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1.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύχθηκε µε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης, άνω του µέσου
εθνικού όρου, για µακρά χρονική περίοδο και βελτίωσε τη θέση της στην ελληνική
οικονοµία την περίοδο 2005-2009. Το κατά κεφαλή εισόδηµα της Περιφέρειας
αντιστοιχούσε το 2009 στο 90% του µέσου της χώρας καταλαµβάνοντας την 5η θέση
µεταξύ των 13 περιφερειών1. Η οικονοµική δραστηριότητα και η απασχόληση
κορυφώθηκαν το 2008 . Ενισχύθηκαν οι κλάδοι του τουρισµού και του εµπορίου καθώς
και η διαχείριση ακινήτων οι κατασκευές και εν µέρει η µεταποίηση ενώ υποχώρησε
σηµαντικά ο πρωτογενής και ως προς την παραγωγή αλλά κυρίως ως προς την
απασχόληση. Η Κρήτη διαθέτει µια περισσότερο ισορροπηµένη σύνθεση οικονοµικών
δραστηριοτήτων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη στηρίχθηκε
υπέρµετρα στις επενδύσεις στη διαχείριση ακινήτων. Η περιφερειακή οικονοµία
χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια καθώς τόσο ο τουρισµός όσο και σηµαντικό τµήµα
της αγροτικής παραγωγής απευθύνεται στις διεθνείς αγορές. Η Κρήτη επιτυγχάνει µε
ταχύτατους ρυθµούς την ψηφιακή σύγκλιση όπως αποτυπώνεται από την πρόσβαση
των νοικοκυριών σε ευρυζωνικά δίκτυα (βελτίωση 150% την περίοδο 2008/11) και στο
διαδίκτυο (72% την ίδια περίοδο) παραµένει όµως σε απόσταση από το µέσο όρο της
ΕΕ.
Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο ανάπτυξης στην ΕΕ. Το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ανερχόταν σε 85% του µέσου των 27 χωρών της ΕΕ το 2009
καταλαµβάνοντας την 170η θέση µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.
Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής προκαλούν
επιπτώσεις σηµαντικά διαφοροποιηµένες χωρικά, σε σχέση µε τη σύνθεση των
εισοδηµάτων και της απασχόλησης, αλλά κυρίως σε σχέση µε τις διαρθρωτικές και
µόνιµες επιδράσεις στην πραγµατική οικονοµία. Το µέγεθος των επιδράσεων καθώς και
η δυναµική της ανάκαµψης εξαρτώνται από τη διάρθρωση της περιφερειακής
οικονοµίας.
Η ύφεση σε ορισµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για
τουριστικές υπηρεσίες ενώ µειώνεται η δαπάνη ανά επίσκεψη. Η δηµοσιονοµική
προσαρµογή περιορίζει τις µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά και το διαθέσιµο εισόδηµα
µέσω αυξηµένης φορολογίας , ενώ µειώνει τις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης µε

Τα στατιστικά στοιχεία του κειµένου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα µαζί µε τις
πηγές τους. Επισηµαίνεται ότι το ΑΕΠ και άλλα θεµελιώδη για το σχεδιασµό στατιστικά
στοιχεία δηµοσιεύονται µε καθυστέρηση 3τίας και δεν απεικονίζουν τη σηµερινή εικόνα της
Περιφέρειας σε µια περίοδο µεγάλων αλλαγών.
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αποτέλεσµα τη δραστική µείωση της κατανάλωσης. Η περιορισµένη ρευστότητα µειώνει
τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων επηρεάζοντας δυσµενώς τη
λειτουργία τους και τα επενδυτικά τους σχέδια. Η επιδείνωση του κλίµατος οδηγεί στην
φυγή κεφαλαίων την αναβολή των επενδύσεων και την µετανάστευση ειδικευµένου
προσωπικού.

Η

συνισταµένη

αυτών

των

επιρροών

σε

συνδυασµό

µε

τις

προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναµίες της περιφερειακής οικονοµίας δηµιουργούν
συνθήκες κρίσης η οποία εκδηλώνεται µε πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας και
εκτίναξης της ανεργίας.
Η ένταση της κρίσης στην Κρήτη µετά το 2009 απεικονίζεται στους δείκτες συγκυρίας. Η
οικοδοµική δραστηριότητα συρρικνώνεται ταχύτερα από το µέσο όρο της χώρας και η
ανεργία για πρώτη φορά εµφανίζει τάσεις σύγκλισης µε τον εθνικό µέσο όρο.
Συγκεκριµένα µε ανεργία 15,4% το 2011 καταλαµβάνει την 39η θέση µεταξύ των
περιφερειών της ΕΕ. Ενώ µε 23,4% το πρώτο τρίµηνο του 2012 καταλαµβάνει τη 4η θέση
µεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας (Πίνακες και Γραφήµατα Παράρτηµα 1).
Η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού η συσσώρευση κεφαλαίου και οι δηµόσιες
επενδύσεις έχουν δηµιουργήσει ισχυρούς πόλους ανάπτυξης σε επιλεγµένους τοµείς. Η
περιφερειακή οικονοµία εξειδικεύεται σε οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε
την αγροτική οικονοµία (συγκεντρώνουν το 49% της απασχόλησης µεταξύ των 20
κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται η Κρήτη) και το τουρισµό (συγκεντρώνουν το 31%
της απασχόλησης). Ειδικότερα, στον αγροτικό τοµέα τα κηπευτικά µε υψηλό δείκτη
εξειδίκευσης καταλαµβάνουν τη ένατη θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ενώ
ακολουθούν η µικτή γεωργία (12η θέση) και οι κτηνιατρικές δραστηριότητες (16η θέση).
Στον κλάδο του τουρισµού, η ενοικίαση αυτοκινήτων καταλαµβάνει την πρώτη θέση
µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ενώ ακολουθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία (7η
θέση) και τα ξενοδοχεία (13η θέση).
Εκτός από τις προαναφερόµενες οικονοµικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η
Κρήτη, ισχυρός πόλος ανάπτυξης είναι και αυτός της Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς η
Περιφέρεια διαθέτει σηµαντική εκπαιδευτική και ερευνητική υποδοµή και κέντρα αριστείας
τα οποία µπορούν να αποτελέσουν ισχυρό κόµβο ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα δεν έχει
διαµορφώσει δυναµικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα καθώς η ανταγωνιστικότητα της
κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Όπως και το σύνολο της χώρας χαρακτηρίζεται από χαµηλή
ανταγωνιστικότητα η οποία κυρίως οφείλεται στη περιορισµένη ροπή προς καινοτοµία
και στην αδύναµη επιχειρηµατικότητα αλλά και στο θεσµικό περιβάλλον. Ειδικότερα ο
µετασχηµατισµός των

αποτελεσµάτων έρευνας σε εµπορεύσιµα προϊόντα και

υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χαµηλός, η σύνδεση του συστήµατος Ε&Τ µε τη τοπική
οικονοµία

είναι

ασθενής

και

λόγω

ζήτησης

από

τις

επιχειρήσεις

αλλά

και

προσανατολισµού του ερευνητικού δυναµικού, ενώ απουσιάζουν τα αξιόπιστα
σχήµατα παροχής κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Η επιχειρηµατικότητα παραµένει σε
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χαµηλά επίπεδα και µε εξαίρεση τον ξενοδοχειακό κλάδο χαρακτηρίζεται από την µικρή
κλίµακα και την περιορισµένη ροπή προς την καινοτοµία. Ειδικότερα, το κύριο
πρόβληµα εντοπίζεται στην απουσία µεγέθυνσης των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα να
µην δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας και να δυσχεραίνεται τόσο η οργάνωση της
παραγωγής και η εισαγωγή καινοτοµιών όσο και η προώθηση των προϊόντων στις
διεθνείς αγορές.

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΕΞΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΗΓΗ: «Smart specialisation in Europe: European specialisation data by region», Center for
Strategy and Competitiveness, CSC Stockholm School of Economics, Απρίλιος 2011.

Η Περιφέρεια Κρήτης µπορεί να µετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, µε την αξιοποίηση των
µεταρρυθµίσεων που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο και τον αναπροσανατολισµό της
περιφερειακής οικονοµίας υιοθετώντας µια στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης που θα
στηρίζεται στην ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωµάτωση καινοτοµιών στην παραγωγή και
στις λειτουργικές διαδικασίες του οικονοµικού συστήµατος και της διοίκησης, την
ανάπτυξη

των

διασυνδέσεων

µεταξύ

κλάδων

καθώς

και

την

οικοδόµηση

διαπεριφερειακών παραγωγικών σχέσεων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της
νέας στρατηγικής είναι η κινητοποίηση του παραγωγικού δυναµικού της Περιφέρειας.
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2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η συνολική αποτίµηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση έργων και δράσεων
δεν είναι εφικτή καθώς το ΕΣΠΑ δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιχειρείται µια ποσοτική
αποτύπωση δράσεων (έργα, επιδοτήσεις και ενισχύσεις) που χρηµατοδοτούνται από το
σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (πλην των Προγραµµάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αλιείας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού όπου δεν υπήρχαν
αναλυτικά

στοιχεία

κωδικοποιούνται

ανά

διαθέσιµα
θεµατική

στο

επίπεδο

προτεραιότητα

της
και

Περιφέρειας).
αποτιµώνται

Οι

δράσεις

συνολικά,

ως

αποτέλεσµα για την Περιφέρεια, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο
αυτής

της

αποτίµησης

επιχειρείται

και

µια

αρχική

προσέγγιση

πιθανών

αστοχιών σχεδιασµού και υλοποίησης.

