλούτου, προκειµένου να
επιτευχθεί το ποιοτικό άλµα, το οποίο θα οδηγήσει στην πραγµατοποίηση της αναπτυξιακής
επιλογής της Περιφέρειας.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Από την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης, προκύπτει η
ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική
αυτή θα πρέπει να καθοδηγείται από το αναπτυξιακό δυναµικό σε τοµείς της πολιτικής και
δράσεις που η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µπορεί να αξιοποιήσει και, κυρίως να µετατρέψει
το µέχρι σήµερα συγκριτικό µειονέκτηµά της, που είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας της, σε
συγκριτικό πλεονέκτηµα, στηριζόµενη παράλληλα στα αντικειµενικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατά της, όπως:
•

Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της Περιφέρειας, πόροι οι οποίοι δεν έχουν
πληγεί από τις µέχρι σήµερα ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, δηµιουργούν προϋποθέσεις
για διεύρυνση, εµπλουτισµό και διαφοροποίηση κυρίως του τουριστικού προϊόντος, αλλά
και την εν γένει αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.

•

Την υψηλή ποιότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων µε την κατάλληλη
διαδικασία µεταποίησης και εµπορίας, η οποία δηµιουργεί σηµαντικές προοπτικές
βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη
διασύνδεση των τοµέων κλάδων στο σύνολο της παραγωγικής / οικονοµικής
δραστηριότητας, έτσι ώστε να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παραγωγικών
δραστηριοτήτων.

•

Τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας ο οποίος µε την σταδιακή βελτίωση του εκπαιδευτικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων του δηµιουργεί σηµαντικά θετικές προοπτικές / δυνατότητες
ανάληψης παραγωγικών / επιχειρηµατικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών για
αυτοτροφοδοτούµενη / αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας.

•

Την ύπαρξη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και την επί πολλά έτη δραστηριοποίησή του, µε
παράλληλο υψηλό βαθµό ενσωµάτωσής του στον κοινωνικό και δηµόσιο ιστό της
Περιφέρειας. Το πλεονέκτηµα αυτό δηµιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές σύνδεσης του
Πανεπιστηµίου και µε το παραγωγικό / επιχειρηµατικό ιστό της Περιφέρειας για τη
µεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρµογή καινοτοµιών στην παραγωγική και διοικητική
λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µε την παράλληλη ανάπτυξη έρευνας και
τεχνολογίας προσβάσιµης στη παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές ανάγκες της
Περιφέρειας.

•

Την οµοιογένεια του πληθυσµού της Περιφέρειας και τα κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά του, βασισµένα σε ιστορικοπολιτισµικά στοιχεία, τα οποία δηµιουργούν
ελκυστικό κοινωνικό πρότυπο για ανάπτυξη παραγωγικών και κοινωνικο-πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απαιτεί το κατάλληλο µείγµα
Πολιτικής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας που θα συµβάλει στην επιτάχυνση
του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση
της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στον εξωστρεφή
προσανατολισµό της οικονοµίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, µε παράλληλη
άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και τοπικών / ενδονησιωτικών κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων.
Συνακόλουθα, ο Γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
είναι η άµβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και η ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς
της, µε τη διεύρυνση / µεγέθυνση και αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης.
Η προαναφερόµενη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας βασίζεται στους
παρακάτω πυλώνες / αναπτυξιακές προτεραιότητες:
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•

Εξωστρέφεια της παραγωγικής της δραστηριότητας και αύξηση της ελκυστικότητάς της,

•

Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής,

•

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

Αυτοί οι πυλώνες µε τις επιµέρους θεµατικές/ τοµεακές παρεµβάσεις και µε εστίαση στη
νησιωτική και χωρική / τοπική - χωρική διάσταση στα µεγάλα νησιά, εξασφαλίζουν την
αειφόρο / αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη της Περιφέρειας, µε βασικό συστατικό της στόχο
την άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και εσωτερικών / ενδονησιωτικών τοπικών ανισοτήτων.
Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων
που αυτός βασίζεται, θα πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή δράσεων που θα
χρηµατοδοτηθούν:
•

Από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Βορείου Αιγαίου, 2007-2013, το οποίο
συγχρηµατοδοτείται µόνο από το ΕΤΠΑ και το οποίο αποτελεί µέρος του ενιαίου
Περιφερειακού Προγράµµατος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

•

Από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα
Ταµεία της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι:

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ταµείο Συνοχής (Τ.Σ.)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)
•

Από τα, µε αµιγώς εθνικούς πόρους, χρηµατοδοτούµενα έργα, εντασσόµενα στο Εθνικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης, 2007-2013.

Όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, βασικός κορµός του Στρατηγικού Σχεδιασµού του συγχρηµατοδοτούµενου
από το ΕΤΠΑ Προγράµµατος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι η ανάδειξη και η βιώσιµη
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλα τα
νησιά της Περιφέρειας, µε παράλληλη διεύρυνση, αναβάθµιση και διαφοροποίηση του
τουριστικού της προϊόντος, στο πλαίσιο της γενικότερης διαφοροποίησης του παραγωγικού
της προτύπου.
Για την επίτευξη της σχεδιαζόµενης προαναφερόµενης βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού
και του πολιτισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κρίσιµες προϋποθέσεις είναι η
προστασία του περιβάλλοντος µε τις ανάλογες υποδοµές και δραστηριότητες, καθώς και η
αναβάθµιση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, σε όλη την έκταση της
Περιφέρειας, µε παράλληλη διεύρυνση και αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών και
υπηρεσιών, µε ορθολογική χωροταξική κατανοµή στο σύνολο των νησιών της Περιφέρειας,
για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών και αναβάθµιση της ποιότητας
της ζωής των κατοίκων.
Ως εκ τούτου, ο Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράµµατος της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου εστιάζεται στην εξασφάλιση της ισόρροπης χωρικής / νησιωτικής και
οικονοµικής / παραγωγικής ανάπτυξης και αναβάθµισης του επιπέδου ζωής των
πολιτών της.
Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράµµατος και τις δράσεις µε τις οποίες
αυτός θα επιτευχθεί, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σκοπεύει να καλύψει κατά ένα σηµαντικό
βαθµό τις ανάγκες των εξής αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας
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•

Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων.

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, των τριών αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων, οι
οποίες λειτουργούν ως επί µέρους στρατηγικοί στόχοι, είναι οι παρακάτω
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του επιµέρους
στρατηγικού στόχου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής ως γενικοί στόχοι του
Προγράµµατος είναι:

Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση των οδικών και
λιµενικών µεταφορικών υποδοµών
Βελτίωση / ανάδειξη υποδοµών επιπέδου διαβίωσης, µε τη δηµιουργία υποδοµών υγείας,
εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αύξηση της
λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών
•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Για την αύξηση της εξωστρέφειας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, ως γενικοί στόχοι του
Προγράµµατος είναι:

Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στον παραγωγικό
εξοπλισµό, και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων,
Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόµενη στην προστασία και αξιοποίηση των
ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, προς την
κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, µε παράλληλη
αποτελεσµατική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της
Χώρας και στο εξωτερικό.
•

Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών – διανησιωτικών και ενδονησιωτικών / τοπικών
ανισοτήτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου / προτεραιότητας, οι βασικές
κατευθύνσεις πολιτικής / γενικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

Η ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση των οδικών και
λιµενικών µεταφορικών υποδοµών. Η εξειδίκευση αυτού του γενικού στόχου, στο επίπεδο
των Αξόνων Προτεραιότητας, προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης των προαναφερθεισών
ανισοτήτων, θα αποτυπωθεί µε την αναφορά επί της σκοπιµότητας, των υποδοµών αυτών,
τόσο για τη θαλάσσια σύνδεση των νησιών, µεταξύ τους, αλλά και µε άλλες περιοχές της
Χώρας, όσο και για την οδική σύνδεση των εσωτερικών ζωνών και των αγροτικών /
µειονεκτικών περιοχών κάθε νησιού, καθώς και µε την οδική σύνδεση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων των νησιών µε υφιστάµενους οδικούς άξονες ή / και λιµάνια, αλλά και µε
διοικητικά και παραγωγικά κέντρα κάθε νησιού.
Η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, µε εξειδίκευση σε
ειδικούς στόχους που άπτονται των παρεµβάσεων στης χαµηλής ανάπτυξης περιοχές και
νησιά όπου σήµερα υφίστανται αναξιοποίητοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και υπάρχει
έλλειµµα κοινωνικών υποδοµών.
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στο παραγωγικό
εξοπλισµό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων σε σχετικά µικρή κλίµακα και
σύµφωνα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού ιστού .
Η στρατηγική του Προγράµµατος για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όσον αφορά στην
ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ενσωµατώνοντας τους στόχους του
εγκεκριµένου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων, το οποίο
ανταποκρινόµενο στις ανάγκες / απαιτήσεις για αειφόρο / βιώσιµη ανάπτυξη, 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 ΧΑ∆Α, 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
ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας προβλέπονται πέντε (5) µονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας και
Λιπασµατοποίησης, µε παράλληλα προγράµµατα διαλογής στην πηγή, καθώς επίσης και τρία
(3) Κέντρα Ανακύκλωσης, λαµβάνοντας υπ΄ όψη ότι ένα µέρος των δράσεων που
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περιλαµβάνεται στο ΠΕΣ∆Α υλοποιούνται κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006.
Οι προαναφερόµενοι επιµέρους Στρατηγικοί και Γενικοί στόχοι του Προγράµµατος, οι οποίοι
αποτελούν µέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, θα επιτευχθούν
µε τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.
Με δεδοµένο ότι, η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί µια οριζόντια
πολιτική της ΕΕ και λαµβάνοντας υπ’ όψιν 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 Πρόγραµµα του Βορείου Αιγαίου 20072013, διασφαλίζει:
•

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

•

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

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος
στον τοµέα αυτό πρόκειται να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα µε τον προσφορότερο δυνατό
τρόπο, προκειµένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου και να καθοριστούν
συγκεκριµένες δράσεις για το σκοπό αυτό. Οι δράσεις αυτές θα καθορισθούν µε απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013.

3.2.3.

Οι πόλοι ανάπτυξης ως µέσο προώθησης της στρατηγικής της Λισαβόνας

3.2.3.1.

Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας

Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα
προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά
κέντρα) στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου τους
ως κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή τους, της
υπαίθρου που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην
ακτίνα επιρροής τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων µπορεί να
λειτουργήσει και ως προωθητικός µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης.
Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση
µιας συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην
αναβάθµιση των πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της
Λισαβόνας.
Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της
ανάπτυξης στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων,
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την
ισόρροπη ανάπτυξη γενικότερα.
3.2.3.2.

Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων για την περίοδο 2007-2013.

Έννοια των πόλων ανάπτυξης
Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και
της απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου
εδαφικής ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα της χώρας,
µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και επιρροές
που ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά τους
συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση στη
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δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας,
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της
Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Πεδίο Εφαρµογής
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη
περίοδο προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις µέσα από
τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία.
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεµατικά
πεδία, αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Εαρινού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2006 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, την
Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα.
Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρηµένης
Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη:
∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.
Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική
διαδικασία.
Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες
δραστηριότητες.
Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις.
∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
απασχόληση.
Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση,
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση της
∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ).
∆ιαδικασία επιχειρησιακής
Χρονοδιάγραµµα.

εξειδίκευσης

της

στρατηγικής

των

πόλων

ανάπτυξης

–

Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008.
Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό και τη
διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής των πόλων ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1. Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες διαβούλευσης σε
κάθε µια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών
εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επιχειρήσεις,
επαγγελµατικές οργανώσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, κτλ).
Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση µε τους παραπάνω φορείς για το επιχειρησιακό
πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.
2. Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο
διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών
εταίρων, µε σκοπό την οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών
ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των
πόλων ανάπτυξης.
3. Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.
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Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και
την απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του
παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή συµπράξεις φορέων που
σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και βρίσκονται σε πρωτεύουσες
νοµών ή σε σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας. Η επιλογή των ολοκληρωµένων
σχεδίων ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης πρόσκλησης (2008)
θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 2008. Η επόµενη πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί µετά από
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών του πρώτου κύκλου.
3.2.4.

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στη Χωρική Ενότητα

Για τη χωρική ενότητα που καλύπτει το παρόν ΠΕΠ, ήδη το ΕΣΠΑ (κεφ 4.3.3) έχει οριοθετήσει
τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τόσο στο επίπεδο
κοινών για όλες τις περιφέρειες της χώρας στρατηγικών επιλογών (Γενικοί στόχοι 7,8,9 του
ΕΣΠΑ) όσο και µε εξειδικευµένες κατευθύνσεις ανά Περιφέρεια:
Σε γενικές γραµµές, η Κρήτη παρουσιάζει τα λιγότερα προβλήµατα σε ότι αφορά
απασχόληση, την ανεργία και την φτώχεια. Το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει περιορισµένα
προβλήµατα ανεργίας, απασχόλησης και φτώχειας, ενώ το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει
ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα ανεργίας, αλλά περιορισµένα προβλήµατα φτώχειας.
Η εξειδίκευση των παρεµβάσεων ανά διοικητική Περιφέρεια έχει ως εξής:
Περιφέρεια Κρήτης: Σύµφωνα µε τους σχετικούς δείκτες η Κρήτη βρίσκεται στη πρώτη θέση
σε ότι αφορά στην απασχόληση και στην ανεργία, ενώ ως προς το κίνδυνο έκθεσης σε
φτώχεια βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση καθώς ακολουθεί την Περιφέρεια Αττικής.
Έµφαση θα δοθεί στη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αποτελούν τον
εκσυγχρονιστικό κλάδο ως οικονοµίας του νησιού (διαφοροποιηµένος τουρισµός, έρευνα,
υπηρεσίες εκπαίδευσης και πολιτισµού και υγείας, διαφοροποίηση και καθετοποίηση της
αγροτικής παραγωγής) σε συνδυασµό µε την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών και
ανταγωνιστικών προϊόντων ώστε να ενδυναµωθούν, ταυτόχρονα, και οι δυναµικοί κλάδοι του
νησιού και οι παραδοσιακοί που συµβάλλουν ιδιαίτερα στη διατήρηση του περιβάλλοντος του.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Σύµφωνα µε τους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται σε ενδιάµεση θέση σε ότι αφορά την απασχόληση
και σε προνοµιακή θέση σε ότι αφορά την ανεργία. Ως προς την έκθεση στον κίνδυνο της
φτώχειας η Περιφέρεια βρίσκεται σε ενδιάµεση θέση.
Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από την ολοένα και αυξανόµενη σηµασία του τουρισµού στην
οικονοµία της, από πιέσεις αστικής και οικιστικής ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την θέση των
νησιών ως προς το µητροπολιτικό συγκρότηµα της Αθήνας- Αττικής και τους
ενδοπεριφερειακούς τουριστικούς πόλους και από τάσεις σύνδεσης των δραστηριοτήτων του
πρωτογενή µε τις τουριστικές δραστηριότητες µε την παραγωγή ποιοτικών τοπικών
προϊόντων. Στόχος της πολιτικής αποτελεί η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού στο πλαίσιο ενός παραγωγικού προτύπου που συνδυάζει την πολυαπασχόληση
και πολυλειτουργικότητα, µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων βιώσιµων επιχειρηµατικών
µονάδων και βελτίωση των υπηρεσιών.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως εξωτερικό σύνορο της
χώρας, ιστορικά υπέστη τις συνέπειες των αρνητικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
οι οποίες αποτυπώθηκαν και στο παραγωγικό της πρότυπο, ενώ σχετικά πρόσφατα η
Περιφέρεια γνωρίζει τις θετικές συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης και της αναθέρµανσης
των σχέσεων µε την άλλη πλευρά των συνόρων.
Όσον αφορά στην απασχόληση το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στην τελευταία θέση στο σύνολο
των Περιφερειών της χώρας, ενώ σε ότι αφορά την ανεργία στην ενδιάµεση κατηγορία.
Αντίθετα η Περιφέρεια βρίσκεται σε προνοµιακή θέση σε ότι αφορά την σχετική έκθεση στον
κίνδυνο της φτώχειας.
Η στρατηγική θα εστιάσει στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα µε τον εµπλουτισµό
προϊόντων, καθετοποίηση της παραγωγής ανταγωνιστικών και ποιοτικών προϊόντων, και µε
την ανάπτυξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης πολιτισµού και τουρισµού σε στενή σχέση µε τον
λοιπό νησιωτικό και ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και µε την άλλη πλευρά των
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συνόρων.
Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΠΕΠ θα
αντιµετωπισθούν για τη Χωρική Ενότητα των Περιφερειών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου
Αιγαίου, κυρίως στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ.

3.3.

Ανάλυση των Γενικών Στόχων – Τεκµηρίωση της Εσωτερικής
Συνέπειας της Στρατηγικής

Γενικός Στόχος 1:
διαπεριφερειακής)

Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και

Ο συγκεκριµένος Γενικός Στόχος έχει ως σκοπό να καλύψει κυρίως ανάγκες µεταφορικών
υποδοµών τοπικής κλίµακας στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 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), ενώ ειδικά για
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού των νησιών.
Προβλέπεται, ακόµα, η δυνατότητα χρηµατοδότησης υποδοµών αλιείας (π.χ. αλιευτικά
καταφύγια) όπου κρίνεται απαραίτητο, σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν
καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας).
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 Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας».
Για την αποφυγή υποβάθµισης του τοπίου, οι δράσεις που αφορούν σε λιµενικά έργα, να
εντάσσονται στο περιβάλλον σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης.
Ο ΓΣ 1 θα συµβάλλει:
•

•

•

•

Στη θεµατική προτεραιότητα 5: «Ελκυστικότητα της Ελλάδας & των Περιφερειών ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης», 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.
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.
Στην ΚΣΚΓ 1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση»
Στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι Ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν
τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»

Γενικός Στόχος 2: ∆ιασφάλιση 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 κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης θα επέλθει µέσω παρεµβάσεων στις κτηριακές
υποδοµές και τον εξοπλισµό. Ειδικότερα:
Α. Κτιριακές Υποδοµές:
•

Προσχολική Αγωγή (νηπιαγωγεία) µε προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών

•

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε προτεραιότητα κάλυψης ει δυνατόν το
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συνόλου των περιπτώσεων όπου λειτουργούν σχολικές µονάδες µε διπλά ωράρια.
•

Κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην
αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας
καθώς και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας.

Β. Υποδοµές σε εξοπλισµό
•

Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού,
ιδίως σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση
και στη δια βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας:
1. των ολοήµερων σχολείων
2. των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών σχολών
(ΕΠΑΣ)
3. της έρευνας και της καινοτοµίας

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.
Ο ΓΣ 2 θα συµβάλλει:
•

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 τους Γενικούς στόχους 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» και
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 «Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» και 17
«Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του
ΕΣΠΑ

•

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.

•

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».

•

Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 « Να προσαρµοστούν τα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»

Γενικός Στόχος 3: Ενσωµάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και
παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε την προστασία του ευαίσθητου φυσικού
περιβάλλοντος
Η εξασφάλιση της αειφορίας των πόρων και της βιωσιµότητας της ανάπτυξης της χωρικής
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ενότητας, συνδέεται 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. ∆ίδεται 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.
Η στρατηγική στον τοµέα περιβάλλοντος της Χωρικής Ενότητας, όπως προβλέπεται από τους
επιµέρους ΠΕΣ∆Α των τριών Περιφερειών που συνθέτουν τη Χωρική Ενότητα, θα ενισχυθεί,
από κοινού, τόσο από το Τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ),
όσο και από το Περιφερειακό Πρόγραµµα της Χωρικής Ενότητας Κρήτης–Νήσων Αιγαίου
2007-2013. Όσον αφορά στη στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που
κατά κύριο λόγο θα αντιµετωπισθεί από το Περιφερειακό Πρόγραµµα, εξαιρουµένης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την οποία τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα
αντιµετωπισθούν αποκλειστικά από το ΕΠΠΕΡΑΑ, εναρµονίζεται µε το πλαίσιο της
«Ολοκληρωµένης διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων».
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, που
παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραµµατικής
περιόδου, η σηµαντική µείωση της εξάρτησης της χώρας από τη µονοµερή επιλογή της
τελικής διάθεσης σύµµεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων, που
έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την
υγειονοµική ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητοι να δηµιουργηθούν,
όπως προβλέπεται και από τους ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα µετεξελιχθούν σε
ΧΥΤΥ µε παράλληλη σηµαντική επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους. Αναφορικά µε τις δράσεις
των υδατικών πόρων, θα εφαρµοστεί το masterpaln για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60,
καλύπτοντας το σύνολο των απαιτούµενων δράσεων µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας για
τη διαχείριση των υδάτων εθνικής αρχής (ΚΚΥ του ΥΠΕΧΩ∆Ε).
Στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΕΠ για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, εξετάζεται η
δυνατότητα προώθησης της προστασίας και ανάδειξης φυσικών περιοχών και ανάδειξης και
προστασίας περιοχών και µνηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής
του ΠΕΠ και όπου υπάρχει σχετική συνάφεια µε το στόχο αυτόν, δύναται να ενθαρρύνεται η
περιβαλλοντική επιχειρηµατικότητα στον τοµέα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων
πόρων.
Τέλος, σηµειώνεται ότι η Στρατηγική του Προγράµµατος είναι σε αρµονία µε το πλαίσιο
πολιτικής, που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα του φυσικού
περιβάλλοντος.
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Ο ΓΣ 3 θα συµβάλλει:
•

•
•

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 τους Γενικούς στόχους 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» και 10
«∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» 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 17 «Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ.
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».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 «Να προσαρµοστούν τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες».

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, τη 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.
Ο ΓΣ 4 θα συµβάλλει:
•

Στη θεµατική προτεραιότητα 1:Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικούς
στόχους: 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», 2 «Η
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», 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 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µα την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ» του ΕΣΠΑ.

•

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.» και 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.

•

Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη»

•

Στις ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης,
ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», 8 « Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», 9 «Να διευκολυνθεί
η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισµούς», 10 «Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής βάσης» και 15 «Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να
δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».

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
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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 στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου
και, αντιστοίχως από το ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο
παρών Γενικός Στόχος θα συµπεριλάβει ειδικές δράσεις προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης
των ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και τοπικών / ενδονησιωτικών ανισοτήτων, οι οποίες
θα αποτυπωθούν µε εστίαση των αντίστοιχων παρεµβάσεων σε νησιά ή περιοχές χαµηλής
ανάπτυξης.
Ο ΓΣ 5 θα συµβάλλει:
•

Στη θεµατική προτεραιότητα 1:Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικούς
στόχους: 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», 2 «Η
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», 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 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µα την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ» του ΕΣΠΑ.

•

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.» και 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.

•

Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη»

•

Στις ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης,
ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», 8 « Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», 9 «Να διευκολυνθεί
η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισµούς», 10 «Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής βάσης» και 15 «Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να
δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».

Γενικός Στόχος 6: Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισµικών πόρων
Ο τουριστικός τοµέας της χωρικής ενότητας συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση της
τουριστικής βιοµηχανίας της χώρας και συνδέεται µε συστηµατοποιηµένες παρεµβάσεις
διατήρησης και αναβάθµισης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χωρικής ενότητας
(competitiveness in a large scαle). Στοχεύεται η αναβάθµιση της ποιότητας και ο
εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος, η µείωση της εποχικότητας και η προώθηση
ειδικών µορφών θεµατικού τουρισµού, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των πολιτισµικών
πόρων. Η διεθνής αναγνωρισιµότητα της χωρικής ενότητας θα ενισχυθεί µε καλύτερη και
συνολική προβολή του τουριστικού προϊόντος, στην οποία η παραγωγή σύγχρονου και
ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού περιεχοµένου αποτελεί ένα σοβαρό, πρωτοπόρο και καινοτόµο
εγχείρηµα.
Ο τουρισµός αποτελεί έναν εξόχως ανοιχτό και οριζόντιο τοµέα της περιφερειακής οικονοµίας
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µε εξωστρεφείς δραστηριότητες και συνεργασίες. Η διεθνής οριοθέτηση του τοµέα ως «travel
& tourism» αποτελεί τη βάση για την περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής
ενότητας, µε εµφανή την ανάγκη αντιµετώπισης των µεταφορικών ροών40. Η τουριστική
ανάπτυξη της χωρικής ενότητας αγκαλιάζει όλους τους αναπτυξιακούς τοµείς και συνδυάζεται
µε εµπλουτισµό του προσφερόµενου προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων αγορών
προέλευσης εισερχόµενων τουριστικών ροών, καθώς και την ανάδειξη νέων προορισµών
(τοπικών αγορών) στα νησιά του Αιγαίου. Το νέο χωροταξικό σχέδιο για την τουριστική
ανάπτυξη αποτελεί όχι µόνο έναν οδηγό-χάρτη που θα διευκολύνει τις τουριστικές επενδύσεις
στην Περιφέρεια, αλλά και θα συνδυάσει την τουριστική ανάπτυξη µε την προστασία του
ευαίσθητου νησιωτικού περιβάλλοντος.
Πρόκειται για έναν γενικό στόχο που συνδέεται οριζόντια µε τις στοχεύσεις και τις
παρεµβάσεις των υπολοίπων, εκφράζοντας την «διαλειτουργικότητα» του τουριστικού
προϊόντος και εκφράζοντας το «πολύ-λειτουργικό πρότυπο» ανάπτυξης της χωρικής
ενότητας. Η αξιοποίηση των λεγόµενων τουριστικών και πολιτισµικών πόρων συνδέεται µε
την επίλυση του ζητήµατος των µεταφορών, την αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης,
και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών, µεταξύ των οποίων την εισαγωγή των πράσινων
υποδοµών και της ποιότητας στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Ο τουρισµός αποτελεί
κατεξοχήν τοµέα κινητικότητας για εύρεση εργασίας, ενώ οικοδοµεί στην πράξη την ισότητα
των ευκαιριών.
Από άποψη στρατηγικής, η ποσοτική αύξηση των αφίξεων συνδέεται µε την αντιµετώπιση
των φαινόµενων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σε οριζόντιο επίπεδο, αλλά και µε εστίαση σε
ζητήµατα ποιότητας και αποδοτικότητας των αφίξεων. Τέλος, απαιτείται ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας στον τουριστικό τοµέα, ώστε να αποτελέσει το µέσο διείσδυσης νέων και
καινοτόµων δραστηριοτήτων στις τοπικές οικονοµίες.
Ο ΓΣ 6 θα συµβάλλει:
•

•

•

•

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 τους Γενικούς στόχους 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» και 10
«∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» 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 17 «Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ
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.
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».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 « Να προσαρµοστούν τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»

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

40 Χάρτα Τουριστικής Ανάπτυξης και Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης του Τουρισµού, ΥΤΑΝ 2007.
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αστικών / ηµιαστικών κέντρων ή / και παραθαλάσσιων περιοχών.
Ο ΓΣ 7 θα συµβάλλει:
•

•

•
•

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» του
ΕΣΠΑ.
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.
Στην ΚΣΚΓ 1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση»
Στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι Ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν
τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»

Γενικός Στόχος 8: Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της
Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 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.).
Βρίσκεται σε απόλυτη συνέργια µε τη περιφερειακή διάσταση και τη χωρική στρατηγική του
ΕΣΠΑ.
Η ενίσχυση και δικτύωση µεταξύ των αστικών κέντρων και η ανάδειξη πόλων ανάπτυξης
κρίνεται σηµαντική αναπτυξιακά τόσο για τους πόλους (υφιστάµενους και αναδυοµένους) όσο
και για τα αστικά κέντρα στα νησιά που επιτελούν αστικές λειτουργίες ως τοπικοί πόλοι
ανάπτυξης.
Η αστική ανάπτυξη στο επίπεδο της Χωρικής Ενότητας αφορά στην ενίσχυση της
«ανταγωνιστικότητας» των αστικών περιοχών 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 της 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.41
Γενικότερα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας ως συµπυκνώσεων της
αναπτυξιακής διαδικασίας, στοχεύει 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.42 Στο ανωτέρω στρατηγικό πλαίσιο,
στοχεύεται η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων µεταξύ άλλων µέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων.
Ο ΓΣ 8 θα συµβάλλει:

41 ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4 «Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής».
42 Βλ. «Αστικό Κεκτηµένο» (Ρόττερνταµ, Νοέµβριος 2004) και «Βιώσιµες Κοινότητες» (Sustainable Communities,
Bristol, ∆εκέµβριος 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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•

•

•
•

Στη θεµατική προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία και τον Γενικό στόχο: 4 «Η βελτίω
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 17 «Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα
της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ
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.
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».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 « Να προσαρµοστούν τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»
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3.4.

Ανάλυση Στρατηγικής σε Άξονες Προτεραιότητας

Με βάση τα παραπάνω και, µε συνεκτίµηση του ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που
υποστήριξε το σχεδιασµό, οι στρατηγικές παρεµβάσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων-Αιγαίου 2007-2013 εξειδικεύονται –
όπως ήδη διατυπώθηκε- στους ακόλουθους Γενικούς Στόχους:
1. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής),
2. ∆ιασφάλιση 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
ιδιαιτεροτήτων

ενδοπεριφερειακών

ανισοτήτων

και

των

αναπτυξιακών

8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και
ανάδειξη πόλων ανάπτυξης
Με βάση την περιφερειοποίηση των ανωτέρω στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και του Στόχου
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 36

Συνάφεια Θεµατικών Προτεραιοτήτων Αξόνων Προτεραιότητας και Γενικών
Στόχων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Π.Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α
Β
Γ
∆

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής
Συνοχής

1, 7, 8
4, 5
2, 3, 6, 8
1, 7, 8

Η θεµατική διάρθρωση των Επιχειρησιακών Στρατηγικών / Πολιτικών συνδέεται ευθέως µε
τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 20072013, οι οποίοι διαµορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 37

Συνάφεια Θεµατικών Προτεραιοτήτων Αξόνων Προτεραιότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΊΟΥ
Α. Υποδοµές και Υπηρεσίες
Προσπελασιµότητας

Β. Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα

Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής
∆. Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης

2

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Κρήτης
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3
4
5
6
7
8
9
10
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΊΟΥ
της Χωρικής Συνοχής

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
11

E. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

12

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου –
Νότιο Αιγαίο

Με βάση τη χωρική εξειδίκευση των ανωτέρω στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και του Στόχου
2, οι Άξονες Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της
Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων-Αιγαίου 2007-2013 και η στρατηγική που διέπει τον
καθένα εξ αυτών φαίνεται εποπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 38

Πλαίσιο Παρεµβάσεων Αξόνων Προτεραιότητας

Άξονες
Περιγραφή
Στρατηγική Άξονα – Πλαίσιο Παρεµβάσεων
Προτεραιότητας
Θεµατική Προτεραιότητα Α: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
o
Ολοκλήρωση και αναβάθµιση του οδικού δικτύου
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και των
λιµένων της Περιφέρειας µε απώτερο σκοπό την
ουσιαστική
βελτίωση
του
επιπέδου
προσβασιµότητας, βασικής παραµέτρου βελτίωσης
Υποδοµές και Υπηρεσίες
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας και της
1
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας
αναβάθµισης της συνολικής ανταγωνιστικότητάς
Κρήτης
της.
o
Συµπλήρωση και αναβάθµιση των βασικών οδικών
αρτηριών των αστικών κέντρων της Περιφέρειας µε
στόχο την βελτίωση της ελκυστικότητας και
λειτουργικότητας των πόλεων.
o
Βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της
Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου,
καθώς και µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας.
o
Λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών
Υποδοµές και υπηρεσίες
µεταξύ
τους
και
ενδυνάµωση
της
2
προσπελασιµότητας Περιφέρειας
προσπελασιµότητας από και προς τις εσωτερικές
Βορείου Αιγαίου
ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, οικονοµικά /
παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις
πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας
(αεροδρόµια, λιµάνια).
o
Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της
Υποδοµές και υπηρεσίες
διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα
προσπελασιµότητας Περιφέρειας
υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και µε τον
3
Νοτίου Αιγαίου
ηπειρωτικό κορµό της χώρας.
Θεµατική Προτεραιότητα Β: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
o
Υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που
συµβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και στην
µείωση της εισαγωγικής διείσδυσης.
o
Υποστήριξη επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού
που συµβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση του
τουριστικού προϊόντος και στην επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου
Ψηφιακή Σύγκλιση και
o
Υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειµένου να
4
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας
παράξουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
Κρήτης
προστιθέµενης αξίας και υψηλής τεχνολογίας.
o
Ενίσχυση των υποδοµών των Ερευνητικών
ιδρυµάτων της Κρήτης µε στόχο την παραγωγή
νέας γνώσης και την εν συνεχεία µετατροπή της σε
καινοτοµικά προϊόντα, σε τοµείς που ενδιαφέρουν
τον παραγωγικό ιστό της Κρήτης, αλλά και της
χώρας γενικότερα.
o
Αναβάθµιση και επέκταση της επιχειρηµατικής
βάσης της Περιφέρειας. Ενσωµάτωση των νέων
τεχνολογιών και της καινοτοµίας στην παραγωγική
Ψηφιακή Σύγκλιση και
5
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας
διαδικασία των επιχειρήσεων.
Βορείου Αιγαίου
o
Μικρής κλίµακας παρεµβάσεις µε την εγκατάσταση
νέων
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών για κάλυψη τοπικών αναγκών
o
∆ιαµόρφωση
ανταγωνιστικού
επιχειρηµατικού
Ψηφιακή σύγκλιση και
περιβάλλοντος στην Περιφέρεια
6
επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας o
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
Νοτίου Αιγαίου
o
Ποιοτική
αναβάθµιση
του
τουριστικού
και
πολιτιστικού προϊόντος
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Άξονες
Προτεραιότητας

Περιγραφή

Στρατηγική Άξονα – Πλαίσιο Παρεµβάσεων
o
o

∆ηµιουργία πόλων καινοτοµίας για την παραγωγή
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
Ανάπτυξη δικτύων διασυνοριακής, µεσογειακής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας και µεταφοράς
καινοτοµίας και τεχνογνωσίας

Θεµατική Προτεραιότητα Γ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
o
o

o

o
7

Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα
Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

o

o
o

o

o

8

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
ζωής στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου

o

o

o
o
o
9

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

o

Προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µε
αναβάθµιση
περιβάλλοντος
και
συνθηκών
διαβίωσης
(υγεία,
πρόνοια,
εκπαίδευση,
περιβάλλον) τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε
οικισµούς της υπαίθρου.
Ανάδειξη και διαχείριση του
πολιτιστικού
αποθέµατος και ένταξή του στη σύγχρονη
πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία.
Προσέλκυση
υψηλού
επιπέδου
επισκεπτών
ιστορικών χώρων / µνηµείων.
Συµπλήρωση –βελτίωση των υποδοµών όλων των
βαθµίδων της εκπαίδευσης προκειµένου το
Περιφερειακό
Εκπαιδευτικό
Σύστηµα
να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της
κοινωνίας και της οικονοµίας
Πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού
κινδύνου.
Ανάδειξη – αναβάθµιση του ρόλου επιλεγµένων
αστικών κέντρων µε γνώµονα την βιώσιµη
ανάπτυξη και ενοποίηση /συνοχή του γεωγραφικού,
κοινωνικού και οικονοµικού χώρου της Κρήτης.
Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι
πόροι για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας
Β. Αιγαίου, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής.
Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει άµεση
σχέση µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ
συµβάλλει παράλληλα και στην υποστήριξη της
τουριστικής ανάπτυξης.
Ανάδειξη - αναβάθµιση του ρόλου επιλεγµένων
αστικών / ηµιαστικών κέντρων και περιοχών της
υπαίθρου µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη.
∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της
Περιφέρειας µε υποστήριξη της διεύρυνσης και
αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος και της
άµβλυνσης των διανησιωτικών και ενδονησιωτικών
ανισοτήτων.
Ενοποίηση / συνοχή του γεωγραφικού, κοινωνικού,
οικονοµικού χώρου της Περιφέρειας.
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βελτίωση
προσπελασιµότητας
(κοινωνικές
υποδοµές)
Ποιοτική
αναβάθµιση
του
τουριστικού
και
πολιτιστικού προϊόντος

Θεµατική Προτεραιότητα ∆: Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής
10
Χωρική Συνοχή και Συνεργασία
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

o
o
o

Στήριξη περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης
Εστιασµένη περιβαλλοντική διαχείριση
Βελτίωση
προσπελασιµότητας
στις
ενδοπεριφερειακές κοινωνικοοικονοµικές ροές

Θεµατική Προτεραιότητα Ε: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
11
12

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
– Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
– Στόχου Σταδιακής Εισόδου –
Νότιο Αιγαίο

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

o
o
o
o

Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και
Επαλήθευση
Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και
Επαλήθευση
Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία
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3.5.