2.1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας
Στη τρέχουσα προγραµµατική περίοδο έχουν ενταχθεί 17 έργα που αφορούν στην
ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών καθώς και εξοπλισµοί που
υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτοµία στα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης ενισχύθηκαν 79 δράσεις έρευνας τεχνολογίας σε
πολλαπλούς τοµείς, εκ των οποίων οι 11 υλοποιήθηκαν µε συνεργασία 2 ή και
περισσοτέρων ερευνητικών κέντρων ενώ άλλες 3 αφορούσαν συνεργασία ερευνητικών
κέντρων µε επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν ένα ήδη ισχυρό σύστηµα Ε&Τ
δηµιουργώντας ένα σηµαντικό υπόβαθρο για την προώθηση της στρατηγικής της
ευφυούς ανάπτυξης. Όµως, δεν αντιµετώπισαν επαρκώς και µε συστηµατικότητα την
βασική αδυναµία του συστήµατος Ε&Τ που είναι η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και προώθησης της καινοτοµίας καθώς
και η έρευνα σε τοµείς ζωτικούς για την Περιφέρεια Κρήτης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο, σε ισχυρούς τοµείς της Κρήτης όπως ο
αγροτοδιατροφικός και ο πολιτισµός καταγράφονται αντίστοιχα 10 και 4 δράσεις. Οι
τοµείς που εµφανίζουν µια δυναµική στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο, είναι η
προστασία του Περιβάλλοντος (15 δράσεις) και η αντιµετώπιση των κλιµατικών
αλλαγών (6 δράσεις).

2.2. Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους
Στην Περιφέρεια υλοποιήθηκαν 50 έργα και 945 ενισχύσεις που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής.
Από τα 50 έργα τα 6 αφορούν στην επέκταση ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου
υποδοµών και το 1 στην ανάπτυξη έξυπνου οικισµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
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ΕΕΤΤ/Γεωγραφικό Σύστηµα Ευρυζωνικότητας καλύπτονται από ευρυζωνικά δίκτυα στην
Περιφέρεια οι περιοχές µε µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και τουριστική ανάπτυξη στη
βόρεια ακτή καθώς και τµήµατα της ενδοχώρας και της νότιας ακτής σε περιοχές που
αναπτύσσονται οικισµοί και σηµαντικές παραγωγικές δραστηριότητες.
Άλλα 10 έργα αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες στον τοµέα του πολιτισµού, 15 έργα
αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες από ∆ήµους προς τον πολίτη (κοινωνικές υπηρεσίες
– ηλεκτρονική δηµοκρατία) ενώ 19 έργα αφορούν στην λειτουργική ενοποίηση
υφιστάµενων συστηµάτων σε ισάριθµους Καλλικράτειους ∆ήµους.
Πέραν των έργων υλοποιούνται 945 ενισχύσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων που αφορούν στην
δηµιουργία δικτυακών τόπων για ενίσχυση της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
καθώς και συστήµατα διαχείρισης για την αναβάθµιση της εσωτερικής λειτουργίας.

2.3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και
του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
Στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο ενισχύονται 1714 επιχειρήσεις. Στην πλειοψηφία
τους (1471) αφορούν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς µεταποίησης – τουρισµού – εµπορίου – υπηρεσιών µέσω του καθεστώτος
ενίσχυσης του Ν.304/2009 (628 επιχειρήσεις) ή µέσω του κανονισµού ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας (de minimis) 1998/2006 (843 επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα).
Επίσης, 102 περιπτώσεις αφορούν στην ενίσχυση για µεταποίηση στις νέες συνθήκες.
Οι κρατικές ενισχύσεις για τουριστικές επιχειρήσεις είναι 59 ενώ 18 επιχειρήσεις
διαφόρων κλάδων λαµβάνουν κρατική ενίσχυση µέσο του κανονισµού ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας (de minimis) 199/2006. Στη δράση εξωστρέφεια επιχειρηµατικότητα
ενισχύονται

26

επιχειρήσεις

και

άλλες

12

υποστηρίζονται

για

την

εκπόνηση

επιχειρηµατικών σχεδίων. Τέλος 26 επιχειρήσεις ενισχύονται στο πλαίσιο της καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας.
Λόγω του µικρού µεγέθους της οργάνωσης και του προσανατολισµού ιδιαίτερα
χαµηλή είναι η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε έργα Ε&Τ ενώ παραµένει
περιορισµένος ο αριθµός των επιχειρήσεων έντασης γνώσης(στο πλαίσιο των 24
επιχειρήσεων για καινοτόµο επιχειρηµατικότητα 2 µόνο είναι spin off και spin out).
Ειδικότερα για τον αγροτικό τοµέα, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις
παρεµβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο.
Παραµένει όµως η διαπίστωση ότι παρά τις παρεµβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στις
προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους και αφορούν στην βελτίωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, παραµένει χαµηλό το επίπεδο τυποποίησης και µεταποίησης τοπικών
προϊόντων. Ιδιαιτέρα σηµαντικό για την Περιφέρεια Κρήτης είναι η ενίσχυση της έρευνας
στο αγροδιατροφικό σύµπλεγµα και η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής µε την
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ανταγωνιστικότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση,
κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο καταγράφονται 10 ερευνητικές δράσεις, 5
συνεργασίες επιχειρήσεων µε ερευνητικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 2 καινοτόµες
δράσεις αγροτικών συνεταιρισµών.

2.4. Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς
Η Κρήτη εξακολουθεί να έχει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο (86% έναντι του εθνικού
µέσου όρου 58%) και εποχικότητα στη ζήτηση µε αιχµή την τουριστική περίοδο αλλά
διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ΑΠΕ. Οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις είχαν
σαν αποτέλεσµα να αναπτυχθούν αρκετές εναλλακτικές µορφές παραγωγής ενέργειας
(24

αιολικά

πάρκα

ενώ

4

είναι

υπό

κατασκευή,

2

πιλοτικές

εγκαταστάσεις

συµπαραγωγής βιοαερίου 50 εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων, 400.000τµ
ηλιακοί θερµοσίφωνες / κεντρικά ηλιακά συστήµατα και µεγάλα πιλοτικά κεντρικά
ηλιακά συστήµατα για ξενοδοχεία, 8 εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερµίας, 2 µικρά
υδροηλεκτρικά, 10 άδειες για αντλησιοταµίευση και 5 άδειες για ηλεκτροπαραγωγή από
ηλιοθερµικά). Για την Περιφέρεια έχει εκπονηθεί ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης βιώσιµης
ενεργειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του «συµφώνου των νησιών (ISLE PACT)», µε στόχο
την µείωση περισσότερο από 20% των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα το 2020,
ωστόσο υπάρχει ανάγκη για την διατύπωση µίας περιφερειακής στρατηγικής για τις ΑΠΕ.
Στην προσπάθεια χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα συµβάλουν 68 δράσεις
που χρηµατοδοτούνται κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο. Οι 55 από αυτές
αφορούν σε ενίσχυση επιχειρήσεων προκειµένου να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
µειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. Τα υπόλοιπα 13 έργα αφορούν 6
παρεµβάσεις δήµων στο πλαίσιο του προγράµµατος Εξοικονοµώ Ι, 1 εκσυγχρονισµό
δηµοτικού φωτισµού για µείωση κατανάλωσης ενέργειας, 1 παρέµβαση εναλλακτικών
τρόπων κυκλοφορίας για µείωση εκποµπών

αερίων ρύπων και 5 βιοκλιµατικές

παρεµβάσεις σε εκπαιδευτικές µονάδες. Επίσης πολυάριθµες κατοικίες βελτίωσαν το
ενεργειακό τους αποτύπωµα µέσα από το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ’ οίκων Η
εµπειρία αυτών των παρεµβάσεων θα πρέπει να αξιοποιηθεί µέσα από ένα
συγκροτηµένο σχέδιο δράσης, ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι ανασταλτικός
παράγοντας για την εισαγωγή ΑΠΕ στα δηµόσια κτήρια είναι η έλλειψη διασύνδεσης
της Κρήτης µε την υπόλοιπη χώρα.

2.5. Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και
της διαχείρισης κινδύνων
Σε ότι αφορά την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις
αφορούν έργα αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας αστικών – τουριστικών
περιοχών καθώς και έργα αντιπυρικής

δασικής προστασίας και άλλα µέτρα
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προστασίας δασών. Στο πλαίσιο της κλιµατικής αλλαγής θα πρέπει να υπάρξει
συστηµατική προσέγγιση και άλλων θεµάτων µε κύριο αυτό της προστασίας και
αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις ακτές Επισηµαίνεται ότι
κυρίως στη βόρεια ακτή της Κρήτης υπάρχει µεγάλη ένταση συγκέντρωσης αστικών
κέντρων και τουριστικών περιοχών που ενδεχοµένως απειλούνται από τη διάβρωση µε
δεδοµένο ότι, ο τρόπος ανάπτυξης αυτών των περιοχών δεν στηρίχτηκε σε έναν
ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό και συχνά η αυθαίρετη δόµηση εµποδίζει
αντιπληµµυρικά έργα (καταλήψεις ρεµάτων), ενώ αυθαίρετες επεµβάσεις στις ακτές
αλλάζουν τον παράκτιο χάρτη και τον κυµατισµό της θάλασσας. Στην κατεύθυνση ενός
ολοκληρωµένου σχεδιασµού θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελέσµατα ερευνών που
χρηµατοδοτούνται κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο και αφορούν στο
βιώσιµο πολεοδοµικό σχεδιασµό, στην προσαρµογή των θαλάσσιων οργανισµών στο
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, στις επιπτώσεις στην ξηρά από παλιρροιακά κύµατα στο
Αιγαίο, καθώς και την µελέτη ακραίων καιρικών φαινοµένων και πρόβλεψη της
επίδρασης τους σε τοµείς πολιτικής προστασίας και οικονοµίας.