Τεκµηρίωση εσωτερικής 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 άµεσης / σηµαντικής συµβολής – συνέργιας της Ανάγκης µε τον
Γενικό Στόχο και της εκτιµώµενης έµµεσης συµβολής, όπως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί. Προκύπτει σχετικά ότι η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Προγράµµατος
κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Πίνακας 39
Συνάφεια Γενικών Στόχων µε τις ∆ιατυπωθείσες Ανάγκες
Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας
ος
ος
ος
ος
ος
ος
1
2
3
4
5
6
Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
ΑΝΑΓΚΕΣ
Αντιµετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων, καθώς και της σύνδεσης των
( •)
( •)
περιφερειών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης –
Νήσων Αιγαίου µε τη λοιπή χώρα (διπλή
περιφερειακότητα)
Άρση της νησιωτικής αποµόνωσης µέσω της
αναβάθµισης υφιστάµενων και δηµιουργίας
( •)
( •)
( •)
νέων υποδοµών φυσικής και τεχνολογικής
προσπελασιµότητας
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και
( •)
των επισκεπτών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης
– Νήσων Αιγαίου.
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της
( •)
ισότητας των ευκαιριών στην ποιότητα ζωής και
στην απασχόληση.
Ενεργητικές
πολιτικές
µείωσης
της
ανισοκατανοµής της απασχόλησης ενδό και δια
( •)
( •)
( •)
περιφερειακά, ενίσχυση της πολυαπασχόλησης
και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού.
Αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων
του ανθρωπίνου δυναµικού χρησιµοποιώντας
( •)
( •)
( •)
( •)
ως εργαλείο, µεταξύ άλλων, τις νέες
τεχνολογίες.
Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της
( •)
( •)
περιφερειακής δηµόσιας διοίκησης και της
αυτοδιοίκησης.
Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και
( •)
( •)
ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος µε
σηµαντική χωρική διασπορά.
Ολοκληρωµένα διαχειριστικά σχέδια για τα
( •)
δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα
απορρίµµατα.
Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών
( •)
συνεργιών και συνεργασιών για το Περιβάλλον,
την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.
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.
∆ιασύνδεση της έρευνας και των εφαρµογών
( •)
( •)
των νέων τεχνολογιών µε την οικονοµία.
∆ηµιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και διαπανεπιστηµιακής
συνεργασίας,
για
την
( •)
( •)
προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού
δυναµικού, ανάπτυξη καινοτοµίας (τεχνολογικής
και µη).
∆ιασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των
( •)
( •)
νησιών
εµπλουτισµός
τουριστικού
προϊόντος,
αξιοποίηση πολιτισµικών πόρων, µείωση της
εποχικότητας.
Προώθηση
ειδικών
και
( •)
( •)
( •)
( •)
( •)
εναλλακτικών τουρισµού µε χρήση των
συγκριτικών φυσικών πλεονεκτηµάτων κάθε
περιοχής
• : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια / (•) : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

•

•

•

•

•

•

•

•

ος

•

•

•
•

7

ος

8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

( •)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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3.6.

Τεκµηρίωση εξωτερικής συνέπειας της στρατηγικής και των
προτεραιοτήτων

3.6.1.

Γενικά

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της
στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η συνοπτική αυτή τεκµηρίωση πραγµατοποιείται
σε σχέση µε τα παρακάτω βασικά έγγραφα αναφοράς:
•

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
εξετάζεται και αποτυπώνεται συνοπτικά στο ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου:

Σε όρους περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των µέτρων πολιτικής,
εξετάζοντας δηλαδή στη βάση ποιοτικής περισσότερο ανάλυσης, ποια µέτρα / προτεραιότητες
προτείνονται-εντάσσονται στο ΠΕΠ προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις ανωτέρω ευρωπαϊκές
και εθνικές προτεραιότητες
Σε όρους χρηµατοδοτικής συµβολής
3.6.2.

Συνάφεια της στρατηγικής του ΠΕΠ µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές για την πολιτική συνοχής 2007-2013

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.
∆ιαρθρώνονται 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.
Στο επόµενο πίνακα αναλύεται η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ µε τις προτεραιότητες
του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου. Από τον πίνακα προκύπτει ότι:
Η ΚΣΚΓ 1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις
και απασχόληση» επηρεάζεται από τους Άξονες Προτεραιότητες 1, 2, 3, 7, 8, 9 και 10 του
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.
Η ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» ενισχύεται
από τους Άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας
Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.
Η ΚΣΚΓ 3: «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» επηρεάζεται από παρεµβάσεις των
Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 και 10 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου.
Όπως προκύπτει, η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Πίνακας 40

Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΚΣΚΓ

Εξυπηρέτηση
ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου
των Κοινοτικών
Στρατηγικών
Κατευθυντήριων
Γραµµών για τη
Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π. Α.Π.
Συνοχή 20071
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2013 από το ΠΕΠ
Κρήτης και
νήσων Αιγαίου
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 ∆ιευκόλυνση
της καινοτοµίας και
προώθηση της
επιχειρηµατικότητας
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. ∆ιοικητικές
ικανότητες
1.3.5. Προστασία της
υγείας των
εργαζοµένων
Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής
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( •)

(•)

(•)

( •)

( •)

(•)

(•)

( •)
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Εξυπηρέτηση
των Κοινοτικών
Στρατηγικών
Κατευθυντήριων
Γραµµών για τη
Συνοχή 20072013 από το ΠΕΠ
Κρήτης και
νήσων Αιγαίου
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.
∆ιασυνοριακή,
∆ιαπεριφερειακή,
∆ιακρατική
συνεργασία

ΠΕΠ 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

• : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια
(•): Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
3.6.3.

Συνέπεια των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου µε τους
στόχους του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τις Ευρωπαϊκές
Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρµογής της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 των ∆ιαρθρωτικών 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 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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
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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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 41

Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε το ΕΠΜ

3.6.4.

6

7

8

9

1
0
1
1
1
2

5

Προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-2008
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.
• : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια
(•) : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

4

3

2

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου

•

•

•

(• )

(• )

(• )

(• )

•

•

•

(• )

(• )

(• )

•

(• )

(• )

(• )

•

•

•

•

Συνέπεια των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας ΚρήτηςΝήσων Αιγαίου µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση

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 ΠΕΠ 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),
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•

και απασχόλησης (ΟΚΓ 17-24).

Ειδικότερα από τον επόµενο πίνακα προκύπτει ότι:
Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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 ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου συµβάλλει:
Στην ΟΚΓ 11: «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης».
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Πίνακας 42

Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε τις ΟΚΓ

ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου

ΟΚΓ
Α.Π. 1
Α.Π. 2
Α.Π. 3
Α.Π. 4
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
(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)
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Α.Π. 5

Α.Π. 6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Α.Π. 7

Α.Π. 8

Α.Π. 9

Α.Π. 10

•

•

•

•

( •)

( •)

( •)

(•)

•

•

•

(•)

Α.Π. 11

Α.Π. 12
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ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου

ΟΚΓ
(16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν
οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να
ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα
διασυνοριακά έργα προτεραιότητας

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

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
(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 άεργων

( •)

(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

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

138

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

3.6.5.

Συνέπεια των προτεραιοτήτων ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου µε τους στόχους του ΕΣΠΑ

Τα κύρια σηµεία της στρατηγικής του ΕΣΠΑ αφορούν:
•

στη διάρθρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής σε πέντε θεµατικές προτεραιότητες, δεκαεπτά
(17) γενικούς στόχους και περαιτέρω εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους και κύρια µέσα
επίτευξης.

•

στη διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πόλων σε
αυτές (αστικά κέντρα).

•

στη περιφερειακή διάσταση των θεµατικών προτεραιοτήτων, που εστιάζει στη διαµόρφωση
και τη διατύπωση προσαρµοσµένης αναπτυξιακής στρατηγικής ανά Περιφέρεια, αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών της χώρας.

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 της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου.
Ειδικότερα από τον επόµενο πίνακα προκύπτει ότι:
Οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
συµβάλλουν: Στη θεµατική προτεραιότητα :«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 της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
συµβάλλουν:
Στη θεµατική προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικό
στόχο 1: «Αύξηση της εξωστρέφιας 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», στη θεµατική προτεραιότητα 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή και τον
Γενικό στόχο 11 και 12 του ΕΣΠΑ.
Οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, και 9 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
συµβάλλουν: 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, 17 και 13: του ΕΣΠΑ.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-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.
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Πίνακας 43

43

1
Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας

Θεµατική
Προτεραιότητα

43

Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε το ΕΣΠΑ

Γενικός Στόχος

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Η αύξηση της
εξωστρέφειας και των
εισροών Ξένων
Άµεσων Επενδύσεων

•

•

•

2

Η ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και
η αύξηση της
παραγωγικότητας

•

•

•

(•)

(•)

(•)

(•)

3

Η διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος
της χώρας

•

•

•

(•)

(•)

(•)

(•)

11

12

Καταγράφεται η συµβολή των αξόνων προτεραιότητας στις θεµατικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ
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44

2
Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία

Θεµατική
Προτεραιότητα

44

Γενικός Στόχος

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.

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

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.
1

2

3

4

5

6

•

•

•

( •)

( •)

•

7

8

9

10

(•)

(•)

(•)

(•)

11

12

Καταγράφεται η συµβολή των αξόνων προτεραιότητας στις θεµατικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ
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45

Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

3
Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή

7

8

Ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας
των εργαζόµενων και
των επιχειρήσεων.
∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση.

9

Προώθηση της
Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης

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.

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.
1

2

3

4

5

6

( •)

( •)

( •)

7

8

9

10

(•)

(•)

(•)

•

•

•

•

•

11

12

45 Καταγράφεται η συµβολή των αξόνων προτεραιότητας στις θεµατικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ
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45

Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

11

4
Θεσµικό Περιβάλλον

Θεµατική
Προτεραιότητα

1

2

3

4

5

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).

Γενικός Στόχος

12

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου.

Βελτίωση της
ποιότητας των
δηµόσιων πολιτικών
και η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για τη
διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής
δράσης

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

6

7

8

9

10

11

12

11

12

( •)

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•
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5
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης.

Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

13

5
Ελκυστικότητα της
Ελλάδας και των
Περιφερειών, ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης.

Θεµατική
Προτεραιότητα

Ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και
των συναφών
υπηρεσιών του
συστήµατος
µεταφορών της χώρας.

Γενικός Στόχος

14

Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας
µε γνώµονα την
αειφορία

15

Αειφόρος διαχείριση
του Περιβάλλοντος

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

•
•

•

•

1

2

3

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
4

5

6

7

8

9

10

( •)

( •)

( •)

•

•

•

•

•
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Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

16

Άσκηση
αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής
πολιτικής

17

Ανάδειξη του
Πολιτισµού ως ζωτικού
παράγοντα της
οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(•)

(•)

(•)

(•)

•

•

•

•

11

12
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3.7.

Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης

3.7.1.

Πλαίσιο Συνεργασίας και ∆ιαδικασία Σύνταξης της Εκ των Προτέρων
Αξιολόγησης

Γενικά, Αρχές, ∆οµή και Περιεχόµενο της Σύνοψης
Στόχος της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης είναι «να βελτιστοποιήσει την κατανοµή των
δηµοσιονοµικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και να βελτιώσει την
ποιότητα προγραµµατισµού» (Άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισµού 1083/2006).
Η εν λόγω συµβολή σε όλα τα στάδια κατάρτισης του Προγράµµατος διασφαλίζει την απαιτούµενη
τεκµηρίωση και τη διατύπωση αιτιολογηµένων προτάσεων στα κρίσιµα αξιολογικά ερωτήµατα, τα
οποία εν κατακλείδι αφορούν:
•

στην καταλληλότητα της στρατηγικής του Προγράµµατος για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων και την ικανοποίηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει συνολικά η Χωρική
Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου,

•

στην επαρκώς καθορισµένη και µε σαφείς στόχους και προτεραιότητες διατυπωθείσα
στρατηγική της χωρικής ενότητας, µε παράλληλη τεκµηρίωση του βαθµού επίτευξης των
στόχων, σύµφωνα µε την κατανοµή των πόρων στις επιλεγείσες προτεραιότητες,

•

στη συνάφεια της στρατηγικής µε τις πολιτικές αφενός σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο και αφετέρου στη συνάφεια της στρατηγικής του Προγράµµατος στις ευρωπαϊκές
πολιτικές, µε έµφαση στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας,

•

στην καταλληλότητα των δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης
καθώς και της συνάφειας τους µε τους στόχους του Προγράµµατος,

•

στις επιπτώσεις της προτεινόµενης στρατηγικής σε ποσοτικοποιηµένους όρους,

•

στην καταλληλότητα των συστηµάτων εφαρµογής για την επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος.

Τα ανωτέρω ερωτήµατα διαµορφώνουν και τις ενότητες της παρούσας σύνοψης της Έκθεσης
Αξιολόγησης, η οποία γίνεται τόσο σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 20072013, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα στοιχεία των τελευταίων προέρχονται από τις
αντίστοιχες εκ των προτέρων αξιολογήσεις των επιµέρους προγραµµάτων, µε εξαίρεση τρεις
ενότητες που πραγµατεύονται οριζόντια θέµατα και προσεγγίζονται σε επίπεδο Χωρικής
Ενότητας. Με βάση αυτή τη λογική, το περιεχόµενο της σύνοψης της έκθεσης της εκ των
προτέρων αξιολόγησης, φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 44
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5

3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.8.9

∆ιάρθρωση και Περιεχόµενο Σύνοψης Έκθεσης της εκ των προτέρων Αξιολόγησης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Επιτελική Σύνοψη (Συµπεράσµατα)
Αξιολόγηση
της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των
προσδιορισθεισών αναγκών
Αξιολόγηση του βαθµού συνέπειας
της στρατηγικής και του βαθµού
επικινδυνότητας της εφαρµογής
Εξέταση της συνεκτικότητας της
Στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές
και τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθύνσεις
Αξιολόγηση των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Εξέταση
των
προτεινόµενων
συστηµάτων
/
διαδικασιών
εφαρµογής.
Αξιολόγηση της χωρικής διάστασης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αξιολόγηση της συµβολής του

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου
Χ
Χ

ΚΡΗΤΗ

Β. ΑΙΓΑΙΟ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

-

-

-

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

-

-

-
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων
Αιγαίου

ΚΡΗΤΗ

Β. ΑΙΓΑΙΟ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιχειρησιακού Προγράµµατος στη
µεγιστοποίηση
της
Κοινοτικής
Προστιθέµενης Αξίας.

Με τη διαδικασία εκπόνησης της εκ των προτέρων Αξιολόγησης ο Σύµβουλος Αξιολόγησης (Σ.Α.),
ακολουθώντας αφενός τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες46 και, αφετέρου, υιοθετώντας ως
βασική µεθοδολογία το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής47 όσο και ο Κανονισµός 1083/2006 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
διατύπωσε σταδιακά τις προτάσεις του επί της σειράς των εκδόσεων του ΠΕΠ της Χωρικής
Ενότητας, συµµετέχοντας ουσιαστικά στο σχεδιασµό και συµβάλλοντας κατά τα προβλεπόµενα
στην πληρότητα τού.
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 τεχνικές απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις του σχεδιασµού,

•

Στο επίπεδο της βελτιστοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µέσω του
εµπλουτισµού του µε ποιοτικά 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» του Προγράµµατος, συµβάλλοντας στην
ποιότητα του έργου της αξιολόγησης (quality of evaluation).48 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.49

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

46

Σχετικά κείµενα που λαµβάνονται υπόψη:Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, Αθήνα 6 Ιουνίου 2006 Α.Π.: 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813 3η
εγκύκλιος για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, Ιούνιος
2006 1η Τεχνική Οδηγία ∆οµή, περιεχόµενο και µεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013,
ΥΠΟΙΟ, Ιούλιος 2006 4η εγκύκλιος για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007
– 2013, ΥΠΟΙΟ, Νοέµβριος 2006 Επιστολή 6/12/2006 του ΥΠΟΙΟ ΑΠ: 4196 µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις για την υποβολή των
εκ των προτέρων αξιολογήσεων µαζί µε το κείµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου
2007- 2013
47 The new Programming Period,2007-2013: Methodological Working Paper «Draft Working Paper on Ex Ante
Evaluation»)
48 Preparing an evaluation with quality as a priority, C3E, Building on MEANS, Σεµινάριο, Μάϊος 2000, Βρυξέλλες
49 ∆ιαδροµές στις θεωρίες του χώρου, Η. Κουρλιούρος, Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2001.
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∆ιαρθρωτικών Κανονισµών και των εγγράφων εργασίας, ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
στη λογική του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, συνθετική διάγνωση της
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και κατάληξη σε κωδικοποιηµένα (κοινά) προβλήµατα και
ανάγκες,
•

στη διασφάλιση της πληρότητας και της 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.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνδροµής του Σ.Α. στο σχεδιασµό του Προγράµµατος, τα στελέχη
της Οµάδας Έργου του Σ.Α. συµµετείχαν στις συνεδριάσεις των ΟΣΠ, ενώ παράλληλα
πραγµατοποιήθηκαν επιµέρους συναντήσεις µε τις ΕΥ∆ των ΠΕΠ και µε τους Συµβούλους
Σχεδιασµού των επιµέρους Προγραµµάτων. Τέλος, ο Σ.Α. συµµετείχε στις συναντήσεις των ΟΣΠ
µε την ΕΥΣΣΑΑΠ (ΥΠΟΙΟ).
3.7.2.

Επιτελική Σύνοψη

Τα γενικά συµπεράσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης στο επίπεδο του ΠΕΠ της Χωρικής
Ενότητας 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- και µακρο-πρόθεσµες ανάγκες της χωρικής
ενότητας και της εφαρµογής σε αυτήν τοµεακών πολιτικών, θέτοντας συγκεκριµένη
στρατηγική επιλογή, η οποία εδράζεται σε οκτώ 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 των ευκαιριών / πλεονεκτηµάτων / προοπτικών της
SWOT ανάλυσης.
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, ειρήσθω εν παρόδω, διασφαλίζεται στο
πλαίσιο των Συστηµάτων Επιτελικής Εποπτείας).
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5. Οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι χαρακτηρίζονται από οικονοµίες κλίµακας, ενιαίο σχεδιασµό
και αξιοποίηση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Η ίδια µεθοδολογία θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση των παρεµβάσεων σε επιµέρους δράσεις.
6. Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενσωµατώνεται 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 µια ενιαία
«πλατφόρµα» στο ΠΕΠ, παρά τα προβλήµατα διαφορετικού µοναδιαίου κόστους, που
πηγάζει από τη 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 ∆είκτες του Προγράµµατος απεικονίζονται
εποπτικά σε επόµενη παράγραφο της παρούσης και αναλυτικά στους Άξονες
Προτεραιότητας.
9. Οι «νέοι» µηχανισµοί της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (Συστήµατα Επιτελικής
Εποπτείας και Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) δηµιουργούν ένα πλήρες και
ταυτόχρονα σαφές πλαίσιο εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονοµικής
διαχείρισης, ενώ αναδεικνύουν την 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 Κρήτης. 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
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. Παράλληλα, προσδιορίζονται, τα µικρά νησιά (µε πληθυσµό µικρότερο
των 3.100 κατοίκων), ως περιοχές ιδιαίτερων παρεµβάσεων.
11. Τέλος, όσον αφορά στο πλαίσιο αποτίµησης 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.
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•

προάγεται η «επιχειρησιακή» προστιθέµενη αξία µέσω των προβλέψεων που εισάγουν οι
∆ιατάξεις Εφαρµογής, α) για τη Συγκρότηση των Συστηµάτων Εποπτείας και Ελέγχου µε
στόχο το Συντονισµό του Εθνικού µε τον Κοινοτικό Σχεδιασµό, β) για την συνολική
αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των διαχειριστικών συστηµάτων, αλλά και την
απλοποίηση του εθνικού θεσµικού πλαισίου και γ) µε την πρόβλεψη 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 (Ενότητα 7.1, Πίνακας 14) 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 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».

3.7.3.

Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών
αναγκών

ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου: 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 διοικητική 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 (το αντίστοιχο της Αλιείας στην παρούσα φάση δεν
έχει αποκτήσει οριστικό περιεχόµενο). 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 ∆ιασυνοριακής
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, ο ΣΑ
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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 20072013 (Κανονισµός 1083/06, Άρθρο 37) και οι λοιπές κατευθύνσεις των Κανονισµών, µεταξύ 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.

Περιφέρεια Κρήτης: Ο Σ.Α. συνέβαλε σε όλη την πορεία του σχεδιασµού και ανάλυσης της
κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης της περιφέρειας µε συγκεκριµένες προτάσεις εµπλουτισµού
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Σηµείο εκκίνησης των αξιολογικών παρατηρήσεων του Σ.Α.
για την ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού (Ενότητα 1)
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ήταν ότι αυτή θα έπρεπε να περιλαµβάνει µια δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης µε
γνώµονα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λισσαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ). Συνεπώς, ο Σ.Α.
σηµείωσε προσθήκες αναφορικά µε:
•

Τα γενικά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

•

Τη χωρική κατανοµή του πληθυσµού ενδοπεριφερειακά

•

Την πληθυσµιακή ανάλυση µε βάση το φύλο και την ηλικιακή σύνθεση.

•

Την παραγωγικότητα, το ΑΕΠ, το κατά κεφαλή ΑΕΠ και την ενδοπεριφερειακή κατανοµή
τους

•

Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για την καινοτοµία και την κοινωνία της γνώσης

•

Την τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας µε εκτεταµένη αναφορά
στον τουρισµό

•

Την απασχόληση και την ανεργία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µε ειδικές αναφορές
την απασχόληση των γυναικών και των νέων

•

∆εδοµένα για την αστική ανάπτυξη και την εταιρικότητα των πόλεων

•

Την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση αναφορικά µε στοιχεία για την Υγεία Πρόνοια σε
περιφερειακό επίπεδο.

Καθώς στις αρχικές εκδόσεις του Προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης δεν είχε ενταχθεί
ενότητα στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνεται ευδιάκριτα η ιεράρχηση των αναγκών µε
συνοπτική περιγραφή τους ο Σ.Α. πρότεινε συγκεκριµένη ιεράρχηση και αντιστοίχηση η οποία
έγινε και αποδεκτή. Τέλος, ο Σ.Α. προχώρησε σε συµπληρώσεις και προτάσεις βελτιστοποίησης
της ανάλυσης SWOT ώστε να τεκµηριώνεται από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και
να συνεργεί στην αναπτυξιακή λογική του Προγράµµατος, διασφαλίζοντας την αντίστοιχη λογική
στο επίπεδο του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οι αξιολογικές παρατηρήσεις της Ενότητας 1 που αφορούν στην
ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού εστίασαν στο ότι θα
έπρεπε να περιλαµβάνει µια συνοπτική και δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης µε
γνώµονα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λισσαβόνα, ΟΚΓ). Επιπλέον, µε βάση το
γεγονός ότι η Περιφέρεια παρουσιάζει «δύο ταχύτητες ανάπτυξης» -η αντιµετώπιση των οποίων
ουσιαστικά ενσωµατώνεται και στις παρεµβάσεις του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου- η ανάλυση
πρέπει να καταδείξει τα ειδικά εκείνα σηµεία που είτε εγγενώς δηµιουργούν το πρόβληµα είτε
απλώς το διαγιγνώσκουν.
Συνακόλουθα, ο Σ.Α. συνέβαλε στα ακόλουθα:
•

Στη διατύπωση προτάσεων εµπλουτισµού της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης (π.χ.
δηµογραφικά στοιχεία, Ενεργός Πληθυσµός και την Απασχόληση, ΑΕΠ και ΑΠΑ, δεδοµένα
για την Κοινωνία της Γνώσης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Καινοτοµίας,
Επιχειρηµατικότητα).

•

Στην ανάδειξη της έλλειψης αποτύπωσης της «θέσης» της Περιφέρειας σύµφωνα µε τη
συσχέτιση Εξωτερικού-Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δεν παρουσιάζεται οριζόντια στην
ανάλυση η προβληµατική του νησιώτικου χαρακτήρα της Περιφέρειας ο οποίος αναγνωρίζεται
από την Κοινότητα ως φυσικό µειονέκτηµα για την ανάπτυξη µιας περιοχής. (Άρθρο 154
Συνθήκη του Μάαστριχτ, Άρθρο 158 Συνθήκη του Άµστερνταµ).

•

Στην πρόταση για την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της Περιφέρειας σε σχέση µε
τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ.

•

Στην αξιολογική παρατήρηση για την προσθήκη α) υποενότητας µε την ανάλυση του
Εξωτερικού Περιβάλλοντος που επηρεάζει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό και β) των οµοειδών
ή/και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων του περιφερειακού προγράµµατος µε εκείνα των
Τοµεακών «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»,
«Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ανταγωνιστικότητα», «Αγροτική Ανάπτυξη» κ.λπ. µε σκοπό την
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αναγνώριση συνεργιών και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ανάµεσα στις τοµεακές µε τις
περιφερειακές παρεµβάσεις.
•

Στην πρόταση ιεράρχησης των αναπτυξιακών αναγκών ως βάση προβληµατισµού και
συζήτησης ώστε –στη συνέχεια- να οριστικοποιηθεί και να ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα της
Περιφέρειας.

•

Τέλος, σε συµπληρώσεις και προτάσεις βελτιστοποίησης της ανάλυσης SWOT ώστε να
τεκµηριώνεται από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και να συνεργεί στην
αναπτυξιακή λογική του Προγράµµατος, ικανοποιώντας έτσι και τη σχετική προσέγγιση του
ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η διάρθρωση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης της
Περιφέρειας στο Πρόγραµµα, είναι συµβατή µε τις κατευθύνσεις της Τεχνικής Οδηγίας 1 του
ΥΠ.ΟΙ.Ο., περιλαµβάνοντας µεγάλο αριθµό από στατιστικά δεδοµένα (κυρίως Eurostat και ΕΣΥΕ),
µε αποτύπωση των διαρθρωτικών δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζουν το αναπτυξιακό επίπεδο της
Περιφέρειας. Παράλληλα όµως, γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των διαρθρωτικών
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας ανά τοµέα παραγωγής και κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας, τόσο ως προς το παραγόµενο ΑΕΠ και ΑΠΑ, όσο και ως προς την απασχόληση.
Από αυτήν την αναλυτική παρουσίαση, η οποία αναδεικνύει τη διπλή ή και τριπλή
περιφερειακότητα των νησιών του Βορείου Αιγαίου, προσεγγίζοντας και τις αναπτυξιακές
διαφοροποιήσεις ανά νοµό, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις ανά νησί της Περιφέρειας,
διαπιστώνονται τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδεικνύουν, αφ’ ενός την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά
την προηγηθείσα δεκαετία, αφ’ ετέρου τα διαρθρωτικά προβλήµατα στους παραγωγικούς τοµείς
και στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα είναι εµφανείς οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες µεταξύ
των τριών νοµών της Περιφέρειας, αλλά και οι διανησιωτικές ανισότητες, τόσο στα δηµογραφικά /
κοινωνικά χαρακτηριστικά, όσο και στους παραγωγικούς / οικονοµικούς δείκτες.
Ιδιαίτερη δε αναφορά γίνεται στην επικρατούσα κατάσταση, όσον αφορά στην ισότητα των φύλων
και στις χωρικές διαφοροποιήσεις (διανοµαρχιακές, διανησιωτικές και ενδονησιωτικές). Για την
πρώτη περίπτωση προσδιορίζονται σαφώς οι διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας µεταξύ
ανδρών και γυναικών στην Περιφέρεια, αλλά και σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους δείκτες σε
επίπεδο Χώρας και ΕΕ. Για τη δεύτερη προσέγγιση των χωρικών διαφοροποιήσεων µε βάση, αφ’
ενός τη διοικητική διαίρεση ανά νοµό και αφ’ ετέρου την ορεινότητα και αστικότητα, τα στοιχεία
εστιάζονται σε κοινωνικο-οικονοµικές και δηµογραφικές διαφοροποιήσεις ανά νοµό και σε
πληθυσµιακές διαφοροποιήσεις και πυκνότητες, ανά κατηγορία δηµοτικού διαµερίσµατος, µε
δεδοµένη την έλλειψη στατιστικών οικονοµικών στοιχείων σε επίπεδο ΟΤΑ και ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων.
Όσον αφορά στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου
(2000-2006), ενώ καταγράφονται σε πολύ αναλυτικό βαθµό οι πραγµατοποιηθείσες και
πραγµατοποιούµενες παρεµβάσεις, τόσο από το πρόγραµµα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
όσο και από τα τοµεακά προγράµµατα, µε ποσοτικοποιηµένα στοιχεία υλοποίησης, δεν γίνεται
αναφορά στις επιπτώσεις αυτών των παρεµβάσεων σε αναπτυξιακούς δείκτες της Περιφέρειας,
αντικείµενο εξ’ άλλου της Εκ των υστέρων αξιολόγησης του Γ’ ΚΠΣ, ιδιαίτερα δε µε τις δυσκολίες
για παρακινδυνευµένες εκτιµήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Παρόλα αυτά, γίνεται µια
προσπάθεια εκτίµησης κάλυψης των αναγκών από αυτές τις παρεµβάσεις, εντοπίζοντας τις
ανάγκες που εξακολουθούν να υφίστανται, µε τη λήξη της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου.
Η ανακεφαλαίωση και τα συµπεράσµατα επί της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης, µε την
παρουσίαση της ανάλυσης SWOT, οδηγούν σε κατευθύνσεις πολιτικών-στρατηγικής για την
ανάπτυξη της Περιφέρειας, οι οποίες όµως εξαρτώνται από ένα πλέγµα έντονων παρεµβάσεων
πολλών Προγραµµάτων στην Περιφέρεια, διαδραµατίζοντας παράλληλα σηµαντικό ρόλο στην
αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας, τα δηµοσιονοµικά της Χώρας και οι γενικότερες
θεσµικές ρυθµίσεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι προσδιοριζόµενοι κίνδυνοι / απειλές και οι ευκαιρίες / προοπτικές,
µπορούν να οδηγήσουν και να αιτιολογήσουν τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική για την
Περιφέρεια, άσχετα από τα µέσα τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά την Προγραµµατική
Περίοδο 2007-2013.
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3.7.4.

Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής

ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου: 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 αποτίµησηςαναγκών-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.

•

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, η νησιωτικότητα κ.λπ., 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:
•

∆εν 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 του και το σύστηµα των ∆ικαιούχων, η ποιοτική αποτελεσµατικότητα του οποίου
αναµένεται να ενδυναµωθεί µέσω σειράς υποστηρικτικών παρεµβάσεων.

Περιφέρεια Κρήτης: Σε ένα αρχικό επίπεδο και για λόγους οµοιογένειας στην παρουσίαση των
αξόνων προτεραιότητας και της αντιστοίχησης µε τις Θεµατικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ της
Χωρικής Ενότητας προτάθηκε από τον Σ.Α. η αναδιάρθρωση της δοµής ανάλυσης των Αξόνων
Προτεραιότητας.
Στην ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων προτάθηκε η αλλαγή της συσχέτισης
ορισµένων ειδικών στόχων σε διαφορετικές θεµατικές προτεραιότητες ώστε να υπάρχει
αντιστοίχηση ειδικής στοχοθεσίας και κατηγοριών παρέµβασης. Ο επαναπροσδιορισµός των
κατηγοριών παρεµβάσεις και της κατανοµής των πόρων επέφερε ισορροπία στο Πρόγραµµα
όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των στόχων και των τοµέων πολιτικής µε τους οποίους
συνδέονται.
Στο πλαίσιο της ίδια συλλογιστικής επιβεβαιώθηκε και η καταλληλότητα της στρατηγικής του
Προγράµµατος σε σχέση µε τις ανάγκες που διατυπώθηκαν στη φάση της διαγνωστικής
προσέγγισης καθώς και σε σχέση µε τη συµπληρωµατικότητα των προτεραιοτήτων. Μάλιστα, το
επιλεγµένο µείγµα πολιτικής ελαχιστοποιεί τους κινδύνους σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής
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και εξυπηρετεί τις προτεραιότητες και τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών.
Ειδικότερα:
Το Πρόγραµµα οµαδοποιεί ως σηµαντικότερες ανάγκες δυο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στην
ενίσχυση των τεχνολογικών υποδοµών και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας ενώ η δεύτερη
αναφέρεται στην ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού.
Πράγµατι, ένα σηµαντικό ποσοστό των πόρων κατανέµεται σε κατηγορίες παρέµβασης σχετικές
µε την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, η υλοποίηση
δράσεων αναφερόµενων στην περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων (12,59% της
Κ.Σ.), στον πολιτισµό (6,56%της Κ.Σ.) και τουρισµό (0,53% της Κ.Σ.) συνιστούν ένα συνδυασµό
µέσων και παρεµβάσεων µε σκοπό την ενίσχυση του προφίλ της Κρήτης ως σηµαντικού
τουριστικού προορισµού. Ενισχυτικά, η βελτίωση βασικών υποδοµών, όπως για παράδειγµα των
οδικών αξόνων, των λιµένων (Μεταφορές: 37,23% της Κ.Σ.) και των υποδοµών υγείας
συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην επίτευξη της ειδικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας.
Με δεδοµένο το χαρακτηρισµό της Κρήτης ως Περιφέρεια 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, µε την Επιχειρηµατικότητα και την προώθηση της Έρευνας και της Τεχνολογίας,
αναγκών, εκτός των ήδη κατανεµηµένων κονδυλίων σε σχετικούς κωδικούς των θεµατικών
πεδίων παρέµβασης (π.χ. Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD), καινοτοµία και
επιχειρηµατικότητα: 6,56%), τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηµατικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» µπορούν να χρηµατοδοτήσουν κάθε είδους
επένδυση σε αυτούς τους τοµείς.
Συµπερασµατικά, το Πρόγραµµα παρουσιάζει σφαιρικά τις ανάγκες της Περιφέρειας οι οποίες
πρόκειται να καλυφθούν συνδυαστικά τόσο από το περιφερειακό όσο και από τα Τοµεακά
προγράµµατα. Επιπλέον, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που τέθηκαν ικανοποιούν τις
προσδιορισθείσες ανάγκες της Περιφέρειας και το Πρόγραµµα παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό
εσωτερικής συνοχής.
Το επιλεγµένο µείγµα πολιτικής ελαχιστοποιεί τους κινδύνους σε επίπεδο πολιτικής και
στρατηγικής και εξυπηρετεί τις προτεραιότητες και τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών
πολιτικών.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας η οποία προσδιορίζεται µέσα από την ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού και
πολιτιστικού προϊόντος σε συνθήκες αειφορίας καθώς και από την προώθηση της σύγχρονης
έρευνας και των επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας. Φαίνεται πως η αναπτυξιακή επιλογή της
Περιφέρειας βρίσκεται σε αρµονία µε τη στοχοθεσία (γενική και ειδική) και τις επιλεχθείσες
Κατηγορίες Παρέµβασης ανά Θεµατική Προτεραιότητα καθώς:
•

Όλοι οι στόχοι του προγράµµατος καλύπτονται επαρκώς από την κατανοµή των Κατηγοριών
Παρέµβασης ανά Θεµατική Προτεραιότητα ενώ το πρόγραµµα παρουσιάζει υψηλή εσωτερική
συνοχή και αλληλοσυµπλήρωση των ειδικών του στόχων.

•

Οι στόχοι της πρότασης προγράµµατος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύµφωνα µε την
ποιοτική µεθοδολογική προσέγγιση του Σ.Α., συνεισφέρουν σηµαντικά στην κάλυψη των
αναγκών της περιφέρειας µε σηµαντική έντασης συνέργια των στόχων του προγράµµατος
της Περιφέρειας «Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος» και «περιβαλλοντική διαχείριση».

•

Οµοίως, η αντίστοιχη µήτρα συνάφειας συσχέτισης των ειδικών στόχων µε τους γενικούς
στόχους του προγράµµατος ανέδειξε την «Αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος» ως τον
ιεραρχικά σηµαντικότερο στόχο του Προγράµµατος.

Ειδικότερα: Σύµφωνα µε την προτεινόµενη χρηµατοδοτική κατανοµή το Πρόγραµµα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα αξιοποιήσει για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πόρους κοινοτικής
συνδροµής (πόροι ΕΤΠΑ) της τάξης των 140.300 εκ €. Από το σύνολο των πόρων της κοινοτικής
συνδροµής:
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•

το 12,12% θα διατεθεί στην Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD), την καινοτοµία
και την επιχειρηµατικότητα,

•

το 12,69% σε δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας,

•

το 11,55% σε Μεταφορές,

•

το 9,98% στην Ενέργεια,

•

το 9,84% στην Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων,

•

το 3,42% στον Τουρισµό,

•

το 8,13% στον Πολιτισµό,

•

το 1,43% στην Αστική και Αγροτική Αναγέννηση,

•

το 26,28% σε επενδύσεις κοινωνικών υποδοµών και τέλος,

•

το 1,30% θα κατευθυνθεί σε δράσεις που αφορούν σε «µείωση του πρόσθετου κόστους που
αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως αποµακρυσµένων περιφερειών».

Πράγµατι, η ποσοστιαία εικόνα της κατανοµής των πόρων καταδεικνύει τη θέληση της
Περιφέρειας για επενδύσεις σχετικές µε την ποιοτική αναβάθµιση της Περιφέρειας µε σκοπό τη
βελτίωση της εκλυστικότητάς της ως τόπου επενδύσεων, περιηγήσεων και διαµονής.
Ενώ δεν εµφανίζονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι, όσον αφορά στον καθορισµό του µείγµατος πολιτικής,
υπάρχει πιθανότητα ανάδειξης κινδύνων που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση των έργων.
Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνει µε το πέρας
της Γ προγραµµατικής περιόδου τις βασικές της υποδοµές σε όλους τους τοµείς πολιτικής, και
σύµφωνα µε την κατάταξή της στο Στόχο 2 «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»
η πρόταση προγράµµατος δικαίως δίδει έµφαση σε παρεµβάσεις σχετικές µε την
Επιχειρηµατικότητα, την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ισόρροπη Αειφόρο Ανάπτυξη.
Οι συµπληρωµατικοί πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής
συνεισφέρουν πολλαπλά στους τοµείς των ανθρωπίνων πόρων, των µεταφορών και των
υποχρεώσεων της Περιφέρειας αναφορικά µε το περιβάλλον (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΑ∆Α, κ.α). Η
στρατηγική υλοποίησης των συστατικών µερών του οράµατος της Περιφέρειας (όπως επεξηγείται
από το συµπληρωµατικό προσδιορισµό του), εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί µέσα από το
προτεινόµενο µείγµα πολιτικής, σύµφωνα µε την στρατηγική του Προγράµµατος.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Τα κυριότερα συµπεράσµατα της εκ των προτέρων Αξιολόγησης
του Προγράµµατος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως προς τη συνέπεια της στρατηγικής του
Προγράµµατος αναφέρονται στα εξής:
•

Με βάση την αποτύπωση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT,
προσδιορίζεται η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
Περίοδο 2007-2013, προσδιορίζοντας ως Γενικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο τη
«διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας, µε την ενίσχυση της
ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής
ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε την
προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την
εφαρµογή καινοτοµιών».

•

Η εκ των προτέρων Αξιολόγηση διαπιστώνει ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της
Περιφέρειας ταυτίζονται µε τις Τοµεακές Εθνικές Πολιτικές της Περιόδου 2007-2013 και ως εκ
τούτου θα ήταν σκόπιµο να είναι εµφανής η ιεράρχηση αυτών των προτεραιοτήτων. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, µε βάση την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση της Περιφέρειας και την
ανάλυση SWOT, χωρίς να εξαιρείται ως προτεραιότητα η χωρική συνεργασία, όλες οι
προτεραιότητες είναι βαρύνουσας σηµασίας και στο µόνο που µπορεί να διαφοροποιηθεί η
ιεράρχησή τους είναι στις επιµέρους δράσεις ανά προτεραιότητα.

•

Η επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που απορρέουν από τον Κεντρικό Στρατηγικό
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Στόχο, προσδιορίζει τους τρεις Στρατηγικούς στόχους του Προγράµµατος της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, για την περίοδο 2007-2013. Η εκ των προτέρων Αξιολόγηση διαπιστώνει ότι
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων, σε συνδυασµό µε τους τοµείς πολιτικής µε τους
οποίους συνδέονται, κατανεµήθηκαν ανάλογα τα διατιθέµενα κονδύλια του Προγράµµατος,
λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες, οµοειδείς συµπληρωµατικές παρεµβάσεις των
Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Λαµβανοµένης υπ’ όψη της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων στην Περιφέρεια από τα
Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, προκειµένου να µην παρατηρηθούν φαινόµενα
ανισορροπιών µεταξύ αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας και στόχων του Προγράµµατος,
είναι απαραίτητο κατά την υλοποίηση / εφαρµογή των Τοµεακών Προγραµµάτων της περιόδου
2007-2013, να τηρηθεί µια ισορροπηµένη και µε περιφερειακή αναπτυξιακή προοπτική, κατανοµή,
των πόρων και των δράσεων. Με δεδοµένη την κατανοµή των κονδυλίων των Τοµεακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύµφωνα µε τον
Προγραµµατισµό τους, µπορεί να υποστηριχθεί ότι εξασφαλίζεται η προαναφερόµενη αναγκαία
ισορροπία, ενώ θα πρέπει να διασφαλισθεί η συµπληρωµατικότητα των δράσεων και η
κατεύθυνσή τους προς την αποτελεσµατική κάλυψη των αναπτυξιακών απαιτήσεων της
Περιφέρειας. Με δεδοµένο ότι η επίτευξη των τριών στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος και
των αντίστοιχων γενικών του στόχων, επιχειρείται µέσω των τριών βασικών αξόνων
προτεραιότητας, σε καθ’ έναν εκ των οποίων τίθενται αντίστοιχα ειδικοί στόχοι, η εκ των
προτέρων αξιολόγηση διερευνά τη συνέπεια της στρατηγικής του Προγράµµατος.
Από τη διερεύνηση αυτή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
•

Με βάση την κλίµακα συµβολής 0-2 (µέγιστο το 2) των ειδικών στόχων του Προγράµµατος
στα δώδεκα (12) σηµαντικότερα προβλήµατα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτά
συµπεραίνονται από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, διαπιστώνεται ότι:

Το σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράµµατος συµβάλλει στην αντιµετώπιση του συνόλου
των προβληµάτων της Περιφέρειας µε ένα βαθµό 0,21, όταν η απόλυτη συµβολή (ως επίλυση)
επί του συνόλου των προβληµάτων εκφράζεται µε τη µονάδα (1).
Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας «Υποδοµές προσπελασιµότητας» συµβάλλει κατά 0,18, ο
δεύτερος άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», συµβάλλει κατά 0,22,
ενώ ο τρίτος άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα» συµβάλλει στην
επίλυση των προβληµάτων της Περιφέρειας κατά 0,19.
Οι µεγαλύτεροι βαθµοί συµβολής (0,73-0,31) των ειδικών στόχων του Προγράµµατος
εµφανίζονται στα προβλήµατα που αναφέρονται στις ενδοπεριφερειακές / ενδονησιωτικές
ανισότητες, στη δυσκολία ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας και λειτουργικών / παραγωγικών
διασυνδέσεων και στο χαµηλό επίπεδο βασικών συγκοινωνιακών υποδοµών.
Από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία µπορεί να υποστηριχθεί ότι το Πρόγραµµα συµβάλει
σηµαντικά στα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήµατα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
λαµβανοµένης υπόψη τα συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων των Τοµεακών
Προγραµµάτων για την επίλυση των αναπτυξιακών προβληµάτων της Περιφέρειας.
•

Επίσης, µε βάση την ίδια κλίµακα συνάφειας / συµβολής (0-2) των γενικών στόχων του
Προγράµµατος στους στόχους / κατευθύνσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ, διαπιστώνεται ότι στο
σύνολο των γενικών στόχων του Προγράµµατος συµβάλλει ή έχει συνάφεια µε τους στόχους /
κατευθύνσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ µε ένα συνολικό βαθµό 0,23, ο οποίος είναι µεν κατά πολύ
µικρότερος από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα του Προγράµµατος στο σύνολο των πόρων των
διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής που διατίθενται στην Περιφέρεια (≃ 45%).
Αντίθετα ο βαθµός συµβολής / συνάφειας του Προγράµµατος της Περιφέρειας στις χωρικές
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ φθάνει στο 0,53, µεγαλύτερο από το ποσοστό συµµετοχής των
πόρων του Προγράµµατος στους συνολικούς κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ που διατίθενται
για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, το Πρόγραµµα παρουσιάζει υψηλό βαθµό εσωτερικής συνάφειας, όπως αυτή
εκφράζεται στη σύνδεση των ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας, µε τους γενικούς
στόχους του Προγράµµατος.
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Όσον αφορά στην επικινδυνότητα εφαρµογής της Στρατηγικής της Χωρικής Ενότητας
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, η δοµή του Προγράµµατος στους συγκεκριµένους Άξονες
Προτεραιότητας, µε τις συγκεκριµένες κατηγορίες παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται σε αυτούς
και την αντίστοιχη κατανοµή πόρων, αµβλύνουν τους κινδύνους εφαρµογής / υλοποίησης των
προτεραιοτήτων στο σύνολό τους, παρά την ύπαρξη καινοτόµων κατηγοριών δράσεων µε
δυσκολίες υλοποίησης, όπως οι Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής και Αγροτικής
Αναγέννησης ή οι δράσεις ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας, οι οποίες εν πολλοίς
εξαρτώνται από τη ζήτηση των εν δυνάµει ωφελουµένων.
Ένας άλλος κίνδυνος για την εφαρµογή των προτεραιοτήτων που ενδεχοµένως να υφίσταται,
είναι η ικανότητα «αντίδρασης» των ∆ικαιούχων να εκτελέσουν αποτελεσµατικά τα έργα του
Προγράµµατος. Ο κίνδυνος αυτός όµως αµβλύνεται κατά ένα βαθµό, σε επίπεδο Αξόνων
Προτεραιότητας, πρώτον, διότι οι κατηγορίες δράσεων, εντός του Άξονα Προτεραιότητας,
προοιωνίζουν διασπορά σε διάφορες κατηγορίες ∆ικαιούχων και δεύτερον, διότι σύµφωνα µε τα
νέα σχεδιαζόµενα συστήµατα και µηχανισµούς υλοποίησης και διαχείρισης, προβλέπεται η
µείωση του αριθµού των ∆ικαιούχων µε παράλληλη ενδυνάµωση της δυναµικότητάς τους και
«πιστοποίηση» της ικανότητάς τους.
3.7.5.

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

ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου: 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 προτείνονταιεντάσσονται 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.
Περιφέρεια Κρήτης: Το Πρόγραµµα παρουσιάζει υψηλή συνάφεια ως προς τη συσχέτιση της
στρατηγικής µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις. Η συσχέτιση του
προγράµµατος µε την εθνική στρατηγική κατέδειξε:
•

Σηµαντική συσχέτιση µε όλες τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και ειδικά µε τις προτεραιότητες 1
«Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», 2 «Κοινωνία της Γνώσης και
Καινοτοµία» και 5 «Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης».

•

Μεγάλης έντασης συνάφεια µε όλες (πλην της πρώτης) τις αρχές του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων.

Οµοίως, το Πρόγραµµα παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια µε τις προτεραιότητες της Στρατηγικής
της Λισαβόνας, τις ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση και τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή καθώς:
•

Ενσωµατώνει δράσεις για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας µέσα από την
αναβάθµιση του δικτύου µεταφορών, τη χρήση της έρευνας στην παραγωγή, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

•

∆ιαµορφώνει πολιτικές για την ισόρροπη αειφορική ανάπτυξη µέσω της ολοκλήρωσης των

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

158

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

υποδοµών περιβάλλοντος, της προώθησης της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, της
συµπερίληψης της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος.
•

Επιχειρεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της Περιφέρειας µέσα από το ερευνητικό έµψυχο
δυναµικό της, τη χρήση ΤΠΕ στον πολιτισµό, το περιβάλλον, τις υπηρεσίες υγείας, την
ενίσχυση των θεµατικών µορφών τουρισµού.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Το Πρόγραµµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην αναλυόµενη
έκδοσή του, παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια µε τις πρώτες δυο προτεραιότητες, ενώ
συνεισφέρει στους τοµείς παρέµβασής του στην τρίτη. Οι κατευθυντήριες γραµµές που
επωφελούνται από το συνδυασµό των παρεµβάσεων του Προγράµµατος είναι οι 1.2.
«περιβαλλοντική προστασία», 2.2. «∆ιευκόλυνση της Καινοτοµίας και προώθηση
επιχειρηµατικότητας, 2.3. «προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας», 1.1. «επέκταση και
βελτίωση µεταφορικών υποδοµών». Όσον αφορά τη συνεκτικότητα της στρατηγικής του
προγράµµατος µε τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, από τη σχετική ανάλυση προέκυψε υψηλής
ένταση συνάφεια καθώς όλες οι Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ συσχετίζονται έστω και µε έναν Ειδικό
Στόχο του Προγράµµατος.
Χαµηλής έντασης συνάφειας εντοπίζεται στην Θεµατική
Προτεραιότητα «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» καθώς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα
ενισχυθεί από το Τοµεακό «Ανθρώπινοι Πόροι» όσον αφορά τη συγκεκριµένη προτεραιότητα και
ως εκ τούτου δεν φαίνεται να την ενισχύει σηµαντικά µέσα από το συνδυασµό παρεµβάσεων του
προγράµµατός της.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των
πολιτικών του Προγράµµατος µε τις Εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθύνσεις, ήτοι µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή
(ΣΚΓΚ) και µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Από την αναλυτική αποτύπωση στο Πρόγραµµα αυτής της διάστασης, αλλά και από την
προσεκτική µελέτη της Στρατηγικής του Προγράµµατος και των Αξόνων Προτεραιότητας στη
λεπτοµέρειά τους, διαπιστώνεται ότι, τόσο η συνολική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας,
όσο και η Στρατηγική του Προγράµµατος και όπως αυτή εξειδικεύεται σε Άξονες Προτεραιότητας
και κατηγορίες δράσεων, παρουσιάζουν συνάφεια και συνέργεια µε τα παραπάνω έγγραφα.
Συγκεκριµένα, αφ’ ενός άµεση και στενή συνάφεια παρουσιάζουν µε συγκεκριµένες θεµατικές και
χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, µε αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΠΜ, καθώς και µε
συγκεκριµένες Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ), αφ’ ετέρου έµµεση
συνάφεια εµφανίζουν µε αρκετές θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, προτεραιότητες του ΕΠΜ
και µε αρκετές ΣΚΓΚ και ΟΚΓ. Η έµµεση συνάφεια και συνέργεια οφείλεται, είτε στο χαρακτήρα
των δράσεων, είτε στη µικρή χρηµατοδοτική βαρύτητα των δράσεων, σε σχέση µε το σύνολο
αντίστοιχων παρεµβάσεων σε επίπεδο Χώρας.
Από την ανάλυση του Συµβούλου Αξιολόγησης, ως προς αυτό το αξιολογικό θέµα, διαπιστώνεται
ότι το Πρόγραµµα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει άµεση και ισχυρή συνάφεια και
συνέργεια:
α) Ως προς το ΕΣΠΑ 2007-2013, µε τις εξής θεµατικές προτεραιότητες:
•

(4.2.1) - Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας

•

(4.2.5) - Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης)

Επίσης, µε τις χωρικές προτεραιότητες:
•

(4.4.1) - Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

•

(4.4.2.) - Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

•

(4.4.3.) - Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών
β) Ως προς το ΕΠΜ, µε τις εξής προτεραιότητες:

•

(3.1, 3.1.3, 3.3) - ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, όπως αυτή εξειδικεύεται για
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το επιχειρησιακό περιβάλλον και ιδιαίτερα για τον τουρισµό, καθώς και µε δράσεις για την
εξωστρέφεια
•

(6) - Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη
γ) Ως προς τις ΣΚΓΚ, µε την εξής κατευθυντήρια γραµµή:

•

(1.1):
Να γίνει η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της περισσότερο ελκυστικοί τόποι για
επενδύσεις και απασχόληση και πιο συγκεκριµένα:

(1.1.1): Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών
(1.1.2):Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη
(1.2.2): ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας
δ) Ως προς τις ΟΚΓ, µε τις εξής κατευθυντήριες γραµµές:
•

((11): Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνέργειες
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης

•

(14): Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων.

3.7.6.

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:

ελέγχου αντιστοιχίας δεικτών και παρεµβάσεων,
µεγιστοποίησης της ορθολογικής απεικόνισης των παρεµβάσεων του Προγράµµατος.
Η µεθοδολογία αξιολόγησης των αναµενοµένων 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:
1. να είναι αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από
το Πρόγραµµα,
2. να είναι µετρήσιµοι στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου αναφοράς ως τιµές βάσης
και τιµές στόχου
3. οι τιµές – στόχοι τους να µπορούν να επιτευχθούν µε τους οικονοµικούς πόρους που

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

160

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες και
4. 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 19 δεικτών εκροών -ως απόρροια της στοχευµένης
στρατηγικής- και 16 δεικτών αποτελεσµάτων, οι οποίοι διαµορφώνουν µια ενιαία «πλατφόρµα»
στο ΠΕΠ, παρά τα προβλήµατα διαφορετικού µοναδιαίου κόστους, που πηγάζει από τη
νησιωτικότητα. Από αυτούς τους δείκτες, οι 5 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. Οι δείκτες του Προγράµµατος απεικονίζονται συνολικά στον Πίνακα που
ακολουθεί:
∆ΕΙΚΤΗΣ
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόµων και

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

εθνικής οδοποιϊας (Ε)
Λιµένες που αναβαθµίζονται (Ε)
Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Ε)

Χ

Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (Ε)

Χ

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ε)
Ποσοστό αναβάθµισης οδικού δικτύου (Α)

Χ
Χ

Παρεµβάσεις αναβάθµισης λιµένων επί των υφιστάµενων (Α)

Χ
Χ

Αριθµός νησιών που διασυνδέονται µε το ηπειρωτικό δίκτυο
ενέργειας (Α)
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράµµατα ( E)

Χ
Χ

Χ

Χ

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (Ε)

Χ

∆ηµιουργία clusters (Ε)

Χ

Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην
καθηµερινή τους λειτουργία (Ε)
∆ηµιουργούµενες & Νέες Επιχειρήσεις σε τοµείς που παράγουν
ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηµατοδοτούνται από venture capital
και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία (Ε)
Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις (Ε)
Αριθµός Επιχειρήσεων που ωφελούνται από δοµές στήριξης
(Ε)
ICT projects που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΠΕΠ (Ε)
Επωφελούµενοι πολίτες από χρηµατοδοτούµενους
εξοπλισµούς ΤΠΕ (Α)
Ποσοστό επιχειρήσεων µε δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών (Α)
Νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται από ΜΜΕ (Α)

Χ
Χ
Χ
χ
Χ
Χ
χ
Χ

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (Α)

Χ

Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Α)
Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις µε δυνατότητα υποδοχής
Ηλεκτρονικών πληρωµών για πωλήσεις µέσω διαδικτύου (Α)
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν δηµιουργούµενες
υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που είναι πλήρως διαθέσιµες
ηλεκτρονικά (Α)
Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες
υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά (εκτός
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) (Α)

Χ

Νέες ΕΕΛ (Ε)

Χ

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται (Ε)

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που δηµιουργούνται

Χ
Χ

(Ε)
ΧΥΤΑ που δηµιουργούνται (Ε)

Χ

Χ

Νοσοκοµειακές Κλίνες που δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται (Ε)

Χ

Χ

Χ

Χ

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας (Ε)
Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται (Ε)
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∆ΕΙΚΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Μνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Ε)

Χ

Χ

Χ

Ποσοστό Ισοδύναµου Πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Χ

(Α)
Ποσοστό Πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ-ΣΜΑ (Α)
Πληθυσµός που καλύπτεται από αναβαθµισµένα δίκτυα

Χ

Χ
Χ

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

Χ

µουσεία (Α)
Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται %

Χ

Χ

(Α)

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.
3.7.7.

Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων/διαδικασιών εφαρµογής

Τα Συστήµατα Επιτελικής Εποπτείας και ∆ιαχείρισης / Ελέγχου (ΣΕΕ και Σ∆Ε):
•

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 2083/2006.

•

Εξειδικεύουν επαρκώς τα επιµέρους στοιχεία του «συστήµατος» που προβλέπεται για την
παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΠΕΠ και της αποτελεσµατικότητάς του
(εξειδίκευση / περιεχόµενο ΣΕΕ και Σ∆Ε).

•

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.

•

∆ιασφαλίζουν 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).

Από την επισκόπηση των ΣΕΕ και Σ∆Ε διαπιστώνονται τα εξής βασικά σηµεία:
•

Επιχειρείται εξορθολογισµός της διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων των µηχανισµών, µε
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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
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.

3.7.8.

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

ΠΕΠ 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 2.5.1. «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 και τέλος,

•

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.

Περιφέρεια Κρήτης: 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 Κρήτης. 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.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 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 ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. Παράλληλα, προσδιορίζονται, τα µικρά νησιά (µε πληθυσµό
µικρότερο των 3.100 κατοίκων), ως περιοχές ιδιαίτερων παρεµβάσεων.
Τα χαρακτηριστικά αυτά των συγκεκριµένων τύπων περιοχών, µπορούν σε ένα βαθµό να
προσδιορίσουν και τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και
νησιών και ως εκ τούτου και τις ανάγκες τους για άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών /
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διανοµαρχιακών-διανησιωτικών ανισοτήτων, ο οποίος είναι και ένας από τους Στρατηγικούς
Στόχους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Απαιτείται όµως τυπολογία των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να προσδιορισθούν συγκεκριµένες
υποπεριοχές, ευρύτερες των ΟΤΑ, µε συγκεκριµένα οµοειδή χαρακτηριστικά, προς την
κατεύθυνση ανάδειξης των οικιστικών κέντρων µε αστικές λειτουργίες και λειτουργικής
διασύνδεσης αυτών των κέντρων 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.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 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.
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.
3.7.9.

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:
∆ιαµορφώνεται 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:
Επιτυγχάνεται σηµαντική οικονοµική προστιθέµενη αξία -από την άποψη της προσθετικότητας και
της αύξησης της αποδοτικότητας κεφαλαίου (µόχλευση) στις Περιφέρειες του Στόχου 1 (κατ’
αναλογία της µεθοδολογία του ΕΣΠΑ, Ενότητα 7.1, Πίνακας 14) και, κατ’ επέκταση και στο Ν.
Αιγαίο, ως Περιφέρειας του Στόχου 1).
Προβλέπεται η δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων από
ιδιωτικά κεφάλαια µέσω της αξιοποίησης Συνολικών Επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
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δράσεων στο πλαίσιο των Προτύπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης κ.λπ.
Σε ορισµένες παρεµβάσεις, προβλέπεται µεταφορά διεθνώς επιτυχηµένων πρακτικών στις
εσωτερικές / περιφερειακές πολιτικές και πρακτικές.
4. Επιχειρησιακή Προστιθέµενη Αξία:
Στην ΚΠΑ συµβάλλουν σηµαντικά τα Συστήµατα Επιτελικής Εποπτείας (Σ.Ε.Ε.) και τα Συστήµατα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ.∆.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 ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
5. Ενσωµάτωση-διάχυση της Προστιθέµενης Αξίας:
9
9

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»50.

3.8.

Αειφόρος ανάπτυξη – Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση

3.8.1.

Μη Τεχνική περίληψη της ΣΜΠΕ

Γενικά
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική
της Xωρικής Eνότητας Κρήτης και 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.
Το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Αναπτυξιακής Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»
είναι η «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητας σε συνθήκες
αειφόρου ανάπτυξης».
Στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ως περιοχή µελέτης
ορίζεται η χωρική ενότητα των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, µε ευρύτερη
περιοχή µελέτης όλη τη χώρα. Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης (ΣΠΕ), η οποία έχει θεσµοθετηθεί στην χώρα µας µε την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ
1225/Β/5-9-2006), στα πλαίσια εναρµόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» συσχετίζεται άµεσα µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και την Αναθεωρηµένη
Ατζέντα της Λισσαβόνας, καθώς και µε τα εξής προγράµµατα: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση,
Χωρική Συνεργασία και Ανθρώπινοι Πόροι, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίσχυσης
Προσπελασιµότητας, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», Εθνικό
Σχεδιασµό Στερεών Αποβλήτων, Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης των Εκποµπών Αερίων
Θερµοκηπίου, Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό, Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και Περιφερειακοί Χωροταξικοί Σχεδιασµοί.
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι, που είναι υποχρεωτικοί σε επίπεδο χωρικής ενότητας και που έχουν

50

λ.χ. σε συνδυασµό καινοτόµων παρεµβάσεων, βλ. Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της Ερευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 2ο Σχέδιο, Ιανουάριος 2007.
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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.

•

∆ηµιουργία 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 ΧΑ∆Α 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.

•

∆ιαχείριση 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
∆ιευθύνσεις υδάτων. Η υλοποίηση των έργων που αφορούν την προστασία υγροτόπων
αναµένεται να συνεισφέρει σηµαντικά.

•

∆ιατήρηση 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.