2.6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης
των πόρων
Στη Κρήτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης ο Περιφερειακός Σχεδιασµός για τη
διαχείριση των απορριµµάτων και µε βάση τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της
τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου (υλοποιούνται 10 έργα), καλύπτονται σε
σηµαντικό βαθµό το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας σε ότι αφορά
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΑ/ΣΜΑ ενώ αποπερατώνονται και τα έργα αποκατάστασης του ενός ΧΑ∆Α
που µέχρι σήµερα δεν έχει αποκατασταθεί. Ένα µέρος των έργων του νέου ΠΕΣ∆Α για
τα οποία προχωρεί η ωρίµανσή τους θα ολοκληρωθεί στη νέα περίοδο.
Με 35 έργα που χρηµατοδοτούνται κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο και
αφορούν αναβαθµίσεις – επεκτάσεις υφισταµένων και δηµιουργίας νέων ΕΕΛ αυξάνεται
σηµαντικά ο ισοδύναµος εξυπηρετούµενος πληθυσµός και στο τέλος του 2015 θα
έχουν καλυφθεί µε δίκτυα και ΕΕΛ το σύνολο των οικισµών τρίτου επιπέδου, καθώς και
σηµαντικό µέρος των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Αναφορικά µε το νερό οι
παρεµβάσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε δίκτυα ύδρευσης (κατά την τρέχουσα
Προγραµµατική Περίοδο χρηµατοδοτούνται 53 έργα που αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης
συχνά και µε δίκτυα αποχέτευσης), ενώ υπό διαµόρφωση βρίσκεται το διαχειριστικό
σχέδιο λεκανών απορροής για το σύνολο της Περιφέρειας. Οι παρεµβάσεις για την
προστασία του πολιτιστικού – ιστορικού περιβάλλοντος είναι πολυάριθµες µε δεδοµένο
ότι στην Περιφέρεια καταγράφονται 501 διατηρητέα κτίσµατα, 99 παραδοσιακοί
οικισµοί, 123 µνηµεία και 37 αρχαιολογικοί χώροι. Ειδικότερα κατά την προηγούµενη
προγραµµατική περίοδο ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση και ανάδειξη 70 µνηµείων
ενώ χρηµατοδοτούνται 58 παρεµβάσεις κατά τη τρέχουσα περίοδο. Οι αναδείξεις όµως
µνηµείων αρχαιολογικών χώρων και µουσείων καθώς και οι παρεµβάσεις σε
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παραδοσιακούς οικισµούς εξακολουθούν να αποτελούν ανεξάρτητα έργα χωρίς να
συνδέονται µε παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή όπου εντάσσονται. Σε ότι αφορά το
φυσικό περιβάλλον οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις ήταν περιορισµένες κύρια σε δασικές
περιοχές µε 5 παρεµβάσεις σχετικές µε την βιοποικιλότητα κατά την τρέχουσα
Προγραµµατική Περίοδο, χωρίς όµως δράσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα που να
αφορούν προστασία οικοσυστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών
NATURA και βασικών υγροβιότοπων της Κρήτης. Αναφορικά µε τις παρεµβάσεις για την
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος δράσεις αναβάθµισης κυρίως του δηµόσιου
χώρου υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 8 Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης ενώ
στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ Ι» εγκρίθηκαν βιοκλιµατικές παρεµβάσεις
σε δηµόσια κτίρια σε 6 ∆ήµους. Επιπλέον παρεµβάσεις αναβάθµισης προστασίας
περιβάλλοντος του αστικού χώρου αναµένονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των
προγραµµάτων

«Εξοικονοµώ ΙΙ», «Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις δηµόσιων ανοικτών

χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – νέο πρότυπο ανάπτυξης». Σε
ότι αφορά τις παρεµβάσεις προστασίας του φυσικού - ιστορικού – πολιτιστικού
περιβάλλοντος αλλά και της αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, επισηµαίνεται
ότι καταγράφονται σηµαντικές δυσκολίες τόσο στο σχεδιασµό και την ωρίµανση των
προτεινόµενων

παρεµβάσεων

όσο

και

στην

διασφάλιση

συµπράξεων

και

συνεργασιών δηµόσιου- ιδιωτικού τοµέα (πρωτοβουλία JESSICA).

2.7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε
βασικές υποδοµές δικτύων (key infrastructures)
Μέχρι σήµερα οι παρεµβάσεις για την άρση των εµποδίων στις µεταφορές ήταν
ιδιαίτερα αυξηµένες (κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο χρηµατοδοτούνται 39
έργα) λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας (λιµάνια, αεροδρόµια), της
ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύου
στη βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός Άξονας/ΒΟΑΚ), της µειωµένης δυνατότητας
πρόσβασης από το χωρικό σύστηµα του νότιου τµήµατός της προς τον άξονα της
βόρεια ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας/ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες). Σηµαντικές επενδύσεις
έγιναν στο αεροδρόµιο των Χανίων, της Σητείας καθώς και στην κτιριακή υποδοµή του
αεροδρόµιου του Ηρακλείου, παραµένει όµως ζητούµενο η λειτουργική αναβάθµιση
του αεροδροµίου του Ηρακλείου µε κεντρική προτεραιότητα την κατασκευή νέου
αεροδροµίου στο Ηράκλειο (Καστέλλι). Οι επενδύσεις στα λιµάνια βελτιώνουν τη
δυναµικότητά του σε κίνηση επιβατών και εµπορευµατικών µεταφορών, αποµένει όµως
να προσδιοριστεί ο εξειδικευµένος ρόλος των λιµανιών και να διασφαλιστούν εκείνες οι
συµπληρωµατικές υποδοµές που θα ενισχύσουν τους δυο ισχυρούς τοµείς της
οικονοµίας (τουρισµός/ κρουαζιέρα και αγροτική οικονοµία/ εξαγωγή νωπών
κηπευτικών). Από τα 415 χλµ του δικτύου εθνικής οδοποιίας τα 314 χλµ αποτελούν τον
ΒΟΑΚ. Από τις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις στο ΒΟΑΚ, ένα µικρό ποσοστό (14%) έχει 4
λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ σε όλο το υπόλοιπο τµήµα υπάρχουν 2 λωρίδες
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κυκλοφορίας και ως εκ τούτου απαιτούνται κατά τµήµατα παρεµβάσεις για βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας καθώς και παρεµβάσεις ενίσχυσης κόµβων σύνδεσης µε
τους κάθετους άξονες και τις βασικές πύλες εισόδου εξόδου. Με τις παρεµβάσεις που
αναµένεται να υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο καλύπτονται
οι σηµαντικότερες απαιτήσεις για την συµπλήρωση αναβάθµιση των κάθετων αξόνων,
παραµένουν όµως ανοιχτά ζητήµατα που αφορούν στην αναβάθµιση του ΒΟΑΚ, στη
συµπλήρωση του ΝΟΑΚ καθώς και ζητήµατα αναβάθµισης σε τµήµατα του
επαρχιακού δικτύου που συνδέουν ζώνες έντονης παραγωγικής δραστηριότητας του
πρωτογενή τοµέα ή διευκολύνουν την πρόσβαση σε ζώνες τουριστικής ανάπτυξης ή
ενισχύουν την εσωτερική συνοχή στους νέους δήµους όπως αυτοί προέκυψαν µετά την
εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης. Παραµένουν επίσης οι ανάγκες για την
ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας σε ότι αφορά τη σύνδεση περιοχών µε
ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού µε το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

2.8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας
εργατικού δυναµικού
Η Κρήτη πριν την κρίση είχε να επιδείξει πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας και αυτό είχε σαν
συνέπεια να µην υπάρχει σηµαντικός αριθµός στοχευόµενων δράσεων για την προώθηση
της απασχόληση και την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού.
Για την προώθηση της απασχόλησης και την αντιµετώπιση της ανεργίας, κατά την
τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο χρηµατοδοτούνται 1422 δράσεις ενισχύσεων. Στην
πλειοψηφία τους (883) αφορούν ενισχύσεις νέων ελευθέρων επαγγελµατιών. Οι 281
αφορούν ενισχύσεις επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ενώ οι 25 αφορούν
ενισχύσεις επιχειρήσεων για προσαρµογή των εργαζοµένων στις νέες συνθήκες. Οι
υπόλοιπες 233 αφορούν την ενίσχυση επιχειρηµατικότητας νέων (101), γυναικών (73),
ανέργων (40) και οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω (19).
Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιόριζαν τον τύπο των παρεµβάσεων για την
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, ήταν η υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων που
σε µεγάλο βαθµό στηρίζονταν στον τουρισµό, η µεγάλη συγκέντρωση απασχόλησης
στον τοµέα της οικοδοµής τόσο για οικιστικές όσο και για τουριστικές λειτουργίες
καθώς και η ύπαρξη σηµαντικών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων µεταξύ
βόρειου και νότιου τµήµατος. Μέχρι σήµερα οι παρεµβάσεις δεν κατάφεραν να
αξιοποιήσουν σηµαντικές ευκαιρίες απασχόλησης που δηµιουργεί το πολιτισµικό
απόθεµα της Κρήτης (πολιτιστικός -

φυσιολατρικός τουρισµός, πολιτισµός της

γεύσης). Επίσης παρότι υπήρξαν Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις για την ύπαιθρο (24
Ολοκληρωµένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου στους ισάριθµους δήµους της
Περιφέρειας) η απασχόληση και η παραγωγή στον πρωτογενή τοµέα υποχωρεί χωρίς
να δηµιουργούνται εναλλακτικές προοπτικές. Σήµερα που, µετά την κρίση, η αγορά
εργασίας στην Κρήτη δέχεται ισχυρές πιέσεις και η ανεργία αυξάνει, δηµιουργούνται
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απαιτήσεις για στοχευµένες δράσεις που θα οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση της
απασχόλησης, ενισχύοντας τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού.
Ήδη υλοποιούνται 6 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας, 3 άλλα προγράµµατα προσαρµοσµένα σε τοπικές
συνθήκες και δράσεις κοινωνικής οικονοµίας στους ∆ήµους των οποίων τα
αποτελέσµατά θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τον µελλοντικό σχεδιασµό.

2.9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας
Οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις σχεδιάστηκαν µε βάση τις ιδιαιτέρες ανάγκες της
Περιφέρειας που προσδιορίζονται από την υπερσυγκέντρωση αστικού πληθυσµού και
αυξηµένου εποχικά πληθυσµού επισκεπτών στη βόρεια ζώνη και γερασµένου
πληθυσµού στη ενδοχώρα και στη νότια ζώνη. Οι νοσοκοµειακές κλίνες, που
συγκεντρώνονται κυρίως στη βόρεια ζώνη, αναβαθµίζονται σε ποσοστό 77%, γίνονται
βελτιώσεις

στις

εγκαταστάσεις
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κέντρων

υγείας,

λειτουργεί

µονάδα

κινητού

µαστογράφου, ενώ παραµένουν ανάγκες για επιπλέον περιφερειακά ιατρεία λόγω
µεγάλης χωρικής διασποράς του πληθυσµού. Με δυσκολία υιοθετούνται δράσεις
τηλεϊατρικής χωρίς να υπάρχει ολοκληρωµένος σχεδιασµός για κάλυψη των αναγκών
σε αυτό τον τοµέα. Σε ότι αφορά την καταπολέµηση της φτώχειας, χρηµατοδοτούνται
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, λειτουργούν ήδη 3 κοινωνικά παντοπωλεία, ένα
ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ έχει δηµιουργηθεί κοινωνικό δίκτυο «Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως το «Χριστουγεννιάτικο καλάθι».
Επίσης στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου χρηµατοδοτούνται 61
έργα που αφορούν τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες,
συµβουλευτικούς σταθµούς, εξοπλισµούς ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης,
βρεφονηπιακούς σταθµούς και νηπιαγωγεία.

2.10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου
µάθηση
Καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό σχολικών κτιρίων µε σχολική βιβλιοθήκη, έγχρωµη
τηλεόραση, βίντεο και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (που όµως χρήζουν αναβάθµισης).
Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού, το ποσοστό µε λυκειακή
και µεταλυκειακή δευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς και µε τριτοβάθµια εκπαίδευση,
εξακολουθεί να παραµένει κάτω από το µέσο όρο της χώρας. Αυτή η διαπίστωση
συµβαδίζει και µε την εικόνα της Περιφέρειας ως προς την σχολική διαρροή, καθώς µε
βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία η Κρήτη κατατάσσεται στις Περιφέρειες µε υψηλό
δείκτη σχολικής διαρροής στο Γυµνάσιο, στο Ενιαίο Λύκειο και στο ΤΕΕ. Οι δείκτες
σχολικής διαρροής αυξάνουν γραµµικά από τις αστικές προς ηµιαστικές και αγροτικές
περιοχές. Με βάση την διαχρονική εξέλιξη του δείκτη σχολικής διαρροής προκύπτει ότι η
Περιφέρεια στην αρχή της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου είχε καταφέρει να
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µειώσει τον δείκτη σχεδόν κατά 50%. Ωστόσο ο µαθητικός πληθυσµός, παραµένει
αρκετά ευάλωτος σε φαινόµενα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και θα πρέπει να
σχεδιαστούν µέτρα για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κυρίως στην
ενδοχώρα αλλά και σε περιοχές όπου καταγράφεται συνύπαρξη αγροτικών και
τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο εξειδικευµένα
προγράµµατα κατάρτισης προσαρµοσµένα στις συνθήκες των τοπικών αγορών
υλοποιούνται στο πλαίσιο των Τοπικών Συµφώνων Απασχόλησης.

2.11.

Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας και αποτελεσµατικής δηµόσιας
διοίκηση

Η πρόσφατη εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, είχε σαν συνέπεια την
δηµιουργία της διοικητικής δοµής της Περιφέρειας Κρήτης, µε παράλληλη διατήρηση
της αποκεντρωµένης διοίκησης δηµιουργώντας σε κάποιες περιπτώσεις ασάφειες ως
προς τις αρµοδιότητες. Σηµαντική µεταβολή ήταν και η µείωση του αριθµού των δήµων
από 70 σε 24. Η µείωση του αριθµού των ∆ήµων είχε σαν συνέπεια θετική το ότι είναι πιο
βιώσιµα

τα

µεγέθη

στο

πρώτο

επίπεδο

διακυβέρνησης

και

αναπτυξιακού

προγραµµατισµού αλλά δηµιουργεί σηµαντικές µεταβολές στο σχεδιασµό, κύρια σε ότι
αφορά τις υποδοµές τις κοινωνικές αλλά και τις υποδοµές µεταφορών ενώ δεν
αντιµετωπίζει το ζήτηµα χρηµατοδότησης και βιωσιµότητας τους. Η µεταφορά νέων
αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους και οι απαιτήσεις για διαχειριστική επάρκεια και
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών λειτούργησαν αρνητικά σε ότι αφορά την ικανότητα
των νέων ∆ήµων να σχεδιάσουν, να ωριµάσουν και να υλοποιήσουν έργα.
Το

πλέγµα

των

παρεµβάσεων

που

έχουν

υλοποιηθεί

κατά

τις

προηγούµενες

προγραµµατικές περιόδους δηµιούργησε ορισµένες βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Σε
κρίσιµους τοµείς ενισχύθηκαν οι τάσεις εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονοµίας ενώ
επετεύχθη ικανοποιητική διείσδυση και διάχυση πληροφορικής και επικοινωνιών στο
τουρισµό στις επιχειρήσεις και στο γενικό πληθυσµό. Όµως, δεν αντιµετώπισε ικανοποιητικά
τις διαρθρωτικές αδυναµίες της περιφερειακής οικονοµίας ενώ σηµαντικές παρεµβάσεις
στο χώρο της καινοτοµίας χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικότητα µε αποτέλεσµα τα
πολλαπλασιαστικά

οφέλη να

είναι περιορισµένα. Ειδικότερα,

δεν επετεύχθη

ένα

ικανοποιητικό επίπεδο διασυνδέσεων µεταξύ των ισχυρών κλάδων καθώς και η σύζευξη της
ερευνητικής δραστηριότητας µε την παραγωγή µε αποτέλεσµα η προστιθέµενη αξία των
τοπικών προϊόντων να είναι µικρή. Η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων θα ήταν
µεγαλύτερη εάν οι προτεραιότητες ήταν σαφέστερα καθορισµένες µε καλύτερη εστίαση και
συνοδεύονταν από ισχυρότερη συγκέντρωση πόρων. Κρίσιµος παράγοντας που
επηρεάζει τα αποτελέσµατα είναι ο προσανατολισµός και οι δεξιότητες των παραγωγικών
φορέων και του ανθρώπινου δυναµικού της Κρήτης και προς αυτή την κατεύθυνση η
Περιφέρεια πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή
συσπείρωση γύρω από περιορισµένο αριθµό αναπτυξιακών στόχων στην επόµενη
προγραµµατική περίοδο.
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3. ΑΝΑΦΟΡΑ ∆ΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
1. Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτοµίας

• Ύπαρξη διεθνούς επιπέδου
εκπαιδευτικού και ερευνητικού
ιστού µε δυνατότητες ανάπτυξης
και διάχυσης καινοτοµιών.
• Τεχνογνωσία στη διαχείριση
προγραµµάτων Ε&Α.

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

• Μικρός αριθµός επιχειρήσεων έντασης
γνώσης και περιορισµένη συνεργασία
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
• Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης του
συστήµατος Ε+Τ και προώθησης της
καινοτοµίας.
• Έλλειψη εξειδίκευσης και στόχευσης.
• Έλλειψη διαθεσιµότητας κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου.
• Πολύ µικρός αριθµός εταιρειών spin-off.

• Συνεργασία µε Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά
Ιδρύµατα, εισαγωγή καινοτόµων ΤΠΕ µε
σηµαντικό αντίκτυπο σε αναπτυσσόµενους
κλάδους της οικονοµίας.
• ∆υνατότητα για επικέντρωση των
ερευνητικών προτεραιοτήτων στις εθνικές
ανάγκες όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό
πλεονέκτηµα.

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς και
τριτογενούς τοµέα µε την κοινωνία της
πληροφορίας.
• Αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και διάχυση
καινοτόµων πρακτικών διοίκησης.
• Αξιοποίηση τεχνολογιών στην ανάδειξη
πολιτιστικού αποθέµατος.

• ∆ιατήρηση της
αποσπασµατικότητας των σχεδίων
και έργων.
• Χαµηλό επίπεδο επενδύσεων από τις
ΜΜΕ.
• Μικρή συµβολή των τοπικών
ερευνητικών κέντρων.