Περιβαλλοντική Κατάσταση Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Αέρας
Η κατάσταση της ατµόσφαιρας στη Χωρική Ενότητα δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό επιβάρυνσης µε εξαίρεση τις µεγάλες αστικές πόλεις, όπως είναι τα Χανιά, το
Ηράκλειο και η Ρόδος. Σε αυτές, οι εκποµπές αερίων ρύπων οφείλονται κυρίως στην βιοµηχανία ,
στην οδική κυκλοφορία και στην κεντρική θέρµανση, στη χρήση δηλαδή του πετρελαίου και των
παραγώγων του.
Η κατάσταση της ατµόσφαιρας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν παρουσιάζει κάποιο
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επιβάρυνσης στις αστικές περιοχές, δεδοµένου ότι πρόκειται για µια
νησιωτική περιοχή, µε µια κυρίως αγροτική φυσιογνωµία, µε κάποιες βιοµηχανικές / γεωργικό –
κτηνοτροφικές µονάδες µικρής κλίµακας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερο πρόβληµα ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριµένα στην περιοχή του Ηρακλείου είναι εγκατεστηµένος
σταθµός παρακολούθησης παραµέτρων της ατµόσφαιρας, των οποίων τα αποτελέσµατα
αξιολογούνται από το Πανεπιστήµιο της Κρήτης.
Βασικές παράµετροι, που επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα την περιοχή της Κρήτης είναι το όζον (O3)
και PM10. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις γίνεται υπέρβαση των ορίων, η
οποία κατά κύριο λόγο αποδίδεται σε ότι αφορά το O3 στη συµβολή από φαινόµενα που
συµβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη και µεταφορά των αερίων µαζών από Βορρά προς Νότο και σε
ότι αφορά στις συγκεντρώσεις ΡΜ10, που µετρήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2005 σε
συνδυασµό των µετρήσεων του Σταθµού του Ηρακλείου (Αστικός ιστός) και της «Φινοκαλιάς»,
βρέθηκε ότι υπάρχει σε ορισµένες χρονικές στιγµές αυξηµένη επιρροή στις συνολικές
συγκεντρώσεις PM10, από την περιοχή του Ηρακλείου, ενώ ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η
επιρροή των µεταφερόµενων µαζών σκόνης από τη Βόρειο Αφρική, που είναι πλέον συχνό
φαινόµενο την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Κλίµα
Ο τύπος κλίµατος της Κρήτης, είναι ένας µεταβατικός ενδιάµεσος τύπος, µεταξύ του χερσαίου
Μεσογειακού και του ερηµοειδούς Μεσογειακού, στον οποίο υπάγεται κυρίως η νοτιοανατολική
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Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίµατος είναι η γλυκύτητα και η ηπιότητα.
Το κλίµα στα επιµέρους νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις. Η
Λέσβος, η Λήµνος και ο Αγ. Ευστράτιος χαρακτηρίζονται από εύκρατο κλίµα, η πρώτη όµως έχει
σηµαντικά περισσότερες βροχοπτώσεις. Η Χίος, οι Οινούσσες και τα Ψαρά έχουν µεσογειακό
κλίµα µε ανοµβρία το καλοκαίρι. Τέλος, το κλίµα της Σάµου, Ικαρίας και Φούρνων χαρακτηρίζεται
από ήπιο χειµώνα και δροσερό καλοκαίρι.
Το κλίµα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου είναι εύκρατο, µε ήπιους κατά κανόνα χειµώνες και
αρκετά ξηρό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλίµατος είναι οι συχνά ισχυροί βόρειοι άνεµοι (τα
γνωστά µελτέµια), που πνέουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας, το µεσοκαλόκαιρο.
Η Ελλάδα έχει δεσµευθεί για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές του αντίστοιχου
έτους βάσης. Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 2002 έχουν
αυξηθεί κατά 21,1% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης.
Θόρυβος
Οι περιοχές µε ιδιαίτερο πρόβληµα υποβάθµισης του ακουστικού περιβάλλοντος είναι οι αστικές
περιοχές και σχεδόν όλες οι τουριστικές των Περιφερειών που µελετώνται.
Υδατικό Περιβάλλον
Η συνολική απορροή που διακινείται ετησίως στην Κρήτη επιφανειακά και προέρχεται από πηγαία
νερά ή από απευθείας απορροή των υδατορευµάτων ανέρχεται σε 500 x106 m3/ετησίως. Η
κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 372,5 hm3/έτος, από τα οποία 320 hm3/έτος διατίθεται
στην άρδευση, το 10,2 hm3/έτος στην κτηνοτροφία και 42,3 hm3/έτος στην ύδρευση.
Η επιφανειακή ροή ετησίως στο Βόρειο Αιγαίο είναι ίση µε 147,95 hm3. Η κατανάλωση του νερού
υπολογίζεται σε 56,06 hm3/έτος, από τα οποία 37,90 hm3/έτος διατίθεται στην άρδευση, το 3,30
hm3/έτος στην κτηνοτροφία και 14,86 hm3/έτος στην ύδρευση.
Η επιφανειακή ροή ετησίως στο Νότιο Αιγαίο είναι ίση µε 729,53 hm3. Η κατανάλωση του νερού
υπολογίζεται σε 68,08 hm3/έτος, από τα οποία 42,30 hm3/έτος διατίθεται στην άρδευση, το 3,50
hm3/έτος στην κτηνοτροφία και 22,33 hm3/έτος στην ύδρευση.
Έδαφος
Τα κυριότερα προβλήµατα σε ότι αφορά στους εδαφικούς πόρους εντοπίζονται στην
ερηµοποίηση (συµπεριλαµβανοµένων της διάβρωσης και της αλάτωσης) που έχει ως αποτέλεσµα
τη µείωση της παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων και την υποβάθµιση της ποσότητας και
ποιότητας των υδατικών πόρων.
Τα υφιστάµενα έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης
περιλαµβάνουν µια µονάδα µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης και τρεις ΧΥΤΑ στο
Νοµό Χανίων, δύο ΧΥΤΑ στο Νοµό Ρεθύµνου, τρεις ΧΥΤΑ, ένα Χ∆Α, ένα ΣΜΑ και ένα Κ∆ΑΥ στο
Νοµό Ηρακλείου, καθώς και δύο ΧΥΤΑ στο Νοµό Λασιθίου. Συνολικά στην Περιφέρεια υπάρχουν
125 ΧΑ∆Α.
Η διάθεση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γίνεται σε µη ελεγχόµενους
ή ηµιελεγχόµενους χώρους διάθεσης που δεν πληρούν τους όρους του θεσµικού πλαισίου. Στη
Λέσβο, τη Λήµνο, τη Χίο, τους
Φούρνους και την Ικαρία λειτουργούν οργανωµένοι χώροι διάθεσης, κι αυτοί όµως δεν πληρούν
τους όρους του θεσµικού πλαισίου. Τρεχόντως κατασκευάζεται ένας ΧΥΤΑ στη Λέσβο και ένας
στην Λήµνο και δύο στην Σάµο, ενώ έχει δηµοπρατηθεί ένας ακόµη στη Χίο.
Σύµφωνα µε διάφορες απογραφές και µελέτες που έχουν εκπονηθεί για τους Νοµούς της
Περιφέρειας, έχουν καταγραφεί περίπου 86 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)
συνολικά. Οι ενεργοί χώροι της Περιφέρειας ανέρχονται στους 50, ενώ οι υπόλοιποι 36 υφίστανται
χωρίς να έχουν αποκατασταθεί.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 6 ΧΥΤΑ, 4 στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και 2
Νοµό Κυκλάδων. Σύµφωνα µε έρευνα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2005) στην Περιφέρεια υπάρχουν 53
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ενεργοί και 17 ανενεργοί ΧΑ∆Α, εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται σε επικίνδυνη περιοχή (σε
απόσταση µικρότερη των 100µ από δάσος). Επίσης υπάρχουν 6 ΧΥΤΑ σε λειτουργία, ένας είναι
ηµιτελής, και 9 πρόκειται να κατασκευαστούν (έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε φάση
χωροθέτησης ή ένταξης σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης).
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην Περιφέρεια Κρήτη λειτουργούν 26 Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) , βρίσκονται υπό κατασκευή 11 ΕΕΛ, ενώ κατασκευάστηκαν αλλά
δεν λειτουργούν 2 ΕΕΛ (∆ήµος Μοιρών Ηρακλείου και ∆ήµος Ανωγείων Ρεθύµνης).
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λειτουργούν 13 ΕΕΛ, 4 ΕΕΛ βρίσκονται υπό µελέτη και µία ΕΕΛ
βρίσκεται εκτός λειτουργίας, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο.
Στο Νοµό ∆ωδεκανήσου µόνο έξι δήµοι έχουν µονάδα επεξεργασίας λυµάτων και αυτά είναι ο
∆ήµος Πάτµου, ο ∆ήµος Ατταβύρου, ο ∆ήµος Καλλιθέας, ο ∆ήµος Πεταλούδων, ο ∆ήµος Κω και ο
∆ήµος Ρόδου.
Στον Νοµό Κυκλάδων υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας λυµάτων σε έντεκα ∆ήµους: ∆ήµος Άνω
Σύρου, ∆ήµος ∆ρυµαλίας, ∆ήµος Εξωµβούργου, ∆ήµος Θήρας, ∆ήµος Μυκόνου, ∆ήµος Πάρου,
∆ήµος Σίφνου, ∆ήµος Τήνου, Κοινότητα Οίας, Κοινότητα Κιµώλου, και ο ∆ήµος Σερίφου.
Βιοποικιλότητα
Στο πλαίσιο της δηµιουργίας του καταλόγου των περιοχών προς ένταξη στο ∆ίκτυο Natura 2000
καταγράφηκαν στην Κρήτη 55 τύποι οικοτόπων από τους 109 που καταγράφηκαν σε όλη την
2

Ελλάδα. Σε µία έκταση 8306 km , που αντιπροσωπεύει το 6% περίπου της συνολικής έκτασης
της χώρας απαντάται το 28% περίπου του συνόλου των γνωστών ειδών της ελληνικής χλωρίδας.
Στο Νοµό Ηρακλείου έχουν καταγραφεί και οριοθετηθεί 6 περιοχές σηµαντικές προς προστασία
και διαχείριση στα πλαίσια του Προγράµµατος «Φύση 2000», στο Νοµό Λασιθίου έχουν
καταγραφεί και οριοθετηθεί εννιά (9) περιοχές, στο Νοµό Ρεθύµνης έχουν καταγραφεί και
οριοθετηθεί 5 περιοχές και στο Νοµό Χανίων έχουν καταγραφεί και οριοθετηθεί 14 περιοχές.
Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκπονηθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (15) και ∆ιαχειριστικά
Σχέδια (5) για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα των περιοχών, που προτείνονται για ένταξη
στο ∆ίκτυο Φύση 2000.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 126/Β/7-2-2003) και διάδοχη, που την τροποποίησε (ΦΕΚ
1072/Β/1-8-2003) έχει καθορισθεί η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης
Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς (Εθνικού Πάρκου Ε.∆. Λευκών Ορέων).
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν καταγραφεί 18 περιοχές σηµαντικές προς προστασία και
διαχείριση στα πλαίσια του Προγράµµατος «Φύση 2000», ενώ στο Νότιο Αιγαίο 30 περιοχές.
Στη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου έχουν κηρυχθεί ένας Εθνικός ∆ρυµός, Τοπία
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και Καταφύγια άγριας ζωής.
Πληθυσµός
Η Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου συγκεντρώνει το 9,99% του πληθυσµού της χώρας
µε ενισχυµένο ποσοστό σε άνδρες, µεγαλύτερο, µάλιστα από το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό. Από
το σύνολο του πληθυσµού το 54,3% συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Το υπόλοιπο
µοιράζεται σχεδόν ισόποσα στις δυο άλλες περιφέρειες µε ελαφρώς ενισχυµένη την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.
Στο σύνολο της χώρας ο ∆είκτης αναλογίας φύλων είναι υψηλότερος στην ηλικιακή κατηγορία των
0-14 ετών ενώ µειώνεται σηµαντικά στην ηλικιακή κατηγορία των 65 ετών. Στην Ενότητα της
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου ο δείκτης κυµαίνεται σε µεγαλύτερα επίπεδα στις νεότερες ηλικιακές
κατηγορίες µε έµφαση στην κατηγορία 25-29 στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο και 20-24 στο
Βόρειο Αιγαίο. Στο σύνολο του πληθυσµού η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει µεγαλύτερο
ποσοστό αναλογίας φύλων σε σύγκριση µε τις άλλες δυο Περιφέρειες υψηλότερο από τον εθνικό
µέσο όρο.
Το Βόρειο Αιγαίο συγκαταλέγεται στις 3 πρώτες Περιφέρειες της χώρας µε τον υψηλότερο δείκτη
δηµογραφικής γήρανσης, µε 152%, ενώ οι Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου δηµιουργούν
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µια οµαδοποίηση περιοχών µε χαµηλά ποσοστά του δείκτη σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εθνικό.
Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον
Η Περιφέρεια Κρήτης παρήγαγε το 2004 το 5,36% (2005) του Ακαθάριστου Εγχώριου
της χώρας, το 8,2% της αγροτικής παραγωγής, το 1,3% της µεταποιητικής και
υπηρεσιών. Η διαχρονική µέση ετήσια µεταβολή (2002-2004) του Ακαθάριστου
Προϊόντος είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του εθνικού µέσου όρου
έναντι 8,1%.

Προϊόντος
5,8% των
Εγχώριου
ήτοι 8,7%

η

Το Βόρειο Αιγαίο ως 12 Περιφέρεια σηµειώνει µόλις το 2% στο ετήσιο ΑΕΠ.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά το έτος 2003 παρήγαγε το 3,2% του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας, το 3,6% της αγροτικής παραγωγής, το 0,3% της µεταποίησης και το 3,8% των
υπηρεσιών. Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει αυξητική τάση από το 1999 έως
σήµερα.
Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 στην Κρήτη οι οικονοµικά ενεργοί κάτοικοι
ανέρχονται σε 259.094, από τους οποίους οι 231.333 απασχολούνται στους τρεις παραγωγικούς
τοµείς. Το 23,42 % των απασχολουµένων δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα, το 16,08 %
στον δευτερογενή τοµέα και το 55,67 % στον τριτογενή τοµέα. Οι άνεργοι στο νησί ανέρχονται
στους 27.761.
Ο συνολικός οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει
αυξητική τάση διαχρονικά από το 2000 µέχρι και το 2004, µε σηµαντικές ορισµένες φορές
διακυµάνσεις κατ’ έτος, κυµαινόµενος σε ένα ποσοστό συµµετοχής της τάξης του 62% και σε
αριθµό της τάξης των 76.000 ατόµων. Κατά το 2004 το 17% των απασχολουµένων εργάζεται
στον πρωτογενή τοµέα (22% το 1999), το 16% στο δευτερογενή (18% το 1999) και το 67% στον
τριτογενή τοµέα (60% το 1999).
Το εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά τα έτη 1998-2004, αυξήθηκε από
63,4% το 1998 σε 67,9% το 2004. Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης κατά την ίδια χρονική
περίοδο αυξήθηκε από 59,2% το 1998 σε 62,1% το 2004. Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί
ολοένα και µικρότερο αριθµό εργαζοµένων. Αντίθετα, στον τριτογενή τοµέα οι απασχολούµενοι το
2004 κατείχαν ποσοστό 70,1% του πληθυσµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης οι Εγκαταστάσεις
Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη είναι:
•

16 Αιολικά Πάρκα: συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 124,87 MW

•

4 επιπλέον αιολικά πάρκα υπό κατασκευή

•

Βιοµάζα: (Θερµικές χρήσεις: ελαιουργεία, φούρνοι, θερµοκήπια, κατοικίες, ξενοδοχεία):
8,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης – Βιοάεριο: 2 πιλοτικές εγκαταστάσεις
συµπαραγωγής (∆ΕΥΑΗ, ∆ΕΥΑΧ, πιλοτικές µονάδες ελαιουργείων)

•

Ηλιακοί Θερµοσίφωνες – Κεντρικά Ηλιακά Συστήµατα >200.000 m («παραγωγή»
ενέργειας: ~3% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης) – 20 νέα πιλοτικά κεντρικά ηλιακά

2

2

συστήµατα για ξενοδοχεία και ΜΜΕ συνολικής επιφάνειας 8.450 m – 2 εγκαταστάσεις
ηλιακού κλιµατισµού
•

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: (Φάροι, µικρές µονάδες οικολογικού τουρισµού, ξενοδοχεία):
50 εγκαταστάσεις ισχύος 1MW. Υπό κατασκευή νέες εγκαταστάσεις

•

Μικρά υδροηλεκτρικά: 2 εγκαταστάσεις ισχύος 0,6 MW/Συνολικό δυναµικό: 6 MW

•

Παθητικά ηλιακά συστήµατα – Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική: Κατοικίες, σχολεία, κτίρια ΤΕΙ
κλπ./50 εγκαταστάσεις

•

Πιλοτικές εγκαταστάσεις (π.χ. παραγωγή ηλεκτρισµού από ηλιακά κάτοπτρα κλπ.)

•

Αντλησιοταµίευση: Πιλοτικές µικρές εγκαταστάσεις / Μελέτες για µεγαλύτερες
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Στο νησί της Λέσβου βρίσκεται ένας σταθµός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, µε συνολική ισχύ
45,82 MW και ένας αεριοστρόβιλος 14 MW. Το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι µαζούτ. Στη
Λήµνο λειτουργεί ντηζελοηλεκτρικός σταθµός, µε εγκατεστηµένη ισχύ 10.500 KW. Στο Αγ.
Ευστράτιο υπάρχει µια µικρή µονάδα της ∆ΕΗ και δίκτυο που εξυπηρετεί τον οικισµό.
Όσον αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σηµειώνεται ότι αιολικά πάρκα υπάρχουν στη
Λέσβο, Λήµνο, Χίο, Ψαρά, Σάµο και Ικαρία. Η εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ στο Βόρειο
Αιγαίο σε MW (∆εκέµβριος 2005-Ιανουάριος 2006), αφορά αιολικά πάρκα και είναι 28,7 MW
(ΙΣΤΑΜΕ, ∆εκέµβριος 2006).
Το Νότιο Αιγαίο έχει σήµερα εγκατεστηµένη ισχύ 20,1 ΜW σε αιολικά πάρκα ή το 3,2% του
συνόλου.
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά, που βρίσκονται εντός των ορίων
των Περιφερειών, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων
θαλάσσιων ζωνών. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά και
προστατεύεται µε το Ν. 3028/2002.
Σύµφωνα µε τη ∆/νση Αρχείου Μνηµείων και ∆ηµοσιευµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού, σε
ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει πλήθος κηρυγµένων κλασσικών και βυζαντινών
µνηµείων. Συγκεκριµένα στο Νοµό Ηρακλείου καταγράφονται 33 αρχαιολογικοί χώροι, 25 ιστορικά
µνηµεία, 11 Ιερές Μονές και Ναοί και 2 οικισµοί. Στο Νοµό Λασιθίου καταγράφονται 116
αρχαιολογικοί χώροι, 12 ιστορικά µνηµεία, 9 Ιερές Μονές και Ναοί και 1 οικισµός. Στο Νοµό
Ρεθύµνου καταγράφονται 19 αρχαιολογικοί χώροι, 6 ιστορικά µνηµεία, 5 Ιερές Μονές και Ναοί και
1 οικισµός. Στο Νοµό Χανίων καταγράφονται 44 αρχαιολογικοί χώροι, 19 ιστορικά µνηµεία και 3
Ιερές Μονές και Ναοί.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει µια πολυµορφία στοιχείων, τόσο από την άποψη του
ανθρωπογενούς, ιστορικού, πολιτιστικού, όσο και φυσικού περιβάλλοντος. Στην κατηγορία των
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, η Περιφέρεια, είναι πολύ πλούσια ως προς τα
ευρήµατα της πολιτιστικής, ιστορικής κληρονοµιάς όλων των εποχών, όπως προϊστορικά,
αρχαιότητες, παλαιοχριστιανικά και µεσαιωνικά κάστρα, πλήθος βυζαντινών µοναστηριών και
εκκλησιών κ.λ.π. Υπάρχουν επίσης 75 αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισµοί µε καλά διατηρηµένο
πολεοδοµικό ιστό, όπως οι µεσαιωνικοί οικισµοί στο Πυργί, στα Μεστά, στους Ολύµπους Χίου,
στο Καρλόβασι, στο Πυθαγόρειο, στο Μαραθοκάµπου Σάµου, στον Εύδηλο Ικαρίας, στο Μόλυβο,
την Πέτρα Λέσβου κ.λ.π.
Το πολιτισµικό δυναµικό του Νοτίου Αιγαίου συνθέτουν:
•

αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία εθνικής και διεθνούς εµβέλειας

•

οχυρωµατικές κατασκευές (κάστρα κλπ)

•

θρησκευτικά µνηµεία (ναοί, µοναστήρια, εξωκλήσια)

•

αξιόλογα οικιστικά σύνολα και παραδοσιακοί οικισµοί

•

µεµονωµένα κτίρια και σύνολα αστικής αρχιτεκτονικής

•

βιοµηχανικά κτίρια και σύνολα

•

ιστορικοί τόποι

•

µουσειακοί χώροι

Είναι χαρακτηριστική της δυναµικής, που υπάρχει, η λειτουργία στο σύνολο της Περιφέρειας 69
Μουσείων και Λαογραφικών Κέντρων, άνω των 120 Πολιτιστικών και Πνευµατικών Κέντρων, 20
κινηµατογράφων, 14 θεάτρων και 78 βιβλιοθηκών.
ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013»
Το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» εξυπηρετείται
από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους:
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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. ∆ιασφάλιση 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
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

ενίσχυση

της

Οι θεµατικές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι οι εξής:
Α. Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Β. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
∆. Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής
Ε. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
Η θεµατική διάρθρωση των Επιχειρησιακών Στρατηγικών / Πολιτικών συνδέεται ευθέως µε τους
Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007 2013», οι οποίοι διαµορφώνονται ως εξής:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΕ Κ-ΝΑ
Α. Υποδοµές και Υπηρεσίες
Προσπελασιµότητας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1
2
3

Β. Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα

4
5
6

Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής

7
8
9

∆. Ειδικές Παρεµβάσεις ενίσχυσης της 10
Χωρικής Συνοχής
E. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 11
12
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Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Περιφέρειας Κρήτης
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας
Κρήτης
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Κρήτης
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Χωρική συνοχή και συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης - Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Στόχου Σταδιακής
Εισόδου –
Νότιο Αιγαίο
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Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Ως πλέον συναφείς µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «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

•

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, βραχυµεσοπρόθεσµης εµφάνισης.

•

Οι επιπτώσεις των ΑΠ 4, 5 και 6 µικτές προς θετικές, κυρίως έµµεσες, µεσοµακροπρόθεσµης 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.

Οι επιπτώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στους κύριους περιβαλλοντικούς τοµείς
αναφοράς για την αντιµετώπισή τους παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα - Πανίδα
Οι επιπτώσεις του ΕΠ αναµένονται αρνητικές λόγω των γραµµικών υποδοµών, της αυξηµένης
παραγωγικής και οικοδοµικής δραστηριότητας και κυρίως δραστηριοτήτων που µπορούν να
επηρεάσουν φυσικές περιοχές και είδη χλωρίδας και πανίδας. Η µεγάλη έκταση των φυσικών
περιοχών, κυρίως για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθιστά σχεδόν βέβαιη την
πιθανότητα εµπλοκής δραστηριοτήτων του ΕΠ µε φυσικές περιοχές.
Υπάρχει δυνατότητα µέσα από το ΕΠ να αναληφθούν δράσεις βελτιωτικές της κατάστασης µέσω
της κατασκευής "πράσινων" υποδοµών, ενώ δράσεις ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
έχουν προβλεφθεί στον τοµέα του Τουρισµού.
Είναι απαραίτητο να γίνουν πλήρεις µελέτες επιπτώσεων και να ληφθούν διορθωτικά µέτρα σε
όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα επηρεασµού φυσικών περιοχών και ειδών.
Βελτίωση είναι δυνατόν να υπάρξει µόνο αν γίνει αποδεκτή η προοπτική της ανάπτυξης µε
παράλληλη λήψη µέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση που συνεχίσουν να
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εφαρµόζονται οι συνήθεις πρακτικές, οι επιπτώσεις θα παραµείνουν αρνητικές.
Πληθυσµός
∆εν αναµένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στον συνολικό πληθυσµό, ο οποίος όµως τουλάχιστον για
τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται µε ρυθµό υψηλότερο του
µέσου όρου της χώρας, είναι όµως πιθανό να υπάρξουν τοπικές επιπτώσεις από τις µετακινήσεις
θέσεων εργασίας και ανθρώπινου δυναµικού. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι πιθανό ο
ρυθµός αύξησης να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει το µέσο όρο της χώρας.
Ανθρώπινη Υγεία
Το υψηλότερο εισόδηµα και η βελτιωµένη προσπελασιµότητα, θα επιτρέψουν σε µεγαλύτερο
µέρος του πληθυσµού την πρόσβαση σε ικανο-ποιητικές υπηρεσίες υγείας, ενώ και η αυξηµένη
συµµετοχή στην οικονοµική δραστηριότητα µειονεκτικών οµάδων και ατόµων θα τους επιτρέψει
και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Οι θετικές επιπτώσεις από τις νέες υποδοµές υγείας θα είναι πλέον ορατές στις Περιφέρειες
Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, όπου υπάρχει υστέρηση σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο
νοσοκοµειακών κλινών ανά κάτοικο, ενώ στην Κρήτη η κατάσταση είναι ήδη ελαφρά καλύτερη
από τον εθνικό µέσο όρο.
Θετική επίπτωση θα έχουν και οι βελτιωµένες συνθήκες εργασίας, η µείωση των ατυχηµάτων,
εργατικών και οδικών, καθώς και η βελτίωση των συστηµάτων περίθαλψης και των συνθηκών
δηµόσιας υγείας. Προγράµµατα υγιεινής ζωής και αναψυχής σε συνάρτηση µε την εργασία θα
είναι πολύ θετικά βήµατα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών υγείας. Μικρή
επιδείνωση των συνθηκών υγείας µπορεί να προκύψει από την αυξηµένη αέρια ρύπανση και τον
θόρυβο, µε τις θετικές επιπτώσεις να υπερισχύουν.
Έδαφος
Από πλευράς ΕΠ δεν αναµένεται σοβαρή συµβολή στην υποβάθµιση εδαφών, που είναι κυρίως
επίπτωση που οφείλεται στην εντατική γεωργία και ορισµένες παραγωγικές και εξορυκτικές
δραστηριότητες.
Αναµένεται όµως απώλεια εδαφών από την κατασκευή χώρων εργασίας και υποδοµών, την
αστικοποίηση των περιοχών γύρω από τις νέες διανοίξεις οδών, καθώς και από την αυξηµένη
ζήτηση χώρων για τη διάθεση των αυξηµένων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων.
Θετική θα πρέπει να αποβεί η βελτίωση της διαχείρισης στερεών απορριµµάτων που σήµερα δεν
βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.
Νερό
Οι αυξηµένες παραγωγικές δραστηριότητες, ή αύξηση του µόνιµου και κυρίως του εποχικού
πληθυσµού και η βελτιωµένη ποιότητα ζωής θα έχουν σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη πίεση
στους υδάτινους πόρους, ποσοτικά και ποιοτικά. Ακόµη και µε βελτιωµένη διαχείριση,
εξοικονόµηση ή ανακύκλωση, δύσκολα θα αναστραφούν οι τάσεις, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του ΕΠ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τη νότια
Χίο και την ανατολική Κρήτη που αντιµετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήµατα επάρκειας πόσιµου
νερού.
Αέρας
Οι επιπτώσεις αναµένονται µικτές. Οι αυξηµένες παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και η
αυξηµένη κινητικότητα, µε παράλληλη αύξηση του µεταφορικού έργου και της κυκλοφορίας, θα
τείνουν να αυξήσουν την αέρια ρύπανση, ενώ αντίθετα αποτελέσµατα αναµένονται από την
εφαρµογή προγραµµάτων τηλεµατικής που θα µειώνουν την ανάγκη µετακίνησης των πολιτών,
καθώς και από τη δροµολόγηση ΜΜΜ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Η ακριβής συµβολή του ΕΠ είναι δύσκολο να εκτιµηθεί, καθώς δεν είναι βέβαιο το κατά πόσο θα
γίνει δυνατή η αντικατάσταση µονάδων υψηλής ρύπανσης.
Θετική θεωρείται για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η συµβολή του τοµέα του ΕΠ που αφορά στις
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ΑΠΕ.
Κλιµατικοί παράγοντες
Η παραγωγή αερίων θερµοκηπίου αναµένεται ανοδική. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των
παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και στην αύξηση του µεταφορικού έργου.
Μόνο µέσω της χρήσης των ΑΠΕ και επιτυχίας στην προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας
µπορούν να µειωθούν οι επιπτώσεις. Η συνιστώσα του ΕΠ που αφορά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα έχει θετικές επιπτώσεις για την Περιφέρεια αυτή.
Περιουσιακά στοιχεία
Είναι σαφές ότι η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η βελτιωµένη προπελασιµότητα θα
δηµιουργήσει περαιτέρω αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µέσω αυξηµένων
επενδύσεων και υπεραξιών. Είναι επίσης πιθανό ορισµένες παραγωγικές δραστηριότητες να
προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις σε µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία που αυτή τη στιγµή
δεν µπορούν να προσδιορισθούν χωρικά και χρονικά. Η προστασία αυτών των περιουσιακών
στοιχείων είναι θέµα επαρκούς αστυνόµευσης και δικαστικής συνδροµής.
Πολιτιστική κληρονοµιά
Μικτές επιπτώσεις αναµένονται, καθώς η µεν αύξηση των οδικών υποδοµών και της
παραγωγικής δραστηριότητας µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις όµως ανάδειξης
και αποκατάστασης στα πλαίσια της αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος θα έχουν θετικές
επιπτώσεις.
Τοπίο
Η επίδραση του ΕΠ στο τοπίο αναµένεται αρνητική λόγω της πιθανής εγκατάστασης υποδοµών
και µονάδων αλλά και λόγω της αυξηµένης οικιστικής πίεσης που θα δηµιουργήσει το αυξηµένο
εισόδηµα.
Απαιτείται σοβαρή αλλαγή νοοτροπίας και θεσµικού πλαισίου για να µπορέσουν οι αυξηµένες
οικονοµικές δυνατότητες να χρησιµεύσουν για την χρηµατοδότηση βελτιωτικών δράσεων για το
τοπίο.
Φυσικοί πόροι
Οι επιπτώσεις του ΕΠ στους φυσικούς πόρους είναι στο σύνολό τους αρνητικές, κυρίως λόγω της
κατανάλωσης πρώτων υλών στις κατασκευές και την αύξηση της κυκλοφορίας, ενώ υπάρχουν και
κάποια θετικά στοιχεί από τη βελτίωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Μείωση φτώχειας και κοινωνικών αποκλεισµών
Οι επιπτώσεις του ΕΠ στη µείωση της φτώχιας και των κοινωνικών αποκλεισµών θα είναι θετικές,
λόγω βελτίωσης της προσπελασιµότητας, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδοµών, των
υποδοµών εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και λόγω της αύξησης του διαθέσιµου εισοδήµατος και
της πρόσβασης σε τηλεµατικές εφαρµογές.
Αντιµετώπιση των επιπτώσεων
Τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων είναι τα εξής:
Απώλεια βιοποικιλότητας
•

Αξιοποίηση ∆ιαδικασίας ΜΠΕ για την αποφυγή βλαβών σε φυσικές περιοχές, NATURA
2000 και βιότοπους

•

Ενσωµάτωση κριτηρίων προστασίας βιοποικιλότητας στη διαδικασία επιλογής προτάσεων
για ένταξη στο ΕΠ

•

Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού
τοµέα, για την ανάδειξη και προστασία φυσικών περιοχών

•

Παροχή συµβουλών προς τους ενδιαφερόµενους για τη βελτίωση των προτάσεών τους σε
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ότι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας
Υγεία και θόρυβος
•

Σε περιπτώσεις υψηλής όχλησης θορύβου µπορούν να τοποθετηθούν ηχοπετάσµατα ή να
δοθούν κίνητρα για εγκατασταθούν διπλοί υαλοπίνακες.

•

Λωρίδες πρασίνου στις πλευρές των οδών θα αποδώσουν πολλαπλή ωφέλεια από
πλευράς µείωσης θορύβου και αισθητικής.

•

Ενίσχυση ΜΜΜ και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

•

Βελτίωση τοπικών υποδοµών υγείας

Απώλεια, ρύπανση ή καταστροφή εδαφών
•

Ενθάρρυνση ενδιαφερόµενων για εγκατάσταση σε θεσµοθετηµένες ή υποβαθµισµένες
περιοχές, αποφεύγοντας την εγκατάσταση σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές

•

Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών µείωσης των στερεών
αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης τοξικών αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο
έδαφος

•

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της εισαγωγής καινοτοµίας στη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και στην ανάπτυξη Ε & Α και εξειδικευµένων υπηρεσιών στον τοµέα

•

Μείωση των επιπτώσεων των οδικών έργων µε την αξιοποίηση των ΜΠΕ

Υποβάθµιση υδάτινων πόρων
•

Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών µείωσης των υγρών
αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον.

•

Ενθάρρυνση για την εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόµησης νερού

•

Ενθάρρυνση περιβαλλοντικής επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της διαχείρισης και
προστασίας των υδάτινων πόρων

Επιδείνωση αέριας ρύπανσης
•

Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών,
καθαρότερα, εγκατάσταση φίλτρων αντιρρύπανσης κ.α.

•

Ενίσχυση χρήσης ΜΜΜ

αντικατάστασης

καυσίµων

µε

Επιδείνωση κλιµατικών παραγόντων
•

Ενσωµάτωση κριτηρίων εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης παραγωγής αερίων
θερµοκηπίου στη διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ

•

Παροχή συµβουλών προς τους ενδιαφερόµενους, σε ότι αφορά την επίτευξη των
παραπάνω στόχων, καθώς και την ανάγκη µείωσης του µεταφορικού έργου, σε σχέση µε
τις µετακινήσεις εργαζοµένων, πρώτων υλών και προϊόντων

Υποβάθµιση πολιτιστικού περιβάλλοντος
•

Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων µέσα σε ή διέλευσης από περιοχές
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

•

Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού
τοµέα, για την ανάδειξη και προστασία περιοχών και µνηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

•

Λήψη µέτρων ώστε η βελτίωση της προσβασιµότητας σε περιοχές και εκδηλώσεις
πολιτιστικού ενδιαφέροντος να µην αποβεί αρνητική για το πολιτιστικό περιβάλλον

Υποβάθµιση τοπίου
•

Το ΕΠ θα πρέπει να εισαγάγει στα κριτήρια επιλογής προτάσεων την εγκατάσταση σε
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θεσµοθετηµένες ή υποβαθµισµένες περιοχές, την προστασία του αγροτικού και αστικού
τοπίου και την ανάπτυξη πράσινων υποδοµών
•

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που θα δώσουν ζωή στα κέντρα των
πόλεων και θα αναβαθµίσουν υποβαθµισµένες περιοχές.