ου

• Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ, 7
Προγράµµατος πλαίσιο για την έρευνα και
ΠΕΠ.

• ∆υσµενές οικονοµικό περιβάλλον.
• Καθυστέρηση στην προώθηση
µεταρρυθµίσεων.
• Χαµηλό ηθικό των ερευνητών.
• Ανταγωνισµός άλλων ερευνητικών
κέντρων.
• Απουσία παράδοσης στην
συνεργασία ερευνητικού και
επιχειρηµατικού χώρου

2. Ενίσχυση της
πρόσβασης,
χρήσης και
ποιότητας, των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών

• Ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών
στήριξης για την ανάπτυξη της
κοινωνίας της πληροφορίας.
• Ταχύτερη ψηφιακή σύγκλιση σε
σχέση µε άλλες περιφέρειες της
χώρας.

• Χαµηλός βαθµός ζήτησης στις νέες
τεχνολογίες, κυρίως στους κλάδους της
αγροτικής οικονοµίας.
• Χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3. Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητα
ς των µικρών και
µεσαίων
επιχειρήσεων, του
γεωργικού τοµέα
(για το ΕΓΤΑΑ), και
της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών
(για το ΕΤΘΑ).

• Ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.
• Αναγνωρίσιµη κρητική διατροφή.
• Εσωτερική αγορά τοπικών
προϊόντων ικανού µεγέθους,
λόγω τουρισµού

•
•
•
•

Περιορισµένη τυποποίηση προϊόντων.
Μικρή επιχειρηµατική κλίµακα.
Μικρής κλίµακας µάρκετινγκ.
Περιορισµένη διείσδυση τοπικών προϊόντων
στις τουριστικές επιχειρήσεις.

• ∆υνατότητα προσέλκυσης στον αγροτικό
τοµέα νέων µε υψηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης, λόγω της αυξανόµενης
ανεργίας
• Σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την
ανταγωνιστικότητα µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων.
• ∆υνατότητες επέκτασης στις αναδυόµενες
αγορές.

• Μείωση της ζήτησης λόγω της
οικονοµικής κρίσης.
• Περιορισµένη πρόσβαση σε
κεφάλαια.

4. Ενίσχυση της
µετάβασης προς
την οικονοµία
χαµηλών
εκποµπών ρύπων
σε όλους τους
τοµείς.

• Παρουσία φυσικών πόρων που
ευνοούν την ανάπτυξη πολλών
µορφών ΑΠΕ.
• Σηµαντικός αριθµός και µέγεθος
ήδη εγκατεστηµένων επενδύσεων.
• Σηµαντική εµπειρία σε πιλοτικά
έργα για βιοκλιµατικές
παρεµβάσεις σε κτίρια

• Υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο 86% έναντι
του εθνικού µέσου όρου 58%.
• Εποχικό έλλειµµα µεταξύ της ζήτησης για
ηλεκτρική ενέργεια και της προσφοράς.
• Χαµηλός βαθµός εξειδίκευσης και δυσκολίες
προσαρµογής, τόσο του εργατικού
δυναµικού, όσο και των επιχειρήσεων στον
τοµέα των κατασκευών.

• Μεγάλες δυνατότητες για ορθολογική
χρήση ενέργειας µέσα από ολοκληρωµένη
περιφερειακή ενεργειακή πολιτική.
• Σηµαντικά περιθώρια εξοικονόµησης
ενέργειας στα κτίρια και τις µεταφορές.
• Ο υπό διαβούλευση νόµος για «Ενεργειακή
απόδοση κτιρίων» δηµιουργεί ισχυρή
ζήτηση για βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στα
κτίρια από 01/01/2019.

• Η προσαρµογή των τιµών σε
ορισµένες κατηγορίες ΑΠΕ αφαιρεί
κίνητρα για επενδύσεις.
• Έλλειψη κεφαλαίων για ανάληψη
επενδύσεων.
• Η ανάγκη εισαγωγής υλικών
προσαρµοσµένων στις
βιοκλιµατικές απαιτήσεις που θα
επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο το
κόστος των τεχνικών έργων.
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

5. Προώθηση της
προσαρµογής
στις κλιµατικές
αλλαγές, της
πρόληψης και της
διαχείρισης του
κινδύνου.

• Περιφέρεια που µπορεί να
σχεδιάσει και να εφαρµόσει
επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης
κινδύνων (ενιαίο µικρό µέγεθος,
απουσία διασυνοριακών πιέσεων
κλπ)

• Έλλειψη ολοκληρωµένων σχεδίων και
παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση των
πληµυρών, σεισµών και διάβρωσης ακτών.
• Κατακερµατισµός αρµοδιοτήτων µε
επικαλύψεις και αδυναµία συντονισµού

• Ύπαρξη εξειδικευµένου ερευνητικού
προσωπικού και υπηρεσιών.
• ∆ιαθεσιµότητα πόρων
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
• Τεχνολογικές εφαρµογές που διευκολύνουν
την πρόληψη και αντιµετώπιση των
κινδύνων.

• Αποσπασµατικότητα
επιχειρησιακού σχεδιασµού και
εφαρµογών διαχείρισης κινδύνων.
• Καθυστερήσεις στις απαιτούµενες
εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και
λοιπών αδειοδοτήσεων λόγω της
ειδικής φύσης των παρεµβάσεων.

6. Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας
των πόρων

• Ύπαρξη σηµαντικών στοιχείων
πολιτιστικής ιστορικής
κληρονοµιάς που µπορούν να
ενισχύσουν το προσφερόµενο
τουριστικό προϊόν.
• Ύπαρξη σηµαντικών στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος µε
σηµαντικό αριθµό ζωνών NATURA
και µικρών υγροβιότοπων.
• Σηµαντική κάλυψη των
απαιτήσεων σε διαχείριση υγρών
αποβλήτων.
• Ολοκλήρωση του περιφερειακού
σχεδιασµού απορριµµάτων.
• Σηµαντική εξειδίκευση στη
διαχείριση υδάτινων πόρων

• Ανεπαρκής περιβαλλοντική συνείδηση
Αποσπασµατική και αναποτελεσµατική
διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων.
• Θεσµικές δυσχέρειες συνεργασίας ιδιωτικού
δηµόσιου τοµέα.
• ∆ιαχειριστικές δυσχέρειες που προκύπτουν
από το χαρακτηρισµό εκτεταµένων ζωνών
NATURA και πολυάριθµων υγροβιότοπων σε
περιοχές µε τουριστική ανάπτυξη και αστικές
συγκεντρώσεις.
• Εκτεταµένες ζώνες υποβαθµισµένου αστικού
περιβάλλοντος λόγω αυθαίρετης δόµησης
και έλλειψης κοινοχρήστων χώρων.

• Σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
• Θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία από τη
βελτίωση της εικόνας των αστικών κέντρων
και τη διατήρηση ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
• Η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 για το
νερό δηµιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την
βέλτιστη διαχείριση.
• Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ και λοιπών
προγραµµάτων για ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών
προβληµάτων.

• Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από
υπερ-συγκέντρωση στο βόρειο
άξονα του νησιού.
• Συνεχιζόµενη φθορά της εικόνας
των αστικών κέντρων και των
παραλιακών ζωνών.
• Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των
διαχειριστικών σχεδίων στις ζώνες
NATURA και τους υγροβιότοπους.
• Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση νέων
πολεοδοµικών χωροταξικών
ρυθµίσεων ή και η προσαρµογή
των υφισταµένων.
• Αδυναµία εξασφάλισης ιδίων
πόρων για εφαρµογή του
πολεοδοµικού σχεδιασµού.

7. Προώθηση των
βιώσιµων
µεταφορών και
αποµάκρυνση των
σηµείων
συµφόρησης σε
σηµαντικά δίκτυα
υποδοµών.

• Το βασικό οδικό δίκτυο συνδέεται
άµεσα µε τις βασικές πύλες
εισόδου-εξόδου (λιµάνιααεροδρόµια).

• Προβλήµατα χάραξης και ασφάλειας σε
τµήµατα του οδικού δικτύου
• Περιορισµένη λειτουργικότητα στις βασικές
πύλες εισόδου της Περιφέρειας (όπως Α/Λ
Ηρακλείου)
• Περιορισµένη αξιοποίηση βιώσιµων
Μεταφορών εντός των πόλεων και
τουριστικών ζωνών.

• Εξειδίκευση του ρόλου των λιµανιών και
ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
µέσα από βελτίωση της πρόσβασης προς
ζώνες που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν.
• ∆ιευρυµένες χρηµατοδοτικές δυνατότητες.

• Έλλειψη κεφαλαίων για την
πραγµατοποίηση των αναγκαίων
επενδύσεων σε έργα υποδοµής
µεγάλης κλίµακας.
• Υψηλά κόστη και χρονοβόρες
διαδικασίες απαλλοτρίωσης.
• Χρονοβόρες διαδικασίες για την
εκπόνηση των µελετών και την
εξασφάλιση των αναγκαίων
αδειοδοτήσεων σηµαντικών έργων
υποδοµής

8. Προώθηση της
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζοµένων.

• Ικανοποιητικά επίπεδα κατάρτισης
των ανέργων.
• Ικανοποιητικοί δείκτες υγείας.

• Αύξηση των ποσοστών ανεργίας ως
συνέπεια της παρατεταµένης ύφεσης στην
οικονοµία (23,7%).
• Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και µικρός
βαθµός εξειδίκευσης των απασχολουµένων.
• Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης των απασχολουµένων ως προς
το µέσο όρο της χώρας.

• Βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού και πολυειδίκευση.
• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρµοσµένη
στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

• Απαξίωση δεξιοτήτων των
απασχολουµένων.
• Περιορισµένη οικονοµική ανάκαµψη.
• Έλλειψη διαθεσιµότητας πόρων.
• Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση
παραδοσιακών αγροτικών
προϊόντων ή και κλάδων.
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

9. Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και της
καταπολέµησης
της φτώχειας.

• Χαµηλότεροι δείκτες
φτώχειας/ανεργίας, σε σχέση µε
την υπόλοιπη χώρα

• 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.

• Ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των
τοπικών κοινωνιών σε δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης αξιοποιώντας την έντονη
τοπικιστική αντίληψη

• Περιορισµένη οικονοµική ανάκαµψη.
• Όξυνση ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων.

10. Επένδυση στην
εκπαίδευση, τις
δεξιότητες και στη
δια βίου µάθηση.

• Σηµαντικές υποδοµές εκπαίδευσης
και κατάρτισης.

• Μικρός βαθµός εξειδίκευσης και σχετικά
χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των
απασχολούµενων ως προς τον εθνικό µέσο
όρο.
• Υψηλή µαθητική διαρροή ιδιαίτερα στην
ενδοχώρα.
• Έλλειψη σχεδιασµού στη δια βίου µάθηση
στη τρέχουσα κρίση.

• Το αυξανόµενο ποσοστό ανεργίας µπορεί
να λειτουργήσει θετικά, προσελκύοντας
νέους µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
από άλλους τοµείς, στον αγροτοδιατροφικό
τοµέα ή και εναλλακτικές µορφές τουρισµού
• ∆ράσεις κοινωνικής οικονοµίας
• ∆ιαθεσιµότητα πόρων για δράσεις δια βίου
µάθησης.

• Παρατεταµένη ύφεση.
• Καθυστέρηση µεταρρυθµίσεων

11. Βελτίωση της
θεσµικής
επάρκειας και της
αποτελεσµατικής
δηµόσιας
διοίκησης.

• Ολοκλήρωση ενός πρώτου
κύκλου µεταρρυθµίσεων και
θεσµικών προσαρµογών.
• Απλοποίηση και τυποποίηση
διαδικασιών σχεδιασµού.
• Μεγάλη εµπειρία στην αξιόπιστη
εφαρµογή αναπτυξιακών
προγραµµάτων.

• Αναποτελεσµατική συνεργασία τοπικών
αρχών κεντρικής διοίκησης και ∆ΕΚΟ.
• Περιορισµένη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων
και πόρων

• Η εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια
διοίκηση.
• Η Περιφέρεια έχει τις προϋποθέσεις να
εφαρµόσει ένα αποτελεσµατικό µοντέλο
οργάνωσης και διοίκησης.
• Αυξηµένες δυνατότητες εισαγωγής
καινοτοµιών στη δηµόσια διοίκηση.

• Η µη ολοκλήρωση των νέων
θεσµικών ρυθµίσεων για το χωρικό
σχεδιασµό και την υλοποίηση
αδειοδότηση των έργων.
• Αυξηµένες απαιτήσεις για παροχή
διευρυµένων υπηρεσιών.
• Χαµηλό ηθικό δηµοσίων
υπαλλήλων και υποστελέχωση
λόγω δηµοσιονοµικών
προσαρµογών
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο σχεδιασµός της νέας προγραµµατικής περιόδου για την Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει
στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αδυναµιών και στην ενίσχυση των ισχυρών
σηµείων της περιφερειακής οικονοµίας, αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε στις
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, στο πλαίσιο όµως µιας νέας ολοκληρωµένης
στρατηγικής και σε αντιστοιχία µε τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020, η οποία να δηµιουργεί
τις προϋποθέσεις για τον αναπροσανατολισµό της τοπικής οικονοµίας, την έξοδο από την
κρίση και την ένταξη σε πορεία «έξυπνης» ανάπτυξης.
Οι

βασικές

αναπτυξιακές

προτεραιότητες

της

Περιφέρειας

Κρήτης

για

τη

νέα

προγραµµατική περίοδο επικεντρώνονται:
•

Στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, των παραγωγικών φορέων της
περιφερειακής οικονοµίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διάχυση
των καινοτοµιών, της ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων µεταξύ κλάδων και της
δηµιουργίας

ισχυρών

ανταγωνιστικών

πλεονεκτηµάτων

ενισχύοντας

τις

υφιστάµενες κλαδικές και χωρικές εξειδικεύσεις.
•

Στη διαµόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος µε την αντιµετώπιση
θεσµικών εκκρεµοτήτων τη δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών και την ανάδειξη της
εικόνας της Περιφέρειας Κρήτης και των ευκαιριών που προσφέρει.

•

Στην αντιµετώπιση της ανεργίας µε την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων µε την διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

•

Στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της ανάπτυξης των
οικονοµικών δραστηριοτήτων µε περιβαλλοντική ευαισθησία και στην προσαρµογή
της Κρήτης στην κλιµατική αλλαγή.

Για την επίτευξη των θεµατικών στόχων που έχουν τεθεί προτείνεται το πρόγραµµα να
δοµηθεί στη βάση τριών βασικών οριζόντιων αξόνων πολιτικής και ενός χωρικά
προσδιορισµένου ολοκληρωµένου άξονα αναπτυξιακών παρεµβάσεων στον αστικό χώρο
ή στην ύπαιθρο.

ΑΞΟΝΑΣ/ΠΥΛΩΝΑΣ 1:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρηµατικότητας και

καινοτοµικότητας της Κρήτης.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό που έχει προηγηθεί ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία
ολοκληρωµένων παραγωγικών συµπλεγµάτων, στην εδραίωση διασυνδέσεων µεταξύ
κλάδων µε την ταυτόχρονη ισχυρή τεχνολογική αναβάθµιση τους και παράλληλη εισαγωγή
καινοτοµιών στη διαδικασία παραγωγής στους τοµείς εξειδίκευσης της περιφερειακής
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οικονοµίας µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι παρεµβάσεις θα αφορούν
στην κάλυψη των αδυναµιών που έχουν εντοπιστεί από την ανάλυση SWOT και την
αποτίµηση των εµπειριών εφαρµογής της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου και θα
στοχεύουν στην αναζωογόνηση και εκσυγχρονισµό των παραδοσιακών κλάδων µε την
παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας ή την εξειδίκευση σε τµήµατα
αγορών (niche markets). Τέλος, στη βάση ενός συγκροτηµένου σχεδίου αξιοποίησης του
υφιστάµενου συστήµατος Ε&Τ θα επιδιωχθεί η συγκέντρωση πόρων και υποστήριξης σε
αυστηρά περιορισµένο αριθµό ερευνητικών περιοχών και καινοτοµιών από τις οποίες
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές και µετρήσιµες αναπτυξιακές επιπτώσεις.

Η επικέντρωση σε τέσσερα συµπλέγµατα δραστηριοτήτων µε ισχυρή παρουσία στην
Κρήτη, τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές διασυνδέσεις µεταξύ τους, αποτελεί
προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο πρώτος άξονας να περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν
στην:
1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε την ενίσχυση της τυποποίησης,
της µεταποίησης, της πιστοποίησης και της ανάδειξης της εικόνας των προϊόντων,
τη δηµιουργία δικτύων προβολής και διάθεσης καθώς και άλλων δράσεων που
καθιστούν τα τοπικά προϊόντα ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά.
2. Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο επιχειρήσεων και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της Ε&Τ που παράγουν τα ερευνητικά ιδρύµατα της Περιφέρειας σε
συνδυασµό µε την αξιοποίηση της υφιστάµενης υποδοµής αλλά και τη δηµιουργία
νέας στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι παραγωγικοί φορείς της Περιφέρειας για
κάλυψη των δικών τους προτεραιοτήτων Ε&Τ.

17

3. Ενίσχυση νέων, καινοτοµικών επιχειρήσεων κατά την αρχική και ενδιάµεση φάση της
λειτουργίας τους µε δηµόσια και ιδιωτικά κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου
(Venture capital).
4. Υποστήριξη της διοίκησης του συστήµατος ανάπτυξης καινοτοµιών στη τοπική
οικονοµία µε την ενίσχυση συµβουλευτικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία
αξιόπιστων δοµών διαχείρισης της διαδικασίας διάχυσης των καινοτοµιών και
µεταφοράς τεχνογνωσίας µε κύρια έµφαση στον αγροτικό τοµέα µε τη δηµιουργία
δικτύου ερευνητικών φορέων αγροτοδιατροφικού συµπλέγµατος.
5. Ψηφιακή σύγκλιση µε ενσωµάτωση και συστηµατική χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης και
ειδικότερα στην αγροτική οικονοµία στο τουρισµό και στον πολιτισµό.
6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού µε την εισαγωγή καινοτοµιών στο
σύνολο της αλυσίδας παραγωγής του προϊόντος και παράλληλη ανάδειξη και
προώθηση της ιδιαίτερης τουριστικής εικόνας στις διεθνείς αγορές.
7. ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στη βάση συγκροτηµένου σχεδίου για
κάθε θεµατικό πεδίο µε την ενίσχυση των συνοδευτικών δραστηριοτήτων της
αναγκαίας υποδοµής και της συγκρότησης δικτύων συνεργασίας για την
προώθηση και προβολή.