•

Παροχή συµβουλών προς τους ενδιαφερόµενους για την προστασία του τοπίου από
υποβάθµιση

Μη βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων
•

Ενσωµάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασµού, περιβαλλοντικής διαχείρισης και
βιώσιµης διαχείρισης φυσικών πόρων στη διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη στο
ΕΠ

•

Παροχή συµβουλών προς τους ενδιαφερόµενους, σε ότι αφορά την επίτευξη των
παραπάνω στόχων

Παρακολούθηση Επιπτώσεων
Με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων προτείνονται, χωρίς
να επιβάλλονται ως αναγκαίοι, οι παρακάτω δείκτες παρακολούθησης.
Περιβαλλοντικός τοµέας
Βιοποικιλότητα

Προτεινόµενοι δείκτες παρακολούθησης
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
% πληθυσµού που εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου µεγαλύτερα
των οριακών τιµών

Θόρυβος
Έδαφος

Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό ανακύκλωσης
Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών
Αριθµός επισκεπτών,
Αστικό πράσινο ανά κάτοικο

Νερό
Τοπίο και Πολιτισµός

Τα µέτρα παρακολούθησης
Προγράµµατος.

3.8.2.

περιγράφονται

στην ΚΥΑ

έγκρισης της

ΣΜΠΕ του

Εναλλακτικές λύσεις και Αξιολόγηση αυτών

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 του Άξονα
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 του Άξονα 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 η δεύτερη. Η επιλογή της
λύσης 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
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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.
3.8.3.

∆ιαβούλευση για την ΣΜΠΕ

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-06.51
Συγκεκριµένα το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το Α.Π. 128306 (20 Απριλίου 2007) έγγραφό του απέστειλε τη
ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
µε σκοπό την εκκίνηση διαδικασίας διαβούλευσης µε τις ∆ηµόσιες 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 20072013, συζητήθηκε στα Περιφερειακά Συµβούλια των τριών ∆ιοικητικών Περιφερειών που
συγκροτούν τη Χωρική Ενότητα Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, οι συνεδριάσεις των οποίων
διενεργήθηκαν τις παρακάτω ηµεροµηνίες:
1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 31/5/2007 (Μυτιλήνη)
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 30/5/2007 (Ρόδος)
3. 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 Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013,
τέθηκε σε διαδικασία διαβούλευσης µε το ενδιαφερόµενο κοινό. Η δηµοσιοποίηση
πραγµατοποιήθηκε από τις ΟΣΠ των τριών ∆ιοικητικών 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
Στο πλαίσιο της παραπάνω αναφερόµενης διαδικασίας δεν υπεβλήθησαν εγγράφως απόψεις
από το ενδιαφερόµενο κοινό, εντός της προθεσµίας των 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της
ανακοίνωσης, η οποία τίθεται από τη σχετική µε την εναρµόνιση µε την οδηγία ΚΥΑ.
Οι προβλεπόµενοι όροι, οι περιορισµοί και οι κατευθύνσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Κρήτης –
Νήσων Αιγαίου ενσωµατώθηκαν στα κατάλληλα σηµεία του Προγράµµατος.

51

(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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3.8.4.

Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρµογή του προγράµµατος (ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου)

1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία
και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης
περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να
εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα
επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της
παρούσας ενότητας υποβάλλονται στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως
προβλέπεται στο ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν µε
τις αντίστοιχες εκθέσεις των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ παράλληλα
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου.
2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια µιας
συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών
ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα
πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α)

Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών
που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να
αντληθούν από τη ΣΜΠΕ (κεφ. 8.2) ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση
µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Αρχή Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για
την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες
των δράσεων του προγράµµατος. Η έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται,
υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου
έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα περιλαµβάνει
επίσης και τα πεπραγµένα του προγράµµατος εντός του 2007.

β)

Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου
του έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος.
Σκοπός της συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών
µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του προγράµµατος, η
σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για
το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης
διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος των δεικτών που
εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο
µε αυτό των ετησίων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το
τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να
προταθεί από την Αρχή Σχεδιασµού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η
εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.
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3.9.

Ενσωµάτωση της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων, της
αρχής της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας

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 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διασφαλίζει:
o την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις,
o την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του, καθώς
και
o την αρχή της µη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας
ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισµού, επίσης µε συγκεκριµένες δράσεις.
Επίσης, το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνει υπόψη το Ευρωπαϊκό
Σχέδιο ∆ράσης µε χρονικό ορίζοντα το 2010 µε στόχο την ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στις
σχετικές κοινοτικές πολιτικές και την ανάπτυξη συγκεκριµένων ενεργειών σε καίριους τοµείς για
την προώθηση της άρσης του αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία52:
Οσον αφορά στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 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.
Περαιτέρω, η προσέγγιση της ισότητας των ευκαιριών στο πλαίσιο του παρόντος ΠΕΠ, δεν
εξαντλείται στην εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων, αλλά αντίθετα όλες οι πολιτικές και δράσεις
κινητοποιούνται προκειµένου να επιτευχθεί η ισότητα. Αυτό σηµαίνει ότι τα θέµατα ισότητας
αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού του ΠΕΠ, από την αρχική
ανάλυση και τη διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, ενώ ενσωµατώνονται στο
σχεδιασµό και εφαρµογή όλων των αξόνων, δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.
Η εφαρµογή της πολιτικής ισότητας των φύλων διαπνέει όλους τους άξονες του Προγράµµατος.
Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της
ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν, τη λήψη ειδικών µέτρων για την αύξηση της συµµετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας, κ.λπ.
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 ενδοεπιχειρησιακών 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 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 επιχειρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια
λειτουργίας τους, ώστε να αντιµετωπιστεί η χρονικά περιορισµένη βιωσιµότητα που παρατηρείται
στις επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από γυναίκες. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα εφαρµοσθούν
γιας την επιχειρηµατικότητα των ΑΜΕΑ.
Τα παραπάνω θέµατα προβλέπεται να διατρέχουν οριζόντια όλο το φάσµα των συντελεστών

52 Έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «2010: Μια Ευρώπη προσβάσιµη για όλους»
(Οκτώβριος 2003).
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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 µηδιάκρισης, 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.
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 των
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής
πράξεων για συγχρηµατοδότηση εξειδικευµένα κριτήρια διασφάλισης της «προσβάσιµης
αλυσίδας»53.

3.10.

∆ιαδικασία 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:
1. Την 23681/ΕΥΣΑΠ 82/04.06.2004 1η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο.
2. Την 42154/ΕΥΣΑΠ 1861/24.10.2004 2η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο.
3. Την 3794/31.05.2006 3η εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο.
4. 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 την στρατηγική και επιχειρησιακή συνέπεια του ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου µε
τον σχεδιασµό σε επίπεδο διοικητικής Περιφέρειας.

53 Ως προσβάσιµη αλυσίδα νοείται µια σειρά αλληλοεξαρτώµενων και αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, που
διασφαλίζουν την αυτονοµία, άνεση και ασφάλεια των ατόµων µε αναπηρία, των ηλικιωµένων ατόµων και γενικότερα των
εµποδιζόµενων ατόµων . Η συνδυασµένη εφαρµογή προσβάσιµων αλυσίδων δηµιουργεί τα προσβάσιµα δίκτυα. Έκθεση
ΕΣΑΜΕΑ, ∆εκέµβριος 2005.
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Περιφέρεια Κρήτης: Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και, µε στόχο την επίτευξη ενός
ορθολογικού σχεδιασµού για το Ε.Π. Κρήτης της περιόδου 2007-2013 µε τη µεγαλύτερη δυνατή
συµβολή, συνδροµή, συµµετοχή και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων, η Περιφέρεια
Κρήτης προχώρησε σε µια εκτεταµένη κινητοποίηση των φορέων και των πολιτών της Κρήτης
µέσα από συστηµατικές συµµετοχικές διαδικασίες.
Έτσι, η ευρεία διαβούλευση για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό που ξεκίνησε το 2004 και βρίσκεται
σε εξέλιξη, µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
•

Το ∆εκέµβριο του 2004 η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε µια πρώτη δοµή των προτάσεων
της για το Σχέδιο Ανάπτυξης και διατύπωσε τις βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξή της.
Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε κατά τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης
στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 και έγινε εκτενής συζήτηση πάνω στον αναπτυξιακό
προγραµµατισµό 2007–2013.

•

Το Φεβρουάριο του 2005 διατυπώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ένα συνεκτικό κείµενο µε
Προτάσεις για τη σύνταξη των κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013,
στο πλαίσιο της στρατηγικής που προσδιόρισε το Περιφερειακό Συµβούλιο.

•

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διεργασίες για τη διεξαγωγή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της
Περιφέρειας µε εκτεταµένη διαβούλευση µε οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους.

•

Από τον Ιανουάριο του 2005, ξεκίνησε η υλοποίηση µιας σειράς Αναπτυξιακών Συνεδρίων
ανά Νοµό µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.

•

Τον Ιούλιο του 2005, πραγµατοποιήθηκε το Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης µε ευρεία
συµµετοχή φορέων από την Κρήτη και το απόδηµο κρητικό στοιχείο και διατυπώθηκε
συνοπτικό και συνεκτικό κείµενο Συµπερασµάτων.

•

Παράλληλα µε τη διοργάνωση ενηµερωτικών Ηµερίδων για τους Φορείς της Κρήτης, η
Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε ενεργά στα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια που οργανώθηκαν
τον Ιούλιο και το ∆εκέµβριο του 2005.

•

Σε συνέχεια των προαναφεροµένων διαδικασιών διαβούλευσης η Περιφέρεια Κρήτης τον
Μάρτιο του 2006 συγκέντρωσε κατά τρόπο τυποποιηµένο απόψεις – προτάσεις από τους
τοπικούς – νοµαρχιακούς και περιφερειακούς φορείς, για έργα που κρίνουν ως σκόπιµα για
υλοποίηση κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο.

Στόχος της Περιφέρειας ήταν η περαιτέρω εξειδίκευση και προσδιορισµός των αναγκαίων
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ως επιστέγασµα των µέχρι τότε διεργασιών.
Η Συγκρότηση της Οµάδας Σχεδιασµού προγράµµατος τον Μάιο του 2006, έδωσε νέα ώθηση
στον όλο αναπτυξιακό Σχεδιασµό, µε διατύπωση, πλέον, συνεκτικών κειµένων για το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 2007–2013, µε τη σύµπραξη του Συµβούλου Κατάρτισης και
του Συµβούλου της εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες κοινές συνεδριάσεις της ΟΣΠ µε τους επικεφαλής των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των ΟΤΑ, των Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων, των
Επιµελητηρίων και άλλων φορέων της Κρήτης και µελετήθηκαν εµπεριστατωµένα τα
συµπεράσµατα του 3ου και του 4ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου (Ιούνιος και Οκτώβριος
2006)
Έτσι, διατυπώθηκε µια σειρά διαδοχικών προσχεδίων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης
2007-2013 σε συµφωνία εκάστοτε µε τις εγκυκλίους του Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών
(ΥΠΟΙΟ) και σε πλήρη συµβατότητα µε το κείµενο ΕΣΠΑ.
Το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 2007-2013 όπως διαµορφώθηκε, τέθηκε προς
δηµόσια διαβούλευση κατά την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης στα Χανιά
στις 3 Αυγούστου 2006.
Στη συνέχεια, και αφού υποβλήθηκε το κείµενο αυτό στο Υπουργείο
(ΥΠΟΙΟ), συνεχίστηκε η διαβούλευση και συνεργασία µε το
Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) και τα Υπουργεία που εκφράζουν τοµεακές
διαµορφωθεί τελικά ένα κείµενο Επιχειρησιακού Σχεδίου συµβατό

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Οικονοµίας & Οικονοµικών
Υπουργείο Οικονοµίας &
πολιτικές, προκειµένου να
µε όλες τις αναπτυξιακές

181

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

πολιτικές.
Το τελικό αυτό κείµενο συζητήθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης
στις 11 ∆εκεµβρίου 2006 και έγινε αποδεκτό ως προς τη στρατηγική του, τους άξονες
προτεραιότητας και την κατανοµή των πόρων. Ήδη δε, µέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις,
αποτελεί συστατικό στοιχείο για τη διατύπωση του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Η διαδικασία προετοιµασίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, περιλάµβανε την πραγµατοποίηση δύο θεµατικών συναντήσεων και ενός
αναπτυξιακού συνεδρίου, µε την συµµετοχή τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων,
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και επιχειρηµατικού κόσµου.
Η θεµατολογία των θεµατικών συναντήσεων έλαβε χώρα και κάλυψε τις εξής ενότητες:
Πάρος 05.05.2005: Τουρισµός – Πολιτισµός, Νέα Οικονοµία – Κοινωνία της γνώσης
Ρόδος 17-18.05.2005: Μεταφορές – Επικοινωνίες, Ανταγωνιστικότητα, Υψηλή Τεχνολογία
Σύρος 10.06.2005: Περιβάλλον, Ανθρώπινο δυναµικό
Οι παραπάνω ενότητες επιλέχθηκαν διότι αποτελούν τις βασικές συνιστώσες του πλαισίου εντός
του οποίου θα κινηθούν οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Περιφέρειας
κατηγορίας σταδιακής εισόδου (phasing-in) στο στόχο περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση. Επιπλέον η θεµατολογία αυτή αποτελεί τον βασικό κορµό της στρατηγικής, τόσο
της Λισσαβόνας, όσο και του Göteborg.
Τα αναπτυξιακά αυτά συνέδρια προσέφεραν αξιόλογο υλικό, το οποίο καταγράφηκε και έγινε
αντικείµενο επεξεργασίας µε περιλήψεις και εντοπισµό των βασικών σηµείων, αποτέλεσε δε κύρια
εισροή ιδεών και θέσεων, που η οµάδα σχεδιασµού χρησιµοποίησε µεταξύ άλλων για την
κατάρτιση της παρούσας πρότασης του Αναπτυξιακού Προγράµµατος.
Τα περιεχόµενα αυτού του πίνακα λήφθηκαν υπόψη στην επιλογή των κυριότερων
προτεραιοτήτων, στον βαθµό που επιτρέπουν οι περιορισµοί των εφαρµοστικών κοινοτικών
κανονισµών και το µέγεθος των διατιθέµενων πόρων στο υπό κατάρτιση Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η κινητοποίηση / ενεργοποίηση και συµµετοχή του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας και, κυρίως η συµµετοχή και συστράτευση στην
αναπτυξιακή προσπάθεια των περιφερειακών και τοπικών κοινωνικών εταίρων και
αυτοδιοικητικών φορέων, αποτέλεσε κυρίαρχη στρατηγική επιλογή και περιεχόµενο του
κοινωνικού διαλόγου της Περιφέρειας.
Όσον αφορά στο σχεδιασµό του συνολικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, αλλά του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας, το
οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, υπήρξε µια ευρεία διαβούλευση µε τους τοπικούς /
περιφερειακούς φορείς η οποία συνοψίζεται στα εξής:
•

Το ∆εκέµβριο του 2004 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε το πρώτο κείµενοπρόταση στρατηγικού σχεδιασµού µε τις Προγραµµατικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας για
την περίοδο 2007-13.

•

Η πρόταση παρουσιάστηκε και τέθηκε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου
Αιγαίου κατά τη 15η συνεδρίασή του στις 17.02.05.

•

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που προσδιόρισε το Περιφερειακό Συµβούλιο, για τη διεξαγωγή
δηµόσιας διαβούλευσης µε τους τοπικούς φορείς των νησιών, απεστάλη προς όλους τους
αρµόδιους περιφερειακούς, νοµαρχιακούς και τοπικούς φορείς το Προγραµµατικό Κείµενο,
µαζί µε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, για την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά
µε την αναπτυξιακή στρατηγική σε τοπικό επίπεδο κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν ευρείες συσκέψεις ανά Νοµό της Περιφέρειας στο διάστηµα
Μαρτίου – Απριλίου 2005, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι κατευθύνσεις σχεδιασµού του νέου
Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας για την περίοδο 2007-2013.
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•

Παράλληλα ξεκίνησε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η διαδικασία σχεδιασµού και
προετοιµασίας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας το οποίο πραγµατοποιήθηκε
στις 4 και 5 Ιουλίου 2005 στη Χίο.

•

Μέσα από τις εισηγήσεις και την ευρεία συζήτηση των φορέων των νησιών της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, το Συνέδριο κατέληξε σε ένα Προγραµµατικό Κείµενο µε τις βασικές
κατευθύνσεις και άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο
2007-2013.

•

Σαν συνέχεια των παραπάνω διαδικασιών διαβούλευσης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
στοχεύοντας να συγκεντρώσει τις απόψεις των τοπικών – νοµαρχιακών και περιφερειακών
φορέων για έργα (ή ενέργειες) που κρίνουν ως αναγκαία (ή αναγκαίες) στο πλαίσιο της 4ης
Προγραµµατικής Περιόδου, απέστειλε κατάλληλα διαµορφωµένο ¨Τεχνικό ∆ελτίο
σκοπιµότητας /ετοιµότητας έργου ή ενέργειας¨.

•

Η συµπλήρωση αυτών από τους τοπικούς φορείς έδωσε τη δυνατότητα στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου να συγκεντρώσει τις απόψεις τους για αναγκαία, κατ΄ αυτούς, έργα ή
ενέργειες που θα εξειδικεύουν την αναπτυξιακή στρατηγική κάθε φορέα, έτσι όπως αυτή
εκφράστηκε από την µέχρι τώρα διαδικασία.

•

Η διαδικασία διαβούλευσης συνεχίστηκε µε την διεξαγωγή από την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου ηµερίδων ενηµέρωσης των τοπικών φορέων στα µεγάλα νησιά της Περιφέρειας.

•

Οι ηµερίδες αυτές πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2006, στη Χίο,
Μυρίνα, Μυτιλήνη, Βαθύ Σάµου και Άγιο Κήρυκο Ικαρίας.

•

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο Τεχνικής
Υποστήριξης, επεξεργάσθηκε το υλικό των υποβληθέντων Τεχνικών ∆ελτίων σε συνάρτηση
µε τα Ερωτηµατολόγια στα οποία απάντησαν οι τοπικοί φορείς κατά την πρώτη φάση
σχεδιασµού, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων η οποία θα αποτελέσει βασικό
υποστηρικτικό υλικό για την οριστικοποίηση της τελικής Αναπτυξιακής Πρότασης του Βορείου
Αιγαίου για τη ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια
στο ΥΠ.ΟΙ.Ο., σαν επιστέγασµα της όλης διαδικασίας του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε
Περιφερειακό επίπεδο.

•

Παράλληλα, η Οµάδα Σχεδιασµού του Προγράµµατος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε
συνεργασία µε το Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης στην βάση της 3ης Εγκυκλίου του
ΥΠ.ΟΙ.Ο. και των τεχνικών οδηγιών που δόθηκαν από το ίδιο Υπουργείο προχώρησε στην
κατάρτιση του Προγράµµατος 2007-2013 του Βορείου Αιγαίου, αφού συνέλεξε και
επεξεργάσθηκε τα συµπληρωµένα Τ∆Ε αναγκαίων έργων, έτσι ώστε να διαφανούν οι τάσεις
των τοπικών φορέων ως προς την άποψή τους για τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας
κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο.

•

Με την ολοκλήρωση του πρώτου προσχεδίου του Προγράµµατος 2007-2013 της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, ως 27/7/2006, στη Χίο, τα κείµενα αυτά, τα οποία και εγκρίθηκαν, αφού
ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις.
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3.11.

Συµπληρωµατικότητα
των
παρεµβάσεων
µε
αυτές
που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια
∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.

3.11.1.

Γενικά

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η
ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η
αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής
σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται
να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική,
αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική,
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται
από τη διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών
καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων των
Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του
ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες
παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της
οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
•

Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον

•

Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων:
•

∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό

•

Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.

•

Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ

•

Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής
στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών
και διοικητικών κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν
στις περιοχές
εφαρµογής του
Άξονα
Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013, µε
νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ αυτή η προσέγγιση
Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο
πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε
νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το
«Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ αυτή

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

184

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης φυτικής
και ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων(άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και
δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και γενικότερα
όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν
αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης,
καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ.
Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής54 καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750
υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της
δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε
τον Καν. 1698/2005.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της
θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ.

κ.λ.π.

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται
στον Καν. 1198/200555.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΤΠΑ.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε
χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµόσια
δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή).

3.11.2.

Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής του
άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:
Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)

και η διατήρηση και

54 Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και τον
κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα:
; Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της
;
;

οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.
Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο κύκλος
εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και της
οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.

55 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 200 εκ.
Ευρώ.
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•

Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των περιοχών.

•

Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύρια, µύλοι,
λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις σε
µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
(άξονας 3 ΠΑΑ)
Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές - εκθετήρια που
σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο,
κινηµατογράφος).
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000
€. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του
ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Β) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής
κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής
κλίµακας
υποδοµή,
προµήθεια
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, είναι τα 300.000
€. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική
αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και
µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης
αναβάθµισης56 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:
•

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων,
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)

•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και
ιστορικής αξίας

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο συνολικός
προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .

56 Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία
παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε
συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα
(ύδρευσης, αποχέτευσης)
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∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» θα
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.
Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις ελλιµενισµού
και
προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται
στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013.
(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.
Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.
Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ.
3.11.3.

Ανθρώπινο δυναµικό

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης,
εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
ΕΓΤΑΑ
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά
κατάρτιση που θα αφορά στη θεµατολογία
και στους δικαιούχους των παρακάτω
µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013.

ΕΚΤ
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα
αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των
παρακάτω µέτρων του άξονα 1 καθώς και των µέτρων
των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013

211

Ενισχύσεις
για
φυσικά
µειονεκτήµατα στους γεωργούς
ορεινών περιοχών
Ενισχύσεις
στους
γεωργούς
περιοχών
µε
µειονεκτήµατα,
εκτός των ορεινών περιοχών.
Natura 2000

112

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

121

Εκσυγχρονισµός
εκµεταλλεύσεων

123

Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά
και δασοκοµικά προϊόντα

214

Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4
του ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση
Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/05.

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση
των ζώων
Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (γεωργία)
Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών
Πρώτη εγκατάσταση
γεωργοδασοκοµικών
συστηµάτων σε γεωργική γή
Πρώτη δάσωση µη γεωργικών

212
213

216
221
222
223

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

γεωργικών

187

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

ΕΓΤΑΑ
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά
κατάρτιση που θα αφορά στη θεµατολογία
και στους δικαιούχους των παρακάτω
µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013.
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ΕΚΤ
Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα
αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των
παρακάτω µέτρων του άξονα 1 καθώς και των µέτρων
των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013

γαιών
∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Αποκατάσταση του δασοκοµικού
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων
πρόληψης.
Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (δάση)

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–πληροφόρησηςεκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές,
πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο,
υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.
Ειδικότερα:
; Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν
Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000,
Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό
πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα,
Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα
δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία
και κτηνοτροφία, βιοενέργεια, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.
; Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές δράσεις θα
υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
3.11.4.

Περιβάλλον

Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα
Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση,
έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική
προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για τα
οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης
συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τοµέα:
Τοµέας «Φύση»:
•

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα
θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα
σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί).

•

Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των
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προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι
της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
•

Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω
του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και
προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές. (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και
πίνακα 1)).

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
¾

Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους
κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).

Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις για την πρόληψη των δασικών ..πυρκαγιών, ως ανωτέρω.
Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή »:
¾

Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα
συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως
300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και
για ίδια κατανάλωση, στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ.

Επενδύσεις στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ για την πώληση
ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού , θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των ενεργειακών
καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον‘Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ
2007 – 2013).
¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του
όζοντος:

Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε επενδύσεις
στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς
και
των
επιχειρήσεων
σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των ..... προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ, µέσω της
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων.
Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾

Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεµβάσεις
σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων,
δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ.

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε ο
Πίνακας 45, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος που
θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ.
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Πίνακας 45

Επικαλύψεις Τοµέων Παρέµβασης µεταξύ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. και ΕΓΤΑΑ, στον τοµέα του
Περιβάλλοντος: Προτεινόµενα κριτήρια ∆ιαχωρισµού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

Αντιπληµµυρικά έργα
Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής
υδρονοµίας σε δάση
Αρδευτικά δίκτυα57
∆ίκτυα ύδρευσης
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή
αγροτικές περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευσηάρδευση)
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 200058
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής
Αισθητικής αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, στο πλαίσιο εφαρµογής
του Καν. 1698/2005
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος
∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις
Μονοπάτια,
ποδηλατικές
διαδροµές,
σήµανση,
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές)
Μονοπάτια,
ποδηλατικές
διαδροµές,
σήµανση,
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000)
Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.
Βιολογικοί καθαρισµοί
∆ιαχείριση απορριµµάτων
Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)
Άγρια πανίδα και χλωρίδα
Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής
του Καν. 1698/2005
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 59
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του
παραρτήµατος 1 της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)
Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του
περιβάλλοντος
Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για
ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)
Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής
προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

♦

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
♦

ΕΓΤΑΑ
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000
Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, στους

57 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα
58 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000
(2006)
59 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται
στους πίνακες 1 και 2.
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οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές,
θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες
ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες
εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura 2000
παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της
αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν
Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000
(Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος
Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας
και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς
και την αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση
επιµέρους δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται
από διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
•

Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών
έργων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ.

•

Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

•

∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.

•

∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ

•

Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας,
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον
Πίνακα 46, που ακολουθεί:
Πίνακας 46

Κατηγοριοποίηση / ∆ιαχωρισµός ∆ραστηριοτήτων NATURA 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής

+

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον
προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών

+

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων
+
διαχείρισης
∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση,
Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες

+

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών
+
σχηµάτων διαχείρισης
Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση
+
Περιοχών
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών
περιοχών

+

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός
ορεινών

+

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία
2000/60

+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων

+

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών
δραστηριότητες

και

απώλεια

εσόδων

από

αγροτικές

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και
+
Περιφερειακής εµβέλειας
Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας

+

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς
+
∆ιαχείρισης
Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την +
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εκτίµηση περιοχών Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα
+
ανάπτυξης
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)

+
+
+

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας
αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην
µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος,
ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.
Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας
Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των δράσεων
που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το
περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και
περιλαµβάνουν:
¾

Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το θετικό
αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα
υδατοκαλλιέργειας.

¾

Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του
οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.

¾

Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της
γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

¾

Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, που
προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα µε την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ.

¾

Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.

¾

∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών εξόδων.

¾

Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και προστασία
και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.

¾

Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους φορείς
διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόµος
2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη
προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την προµήθεια
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συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις
ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών
κλπ.
¾

Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη
Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:

i.

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι βιοτόποι που
θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού,

ii.

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και
χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα
προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και

iii. την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19
του Κανονισµού.

3.11.5.

Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ,
που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
-

διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

-

στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

-

ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.

3.11.5.1.

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από Γεωργούς

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, οι
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον
εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες

•

Χώροι εστίασης και αναψυχής

•

Επισκέψιµα αγροκτήµατα

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).

•

Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

•

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

•

Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε
σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.).

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

194

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού
προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου
συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

3.11.5.2.

∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς,
όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και
τουρισµού είναι οι παρακάτω:
; Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την
συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα
γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
; Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση
και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός
προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε
αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση)
χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι
ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης,
εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 47, ο οποίος αφορά
στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. .

Πίνακας 47

Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ

Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆60

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή
φρυγανιών,
ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή
προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

µακαρονιών,

µπισκότων,

λαζανιών,

παραγωγή

κουσκούς

και

διατηρούµενων

παρόµοιων

ειδών

αλευρωδών

60 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
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Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆60

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.

159.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και
σαγµατοποιίας

201.0

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου

203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί
και χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

245.1

Παραγωγή
στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή µουσικών οργάνων

σαπουνιών
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Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆60

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία

923.2

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων

930.4

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

3.11.6.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ).

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και
των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π
Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των
Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω
προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Ποιότητα
Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας
Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 –
2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε περιοχές,
οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις
αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού:
•

Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα
στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης
Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια
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έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα
Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση
της Αγροτικής Οικονοµίας»
•

3.11.7.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του, για κάθε
περιοχή παρέµβασης.

Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε βάση
την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων)
ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην
περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά
το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση
άρση των κριτηρίων.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική διαδικασία, η
οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να
συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
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4.

Άξονες Προτεραιότητας

4.1.

Άξονας
Προτεραιότητας
1:
Υποδοµές
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης

και

Υπηρεσίες

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της Περιφέρειας

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. ολοκλήρωση και αναβάθµιση του οδικού δικτύου περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και
των λιµένων της Περιφέρειας, µε απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου
προσβασιµότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας, βασικών παραµέτρων για τη βελτίωση
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας και της αναβάθµισης της συνολικής
ανταγωνιστικότητάς της.
2. συµπλήρωση και αναβάθµιση των βασικών οδικών αρτηριών των αστικών κέντρων της
Περιφέρειας µε στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και λειτουργικότητας των πόλεων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
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» του ΕΣΠΑ.
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.
Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση»
Στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι Ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1 και 7.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Μονάδα
µέτρησης

∆είκτες εκροών
Βελτίωση
κατασκευή
οδών
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιϊας

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

χιλιόµετρα

ΝΑ Κρήτης /
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης
2000-2006

13.347

158

αριθµός

Λιµενικά
Ταµεία,
2006

5

5

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

0

6,8

εκτός

Λιµένες που αναβαθµίζονται*

Πηγή/Έτος

∆είκτες αποτελέσµατος

Ποσοστό αναβάθµισης οδικού δικτύου**

%

ΝΑ Κρήτης /
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης
2000-2006

* Κύριοι Λιµένες
** Η µέτρηση αφορά στα 124 βελτιούµενα χιλιόµετρα επαρχιακού δικτύου (από το σύνολο των 158 χλµ.) προς το υπάρχον
επαρχιακό δίκτυο (1.800 χλµ.)
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Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. 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.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης αναπτυγµένων τουριστικών
ζωνών.
3. Βελτίωση της προσπελασιµότητας, κυκλοφοριακή εξυγίανση και αισθητική αναβάθµιση
των οδικών αρτηριών του αστικού ιστού των πόλεων της Κρήτης
4. 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.
5. Μείωση τροχαίων ατυχηµάτων
6. Ενίσχυση µακροπρόθεσµα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο
εσωτερικό της Περιφέρειας (συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ) σε γεωγραφικούς και
κοινωνικο-οικονοµικούς όρους.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας,
Αγροτικές, τουριστικές, εµπορικές, κλπ, επιχειρήσεις,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
Στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται έργα «περιφερειακής και τοπικής
κλίµακας». Έργα εθνικής εµβέλειας ενταγµένα και στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, όπως η ολοκλήρωση
και αναβάθµιση του ΒΟΑΚ και τµηµάτων του ΝΟΑΚ, αλλά και η συµπλήρωση των λιµενικών
εγκαταστάσεων του Λιµένα Ηρακλείου θα χρηµατοδοτηθούν από το Τοµεακό Ε. Π. «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας».
Κατηγορίες Παρέµβασης
(23) Περιφερειακές– Τοπικές Οδοί
Οι δράσεις περιλαµβάνουν τη βελτίωση περιφερειακών – τοπικών Οδών και εξειδικεύεται µεταξύ
άλλων στην κατασκευή νέων και βελτιώσεις υφισταµένων οδών περιφερειακής και τοπικής
εµβέλειας και στα έργα και µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας
των οδών. Επιπλέον, περιλαµβάνει διανοίξεις, αισθητικές αναβαθµίσεις των οδικών αρτηριών,
στους οικισµούς 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 νέων τεχνολογιών τηλεµατικής και διαχείρισης της εµπορευµατικής επιβατικής
κίνησης.
Η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µεταξύ του
εν λόγω Άξονα
Προτεραιότητας του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου µε το ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας» παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.
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ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ

Οδικές µεταφορές – Οδικό
δίκτυο.

Μεταφορικές
Υποδοµές

Θαλάσσιες Μεταφορές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Οι δράσεις περιλαµβάνουν τη βελτίωση περιφερειακών –
τοπικών Οδών και εξειδικεύεται µεταξύ άλλων στην
κατασκευή νέων και βελτιώσεις υφισταµένων οδών
περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας και στα έργα και
µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών
κυκλοφορίας των οδών.
διανοίξεις,
αισθητικές
Επιπλέον,
περιλαµβάνει
αναβαθµίσεις των οδικών αρτηριών, στους οικισµούς και
στις περιοχές µε έντονες τουριστικές πιέσεις.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται
σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας».
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., τα έργα και µέτρα ασφάλειας στα λιµάνια, στις
υποδοµές και µέτρα για την προστασία του θαλάσσιου
και λιµενικού περιβάλλοντος και την αποφυγή ρύπανσης,
καθώς και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών τηλεµατικής
και διαχείρισης της εµπορευµατικής επιβατικής κίνησης.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται
σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας».

Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξετασθεί η δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, καθώς και του χρηµατοδοτικού µέσου Jessica.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας.
Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
∆εν προβλέπονται
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Έργα που αφορούν υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (σε αγροτικές περιοχές) και τα Τοµεακά Ε.Π:
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», «Χωρική Συνεργασία», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και
«Περβάλλον –αειφόρος ανάπτυξη»
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπεται η χρήση καθεστώτων ενίσχυσης
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4.2.

Άξονας
Προτεραιότητας
2:
Υποδοµές
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

και

Υπηρεσίες

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

Βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τον
ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και η λειτουργική και χωρική
διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της
προσπελασιµότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών
µε τα διοικητικά, οικονοµικά / παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς
και µε τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόµια,
λιµάνια).

Ο Γενικός Στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται µε την επίτευξη τριών ειδικών στόχων οι οποίοι
αναφέρονται:
1. στη βελτίωση και επέκταση των λιµενικών υποδοµών
2. στη βελτίωση και επέκταση της εθνικής οδοποιίας
3. στη βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδηµοτικού οδικού δικτύου
Ο Άξονας 2 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
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 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία» του ΕΣΠΑ.
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.
Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση»
Στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι Ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1 και 7.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας

χλµ.

Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιίας

χλµ.

Λιµένες που αναβαθµίζονται

αριθµός

Πηγή / Έτος
Ν/Α Β.
Αιγαίου/Ενδιάµεση
Αξιολόγηση ΠΕΠ Β.
Αιγαίου 2000-2006
Ν/Α Β.
Αιγαίου/Ενδιάµεση
Αξιολόγηση ΠΕΠ Β.
Αιγαίου 2000-2006
Λιµενικά Ταµεία, 2006

∆είκτες αποτελέσµατος

Ποσοστό αναβάθµισης οδικού δικτύου

%

Παρεµβάσεις αναβάθµισης λιµένων επί των

%

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

ΕΥ∆ ΠΕΠ Β. Αιγαίου
20002006/Ενηµέρωση της
Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης ΠΕΠ Β.
Αιγαίου 2000-2006
ΕΥ∆ ΠΕΠ Β. Αιγαίου

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

124

16

1.252

40

9
Τιµή
βάσης

4
Στόχος
2013

9*

4

69*

44,4
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υφιστάµενων

20002006/Ενηµέρωση της
Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης ΠΕΠ Β.
Αιγαίου 2000-2006

*Αποτέλεσµα των παρεµβάσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Βελτίωση των συνδέσεων περιοχών µε αγροτικές και µεταποιητικές δραστηριότητες µε τις
πύλες εξόδου της Περιφέρειας (κυρίως λιµάνια), τα αστικά κέντρα και τουριστικές
περιοχές.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης τουριστικών ζωνών µε πύλες
εισόδου / εξόδου.
3. Βελτίωση της προσπελασιµότητας και κυκλοφοριακή εξυγίανση των οδικών αρτηριών
4. 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.
5. Βελτίωση της ασφάλειας / µείωση τροχαίων ατυχηµάτων.
6. Ενίσχυση µακροπρόθεσµα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο
εσωτερικό της Περιφέρειας, συµβολή στην άµβλυνση των προβληµάτων της
νησιωτικότητας.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας,
Αγροτικές, τουριστικές, εμπορικές κλπ. επιχειρήσεις,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
Οι προαναφερόµενοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των
παρακάτω βασικών κατηγοριών παρεµβάσεων.
(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.
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(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, ∆ήµους
ή / και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 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.
Η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας του
ΠΕΠ Χωρικής ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου µε το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.

ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεταφορικές
Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οδικές
µεταφορές –
Οδικό δίκτυο.

Οι δράσεις περιλαµβάνουν
«Εθνικές οδούς», όπου 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,
και «Περιφερειακές – τοπικές οδούς» που αφορούν έργα κατασκευής ή /
και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο
συνδέει οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας µε τουριστικούς /
πολιτιστικούς πόρους, ∆ήµους ή / και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε βασικά
οδικά δίκτυα ή λιµάνια, καθώς και παρακαµπτήριες οδούς ηµιαστικών
κέντρων ή / και οικισµών.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε συνέργεια µε
τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Οι δράσεις περιλαµβάνουν 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.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε συνέργεια µε
τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».

Θαλάσσιες
Μεταφορές

Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξετασθεί η δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω
των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
∆εν προβλέπονται.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Έργα

που

αφορούν

σε

υποδοµές

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

και

υπηρεσίες

προσπελασιµότητας

µπορούν

να
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χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (σε αγροτικές περιοχές) και τα
Τοµεακά Ε.Π: «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και «Χωρική Συνεργασία»
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπεται η χρήση καθεστώτων ενίσχυσης στον παρόντα Άξονα.
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4.3.

Άξονας
Προτεραιότητας
3:
Υποδοµές
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

και

Υπηρεσίες

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός στόχος:

Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της ενεργειακής επάρκειας.

Μέσω των παρεµβάσεων του Άξονα στοχεύονται:
1. η βελτίωση των αεροπορικών και κυρίως των ακτοπλοϊκών συνδέσεων
2. η αναβάθµιση των υποδοµών, κυρίως σε χώρους εξυπηρέτησης επιβατών.
3. η βελτίωση της σύνδεσης λιµανιών και αεροδροµίων µε τα νησιωτικά κέντρα.
4. η αποσυµφόρηση αστικών κέντρων και η εξασφάλιση πρόσβασης σε φυσικούς και
πολιτιστικούς χώρους.
Συνακόλουθα, οι Ειδικοί στόχοι του άξονα αφορούν:
1. στη βελτίωση των εγκαταστάσεων σε λιµάνια και αεροδρόµια της Περιφέρειας.
2. στην εξασφάλιση επάρκειας ενέργειας και Ενίσχυση επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
3. στη βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών.
Ο Άξονας 3 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
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 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία» του ΕΣΠΑ.
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.
Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση»
Στην ΟΚΓ 11: «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης» και στην ΟΚΓ 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι
Ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 1 και 7.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες:
Μονάδα
µέτρησης

∆είκτες εκροών

Βελτίωση
–
κατασκευή
οδών
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιίας

Λιµένες που αναβαθµίζονται

Μήκος υποβρύχιων καλωδίων

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

εκτός

χιλιόµετρα

αριθµός

χιλιόµετρα

Πηγή / Έτος
ΝΑ Ν.
Αιγαίου /
Ενδιάµεση
Αξιολόγηση
ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου
2000-2006.
Λιµενικά
Ταµεία 2006
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Νοτίου
Αιγαίου,
Υπουργείο
Ανάπτυξης

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

1,582

28

10

3

87

89
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∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ

ΜW

Πηγή / Έτος
Υπουργείο
Ανάπτυξης

∆είκτες αποτελέσµατος
Αριθµός νησιών που διασυνδέονται
ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας

µε

το
αριθµός

ΕΥ∆ ΠΕΠ
Νοτίου
Αιγαίου,
Υπουργείο
Ανάπτυξης

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

20

17

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

0

6

Αναµενόµενες επιπτώσεις:
1. Αύξηση του συνολικού µόνιµου πληθυσµού και συγκράτηση των παραγωγικών ηλικιών
2. Άρση των αρνητικών επιπτώσεων της νησιωτικότητας
3. Προσέλκυση νέων επενδύσεων και επισκεπτών
4. Αύξηση ενεργειακής επάρκειας
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας,
Αγροτικές, τουριστικές, εμπορικές κλπ. επιχειρήσεις,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
Οι Στόχοι της περιφέρειας στο πλαίσιο του άξονα πρόκειται να υλοποιηθούν µέσω των παρακάτω
κατηγοριών πράξεων.
(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 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,
∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Η ενεργειακή σύνδεση των µεγαλύτερων νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο (υποβρύχιο καλώδιο),
αφ’ ενός µεν συµβάλλει στην εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας κατά τη θερινή περίοδο, δρα δε
συµπληρωµατικά µε τις δράσεις των θεµατικών πεδίων 39, 40 και 42, του Άξονα.
(39) (40) (42) (43) «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας»
∆εδοµένου 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
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προγραµµατικές 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.
Η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας του
ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου µε το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεταφορικές
Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οδικές
µεταφορές
–
Οδικό δίκτυο.

Οι δράσεις περιλαµβάνουν «Περιφερειακές – τοπικές οδούς» µε
προτεραιότητα στη σύνδεση αστικών κέντρων µε πύλες εισόδου,
καθώς και αστικών κέντρων µε νέους τουριστικούς προορισµούς ή
προορισµούς σηµαντικού πολιτιστικού ή και οικολογικού
ενδιαφέροντος.
Επίσης περιλαµβάνει «Εθνικές οδούς» µε σκοπό την
πραγµατοποίηση έργων συµπλήρωσης ή / και βελτίωσης του
εθνικού οδικού δικτύου της Ρόδου, το οποίο συνδέει τουριστικές
περιοχές µε αστικά κέντρα.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε
συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας».
Οι
δράσεις
περιλαµβάνουν
παρεµβάσεις
σε
χερσαίες
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των αλιέων,
καθώς και σε δράσεις που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των
πλοίων.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε
συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας».

Θαλάσσιες
Μεταφορές
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Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει προσπάθεια χρήσης του χρηµατοδοτικού
εργαλείου JESSICA.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω
των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Ο κατάλογος πόλεων θα τεκµηριωθεί µέσω σχετικής εµπειρογνωµοσύνης και δηµόσιας
διαβούλευσης. Σε γενικές γραµµές στον Άξονα δεν προβλέπονται καινοτόµες και πιλοτικές
παρεµβάσεις.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Οι κυριότερες υποδοµές προσπελασιµότητας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αφορούν
στα κοµβικά λιµάνια και στα σηµαντικά οδικά έργα θα χρηµατοδοτηθούν από το Τοµεακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» µε συγχρηµατοδότηση από το
Ταµείο Συνοχής.
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013 για τις δράσεις του άξονα που αφορούν στην ενέργεια και στις
τηλεπικοινωνίες.
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4.4.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
στην Περιφέρεια Κρήτης

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

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

Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
5. υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και
στην µείωση της εισαγωγικής διείσδυσης
6. υποστήριξη επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού που συµβάλλουν στην ποιοτική
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
7. υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειµένου να παράξουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας και υψηλής τεχνολογίας
8. ενίσχυση των υποδοµών των Ερευνητικών Ιδρυµάτων της Κρήτης µε στόχο την
παραγωγή νέας γνώσης και την εν συνεχεία µετατροπή της σε καινοτοµικά προϊόντα, σε
τοµείς που ενδιαφέρουν τον παραγωγικά ιστό της Κρήτης, αλλά και της χώρας γενικότερα.
Ο Άξονας 4 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικούς Στόχους
1: «Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», 2: «Ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», 3: «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
της χώρας». Στη θεµατική προτεραιότητα 2: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία και το Γενικό Στόχο: 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 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.
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.» και 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.
Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη»
Στις ΟΚΓ 7: «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, ιδίως του
Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», 8 « Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η
πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», 10
«Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης» και 15 «Να
προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 4 και 5.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Μονάδα
µέτρησης

∆είκτες εκροών
Επιχειρήσεις που
προγράµµατα

θα

ενισχυθούν

από

∆είκτες αποτελέσµατος
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται
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Αριθµός

Πηγή / Έτος
Μητρώο
Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ / 2003

Μονάδα
µέτρησης
%

ΕΣΥΕ / 2005

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

51.160

225

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

0

0,43
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Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω της διεύρυνσης των αγορών
και του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους.
2. Προώθηση της καινοτοµίας.
3. Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Μόνιµοι και προσωρινοί κάτοικοι της Περιφέρειας, επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις - ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
Στα θέµατα της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης οι δράσεις του παρόντος Άξονα
Προτεραιότητας λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε συνεργασία µε τις δράσεις του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σε θέµατα Έρευνας και Ανάπτυξης θα
ενισχυθούν κατά περίπτωση ερευνητικές και τεχνολογικές υποδοµές, εξοπλισµός έρευνας κ.α., οι
οποίες γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Κρήτης.
Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασµένες κατά κύριο λόγο στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας µε στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη
βελτίωση της επιχειρηµατικής δοµής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
περιφερειακής οικονοµίας. Έτσι, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας θα ενισχυθούν:
Σε θέµατα ‘Ερευνας και Ανάπτυξης , ερευνητικές και τεχνολογικές υποδοµές και εξοπλισµοί που
υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτοµία στα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύµατα που
ανήκουν γεωγραφικά στην Περιφέρεια Κρήτης.
Επιχειρήσεις τόσο του δευτερογενή όσο και του τριτογενή τοµέα.
Στον δευτερογενή τοµέα θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ενίσχυσης υφισταµένων ΜΜΕ-ΠΜΕ για
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νέας οικονοµίας,
καθώς και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, µε στόχο την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Στον τριτογενή τοµέα ο τουρισµός αποτελεί µία από τις βασικότερες δραστηριότητες της
οικονοµίας του νησιού, ενώ τα τουριστικά προϊόντα της Κρήτης εξακολουθούν να κινούνται σε
αγορές υψηλού ανταγωνισµού.
Στον τοµέα αυτό θα αναληφθούν δράσεις ποιοτικής αναβάθµισης των τουριστικών καταλυµάτων,
αναβάθµισης των υπηρεσιών και εµπλουτισµού των τουριστικών προϊόντων, καθώς επίσης και η
ανάπτυξη ειδικών υποδοµών µε στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
Τέλος προβλέπεται η ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων του κλάδου του εµπορίου
και των υπηρεσιών για την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων µε στόχο την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους.
Ειδικότερα θα δροµολογηθούν οι παρακάτω οµάδες παρεµβάσεων:
(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
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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.
(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.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του χρηµατοδοτικού µέσου Jeremie για την ανάπτυξη
των ΜΜΕ.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των
κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Έργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
∆εν προβλέπονται.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Έργα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και στην προώθηση της ψηφιακής
σύγκλισης σε αγροτικές περιοχές µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης και τα Τοµεακά Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα»
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013 (ενδεικτικά, Κανονισµός 364/2004, Αναπτυξιακός Νόµος όπως θα ισχύσει,
Κανόνας ήσσονος σηµασίας όπως κάθε φορά ισχύει, λοιπά καθεστώτα προς έγκριση).
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4.5.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός
άξονα:

στόχος

∆ιεύρυνση και εκσυγχρονισµός της επιχειρηµατικής βάσης της
Περιφέρειας

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται κυρίως στη συµβολή για τον
εκσυγχρονισµό αλλά και τη διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης της Περιφέρειας, µε έµφαση
στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Περιφέρειας και την
αύξηση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, µε ορθολογικά σχεδιασµένη
συµπληρωµατικότητα µε τις παράλληλες αντίστοιχες δράσεις των Τοµεακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
Η επίτευξη αυτού του Γενικού στόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την αποτελεσµατική επίτευξη των
παρακάτω ειδικών στόχων:
1. Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στο τοπικό, κοινωνικο-οικονοµικό / επιχειρηµατικό ιστό
της Περιφέρειας.
2. Εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των Επιχειρήσεων.
Ο Άξονας 5 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 1:Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικούς στόχους
2 «Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», 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 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.
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» και 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
Νοτιοανατολικής του ΕΠΜ.
Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και αναλυτικότερα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» και
1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους»
Στις ΟΚΓ 8 « Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των
ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», 10 «Να ενισχυθούν τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης» και 15 «Να προωθηθεί µία
περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 4 και 5.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες:
∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

Πηγή / Έτος

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από
προγράµµατα

αριθµός

Μητρώο
Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ, 2003

%

ΕΥ∆ ΠΕΠ
Βορείου
Αιγαίου 20002006

∆είκτες αποτελέσµατος
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται /
βελτιώνονται
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Τιµή βάσης

Στόχος 2013

11.971*

340

Τιµή βάσης
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3,0**

2,8
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* Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση Επιχειρήσεις
**Αποτέλεσµα των παρεµβάσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω αναβάθµισης του τεχνολογικού
και οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους και διεύρυνση των αγορών.
2. Προώθηση της καινοτοµίας, τεχνολογικής και µη.
3. Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας.
4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα.
5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κυρίως οι ΜΜΕ της Περιφέρειας, καθώς και οι χρήστες των ευρυζωνικών δικτύων.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων
Στα θέµατα της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης οι δράσεις του παρόντος Άξονα
Προτεραιότητας λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε συνεργασία µε τις δράσεις του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σε θέµατα Έρευνας και Ανάπτυξης
θα ενισχυθούν κατά περίπτωση ερευνητικές και τεχνολογικές υποδοµές, εξοπλισµός έρευνας κ.α.,
οι οποίες γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασµένες κατά κύριο λόγο στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας µε στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη
βελτίωση της επιχειρηµατικής δοµής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
περιφερειακής οικονοµίας. όπως λ.χ. αντιµετώπιση των κατακερµατισµένων αγορών και του
µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων, διείσδυση νέων τεχνολογιών σε όλες τις επιχειρηµατικές
λειτουργίες, προώθηση της νέας και πράσινης επιχειρηµατικότητας κ.λπ.
Συνακόλουθα, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπονται δράσεις όπως:
(10) «Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων 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 κοινωνικο-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
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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.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και, ενδεχοµένως της Πρωτοβουλίας JEREMIE.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω
των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Έργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Τα ΠΣΚΑ θα υλοποιηθούν ως Καινοτόµες και Πιλοτικές Παρεµβάσεις.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Παρεµβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και στην προώθηση της
ψηφιακής σύγκλισης σε αγροτικές περιοχές µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τοµεακά Ε.Π: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα»
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013 (ενδεικτικά, Κανονισµός 364/2004, Αναπτυξιακός Νόµος όπως θα ισχύσει,
Κανόνας ήσσονος σηµασίας όπως κάθε φορά ισχύει, λοιπά καθεστώτα προς έγκριση).
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4.6.

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

∆υνατότητα επαρκούς διοικητικής κάλυψης των κατοίκων και
επισκεπτών
και
διαµόρφωση
ανταγωνιστικού
επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, στους τοµείς που συµβάλλουν στην υλοποίηση του
οράµατος της Περιφέρειας, µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και
στη κοινωνία της γνώσης.

Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Βελτίωση προσφεροµένων υπηρεσιών και εφαρµογών για τον πολίτη (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, διοικητική κάλυψη µε καινοτόµες εφαρµογές).
2. Προώθηση χρήσης Τεχνολογιών
επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) από

3. Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στη µεταποίηση, το εµπόριο, τον
τουρισµό και τις υπηρεσίες µε έµφαση στην προώθηση της καινοτοµίας, στην προστασία
του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική διαχείριση, στη διαφοροποίηση των προϊόντων
και σε όλες τις πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
4. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού και ενίσχυση πρωτοβουλιών της
ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας.
5. Προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας µε έµφαση στην
ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως παράγοντα ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας. Συµµετοχή στα προγράµµατα και δράσεις της Έρευνας, της
Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας των υπόλοιπων περιφερειών.
6. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της νέας
οικονοµίας.
7. Εξασφάλιση επαρκών τηλεπικοινωνιών.
8. Ενίσχυση των εποπτικών µηχανισµών και των υποδοµών Ποιότητας και προστασίας του
Καταναλωτή.
9. Εκσυγχρονισµός θεσµών και φορέων που άπτονται της λειτουργίας του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος. Ενίσχυση δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την παροχή
έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηµατία /επενδυτή στην λογική
του “one stop shop”.
10. Εκσυγχρονισµός τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και των τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών.
11. Ενίσχυση δράσεων και επενδύσεων σε συγκεκριµένες ειδικές µορφές τουρισµού.
12. Ανάδειξη του πολιτισµού ως σηµαντικού κινήτρου προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού
επιπέδου και σύνδεση µε τουριστικές δραστηριότητες.
13. Ανάπτυξη διασυνοριακών τουριστικών προγραµµάτων στον Μεσογειακό χώρο.
14. Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.
15. Ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων (clusters).
16. Βελτίωση οδικής ασφάλειας µέσω συστηµάτων τηλεµατικής.
Επίσης θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις εγκεκριµένες µέχρι 31.12.2006, οι οποίες θα
υλοποιηθούν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
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Επισηµαίνεται ότι τα προγράµµατα της Περιφέρειας, ανάλογα και µε τους επιµέρους στόχους του
κάθε προγράµµατος, θα είναι ανοικτά και σε συνεργασίες και δικτυώσεις µε φορείς των άλλων
περιφερειών της χώρας, ιδιαίτερα στον τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο την
επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού.

Ο Άξονας 6 του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα συµβάλλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και τους Γενικούς Στόχους
1: «Αύξηση της εξωστρέφιας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», 2 «Ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
της χώρας». 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 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.
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» και 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.
Στην ΚΣΚΓ 2: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη»
Στις ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, ιδίως
του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», 8 « Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και
η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», 10
«Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης» και 15 «Να
προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 4 και 5.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες:
∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

∆ηµιουργία clusters

αριθµός

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από
προγράµµατα

αριθµός

∆ηµιουργούµενες και νέες 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

αριθµός
Αριθµός

Αριθµός

Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής
ψηφιακών
υπηρεσιών
προς
τις
επιχειρήσεις

Αριθµός

Επιχειρήσεις που οφελούνται από δοµές
στήριξης

Αριθµός

ICT projects που θα χρηµατοδοτηθούν
από το ΠΕΠ

Αριθµός
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Πηγή / ’Ετος
ΕΥ∆ ΠΕΠ Νοτίου
Αιγαίου 2000-2006
ΕΣΥΕ 2005
Μητρώο
Επιχειρήσεων,
ΕΣΥΕ 2003
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή

Τιµή
βάσης

Στόχος 2013

0

1

156.106

12.000

37.734

137

0

8

294

635

0

1

2.700

1.580

0

14
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Σύγκλιση»
∆είκτες αποτελέσµατος
Επωφελούµενοι
πολίτες
από
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς ΤΠΕ
Νέες
θέσεις
απασχόλησης
δηµιουργούνται από τις ΜΜΕ

Αριθµός

που
αριθµός

Ποσοστό τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται
Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών
Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών
Πληρωµών για Πωλήσεις µέσω
∆ιαδικτύου
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν
∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά
Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που είναι Πλήρως
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά
Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που
είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά
(εκτός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης)

%
%

%

% επί του συνόλου
των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
% επί του
πληθυσµού της
Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
% επί του
πληθυσµού της
Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Μητρώο
Επιχειρήσεων,
ΕΣΥΕ 2003
ΕΣΥΕ 2005
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Σύµφωνα µε
κατευθύνσεις του
ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»

Τιµή
βάσης
0

Στόχος 2013
11.889

0

198

0

7,6

6,21

8,18

0,57

1,23

92,68

100,00

7,00

13,00

6,00

13,00

Αναµενόµενες επιπτώσεις:
1. ∆ιεύρυνση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες της Περιφέρειας και
εδραίωση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας σε περιφερειακό επίπεδο
2. Βελτιωµένη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών σε υπηρεσίες και κοινωνικές
παροχές
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφισταµένων ΜΜΕ της Περιφέρειας
4. Αύξηση των ΜΜΕ που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια - προσέλκυση νέων άµεσων
επενδύσεων
5. Αύξηση του ΑΕΠΠ
6. Αύξηση της απασχόλησης
7. Αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα
8. Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
9. Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Μόνιµοι και προσωρινοί κάτοικοι της Περιφέρειας, επιχειρήσεις και, γενικά, οι χρήστες των
ευρυζωνικών δικτύων.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
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Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων και δράσεων:
Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. 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 καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ»
(11) «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας»
(12) «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ-∆Ε∆)»
(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.

•

∆ράσεις 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).

•

∆ράσεις 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
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και Mentoring, Μικροπίστωση, ∆ηµιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου
(seed capital) κ.λπ. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόµενες υπηρεσίες
•

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

(08) « Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»
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 κυριότερων θεµατικών
πεδίων του Άξονα.
(57) «Συνδροµή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»
Στο πλαίσιο της ποιοτικής βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, προβλέπονται:
∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού και σύνδεση του τουρισµού µε
την τοπική παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική πραγµατικότητα.
Ενέργειες ενηµέρωσης και προβολής.
∆ράσεις 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 (∆ήµοι 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 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
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διαδικασία κ.λπ.61 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 ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», στο επίπεδο της υποστήριξης του
ανασχεδιασµού διαδικασιών των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης που
είναι εγκατεστηµένες στην Περιφέρεια, καθώς και της εισαγωγής καινοτόµων υπηρεσιών
διοίκησης και της εκπαίδευσης των στελεχών των ανωτέρω62 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.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και, στην περίπτωση του Αξονα της Πρωτοβουλίας JEREMIE.
Περιλαµβάνονται επίσης καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση νεωτεριστικών µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και διευκόλυνσης επιµερισµού του κινδύνου (RISK SHARING
FINANCE FACILITY-RSFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο
και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής
"ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή
παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης
και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας πρόκειται να
γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι
οποίες εµπίπτουν στη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο
συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν
λόγω Άξονα Προτεραιότητας. Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες
παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ:
•

Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων
ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων
καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.

•

Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των
οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα.

•

Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες
παρεµβάσεις του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τις
επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης
δραστηριοτήτων.

•

Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε την
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα.

•

∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την
προστασία του περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ και του

61

Τον συντονισµό των δράσεων αυτών µεταξύ του Ε.Π. Ψ.Σ. και του Περιφερειακού Προγράµµατος θα αναλάβει η
Συντονιστική για το ΕΤΠΑ που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
62 Μεταξύ της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού, του ΥΠΟΙΟ και της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α θα υπάρξει συστηµατική συνεργασία που περιγράφεται από σχετικό
µνηµόνιο, ενώ επιπρόσθετα προβλέπεται Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο του νέου (σχεδίου) Νόµου και του νέου
Νόµου για τη «∆ιαχείριση Αναπτυξιακών παρεµβάσεων 2007-2013»..
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ΥΤΑΝ που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.
•

∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας,
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα»

Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Τα ΠΣΚΑ θα υλοποιηθούν ως Καινοτόµες και Πιλοτικές Παρεµβάσεις.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
∆εδοµένου ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάγεται στον στόχο “Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση”, δεν προβλέπονται τοµεακές παρεµβάσεις, πλην εκείνων
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και έχουν έµµεση σχέση µε τις επιδιώξεις του Άξονα (λ.χ.
κοινωνική διάσταση της ΚτΠ).
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013 (ενδεικτικά, Κανονισµός 364/2004, Αναπτυξιακός Νόµος όπως θα ισχύσει,
Κανόνας ήσσονος σηµασίας όπως κάθε φορά ισχύει, λοιπά καθεστώτα προς έγκριση).
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4.7.

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

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

Η αναβάθµιση των υποδοµών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας, η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, και η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Περιφέρεια Κρήτης, βασικοί πυλώνες για
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της.

Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων µε αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία,
πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε οικισµούς της
υπαίθρου.
3. Ανάδειξη και διαχείριση του πολιτισµικού αποθέµατος και ένταξή του στη σύγχρονη
πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία.
4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών ιστορικών χώρων / µνηµείων.
5. Συµπλήρωση-βελτίωση των υποδοµών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης
προκειµένου το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό σύστηµα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας.
6. Πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.
7. Ανάδειξη - αναβάθµιση του ρόλου επιλεγµένων αστικών κέντρων µε γνώµονα τη βιώσιµη
ανάπτυξη και ενοποίηση / συνοχή του γεωγραφικού, κοινωνικού, οικονοµικού χώρου της
Κρήτης.
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 2:Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία και τον Γενικό στόχου 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».
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 17
«Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ.
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.
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».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 «Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 2, 3, 6 και 8.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

223

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μονάδα
Μέτρησης
Αριθµός

Νέες ΕΕΛ
Αριθµός
ΕΕΛ που αναβαθµίζονται
Αριθµός
ΧΥΤΑ που δηµιουργούνται
Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται –
αναβαθµίζονται

Αριθµός

Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι που
αναδεικνύονται

Αριθµός

Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται –
κατασκευάζονται

Αριθµός

Πηγή / Έτος
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006
Υπουργείο
Υγείας 2007
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2013

25

2

0

1

10

1

2.314

1.774

1.374

53

5.205

100

83,2

86,5

85

100

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό Ισοδύναµου πληθυσµού που
εξυπηρετείται από ΕΕΛ
Ποσοστό πληθυσµού που εξυπηρετείται από
ΧΥΤΑ/ΣΜΑ

%
%

ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006
ΕΥ∆ ΠΕΠ
Κρήτης 20002006

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Ολοκλήρωση των υποδοµών που διασφαλίζουν υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και την
ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναµικού στα αστικά κέντα και στην ύπαιθρο της
Κρήτης.
2. Ολοκλήρωση των υποδοµών διαχείρισης λυµάτων και στερεών απορριµµάτων στην
Κρήτη.
3. Ενδυνάµωση του σύγχρονου πολιτισµού.
4. Καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης (α’ βάθµια και β’ βάθµια).
5. Αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, µουσείων κλπ.
6. ∆ιάσωση, 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.
7. Ενδυνάµωση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού.
8. Θωράκιση των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την πρόληψη και
αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.
9. ∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών
της Περιφέρειας.
10. ∆ιαφοροποίηση / ανάδειξη / ενδυνάµωση της ταυτότητας
πόλεων/περιοχών και ενδυνάµωση των δικτύων συνεργασίας

των

επιλεγµένων

11. Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών και της υπαίθρου.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Όλος ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας,
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
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) «∆ιαχείριση 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 ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κρήτης.
Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)
Επεκτάσεις –Αποκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ
(45) «∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος»
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
∆ράσεις και έργα για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης και της ποιότηταςτου πόσιµου νερού.
(46) «Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)»
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Βελτίωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και όµβριων.
Από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου προβλέπεται η κάλυψη αναγκών σε έργα αποχέτευσης,
επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς µε έντονες τουριστικές 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:
1. Έργα ενηµέρωσης –ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο
2. Παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000 η εθνικώς προστατευόµενες
περιοχές) οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε.
(52) «Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών»
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
Εκσυγχρονισµός παλαιών αµαξοστασίων /κατασκευή νέων.
Προµήθεια σύγχρονου τροχαίου υλικού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
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(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.
∆ιαδροµές 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.
∆ράσεις 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.
∆ηµιουργία κοινωνικών υποδοµών.
Βελτίωση-επέκταση των δικτύων διαχείρισης αποβλήτων, των δικτύων ύδρευσης καθώς και η
κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης.
∆ράσεις 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.
∆ηµιουργία πολιτιστικών υποδοµών.
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∆ηµιουργία κοινωνικών υποδοµών.
Βελτίωση-επέκταση των δικτύων διαχείρισης αποβλήτων, των δικτύων ύδρευσης.
∆ράσεις 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»
Αφορά σε ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας.
(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.
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:
∆ηµιουργία /αναβάθµιση υποδοµών περίθαλψης όλων των βαθµίδων (Α’θµια, Β΄θµία, Τ‘ θµια).
Έργα ανάπτυξης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας.
Έργα και δράσεις αναβάθµισης του τοµέα της Ψυχικής Υγείας .
(77) «Υποδοµές φροντίδας παιδιών»
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
∆ηµιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών
(79) «Άλλες κοινωνικές υποδοµές»
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
∆ηµιουργία Κέντρων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού.
Υποδοµές για την δηµιουργία κέντρων υποστήριξης θυµάτων βίας, εµπορίας και κακοποίησης.
Οι ως άνω παρεµβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά
Προγράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα
υγείας στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην
αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ)
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εκφράζεται µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που
αφορά στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο
του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας
που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες
αρχές (Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο
ΕΣΠΑ) για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων
υποδοµών υγείας µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και
ποσοτικά-ποιοτικά επαρκούς στελέχωσής τους.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού του ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά
την σύναψη σύµβασης εργολαβίας υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών ώστε να ελέγχουν την
επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και προγραµµατισµό
των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:
•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.

•

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας:63
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

•

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

•

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

•

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

•

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

•

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ».64
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.

63 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeiapronoia.gr/4pp.htm).
64 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health
and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και, στην περίπτωση του Αξονα της Πρωτοβουλίας JESSICA.
Στις παρεµβάσεις του Άξονα θα µπορούσε να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα υποστήριξης από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά
συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα
προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του
ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική
υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν.
Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα 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 Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ,
και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών
παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους.
Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010,
η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και
εφαρµογή ενός βιώσιµου συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Έργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις)
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Έργα που αφορούν στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται
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4.8.

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

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:
Γενικοί Στόχοι:

α) Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την τουριστική ανάπτυξη της
Περιφέρειας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
β) Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος
ο οποίος και αυτός έχει άµεση σχέση µε τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ συµβάλλει
παράλληλα και στην υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης.
γ) ∆ιαφοροποίηση του Αναπτυξιακού Προτύπου της Περιφέρειας, µε
υποστήριξη της διεύρυνσης και αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος
και της άµβλυνσης των διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων.

Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι επιτυγχάνονται σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό, αντίστοιχα από την
επίτευξη του συνόλου ή µέρους των παρακάτω ειδικών στόχων.
1. Ανάδειξη µνηµείων / αρχαιολογικών χώρων
2. Αναβάθµιση ή / και αύξηση της δυναµικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών
υποδοµών (εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας)
3. Βελτίωση των συνθηκών ή / και αύξηση του εξυπηρετούµενου πληθυσµού των νησιών και
των επισκεπτών σε πόσιµο νερό, µε παράλληλη µείωση των απωλειών νερού
4. Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα
5. Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών
6. Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας
7. Αναζωογόνηση των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών στα µεγάλα νησιά της Περιφέρειας
8. Στήριξη και ενδυνάµωση του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού των µικρών νησιών της
Περιφέρειας
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και στο Γενικό στόχο 2
«Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» και τον Γενικό στόχο 3
«∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», 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 στο Γενικό στόχο 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση», το Γενικό στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης», το 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 το Γενικό στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεση τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή)»,
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.
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
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στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ.
Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση» και αναλυτικότερα στην κατευθυντήρια γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και στην ΚΣΚΓ 3: «Περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας» και αναλυτικότερα στην κατευθυντήρια γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» και 1.3.5 «Προστασία της
υγείας των εργαζοµένων».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 « Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 2, 3, 6 και 8.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι που
αναδεικνύονται

αριθµός

Νοσοκοµειακές Κλίνες που δηµιουργούνται /
αναβαθµίζονται

αριθµός

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται

αριθµός

ΧΥΤΑ που δηµιουργούνται

αριθµός

Σχολικές Αίθουσες που αναβαθµίζονται /
κατασκευάζονται

αριθµός

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που
δηµιουργούνται (ΣΜΑ)
∆είκτες αποτελέσµατος

αριθµός

Πηγή / Έτος
ΕΥ∆ ΠΕΠ Β.
Αιγαίου / 2006
Υπουργείο Υγείας /
2005
Σ. ΣΠΕ 2006
ΥΠΕΧΩ∆Ε 2006
∆/νσεις
Εκπαίδευσης Ν/Α
Β. Αιγαίου / 2006
ΕΥ∆ ΠΕΠ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ / 2006

Μονάδα
µέτρησης

Νοσοκοµειακές Κλίνες που δηµιουργούνται /
αναβαθµίζονται (επί των υφιστάµενων)

%

Πληθυσµός που καλύπτεται από αναβαθµισµένα
∆ίκτυα Ύδρευσης

%

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΣΜΑ

%

ΕΥ∆ ΠΕΠ Βορείου
Αιγαίου 20002006/Ενηµέρωση
της Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης ΠΕΠ
Β. Αιγαίου 20002006
Ν/Α Β.
Αιγαίου/Ενηµέρωση
της Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης ΠΕΠ
Β. Αιγαίου 20002006
Ν/Α Β.
Αιγαίου/Ενηµέρωση
της Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης ΠΕΠ
Β. Αιγαίου 20002006

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

65

8

732*

300

12

2

6

1

1.976

250

0

5

Τιµή
βάσης

Στόχος
2013

75%**

41

96

98

82,8

100

*περιλαµβάνονται και οι 85 κλίνες των ιδιωτικών νοσοκοµείων, για τις οποίες δεν προβλέπονται παρεµβάσεις
**Αποτέλεσµα των παρεµβάσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Ολοκλήρωση των υποδοµών που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής
2. Προστασία / διατήρηση και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
3. Κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές διαχείρισης στερεών απορριµµάτων .
4. ∆ιάσωση, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε παράλληλη
ενδυνάµωση του σύγχρονου πολιτισµού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων,
µουσείων κλπ
5. Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης.
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6. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος.
7. Συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.
8. ∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών
της Περιφέρειας.
9. ∆ιάχυση 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.
10. ∆ιάχυση 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.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Άµεσα ωφελούµενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες
παρεµβάσεις, ενώ έµµεσα ωφελούµενοι είναι το σύνολο των τουριστικών επιχειρηµατιών, αλλά
και των επιχειρηµατιών άλλων δραστηριοτήτων, λόγω της διεύρυνσης των παραγωγικών
δραστηριοτήτων από την υλοποίηση και λειτουργία των έργων που θα πραγµατοποιηθούν στο
πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
•

Όλη η Περιφέρεια

∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
(58) «Προστασία και ∆ιατήρηση 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:
•

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
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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 ∆ηµόσιας 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, ∆ιασφάλιση 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 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.
Τα είδη / κατηγορίες των προαναφερόµενων παρεµβάσεων θα είναι απόλυτα συναφή µε το
συνολικό σχεδιασµό της στρατηγικής υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ, για το συγκεκριµένο τοµέα.
Οι ως άνω κατηγορίες παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας που αφορούν στις υποδοµές
Υγείας και Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές, συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά
Προγράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
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Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα
υγείας στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην
αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ)
εκφράζεται µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που
αφορά στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο
του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας
που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες
αρχές (Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο
ΕΣΠΑ) για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων
υποδοµών υγείας µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµπεριλαµβανοµένου και
ποσοτικά-ποιοτικά επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες
ανάπτυξης προσωπικού του ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας
υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου
προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και προγραµµατισµό των απαιτούµενων
ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α.Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:
•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.

•

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας:65
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

•

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

•

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

•

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

•

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

•

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ».66
(69) «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της

65 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeiapronoia.gr/4pp.htm).
66 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health
and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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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»
Για την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην
Περιφέρεια, προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της Περιφέρειας.
Οι συγκεκριµένες δράσεις θα συνδέονται, το δυνατό, κατά τρόπο συµπληρωµατικό µε αντίστοιχες
δράσεις ΕΤΠΑ, ήτοι, είτε µε δράσεις ανάπτυξης δοµών ∆ικτύου Πρωτοβάθµιας Υγείας, είτε και µε
αντίστοιχες δράσεις που συνδέονται µε τη γυναικεία απασχολησιµότητα και θα χρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το Τοµεακό Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»
(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 ∆ράσης 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σηµειώνεται οτι οι
παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν τις περιοχές οι οποίες δεν υπόκεινται σε σε
διαχείριση απο Φορέα ∆ιαχείρισης 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 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) «∆ιαχείριση Οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Απορρίµµατα)»
Όπως έχει αναφερθεί στη στρατηγική του Προγράµµατος, 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, το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προβλέπει. τις
αναγκαίες σχετικές δράσεις για ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων. Με δεδοµένο ότι
κατά την Περίοδο 2000-2006 υλοποιούνται έργα έξι (6) µεγάλων και ενός µικρού ΧΥΤΑ, µε
παράλληλη αποκατάσταση ΧΑ∆Α, για την επίτευξη αυτού του στόχου, στο πλαίσιο του παρόντος
Άξονα Προτεραιότητας, προβλέπονται µια σειρά παρεµβάσεων, οι οποίες αφορούν:
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∆ηµιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
∆ηµιουργία ΧΥΤ Αδρανών
∆ηµιουργία αναγκαίων ΣΜΑ
Αποκατάσταση ΧΑ∆Α
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) «∆ιαχείριση 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 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.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ). Στις παρεµβάσεις του Άξονα θα µπορούσε να εξετασθεί επίσης η
δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να
χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής
χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον
απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι σχετικές µε
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα",
"ΚΗΦΗ", οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το
στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό
στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα
Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ, µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την
εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν
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λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010,
η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία
και εφαρµογή ενός βιώσιµου συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Έργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Όσον αφορά στην επιλογή των αστικών κέντρων της Περιφέρειας για παρεµβάσεις Αστικής
αναγέννησης / αναζωογόνησης, µε δεδοµένη την ιδιαιτερότητα της σηµασίας των αστικών
κέντρων για τα νησιά της Περιφέρειας κατ’ αναλογία του πληθυσµού κάθε νησιού και των
κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε το βαθµό περιφερειακότητας
κάθε νησιού, θα χρησιµοποιηθούν κριτήρια, τα οποία θα προσδιορισθούν από την ∆ιαχειριστική
Αρχή του Προγράµµατος κατά τη διαδικασία προετοιµασίας εφαρµογής της παρέµβασης.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Υπάρχει συµπληρωµατικότητα µε Έργα που αφορούν στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής,
που χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς επίσης και µε
έργα που θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης .
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται
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4.9.

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

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός Στόχος:

Βιώσιµη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής µέσα από τη συνετή διαχείριση των
πόρων καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών
υποδοµών και των υποδοµών κοινωνικού χαρακτήρα.

Ειδικοί στόχοι άξονα:
1. Ενίσχυση / συµπλήρωση υποδοµών περιβάλλοντος µε έµφαση στη διαχείριση των
λυµάτων.
2. Βελτίωση της διαχείρισης και διανοµής ύδατος.
3. Εξασφάλιση επάρκειας υπηρεσιών εκπαίδευσης.
4. Εξασφάλιση επάρκειας υπηρεσιών υγειονοµικής κάλυψης.
5. Εξασφάλιση επάρκειας άλλων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.
6. Πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.
7. Προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς.
8. Έλεγχος της δόµησης και των χρήσεων γης.
9. Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών.
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλει:
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 17 «Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας» του ΕΣΠΑ.
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.
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».
Στις ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» και 24 «Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»
Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 2, 3, 6 και 8.
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
∆είκτες εκροών

Μονάδα
µέτρησης

Μνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται

αριθµός

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας

αριθµός

Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται –
κατασκευάζονται

αριθµός

∆είκτες αποτελέσµατος
Νοσοκοµειακές
κλίνες
που
δηµιουργούνται
/
αναβαθµίζονται
Αύξηση επισκεπτών σε µνηµεία, αρχαιολογικούς
χώρους και µουσεία

Πηγή / Έτος
ΕΥ∆ ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου 2000 2006
Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, 2006
Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, 2006

Μονάδα
µέτρησης
%
%

Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, 2006
Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, 2006

Τιµή
βάσης

Στόχος 2013

35

15

74

5

2.701

49

Τιµή
βάσης

Στόχος 2013

0

10

0

10

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Βελτίωση ποιότητας ζωής και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.
2. Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας.
3. Εξασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων.
Ειδική Στόχευση (σε όρους οµάδων – στόχων / δικαιούχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών
εδαφικών µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι δράσεις αφορούν κυρίως τους κατοίκους που ζουν και εργάζονται στην Περιφέρεια καθώς και
τους επισκέπτες / τουρίστες.
Το κύριο βάρος των δράσεων κατευθύνεται στους πόλους έλξης της τουριστικής κίνησης και των
µεγαλύτερων οικισµών λόγω των σηµαντικών περιβαλλοντικών αναγκών και πιέσεων του
τουρισµού.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλη η Περιφέρεια
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων και δράσεων:
(45) ∆ιαχείριση 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.
(53) Πρόληψη κινδύνων
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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 πληµµυρών.
(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 ∆ράσης 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 υπο 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
προβλήµατα οικονοµικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά.

κέντρων

που

αντιµετωπίζουν

(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
Στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση
Σε ότι αφορά τις υποδοµές εξοπλισµού προβλέπονται 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
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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 ∆ηµόσιας 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, ∆ιασφάλιση 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.
Οι ως άνω παρεµβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά
Προγράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα
υγείας στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην
αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ)
εκφράζεται µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που
αφορά στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο
του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας
που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες
αρχές (Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο
ΕΣΠΑ) για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων
υποδοµών υγείας µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και
ποσοτικά-ποιοτικά επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες
ανάπτυξης προσωπικού του ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας
υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου
προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και προγραµµατισµό των απαιτούµενων
ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:
•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
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αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.
•

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας:67
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

•

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

•

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

•

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

•

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

•

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ».68
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει προσπάθεια χρήσης του χρηµατοδοτικού
εργαλείου JESSICA.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά
συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα
προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του
ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική
υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα
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 Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα
συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών
παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την
εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν
λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010,
η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του

67 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που
διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeiapronoia.gr/4pp.htm).
68 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health
and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία
και εφαρµογή ενός βιώσιµου συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση
νεωτεριστικών µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
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.
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

243

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

4.10.

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

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση

Γενικός
Στόχος:

Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που
υπάρχουν µεταξύ των αποµακρυσµένων και µικρότερων νησιών και περιοχών
χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης και των µεγαλύτερων και περισσότερο
ανεπτυγµένων νησιών / κέντρων.

Ειδικοί στόχοι άξονα:
1. Ενίσχυση αναγκαίων υποδοµών περιβάλλοντος.
2. Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Συµπλήρωση – Βελτίωση βασικών υποδοµών µεταφορών (λιµάνια –δρόµοι).
4. Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και σύνδεσή τους µε τουριστική δραστηριότητα.
5. Βελτίωση της διαχείρισης και διανοµής ύδατος.
6. Εφαρµογή ειδικών δράσεων εξισορρόπησης πρόσθετου κόστους οφειλόµενου στο µικρό
µέγεθος της αγοράς και της δυσκολίας προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού.
7. Βελτίωση υποδοµών κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια).

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλει:
Στη θεµατική προτεραιότητα 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή και τον Γενικό στόχο 9 «Προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης» , 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 17 «Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ
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.
Στην ΚΣΚΓ 1: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση» και στην ΚΣΚΓ 3: «∆ιάσταση της πολιτικής της συνοχήςΠερισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας».
Στην ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης».
Στο Γενικό Στόχο του ΠΕΠ Κ-ΝΑ 7.
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Μονάδα
µέτρησης

∆είκτες εκροών
Βελτίωση
–
κατασκευή
οδών
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιίας

εκτός

χιλιόµετρα

Λιµένες που αναβαθµίζονται

αριθµός

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας

αριθµός

Σχολικές
αίθουσες
κατασκευάζονται

που

αναβαθµίζονται

/
χιλιόµετρα

Πηγή / Έτος

Τιµή
βάσης

Στόχος 2013

431

15

25

3

29

5

404

21

ΝΑ Ν.Αιγαίου,
ΕΥ∆ ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου 20002006
Λιµανικά Ταµεία
Περιφέρειας
Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, 2006
ΕΥ∆ ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου 20002006

Αναµενόµενες επιπτώσεις
1. Ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης των µικρών νησιών και αύξηση της ελκυστικότητάς
τους.
2. Ενίσχυση κλίµατος τοπικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
Οι δράσεις αφορούν τους κατοίκους των µικρών νησιών και κυρίως το νέο παραγωγικό δυναµικό
για παραµονή και δηµιουργία επενδύσεων και απασχόλησης. Οι Τελικοί ∆ικαιούχοι θα
προσδιορισθούν ανάλογα µε το είδος, το περιεχόµενο και το επίπεδο εφαρµογής των
παρεµβάσεων, ικανοποιώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την πληρότητα των αποτελεσµάτων.
∆ράσεις- ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων
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 πλοίων.
(45) ∆ιαχείριση 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.
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(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.
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 ∆ηµόσιας 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
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει προσπάθεια χρήσης του χρηµατοδοτικού
εργαλείου JESSICA.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ο διαχωρισµός πράξεων προσδιορίζεται µέσω
των κριτηρίων της ενότητας 3.11.
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Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Έργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
Προβλέπεται η δυνατότητα εφαρµογής των συνολικών επιχορηγήσεων στις δράσεις του
θεµατικού πεδίου 83.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
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.
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται
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4.11.

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

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Για την αποτελεσµατική, έγκαιρη και αποδοτική εφαρµογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων - Αιγαίου, απαιτείται η εντατικοποίηση
αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη και προετοιµασία (∆ιοικητική και Τεχνική)
των φορέων / µηχανισµών και των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.
Στόχος του Άξονα είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σηµαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος των ΠΑΣΣ, για προετοιµασία και υποστήριξη κατά την εφαρµογή του, λόγω των
απαιτήσεων των νέων Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όσον αφορά στις υποβοηθητικές
/ υποστηρικτικές ενέργειες για την ορθολογική και αποτελεσµατική υλοποίησή του, καθώς και για
την αξιόπιστη παρακολούθηση του.
Η βέλτιστη εφαρµογή των Κανονισµών των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων Καν. 1083/06
και Καν. 1080/06, µέσω της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων:
Προπαρασκευής,
Προγραµµάτων

∆ιαχείρισης,

Παρακολούθησης

και

Ελέγχου

των

Επιχειρησιακών

Ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των Ταµείων
Αναµενόµενες επιπτώσεις
Η κάλυψη των ιδιαίτερα σηµαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο ΕΤΠΑ όσον αφορά στον σχεδιασµό, στην προετοιµασία, στην
αξιολόγηση, στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη δηµοσιότητα και πληροφόρηση, στην
εφαρµογή και στον έλεγχο των πράξεων.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Θα επιλεγούν µετά από ειδική διαδικασία (κριτήρια, ιεράρχηση)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεων
Στο πλαίσιο του Άξονα αυτού εντάσσονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, όπως αυτές
προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46 του Κανονισµού των διαρθρωτικών ταµείων 1083/06 και στο
άρθρο 3 του Κανονισµού ΕΤΠΑ.
Στην συγκεκριµένη κατηγορία ενεργειών δύναται να περιλαµβάνονται δράσεις ενίσχυσης των
µηχανισµών υποστήριξης των φορέων υλοποίησης για την προετοιµασία, την παρακολούθηση
και διαχείριση του Προγράµµατος και των έργων που περιλαµβάνονται σ’ αυτό. Επίσης,
περιλαµβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του συστήµατος
διαχείρισης του Προγράµµατος.
Αναλυτικά:
(85) Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση µηχανογραφηµένων
παρακολούθησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης.

συστηµάτων

διαχείρισης

Βελτιώσεις των µεθόδων αξιολόγησης και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές που
ακολουθούνται στον τοµέα αυτό.
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(86) Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
Συνδροµή για την εκπόνηση και την αξιολόγηση έργων, µεταξύ άλλων από κοινού µε την ΕΤΕπ,
µέσω επιχορήγησης η άλλων µορφών συνεργασίας, ανάλογα µε την περίπτωση.
Μελέτες που συνδέονται µε την εκπόνηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών
για τη συνοχή, τις εκθέσεις της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής και την τριετή έκθεση για τη
συνοχή.
Αξιολογήσεις, εκθέσεις εµπειρογνωµόνων, στατιστικές και µελέτες, στις οποίες περιλαµβάνονται
και µελέτες γενικής φύσεως που αφορούν στην λειτουργία των Ταµείων, οι οποίες µπορούν να
πραγµατοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση, από την ΕΤΕΠπ η το ΕΤΕ µέσο επιχορήγησης η
άλλων µορφών συνεργασίες .
Μέτρα που έχουν ως στόχο τους εταίρους, τους δικαιούχους συνδροµής των Ταµείων και το κοινό
γενικά, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων πληροφόρησης.
Μέτρα για την διάδοση των πληροφοριών, τη δικτύωση, την ευαισθητοποίηση, την προαγωγή της
συνεργασίας και την ανταλλαγή εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
∆εν προβλέπεται.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
∆εν προβλέπεται.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Ο Άξονας θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το Τοµεακό ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής».
Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται.
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4.12.

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Στόχου
Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο

Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Γενικός στόχος άξονα:
Η βέλτιστη εφαρµογή των Κανονισµών των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1083/06 και
1080/06.
Ειδικοί στόχοι:
1. Εκπόνηση µελετών
2. Ανταλλαγή εµπειριών
3. ∆ηµοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση
Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων:
•

Προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος

•

Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες

•

∆ράσεις ανταλλαγής εµπειριών

•

Ενέργειες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης

•

Υπηρεσίες συµβούλων / εµπειρογνωµόνων

Αναµενόµενες επιπτώσεις:
Η κάλυψη των ιδιαίτερα σηµαντικών αναγκών των δράσεων που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΤΠΑ, αναφορικά µε τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την πληροφόρηση, την εφαρµογή και τον έλεγχο.
Ειδική στόχευση (σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών
µονάδων)
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
θα επιλεγούν µετά από ειδική διαδικασία (κριτήρια, ιεράρχηση)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεων
Στο πλαίσιο του Άξονα αυτού εντάσσονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, όπως αυτές
προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46 του Γενικού Κανονισµού των διαρθρωτικών ταµείων 1083/06
και στο άρθρο 3 του Κανονισµού ΕΤΠΑ.
(85) Προετοιµασία, εφαρµογή ,παρακολούθηση και επιθεώρηση
Εξειδικεύεται στις παρακάτω κατηγορίες πράξεων:
Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση µηχανογραφηµένων
παρακολούθησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης.

συστηµάτων

διαχείρισης

Βελτιώσεις των µεθόδων αξιολόγησης και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές που
ακολουθούνται στον τοµέα αυτό.
Ενέργειες υποστήριξης για την εφαρµογή δράσεων ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας
(86) Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία
Εξειδικεύεται στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων:
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Συνδροµή για την εκπόνηση και την αξιολόγηση έργων, µεταξύ άλλων από κοινού µε την ΕΤΕπ,
µέσω επιχορήγησης η άλλων µορφών συνεργασίας, ανάλογα µε την περίπτωση.
Μελέτες που συνδέονται µε την εκπόνηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών
για τη συνοχή, τις εκθέσεις της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής και την τριετή έκθεση για τη
συνοχή.
Αξιολογήσεις, εκθέσεις εµπειρογνωµόνων, στατιστικές και µελέτες, στις οποίες περιλαµβάνονται
και µελέτες γενικής φύσεως που αφορούν στην λειτουργία των Ταµείων, οι οποίες µπορούν να
πραγµατοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση, από την ΕΤΕπ η το ΕΤΕ µέσο επιχορήγησης η
άλλων µορφών συνεργασίες .
Μέτρα που έχουν ως στόχο τους εταίρους, τους δικαιούχους συνδροµής των Ταµείων και το κοινό
γενικά, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων πληροφόρησης.
Μέτρα για την διάδοση των πληροφοριών, τη δικτύωση, την ευαισθητοποίηση, την προαγωγή της
συνεργασίας και την ανταλλαγή εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
∆εν προβλέπεται.
Ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)
∆εν προβλέπεται.
Ειδικά θέµατα (Κατάλογος Πόλεων, Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων Εργων, Καινοτόµες
και Πιλοτικές Παρεµβάσεις).
∆εν προβλέπεται.
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες ∆ράσεις
Ο Άξονας θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το Τοµεακό ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής».
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5.

∆ιατάξεις Εφαρµογής.

5.1.

Αρχές και Φορείς ∆ιαχείρισης και Ελέγχου

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα
άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό
πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και
προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ,
ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της
εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού
συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η
εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν
επί µέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου
ασκούνται µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση
καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών.
Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ
και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την άµεση
ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για
θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις ελληνικές
αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία. Η διαχειριστική αρχή έχει την
ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

5.1.1.

Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, µε
στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο
πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των
ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές πολιτικές
και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06,
συνοδευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του,
συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ,
την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή
των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη διάσκεψη των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων τους,
συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την
αρχή ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το
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Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και
ενηµέρωσης της Επιτροπής,
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται µε
την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των
αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την
αναθεώρηση των ΕΠ,
ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο,
παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για
τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες
συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης
εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού
και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών,
διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού
αποθεµατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου
να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας
και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και τήρηση
του πλαισίου αυτού,
συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 15 του Κανονισµού,
µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, προκειµένου να
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις
παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη
συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται στον
Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων
Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των
παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων
χρηµατοδοτικών µέσων,
έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)
µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής της
παρ. 5.1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε
ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,
διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της
συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών
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αρχών και των δικαιούχων,
συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών
πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,
οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών,
καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη
ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση
κοινών θεµάτων,
υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών
παρακολούθησης των ΕΠ
µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης που
συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους ανάπτυξης,
όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών που
υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

5.1.2.

Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρχών
για θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 1.1,
προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη
διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε
τοµέα, καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων
υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.
Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού:
i.

Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και παρέχουν
κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών,

ii.

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού για την
ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τοµέα αρµοδιότητάς τους,

iii. παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή τους στην
επίτευξη των τεθέντων στόχων,
iv. προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον
απαιτείται.
5.1.2.1 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις
αρµόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
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Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα που
σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την προώθηση της
ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών,
Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.
(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση
και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).
(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δράσεων
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να
διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και
παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις οικείες
επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης
ν+3/ν+2.
(vi) Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου ΕΚΤ
που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) σε όλα τα
εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών.
(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των δεικτών
και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του ΕΣΠΑ
και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τους συναρµόδιους φορείς.
Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης,
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.
(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και ΕΠ
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
(ix) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων, που πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 1083/2006.
(x) Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε ό,τι
αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ
και την εθνική αρχή συντονισµού.
(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την
προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη
συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς τούτο,
κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή
συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την
υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση µελετών,
ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για
την εκτέλεση του έργου της.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής
στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ τα
οποία θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%),
ορίζονται στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη
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συνεργασία τους µε την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων υπουργείων για
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους.
Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η ειδική
αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στις
δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή
µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική
για την ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση»,
προωθείται ο µετασχηµατισµός της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε κύριο
αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής
ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την
ανασυγκρότησή τους.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές Προτεραιότητες» του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για
το σχεδιασµό την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολόγησης των
δράσεων του εν λόγω άξονα.
5.1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας
στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα παρακολουθεί σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και
δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία
συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον
θα συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων
άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύου
(Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές &
Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων
και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και
τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια
∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις
Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες
αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ
και αφορούν στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του ΕΠ.
5.1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω:
(α) ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
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Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις
αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις προτεραιότητες του συνόλου
των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η
αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,
(β) ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί
µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της προγραµµατικής
περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το διυπουργικό όργανο για θέµατα
κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα
υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του
συντονισµού θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των
παρεµβάσεων των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των
εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.
Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 5.1.4.
5.1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης
Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την
αντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία
θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του τοµέα της
εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
5.1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο Γενικός
Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός
Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος
της εθνικής αρχής συντονισµού και οι προϊστάµενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή
της επιτροπής είναι ο συντονισµός των δύο ΕΠ στον προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις
δράσεις και την εφαρµογή των αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
καθορίζονται η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής.
5.1.2.6 Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ

δράσεων

κρατικών

ενισχύσεων,

µέσων

Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση
ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή
εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην
οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της
διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά
περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει, επίσης, την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της
οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού.
Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων
έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που
προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων µικρότερου
µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε
συνεργασία µε την ανωτέρω επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.
5.1.2.7 Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας
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Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη
χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς αυτούς.
5.1.2.8 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική
υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των
δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
5.1.2.9 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες
διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε
συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε
επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ)
επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής
τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν τις
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια
βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε
χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό
αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την
πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη αναθεώρησης
των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις
προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και
εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

5.1.3.

∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος

Ως διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 59, παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Καν. (EK) 1083/06, ορίζεται
Ειδική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (EK) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(i) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης
της ενότητας 5.1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο
αυτό:
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µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και παρακολούθησης των
δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,
παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα και
έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,
παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από
την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης περιόδου, µε σκοπό
τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
(ii) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισµού. Στο
πλαίσιο αυτό:
προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη
διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού
κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού, και στην ΕΥΣΕΚΤ
εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή
15%), στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, µε βάση τους
κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,
συνεργάζεται µε τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης του υποκεφαλαίου 5.1.4. για την
αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους
(iii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και
συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται
στην αρχή πιστοποίησης,
(iv) συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών ΕΠ και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής
τους συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2. Στο πλαίσιο αυτό:
παρέχει κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του ΕΠ,
συντάσσει περιοδικές αναφορές για την πορεία εφαρµογής του ΕΠ,
παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράµµατος τις οποίες συνθέτει,
επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης,
(v) συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του
υποκεφαλαίου 5.1.4 που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραµµάτων και µετά
την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή,
(vi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που
ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το επικοινωνιακό
σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών
δηµοσιότητας και πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού σε συνεργασία µε
την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας
του 10% (ή 15%), ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή
και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά του σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006

5.1.4.

Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
ορίζονται οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 και
το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006:
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Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειών
(α)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην
Περιφέρεια Κρήτης.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(β)
(γ)

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται:
οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο συνολικός
προϋπολογισµός αυτών
οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.
Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει σύµφωνα µε το
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, τις ακόλουθες αρµοδιότητες διαχείρισης:
v.

επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ
και διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας:
•

Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε:

τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες πράξεις
προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης,
τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών χρονικών
περιόδων,
τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,
τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ,
τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το
ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.
•

Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που
εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν
αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως
οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα
της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους
του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης,
την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των
δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και
88 της συνθήκης, σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του
υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις
πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί
νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία
έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από
αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που
εφαρµόζονται για το ΕΠ.

•

Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. (5.000.000)

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

260

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013

ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώµη εντός δέκα πέντε
ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις,
γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω
των δύο εκατ. (2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη του ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα
προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον τοµέα του
περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η
απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών.
•

Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον δικαιούχο για
όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης γραπτώς µε επαρκή
αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους.

•

Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών ή εντός
δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε
εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης.

•

Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, την εθνική αρχή συντονισµού,
την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.

vi. επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την
πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς
και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων.
Ειδικότερα διενεργεί:
•

διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,
οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.

να

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την
εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
παρακολουθεί τη συµµόρφωση της σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄όλη τη
διάρκεια υλοποίησής της.
•

επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι πράξεις
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες υπηρεσίες
συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή απόφασης χορήγησης
ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά
τη δηµοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά
τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.
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Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που
καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου
που διαπιστώνεται από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων
και πράξεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια
βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε.
Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό Σύµβουλο Ποιοτικού
Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις του ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίµηση του δείγµατος.
•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης
παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και
κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων
στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.

•

Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και
δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα
διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων.
Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών
που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα
έγγραφα, ότι:

η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,
οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.

να

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που
καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου
που διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες
του Σ∆Ε.
•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο
δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

vii. διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών για
κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των
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δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
παρακολούθηση,
τις
επαληθεύσεις,
τους
ελέγχους
και
την
αξιολόγηση,
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ)
1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο
ΟΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣ
και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδοµένα
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση,
τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών
ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις
επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία.

•

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των
δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των
δράσεων,

•

Έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο
ΟΠΣ.

•

∆ιασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν λόγω
στοιχεία.

viii. διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις
συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών
κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
•

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό
σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική
µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,

•

οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση του
Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική
κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,

ix. συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :

x.

•

οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την διεξαγωγή
των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων πληροφοριών που
παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,

•

λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων,

•

εισηγείται στη διαχειριστική αρχή πρόταση προς την οικεία επιτροπή παρακολούθησης για
τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση
αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού,

καθορίζει διαδικασίες σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & ελέγχου για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι διαδικασίες
αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
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•

τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006,

•

στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συστήµατα
τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι
αξιόπιστα,

•

όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις,

•

ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται µε
την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και αντίγραφα ή αποσπάσµατα
αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειριστικής αρχής, του
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων,

•

τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των
φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ.

xi. παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς
πιστοποίησης,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :
•

µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την
πιστοποίηση των δαπανών,

•

συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε
θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών,

xii. υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του.
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
•

µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την
παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από
την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,

•

µεριµνά για την οργάνωση και προετοιµασία της επιτροπής παρακολούθησης στην οποία
προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας,

•

µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης,

xiii. συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή του ΕΠ την ετήσια και τελική έκθεση
εκτέλεσης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας της οικείας Περιφέρειας σχετικά µε την
υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,
xiv. διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που
ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
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•

υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,

•

ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων
αυτών,

xv. υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα µεγάλα
έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006,
xvi. παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των αξόνων
προτεραιότητας του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+2/ν+3,
xvii. συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής
αρχής συντονισµού,
xviii.
παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και
ενηµερώνει σχετικά τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ και την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα
έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων,
xix. συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ,
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και παρακολουθεί τη
συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της,
xx. προβαίνει σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου,
xxi. εισηγείται στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.
xxii. µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική απόφαση
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ΕΠ.
xxiii.
δεσµεύεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την υποστήριξη καινοτόµων δράσεων
διασυνοριακού /διακρατικού χαρακτήρα που είναι αποτέλεσµα των δικτύων –στην
περίπτωση που Περιφέρειες στην περιοχή του προγράµµατος εµπλέκονται στην
πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή»- στο βαθµό που οι δράσεις αυτές
συνάδουν µε τη στοχοθεσία του προγράµµατος και τηρώντας τις διατάξεις εφαρµογής του.

Ειδικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Υπουργείων
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές
Συγκοινωνίες» 2000-2006, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις
υποδοµών, προµηθειών και υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών &
Επικοινωνιών και των εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών, που αφορούν στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
2007-2013, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις εθνικής εµβέλειας
αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και πράξεις ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηµατικότητας που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και αφορούν στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, ορίζεται
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας και
για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και αφορούν
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων
που χορηγούνται µέσω του επενδυτικού νόµου, αρµοδιότητάς της.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ΄ ύλην αρµόδιου
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Υπουργού προσδιορίζονται:
οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο αντίστοιχος
προϋπολογισµός αυτών. Ως πράξεις εθνικής εµβέλειας νοούνται πράξεις που υλοποιούνται σε µία
ή περισσότερες Περιφέρειες και τα αποτελέσµατα των οποίων, λόγω της οριζόντιας φύσης τους,
ωφελούν το σύνολο της χώρας.
οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες
διαχείρισης (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) και (xvii) όπως έχουν οριστεί
στην ενότητα 1.4.1. του παρόντος κεφαλαίου.

Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού, µετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι
φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για
λογαριασµό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ
οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε
το είδος των δράσεων
οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης
βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.
Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν µέσω
σύναψης σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών του άρθρου 14 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) όλα
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση του
αρµόδιου Υπουργού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή κλειστή
διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από
διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης
υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.
Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου
και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση
ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες
διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
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(α)
(β)
(γ)
(δ)

(ε)

τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση
τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή
οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής
αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών
τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται
στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.

5.1.5.

Αρχή Πιστοποίησης

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και
αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή
πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα:
i.

καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις
πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. (ΕΚ)
1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

ii.

πιστοποιεί ότι:

•

η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων και ότι
στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,

•

οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε
τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες,

στο πλαίσιο αυτό δύναται:
•

να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση πληρωµών από
την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται η
ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές
χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:

τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής αρχής ή/και των
ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόµατος ή για λογαριασµό της,
τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,
τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου,
τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής,
τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ,
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τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Επιθεωρητής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),
κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής Πιστοποίησης.
(καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),
•

να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους φορείς
και στους δικαιούχους,

iii. διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο ΟΠΣ και
στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,
iv. συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,
v.

τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην
Επιτροπή,

vi. τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται
µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα
ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το
κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών.
vii. υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών
σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
viii. αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 2008,
δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην οποία
αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής:
•

Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας συνεισφοράς
για µια πράξη,

•

Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών,

•

∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου
έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων είσπραξης,

ix. αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Καν.
(ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, προκειµένου να
προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ,
x.

συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου
Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή
πιστοποίησης.

5.1.6.

Αρχή Ελέγχου

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα
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καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
i.

∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,

ii.

∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την
επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει
µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

iii. Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου,
η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο
δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των
ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η
οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
iv. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά
προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου.
v.

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή:
•

ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συστηµάτων
και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις
30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και
αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου
2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση
κλεισίµατος,

•

γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και
άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι
νόµιµες και κανονικές,

•

δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2,
σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών δαπανών.

vi. Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος του
προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση
ελέγχου,
vii. Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή
ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι
ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την
αρχή πιστοποίησης.
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5.1.7.

Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις:
i.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο
Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ταµείο Συνοχής,

ii.

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού
και
Ελέγχων
Προγραµµάτων
και
έργων
που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία,

iii. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη µεθοδολογίας
επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδοτήσεων, την
παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των
ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος ΕΠ.
Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης
ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές
αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που
διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που
τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. (α)η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε
σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα
όρο ως προς τη λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους
επιδιωκόµενους στόχους·
2. (β)οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
3. (γ)οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες
4. (δ)η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το
άρθρο 80 του Κανονισµού.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι
εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο
του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης,
συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να
προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.
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5.1.8.

Όργανα ελέγχου

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των τριών
∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να
συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι
εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε
απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία
σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου
εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε
ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγχου, η
αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία
από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή
πιστοποίησης.
5.1.9.

Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να
αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης
σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου
κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου είτε
από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά
πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που
θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου.

5.1.10.

Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή

Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του παρόντος. Η
Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή
πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα
συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το
σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
i.

είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή
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ii.

ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,

iii. παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία κράτηση

5.1.11.

Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών
στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες
και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης
κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που εκδίδονται
από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έγκριση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.

5.2.

Παρακολούθηση

5.2.1.

∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο
ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (Νόµος 3483/2006,
άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των
παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές σχήµα
διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής
παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης
ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι
υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, ΠεριβάλλοντοςΧωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως
εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα
κοινοτικών προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης
των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο.
µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού.

5.2.2.

Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών
προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
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Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών από τη
συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Οικονοµίας &
Οικονοµικών.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβολής
κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς.
Ως µέλη συµµετέχουν
•

Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων
όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία

•

Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο Πολιτισµού,
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ)

•

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

•

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων

•

Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων

•

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)

•

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά,
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
•

Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή τους
στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική
έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.

•

Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει
προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.

•

Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση επιτροπών
συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις οποίες
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προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του
ΕΚΤ γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ
αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως πριν από την
Ε∆ΙΠ και έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού
χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό
και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια
ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε
Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική
αρχή συντονισµού, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη
διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που
τηρούνται.

5.2.3.

Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του
προγράµµατος.
Στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, προεδρεύουν εκ
περιτροπής οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το ΠΕΠ. Πρόεδρος
της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ είναι ο γενικός γραµµατέας
της µικρότερης πληθυσµιακά Περιφέρειας. Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης
ορίζεται ο πρόεδρος της επόµενης συνεδρίασης.
Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
•

Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ

•

Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού

•

Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%)

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,

•

Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών

•

Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες για
θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– κοινωνικής
αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.

•

Εκπρόσωπος των Νοµαρχιών της κάθε Περιφέρειας που αφορά το ΠΕΠ

•

Εκπρόσωπος των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων κάθε Περιφέρειας που
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αφορά το ΠΕΠ
•

Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών,
Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ.

•

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.).

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα
µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά
και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις
δύναται επίσης να συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή»,
στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει
αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων. Επίσης, στην περίπτωση εµπλοκής του
ΠΕΠ στην πρωτοβουλία αυτή, θα προβλέπεται σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη της
Επιτροπής Παρακολούθησης, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, για τη συζήτηση σχετικών
προτάσεων για το ΠΕΠ.
Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης, του οποίου ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την προεδρία και ο οποίος
επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων
καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας στο
πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής
που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
•

εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός
έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού,

•

επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,

•

εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της
στρατηγικής της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για
την επίτευξή τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48,
παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3,

•

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο
άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,

•

ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που αφορά
το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η
Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,

•

προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία
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ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,
•

εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων,

•

προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης
τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των
Ταµείων.

5.2.4.

∆είκτες παρακολούθησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται
από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε
βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν
καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του
ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής
σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση
του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα
προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε
συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και
αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο
οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.

5.2.5.

Ετήσια έκθεση

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από
την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και
συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής
αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την υλοποίηση
περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την
οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που
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θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.
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5.2.6.

Ετήσια εξέταση ΕΠ

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσιας
έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο
υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε
βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι
δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που
επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ.
δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η
διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.

5.2.7.

Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι που
προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις
Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταµείου
Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
•

των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ)
και

•

των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν
από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο
Περιφερειών, ως εξής:
•

Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που
περιλαµβάνουν.

•

Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους
τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν
διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από
τους τρεις τύπους Περιφερειών.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση των
σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.

5.3.

Αξιολόγηση

5.3.1.

Γενικά

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδράµουν
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την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και
µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές,
στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και
τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική
περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής
και διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή
πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση
τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.

5.3.2.

Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν
υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις
επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ του
στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να
πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των
ΕΠ
και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper No 5:
Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated management tool)
διαµόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο
προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των
στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε ευθύνη
της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνική αρχή
συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε την
ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω
της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%).
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν,
κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα
κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ.
Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη
χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας,
τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις
στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν
χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον
το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%).
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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5.3.3.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί
ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η
έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των
Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο
την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της
υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές
και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική
αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας
τα απαραίτητα στοιχεία
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Πίνακας 48
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Ενδεικτικός Προγραµµατισµός Αξιολογήσεων για την περίοδο 2007-2013

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ
στην εφαρµογή
του εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Απαίτηση άρθρου
29 του Καν.
1083/2006 για τη
στρατηγική
υποβολή εκθέσεων
από τα κράτη µέλη

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο
µέσο της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1.

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ στο µέσο
της
προγραµµατικής
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΠ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στα σηµεία α, β, γ και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

Συµβολή στην
υποβολή των
στρατηγικών
εκθέσεων του
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

2ο εξάµηνο
2007
2ο εξάµηνο
2009
2ο εξάµηνο
2012

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Με
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης
και
ποιες
είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της
στοχοθεσίας
στο
ΕΣΠΑ;
Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της
νέας προγραµµατικής περιόδου ;
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

1ο εξάµηνο
2011

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

1ο εξάµηνο
2013

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΠ

1ο εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού,
Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Τεχνική
Βοήθεια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του κάθε
ΕΠ
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ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.

ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.

ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

5.

ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

6.

ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

7.

ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8.

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

9.

ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

περιόδου

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ πριν την
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΗΠΕΙΡΟΥ
12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΠ

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του κάθε
ΕΠ

στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και
ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Υπάρχει
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της
νέας προγραµµατικής περιόδου ;

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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5.4.

Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η
διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις
πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική
δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της
διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων
δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε
δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει
τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί
δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του
επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι
αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ενδεικτικούς
τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την
προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως µε τις ανάγκες του ΕΠ
για πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε
εξωτερικούς εξειδικευµένους σύµβουλους.
Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια
δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά:
ηµερίδα, δηµοσιότητα στον τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται
ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως
που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες,
συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού
ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και
άλλα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας ένας τουλάχιστον
πολλαπλασιαστής πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες
που καλύπτει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται
από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί
δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) και υποβάλλεται
προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων
δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που
συνδράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει
ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική
παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη
χρηµατοδότηση του ΕΠ στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1
του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την
πληροφόρηση και την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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5.5.

Χρηµατοδοτικές Ροές

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ
αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των
Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις
µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους
δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν
ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να
είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:

•

Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική
απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης

•

Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατοδότησης

•

Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης

•

Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και
το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης

•

Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται
στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο
οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές
προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό
της πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης
εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν
άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή
µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογαριασµό του Νοµικού
Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται υπό
µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων
Εταιρειών του δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου
αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την
επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
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Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ
προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που
προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του
ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που
διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους
δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά
ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή
στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά
της.

5.6.

Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών ∆εδοµένων

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται
στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του
ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς
ελέγχους και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό σύστηµα δικτύου ή
αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’
αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει
δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που
αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και θα
υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε
την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναπτυχθεί
σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις
διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 και
µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα
αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και
τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και
ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί
πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
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5.7.

∆ιασφάλιση της Εταιρικής Σχέσης

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων
των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής
και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων φορέων
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής
σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ,
αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
i.

Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε στόχο
τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των
περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.

ii.

Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου
αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος
φορείς.

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το
βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την
εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη
προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και
υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των
διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.

5.8.

Προαγωγή της Ισότητας των δυο φύλων και της διασφάλισης της
αρχής της µη διάκρισης

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την
προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του
φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων.
Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας
του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της
ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια
υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η
δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει
να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
i.

Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι
αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών
οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)

ii.

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το
δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα
αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη
της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς,
οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών
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χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
iii. Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που
έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την
αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να
διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης.
iv. Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά την
διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση.

5.9.

Ρήτρα Ευελιξίας

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µόνο
από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο
Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους
ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και
εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας
(ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον
οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται
άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ
και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα
προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική
Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος
Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες οι
αρµόδιες αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
•

∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην στρατηγική του
υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνονται στο ΕΠ «ΕπιχειρηµατικότηταΑνταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για
τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία
περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας,
βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών
στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας).

•

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προγράµµατα
τύπου «Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική των αξόνων
προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την ενίσχυση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιφερειών και την ενδυνάµωση της κοινωνικής
συνοχής.

•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλισµού µε στόχο τη χρήση
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων
φυσικών επιστηµών ιδιαίτερα για ΑµεΑ, εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά
λύκεια και σχολές, εξοπλισµός για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση).

•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων όπως
TΑΧIS).

•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύωσης,
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διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµου λογισµικού, κλπ.
Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω από
ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους
(επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο).
Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το
ενδεχόµενο και η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες
κατηγορίες παρεµβάσεων (όπως π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό
επίπεδο, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες,
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του
ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορισµένο
ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε
τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα
προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης
της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου
συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.

5.10.

Ειδικά θέµατα 69

Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των
κοινωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή
της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που
αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
•

στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

•

στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων

•

στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους
για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του
ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει
έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες
ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την
υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων
και των επιχειρήσεων.

69

Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο το Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
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5.11.

Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44
του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.

5.12.

Έργα Γέφυρες

Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων µέρος του φυσικού αντικειµένου
συγχρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013.
Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή
τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό και
φυσικό αντικείµενο,

•

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο
πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα,

•

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε
αρχικά συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων
µέσων, προκύπτει ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση
κατά την περίοδο 2000-2006, η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
συγχρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-2013,

•

αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,

•

για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά
συγχρηµατοδότησης του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ανά περίπτωση,

•

στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος
επένδυσης και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε
εκατ. (25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα
εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ)
1083/06, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
40 του ίδιου Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων.

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του άρθρου
39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.
Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά
στοιχεία σε ότι αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006
προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µη-λειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους στόχους και τις
προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος υποχρεούται να τα
ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε εθνικούς πόρους.
Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την
περίοδο 2007-2013, ως προς την τήρηση των περιφερειακών κατανοµών και των στόχων
της Λισσαβόνας.
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5.13.

Λοιπά Θέµατα

5.13.1.

Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις
ίσες ευκαιρίες και το περιβάλλον

Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο
αυτό θα εκδοθούν και οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής
χρηµατοδότησης.
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά
τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις
µεταφορές και την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού και την κοινωνική
φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες
κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά την έγκριση της απόφασης χορήγησης της
ενίσχυσης.
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης και
υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν στην
κωδικοποίηση και απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.

5.13.2.

∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ

Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των
φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το
πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, λαµβάνοντας µέριµνα του µεγέθους και των
ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και των δικαιούχων
που θα τα υλοποιήσουν.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει την
1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 20002006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της
εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. πρωτ.
ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους
επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία
των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή
δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί τα
κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον φορέα που
αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες
δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την
τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο
παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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6.

Χρηµατοδότηση

Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης – Νήσων Αιγίου
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1.325.000.178 € (ποσό συνολικής
δηµόσιας δαπάνης) εκ του οποίου τα 871.300.178 € αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική
Συνδροµή.
Οι χρηµατοδοτικοί πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν το χρηµατοδοτικό σχέδιο του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 όπως αυτό καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισµό.
Πίνακας 49

Ετήσια κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής Στόχου 1
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

98.328.239 €

2007

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

2008

Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

98.328.239 €
100.294.806 €
0

Σύνολο

100.294.806 €

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

102.300.703 €

2009

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

0
102.300.703 €
104.346.714 €

2010

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

104.346.714 €
106.433.648 €

2011

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

2012

Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

106.433.648 €
108.562.322 €
0
108.562.322 €
110.733.568 €

2013

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

110.733.568 €

Σύνολο
2007-2013

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

731.000.000 €

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Γενικό Σύνολο 2007-2013 Στόχου 1
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0
731.000.000 €
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Πίνακας 50

Ετήσια κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής Στόχου 2
ΣΤΟΧΟΣ 2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Σύνολο
2007-2013

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο

0
48.117.825 €
48.117.825 €
0
37.727.821 €
37.727.821 €

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

0

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

26.902.968 €

Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο

26.902.968 €
0
15.630.033 €
15.630.033 €

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

0

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο

3.895.416 €
3.895.416 €

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Σύνολο
Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
Γενικό Σύνολο 2007-2013 Στόχου 2

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

0
3.973.324 €
3.973.324 €
0
4.052.791 €
4.052.791 €
0
140.300.178 €
140.300.178 €
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Πίνακας 51

Χρηµατοδοτικό Σχήµα ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας

Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)

Στήλη 11a : Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κλπ.
Στήλη 11b : Ιδιωτική συµµετοχή
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Πίνακας 52

Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής ως προς τη διάσταση 1
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 1
ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠ Κ – ΝΑ 2007 - 2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ € (ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

48.750.000

17.000.000

65.750.000

6.750.000

0

6.750.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000

0

1.000.000

0

350.000

350.000

0

150.000

150.000

42.000.000

2.100.000

44.100.000

0

13.100.000

13.100.000

1.500.000

17.800.000

19.300.000

1.500.000

2.400.000

3.900.000

7

Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη
(Ε&ΤΑ),
καινοτοµία
και
επιχειρηµατικότητα.
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.
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των
δικτύων
συνεργασίας
µεταξύ
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων
(ΜΜΕ),
µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και
πανεπιστηµίων,
ιδρυµάτων
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε
τύπου,
περιφερειακών
αρχών,
ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών
και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και
τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)
Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ
(συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για
επιχειρήσεις και οµάδες επιχειρήσεων
Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση
σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή
αποτελεσµατικών
συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση
και
χρήση
τεχνολογιών
για
την
καταπολέµηση
της
ρύπανσης,
ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών
στις επιχειρήσεις )
Επενδύσεις
σε
επιχειρήσεις
που
συνδέονται άµεσα µε έρευνα και
καινοτοµία
(καινοτόµες
τεχνολογίες,
ίδρυση
νέων
επιχειρήσεων
από
πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας
και
τεχνολογικής
ανάπτυξης
και
επιχειρήσεις κ.λ.π.)

8

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

9

Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας,
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας

10

Κοινωνία της πληροφορίας
Υποδοµή
τηλεπικοινωνιών
(συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών
δικτύων)

11

Τεχνολογίες
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια,
δυνατότητα
λειτουργικής
εναλλαγής
συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα,
καινοτοµία,
ηλεκτρονικό
περιεχόµενο
κ.λ.π.)

0

800.000

800.000

12

Τεχνολογίες
πληροφορικής
τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

0

700.000

700.000

2

3

4
5

6
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∆ΙΑΣΤΑΣΗ 1
ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

13

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη
(ηλεκτρονική
υγεία,
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση,
ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.)
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ
(ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και
κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)
Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ
σε
τεχνολογίες
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσµατική
χρήση τους.

0

8.600.000

8.600.000

0

2.300.000

2.300.000

0

3.000.000

3.000.000

Μεταφορές

260.000.000

16.200.000

276.200.000

22

Εθνικές οδοί

28.500.000

1.300.000

29.800.000

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

173.000.000

4.100.000

177.100.000

24

Ποδηλατόδροµοι

0

300.000

25
30

Αστικές µεταφορές
Λιµένες

0
58.500.000

500.000
10.000.000

500.000
68.500.000

Ενέργεια

0

14.000.000

14.000.000

34

Ηλεκτρισµός (TEN-E)

0

10.000.000

10.000.000

39
40

0
0

1.300.000
700.000

1.300.000
700.000

0

400.000

43

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή
Ανανεώσιµες
πηγές
ενέργειας:
υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες
Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας

0

1.600.000

1.600.000

101.570.000

13.800.000

115.370.000

44

Προστασία του περιβάλλοντος και
πρόληψη κινδύνων
∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών
αποβλήτων

31.750.000

0

31.750.000

45

∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο
νερό)

14

15

42

300.000

400.000

24.500.000

4.000.000

28.500.000

Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής
προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις
περιοχές Natura 2000)

35.820.000

5.000.000

40.820.000

1.500.000

3.200.000

4.700.000

0

0

53

Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών
Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας
την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων
και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)

6.000.000

1.200.000

54

Άλλα µέτρα για την διατήρηση
κατάστασης περιβάλλοντος και
πρόληψη κινδύνων.

46

51
52

0

7.200.000

της
την

Τουρισµός

2.000.000

400.000

2.400.000

12.000.000

4.800.000

16.800.000

55

Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους

1.000.000

500000

1.500.000

56

Προστασία
και
κληρονοµιάς.

3.000.000

2.000.000

5.000.000

8.000.000
39.750.000

2.300.000
11.400.000

10.300.000
51.150.000

57

Συνδροµή στην
υπηρεσιών
Πολιτισµός

ανάπτυξη
βελτίωση

φυσικής

τουριστικών

58

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.

30.000.000

5.500.000

35.500.000

59

Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών

8.250.000

3.100.000

11.350.000
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∆ΙΑΣΤΑΣΗ 1
ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

61

Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών
υπηρεσιών.
Αστική και αγροτική αναγέννηση
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση.

69

Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην
απασχόληση και την διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης
στην απασχόληση και την αύξηση της
διαρκούς συµµετοχής και προόδου των
γυναικών στην απασχόληση, ώστε να
µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο
στην αγορά εργασίας και για την
εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής,
όπως πχ µε την ευχερέστερη πρόσβαση
στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων
προσώπων

60

1.500.000
59.500.000

2.800.000
2.000.000

4.300.000
61.500.000

59.500.000

2.000.000

61.500.000

20.930.000

0

20.930.000

20.930.000

0

20.930.000

Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδοµές.

172.500.000

40.000.000

212.500.000

75

Υποδοµές εκπαίδευσης.

100.500.000

30.000.000

130.500.000

76
77

Υποδοµές Υγείας
Υποδοµές φροντίδας παιδιών

51.000.000
5.500.000

6.800.000
1.600.000

57.800.000
7.100.000

79

Άλλες κοινωνικές υποδοµές.

15.500.000

1.600.000

17.100.000

Μείωση του πρόσθετου κόστους που
εµποδίζει την ανάπτυξη των ιδιάιτερα
αποµακρυσµένων περιφερειών

4.000.000

1.000.000

5.000.000

0

800.000

4.000.000
10.500.000

200.000
2.300.178

4.200.000
12.800.178

5.750.000

1.180.178

6.930.178

4.750.000

1.120.000

5.870.000

82

83

85
86

Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους
λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και
χωρικού κατακερµατισµού
Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος
της αγοράς
Τεχνική Βοήθεια
Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση
και επιθεώρηση
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και
επικοινωνία
ΣΥΝΟΛΑ

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

731.000.000
140.300.178
871.300.178

800.000

871.300.178
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Πίνακας 53

Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής συνδροµής ως προς τη διάσταση 2
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 2
ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

1

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

723.500.000

138.300.178

861.800.178

2

Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση
επιτοκίου, εγγυήσεις)

7.500.000

2.000.000

9.500.000

0

0

0

0
731.000.000

0
140.300.178

0
871.300.178

Επιχειρηµατικά κεφάλαια
(συµµετοχή, κεφάλαια
επιχειρηµατικού κινδύνου)
Άλλες µορφές χρηµατοδότησης
ΣΥΝΟΛΟ

3
4

Πίνακας 54

Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής ως προς τη διάσταση 3
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 3
Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΠ Κ – ΝΑ 2007 - 2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1
2
3
4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αστική περιοχή
Βουνά
Νησιά
Αραιοκατοικηµένες και πολύ
αραιοκατοικηµένες περιοχές
Αγροτικές περιοχές (εκτός από
βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες
και πολύ αραιοκατοικηµένες
περιοχές)
Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
(µετά τις 30.04.2004)

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. €
(ΚΟΙΝ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)

229.500.000
34.500.000
309.500.000

5.000.000
0
135.300.178

234.500.000
34.500.000
444.800.178

0

0

0

153.000.000

0

153.000.000

0

0

0

7

Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη Περιφέρεια

0

0

0

8
9
10
0

Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας
Ζώνη διακρατικής συνεργασίας
Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας
Άνευ αντικειµένου
ΣΥΝΟΛΟ

0
0
0
4.500.000
731.000.000

0
0
0
0
140.300.178

0
0
0
4.500.000
871.300.178
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7.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεµατικοί δείκτες κορµού (core indicators) που
αφορούν το παρόν ΠΕΠ. Οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Εγγράφου
Εργασίας Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο “Indicative 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.
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Πίνακας 55
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

∆είκτες Κορµού Περιφέρεια Κρήτης

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

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.

-

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων»
ανάπτυξης

έρευνας

και

τεχνολογικής

Αριθµός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων µε
ερευνητικά ιδρύµατα

16

-

Συνδράµουν
το
ΕΠ
και
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα
ΠΕΠ, τα οποία έχουν αντίστοιχες
δράσεις.
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα
ΠΕΠ, τα οποία έχουν αντίστοιχες
δράσεις.
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον
ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ 20072013.

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.

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.

660

∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση
επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.

Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται
(µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)

682

69.8

56

Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και
δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραµµα.

Συνδράµουν
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα
ΠΕΠ.
Συνδράµουν
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα
ΠΕΠ.
Συνδράµουν
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα
ΠΕΠ.
Συνδράµουν
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα
ΠΕΠ.

το

ΕΠ
και
καθώς και όλα τα
το

ΕΠ
και
καθώς και όλα τα
το

ΕΠ
και
καθώς και όλα τα
το

ΕΠ
και
καθώς και όλα τα

Κοινωνία της Πληροφορίας

Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος καλύπτεται από

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

122

-

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε
υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται µε
τη σύµβαση.

Αναφέρεται

στον

πληθυσµό

που

έχει

δυνατότητα

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ψηφιακή
Σύγκλιση και ΠΕΠ
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον
ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ 20072013.
.
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ψηφιακή
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ευρυζωνικά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά την υλοποίηση των
έργων υποδοµών.

Σύγκλιση και τα ΠΕΠ µε αντίστοιχες
δράσεις.
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
2007-2013.

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα των
µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ.

Μεταφορές
Αριθµός Έργων

25

30

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 .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ 20072013.
.

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.

Χιλιόµετρα
γραµµών

-

-

Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας σε
σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

αναβαθµισµένων

σιδηροδροµικών

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από
αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
2007-2013.
Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
2007-2013.
Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ Αττικής
και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για
ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

την

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την δηµιουργία
υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

-

-

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να χρησιµοποιηθεί
στις Περιφέρειες που έχουν αντίστοιχες δράσεις και δεν
περιλαµβάνεται.

παραγωγή

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ των
5 Μεταβατικών Περιφερειών.
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
2007-2013.
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ των
5 Μεταβατικών Περιφερειών.
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

2007-2013.
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ των
5 Μεταβατικών Περιφερειών.
Τέτοιες δράσεις δεν υπήρχαν στο
τρέχον ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ
2007-2013.

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από
επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου)

Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος
ισοδύναµος
πληθυσµός
που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

80.000

100.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από δίκτυα
ύδρευσης που προβλέπονται στο Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο πληθυσµό που
θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

70.000

80.000

1

8

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

20

5

Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών
που θα αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

1

10

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής,
αντιπυρικής προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται στην
πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

620.000

-

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ
Τέτοιες δράσεις υπήρχαν στο τρέχον
ΠΕΠ .∆εν υπάρχουν στο ΠΕΠ 20072013.

Πρόληψη Κινδύνων
Αριθµός Εργων
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από δασική
αντιπυρική προστασία και άλλα µέτρα προστασίας
δασών
Τουρισµός

Αριθµός έργων

118

120

132

150

36.600

50.000

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
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά
και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις
προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Υγεία

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Αριθµός Έργων

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

12

15

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά
και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

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 20072013.Θα προσδιοριστούν από τα
Επιχειρησιακά
Σχέδια
Αστικής
Ανάπτυξης των πόλεων

-

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)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας
και της ελκυστικότητας των πόλεων

Ανταγωνιστικότητα
Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των
επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα
και
νέων
τεχνολογιών

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 56

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

∆είκτες Κορµού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

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
και
Ανταγωνιστικότητα
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.

Αµεση 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

∆είκτης 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.

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.

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

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

-

-

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.

48

30

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα των µεταφορών (οδικά,
λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ.

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ που
ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ
(µεταβατικές περιφέρειες).

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

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος
καλύπτεται από ευρυζωνικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Μεταφορές
Αριθµός Έργων
Κατασκευή και αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)
Χιλιόµετρα κατασκευασµένων /
αναβαθµισµένων δρόµων

110

56

Επιπρόσθετος πληθυσµός που
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα αστικά
µέσα µαζικής µεταφοράς

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ
Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι
Ισοδύναµου Πετρελαίου)

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση
επενδύσεων για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

∆είκτης 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.
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
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 ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών που θα
αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

4

2

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας
και λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

184.697

-

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας. Ο στόχος του δείκτη θα
προσδιορισθεί κατά τη διαδικασία εφαρµογής.

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

Πρόληψη Κινδύνων

Αριθµός Εργων

Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από
δασική αντιπυρική προστασία και άλλα
µέτρα προστασίας δασών

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

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

33

40

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο
τοµέα της Εκπαίδευσης

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

9.770

6.800

Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις προαναφερόµενες
παρεµβάσεις

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

7

20

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο
τοµέα της Υγείας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

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

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

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

Συνδράµουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών
Υγεία
Αριθµός Έργων
Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση
Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των
πόλεων
Ανταγωνιστικότητα
Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην
προώθηση των επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη
προώθηση των ίσων ευκαιριών και
κοινωνικής ενσωµάτωσης για
µειονεκτούντες οµάδες και νέους

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Πίνακας 57
ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Έρευνα
και
Ανάπτυξη

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

(2000-2006)

2013

∆είκτες Κορµού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Τεχνολογική

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.

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
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ.

και

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
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ.

και

198

∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ
και αφορά τις θέσεις
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση επιχειρήσεων
στο Πρόγραµµα.

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ.

και

31,280 εκ

Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων επενδύσεων

Συνδράµουν

και

Αριθµός «έργων» έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης

και
Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ, τα οποία
έχουν αντίστοιχες δράσεις.

Άµεση
Ενίσχυση
Επενδύσεων στις ΜΜΕ70

Αριθµός θέσεων απασχόλησης
που δηµιουργούνται (µεικτές,
ισοδύναµες θέσεις πλήρους
απασχόλησης)

525
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
210
ΜΟΝΙΜΕΣ

Επαγόµενες

70

Επενδύσεις

41,162 εκ.

το

ΕΠ

Ανταγωνιστικότητα

δεν έχουν συµπεριληφθεί σε κανένα δείκτη δράσεις έρευνας, ενέργειας, τουρισµού κλπ.

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

(2000-2006)

2013

(€million)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και δηµόσιας δαπάνης για
κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραµµα.

Επιχειρηµατικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ.

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

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.

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

3.774

14

0%

1%

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
περιφέρειες).

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων /
αναβαθµισµένων δρόµων

175

43

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ
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.

Χιλιόµετρα
αναβαθµισµένων
σιδηροδροµικών γραµµών

-

-

Αφορά σε µικρές δράσεις
σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

67.109

53.709

30

22

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο
οποίος
καλύπτεται
από
ευρυζωνικά
Μεταφορές
Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετος πληθυσµός που
εξυπηρετείται
από
αναβαθµισµένα αστικά µέσα
µαζικής µεταφοράς
Ανανεώσιµες
Ενέργειας
Αριθµός Έργων

που

αναβάθµισης

αναβαθµίζονται

/

ασφάλειας

/

σε

το

ΕΠΕΠ

και

ΠΕΠ

(µεταβατικές

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης,
το ΠΕΠ Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Πηγές

Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την δηµιουργία
υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

(2000-2006)

2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Περιφερειών.

Συνδράµουν
το
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για
την παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ
και
εξοικονόµηση
ενέργειας (MWh)

-

41.435

Ετήσια
Εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας από
επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου)

--

12.685

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 ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών που θα
αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

12

8

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής
προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

249.500

302.000

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

∆είκτης 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.

Περιβάλλον

Πρόληψη Κινδύνων
Αριθµός Εργων
Αριθµός
ατόµων
που
επωφελούνται
από
δασική
αντιπυρική προστασία και άλλα
µέτρα προστασίας δασών
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

(2000-2006)

2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

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.

34

15

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και
εξοπλισµοί) στο τοµέα της Εκπαίδευσης

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

39.506

42.100

Το σύνολο των ωφελούµενων
προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

22

10

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και
εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

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

2

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών στήριξης
επιχειρηµατικότητας, άυλες ενέργειες για την προώθηση
επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Συνδράµουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός
µαθητών

ωφελούµενων

µαθητών

από

όλες

τις

Υγεία
Αριθµός Έργων
Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική
Αναγέννηση
Αριθµός
έργων
για
την
εξασφάλιση της βιωσιµότητας
και της ελκυστικότητας των
πόλεων
Ανταγωνιστικότητα
Αριθµός έργων που αποσκοπεί
στην
προώθηση
των
επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα και νέων
τεχνολογιών

3

της
των
των
τιµή

Κοινωνική Ενσωµάτωση
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για
τη
προώθηση
των
ίσων
ευκαιριών
και
κοινωνικής
ενσωµάτωσης
για
µειονεκτούντες
οµάδες
και
νέους

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

(2000-2006)

2013

6

1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών , προώθησης της
απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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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