ΑΞΟΝΑΣ/ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Η αναµενόµενη ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονοµίας απαιτεί ισχυρή παρέµβαση
για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την
ενίσχυση της κινητικότητας του µεταξύ τοµέων καθώς και χωρικά. Επίσης, απαιτείται η
προώθηση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και η διευκόλυνση της
διευρυµένης πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες εργασία και
οικονοµικά µη ενεργά άτοµα. Ο δεύτερος άξονας θα περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν
στην:
1. Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού στα ερευνητικά ιδρύµατα και υποστήριξη
της δικτύωσης µεταξύ ερευνητικών κέντρων τεχνολογικού πάρκου και επιχειρήσεων.
2. Εδραίωση του ψηφιακού αλφαβητισµού ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης και
των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.
3. Προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στους
τοµείς του περιβάλλοντος και του πολιτισµού.
4. Υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στα οποία θα συµµετέχουν
κατά προτεραιότητα επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας.
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5. Υλοποίηση προγραµµάτων για νέους ελεύθερους επαγγελµατίες σε στοχευµένους
αναπτυξιακούς τοµείς µε κλιµακωτή επιδότηση ανάλογα µε το βαθµό καινοτοµίας.
6. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
7. Ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζοµένων µεταξύ κλάδων και χωρικά µε
κατάλληλα προγράµµατα κατάρτισης και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
8. Αντιµετώπιση των φαινοµένων φτώχειας και αποκλεισµού σε περιοχές και θύλακες
που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την παρατεταµένη κρίση.

ΑΞΟΝΑΣ/ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και προσαρµογή στις κλιµατικές
αλλαγές.
Η περιβαλλοντική πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης διαµορφώθηκε µε βάση το χωροταξικό
σχεδιασµό, ο οποίος βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης για τα τοµεακά χωροταξικά και
επικαιροποίησης για το Περιφερειακό Χωροταξικό. Στο επίπεδο της Περιφέρειας έχει
ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασµός για τη διαχείριση των απορριµµάτων ενώ έχει
δροµολογηθεί και ο σχεδιασµός για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων και τις ΑΠΕ
µε στόχο την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Οι παρεµβάσεις θα εστιαστούν σε δράσεις
που αφορούν στην:
1. Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, µε την ανάληψη
έργων και δράσεων βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάµενων υποδοµών και
µείωσης των απωλειών στα δίκτυα.
2. Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.
3. Προώθηση της παραγωγής και της διανοµής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µε
σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον.
4. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στις ΜΜΕ.
5. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτιρίων, και στον
τοµέα της στέγασης.
6. ∆ιαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και δηµιουργία
µηχανισµών αντιµετώπισης κινδύνων που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή.
7. Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
8. Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς.
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9. Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ).
10. Ολοκλήρωση και αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας, µείωσης των ατυχηµάτων και των εκποµπών CO2.

ΑΞΟΝΑΣ/ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης και αναβάθµισης της
υπαίθρου.
Προωθείται µία ολοκληρωµένη χωρική προσέγγιση (placed based) στο υποπεριφερειακό
επίπεδο, µε βάση διαπιστωµένες ενδοδιαπεριφερειακές ανισότητες και εξειδικεύσεις. Στο
πλαίσιο των ολοκληρωµένων σχεδίων επιδιώκεται η συνέργεια µεταξύ των ταµείων, η
αξιοποίηση εργαλείων ολοκληρωµένων παρεµβάσεων και ο συνδυασµός δράσεων που
εµπίπτουν σε πολλαπλούς θεµατικούς άξονες προτεραιότητας, µέσα από :


Τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου, µε ενδεικτικές δράσεις που αφορούν:
•

Στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µικροµεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού
τοµέα µε υιοθέτηση καινοτοµιών.

•

Σε δράσεις ανάπτυξης ψηφιακού αναλφαβητισµού, ηλεκτρονικής µάθησης και
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση συνεργειών δηµόσιου – ιδιωτικού
τοµέα – ΜΚΟ.

•

Στην υποστήριξη επενδύσεων για προσαρµογή µεθόδων παραγωγής του
αγροτικού τοµέα στην κλιµατική αλλαγή και την αντιµετώπιση κινδύνων.

•

Στην προστασία προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

•

Στην

προστασία

και αποκατάσταση

της

βιοποικιλότητας,

προστασίας

και

αποκατάστασης του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών µε το οικοσύστηµα,
συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδοµών.



•

Στην αναβάθµιση υποδοµών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

•

Στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

Παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης σε αστικές – τουριστικές περιοχές που
µπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρες ανάπτυξης ή και σε περιοχές όπου η
επίπτωση της κρίσης είναι εντονότερη. Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν µέσω
ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων και καινοτόµων δράσεων στο πλαίσιο της
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, µε ενδεικτικές δράσεις που αφορούν :
•

Στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (δηµόσιου και ιδιωτικού) µε σκοπό την
µείωση της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρµανση – ψύξη και µείωση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
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•

Στην

προώθηση

καινοτόµων

τεχνολογιών

για

την

βελτίωση

του

αστικού

περιβάλλοντος και υποστήριξη επιτηρήσεων που υιοθετούν καινοτοµίες.
•

Στην

προσαρµογή

δεξιοτήτων

επαγγελµατικών

προσόντων

σε

τοµείς

που

σχετίζονται µε το περιβάλλων και την ενέργεια.
•

Στην αξιοποίηση και ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονοµιάς.

•

Σε δράσεις κοινωνικής οικονοµίας για κάλυψη κοινωνικών αναγκών, τουρισµού,
τοπικής κουζίνας κλπ.
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5.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ - ΚΑΛΥΨΗ
ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Σύµφωνα µε τις αιρεσιµότητες που πρέπει να πληρούν οι Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης των
Κ-Μ και της E.E, οι οποίες θέτουν τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες της
χρήσης των κονδυλίων του Ταµείου Συνοχής, για την Περιφέρεια Κρήτης οι εκ των
προτέρων αιρεσιµότητες περιλαµβάνουν:
α.

Τη διαµόρφωση περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση, σε αντιστοιχία µε
το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης και την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική

που

Βασίζεται σε ανάλυση SWOT, περιγράφει µέτρα προς τόνωση των ιδιωτικών
επενδύσεων σε Ε.ΤΑ.Κ. και περιλαµβάνει ένα αξιόπιστο σύστηµα παρακολούθησης
και επισκόπησης.
β.

Ειδικό κεφάλαιο στην προαναφερόµενη περιφερειακή στρατηγική για ψηφιακή
ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε ανάλυση SWOT και θα περιλαµβάνει ανάλυση της
ζήτησης και προσφοράς για ICT, µετρήσιµους στόχους για τα αποτελέσµατα στο
τοµέα του ψηφιακού αλφαβητισµού, ηλεκτρονική µάθηση κλπ.

γ.

Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων που προκαλούνται από την
κλιµατική αλλαγή.

δ.

Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου λεκανών ποταµών για την Περιφέρεια Κρήτης.

ε.

∆ιαµόρφωση πολιτικής για τη δια βίου µάθηση.

στ.

∆ιαµόρφωση στρατηγικής για την υγεία που θα περιλαµβάνει µέτρα για την
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
του τοµέα υγείας καθώς και ένα σύστηµα παρακολούθησης.

Για την κάλυψη των αιρεσιµοτήτων η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη κινητοποιηθεί. Στο πλαίσιο
των RITTS είχε διαµορφωθεί µια καταρχήν στρατηγική για την καινοτοµία η οποία εξελίσσεται
και προσαρµόζεται. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει συγκροτήσει Περιφερειακό Συµβούλιο
Καινοτοµίας υποστηριζόµενο από θεµατικές οµάδες εργασίας το οποίο θα αποτελέσει ένα
βασικό

πυλώνα

διαβούλευσης

και

επεξεργασία

πολιτικής

κατά

τη

διάρκεια

του

Αναπτυξιακού Σχεδιασµού 2014-20 στα θέµατα ΕΤΑΚ και έξυπνης εξειδίκευσης. Τέλος, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ορίσει εµπειρογνώµονα για την προετοιµασία σχεδίου
ευφυούς εξειδίκευσης.
Το διαχειριστικό σχέδιο λεκανών ποταµών αναµένεται να εκπονηθεί εντός του 2013 στο
πλαίσιο του Σχεδίου ∆ιαχείρισης για τους υδατικούς πόρους. Το Σχέδιο δεν έχει ανατεθεί από
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων για την Περιφέρεια Κρήτης λόγω εµπλοκών στη διαδικασία.
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Οι αιρετές περιφέρειες έχουν πλέον την αρµοδιότητα και την ευθύνη του αναπτυξιακού
σχεδιασµού της περιοχής τους. ∆ιαθέτοντας αξιόπιστες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα
εκπόνησης αναπτυξιακού σχεδιασµού, διαχείρισης και υλοποίησης προγραµµάτων.
Όµως, παραµένουν ως µείζονες προκλήσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση των
παρεµβάσεων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου:


Η πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου και οι χρονοβόρες διαδικασίες επίλυσης
διοικητικών θεµάτων που άπτονται στην εκτέλεση έργων.



Η ελλιπής αποκέντρωση µε τη διατήρηση σε κεντρικές υπηρεσίες σηµαντικού
αριθµού αρµοδιοτήτων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων.



Οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφορετικών υπουργείων και υπηρεσιών µε
ταυτόχρονη ασάφεια της οριοθέτησης τους.
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6.

ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Η προσέγγιση των ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων γίνεται, µε γνώµονα τον
εντοπισµό χωρικών διαφοροποιήσεων σε σχέση µε τις τοµεακές προτεραιότητες
ανάπτυξης.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, η κλαδική εξειδίκευση της Κρήτης στους δυο ισχυρούς τοµείς
αγροτική παραγωγή και τουρισµό, αποτυπώνεται σε µια χωρική εξειδίκευση µεταξύ του
βόρειου παράκτιου και του νότιου παράκτιου τµήµατος της Περιφέρειας. Η βόρεια παράκτια
ζώνη εµφανίζει χωρική συνέχεια µε µια εναλλαγή µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων και
ανεπτυγµένων τουριστικά περιοχών, σε αντίθεση µε την νότια παράκτια ζώνη, όπου
καταγράφονται θύλακες αστικών συγκεντρώσεων µεσαίου µεγέθους σηµαντικές ζώνες
παραγωγής κηπευτικών και σηµειακές τουριστικές αναπτύξεις, ενώ µεσολαβεί η ενδοχώρα
µε µία ποικιλία οικιστικών αναπτύξεων και οικονοµική δραστηριότητα σε παραδοσιακές
καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ως
προς τον τοµέα του περιβάλλοντος. Ο εντατικός τουρισµός και οι µεγάλες πληθυσµιακές
πυκνότητες στις αστικές συγκεντρώσεις του βόρειου τµήµατος, δηµιουργούν την απαίτηση
για βιώσιµη ανάπτυξη µε αιχµές στην βιοκλιµατική αναβάθµιση του περιβάλλοντος στις
αστικές και τουριστικές περιοχές καθώς και στην αντιµετώπιση των εποχικών διακυµάνσεων
της ενεργειακής ζήτησης. ∆ιαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά την βιώσιµη ανάπτυξη
απαιτείται στην ορεινή ενδοχώρα στην ανατολική, νότια και δυτική παράκτια ζώνη, όπου
συνυπάρχουν εκτεταµένες ζώνες NATURA (265 χιλ Hα, δηλαδή 32% επί της συνολικής
επιφάνειας της Περιφέρειας), µε 69 υγροβιοτόπους µικρής επιφάνειας (129 Ηα)
διάσπαρτους όµως, µε διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους (12 χιλ Ηα, δηλαδή 1,5% επί
της συνολικής επιφάνειας της Περιφέρειας), ζώνες εντατικών καλλιεργειών και διάσπαρτες
οικιστικές συγκεντρώσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους.
Σε ένα τρίτο επίπεδο, διαφοροποιηµένες χωρικά είναι και οι απαιτήσεις σε υποδοµές.
∆ιαφορετικός

είναι

ο

σχεδιασµός

για

τις

υποδοµές

περιβάλλοντος

στη

βόρεια

πυκνοκατοικηµένη ζώνη λόγω της χωρικής συνέχειας µε τη δυνατότητα κατασκευής και
λειτουργίας υποδοµών µε οικονοµίες κλίµακας, σε αντίθεση µε την ανάγκη για µικρότερης
κλίµακας υποδοµές διάσπαρτες στο υπόλοιπο τµήµα της περιφέρειας. Σε ότι αφορά τις
µεταφορές κύριο ζητούµενο κατά µήκος του διευρωπαϊκού τµήµατος του οδικού δικτύου,
είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και η ενίσχυση των κόµβων σύνδεσης µε τους
κύριους κάθετους οδικούς άξονες, που συνδέουν το βόρειο µε το νότιο τµήµα. Αντίθετα
στην ενδοχώρα και στον νότο η χωρική διασπορά οικιστικών συγκεντρώσεων, σηµειακών
τουριστικών αναπτύξεων και παραγωγικών ζωνών του πρωτογενή τοµέα, δηµιουργεί
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αυξηµένες απαιτήσεις βελτίωσης του επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού δικτύου που
διασχίζει τις εκτεταµένες ζώνες NATURA.
Σε ένα τέταρτο επίπεδο χωρικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και σε ότι αφορά τον
σχεδιασµό για την κοινωνική συνοχή, την προώθηση της απασχόλησης και την βελτίωση
της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Σηµαντική συγκέντρωση πόλων καινοτοµίας
αλλά και επιστηµονικού δυναµικού εντοπίζεται αποκλειστικά στο βόρειο τµήµα µε
ποικιλοµορφία στην απασχόληση και υψηλότερου εκπαιδευτικού επίπεδου εργατικού
δυναµικού. Συγκέντρωση

της απασχόλησης σε λιγότερους τοµείς της οικονοµίας

καταγράφεται στην ορεινή ενδοχώρα και στο νότιο τµήµα σε συνδυασµό µε µικρότερη
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Υψηλότερο
βαθµό κοινωνικής συνοχής έχουν να επιδείξουν η ορεινή ενδοχώρα και το νότιο τµήµα σε
αντίθεση µε τις µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις στο βόρειο τµήµα όπου αποτυπώνονται πιο
έντονα τα προβλήµατα φτώχειας και ανεργίας.
Από τη συσχέτιση των προαναφερόµενων χωρικών εξειδικεύσεων, προκύπτουν τρείς
διαφοροποιηµένες ζώνες µε διαφορετικές απαιτήσεις σε ότι αφορά την εξειδίκευση των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης :


Βόρεια παράκτια ζώνη όπου συνυπάρχουν οι µεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις µε
ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές. Ιδιαίτερες υποζώνες:
•

Ιστορικά κέντρα των µεγάλων πόλεων.

•

Τα αστικά µέτωπα κατά µήκος λιµενικών ζωνών.

•

Θύλακες

ανεπτυγµένοι

τουριστικά

σε άµεση γειτνίαση

µε ζώνες NATURA,

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ και µικρούς υγροβιότοπους.


∆υτική, Νότια και Ανατολική παράκτια ζώνη, όπου συνυπάρχουν µικρού και µεσαίου
µεγέθους αστικές συγκεντρώσεις, µε αναπτυσσόµενες τουριστικά ζώνες, ζώνες
NATURA και µικρούς υγροβιότοπους. Ιδιαίτερες υποζώνες:
•

Αναπτυσσόµενες ζώνες µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού, σε περιοχές
NATURA και εξειδίκευση σε ισχυρό γεωργικό τοµέα (κηπευτικά).

•

Αναπτυσσόµενες ζώνες µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού
σε γειτνίαση µε ζώνες NATURA και υγροβιότοπους.



Ορεινή ενδοχώρα µε διάσπαρτους µικρούς οικισµούς, έντονη παρουσία ζωνών
ΝATURA, απασχόληση στον πρωτογενή και πυρήνες µε σηµαντική κτηνοτροφική
παραγωγή. Ιδιαίτερες υποζώνες:
•

Ορεινός χώρος Κέντρο-∆υτικής Κρήτης (Λευκά Όρη-Ίδη).

•

Ορεινός χώρος Κεντρικής Κρήτης (∆ίκτη).

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος αξιοποιεί τις χωρικές εξειδικεύσεις, προσαρµόζοντας τις
προτεραιότητες στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των υποπεριοχών.
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1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Περιφερειακοί Λογαριασµοί.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο.
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3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και
κλάδο.

4. ΑΝΕΡΓΙΑ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα ανεργίας
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5. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα οικοδοµικής δραστηριότητας

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΑΙΑ (για το αεροδρόµιο της Αθήνας) - ΥΠΑ (για τα
υπόλοιπα αεροδρόµια)
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7.

∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πηγή:

8.

Πηγή:

Ανάλυση Στοιχείων Τράπεζας Ελλάδας, La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. – ΤτΕ ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Μελετών / ∆ιεύθυνση Στατιστικής.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ανάλυση Στοιχείων Τράπεζας Ελλάδας, La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. – ΤτΕ ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Μελετών / ∆ιεύθυνση Στατιστικής.
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9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ % ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
EUROSTAT

2008

2009

2010

2011

2008/11

Β. ΕΛΛΑ∆Α

16

27

32

41

156%

Κ. ΕΛΛΑ∆Α

13

20

34

34

162%

ΑΤΤΙΚΗ

34

46

51

53

56%

ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

18

29

36

45

150%

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ % ΑΤΟΜΩΝ
EUROSTAT

2008

2009

2010

2011

2008/11

Β. ΕΛΛΑ∆Α

25

36

32

44

76%

Κ. ΕΛΛΑ∆Α

22

28

33

36

64%

ΑΤΤΙΚΗ

46

46

51

55

20%

ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

25

31

36

43

72%

Πηγή: EUROSTAT Households with broadband access by NUTS 2 regions, και Individuals regularly
using the Internet by NUTS 2 regions.

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ADSL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙP-TV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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10. ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1

Ενοικίαση αυτοκινήτων

1

7.12

1 248

2

Ταξιδιωτικά γραφεία-υπηρεσίες
υποστήριξης τουριστών.

7

2.77

2 080

3

Καταστήµατα λιανικής πώλησης
προϊόντων

7

1.68

16 475

4

Κηπευτικά

9

9.78

39 638

5

Μικτή γεωργία (καλλιέργειες και
κτηνοτροφία)

12

2.01

7 849

6

∆ιαµόρφωση χώρων

13

2.99

2 243

7

Ξενοδοχεία

13

3.95

10 697

8

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

16

2.21

534

9

∆ιά βίου µάθηση και Εκπαίδευση

17

2.26

3 940

10

Οικιακές εργασίες

20

2.31

2 914

11

Παροχή υπηρεσιών στις τοπικές
κοινωνίες

21

2.38

7 788

12

Παραγωγή λοιπών προϊόντων
τροφίµων

24

1.63

4 627

13

Κτηνοτροφία

26

2.61

3 336

14

Μεταφορικές υποστηρικτικές
δραστηριότητες

29

1.89

1 895

15

Αναψυκτήρια

29

2.30

5 930

16

Συλλογή διαχείριση υδάτων

33

2.16

1 165

17

Ιδιωτικές κατασκευές

34

1.57

5 433

18

Επισκευή συντήρηση οικιακών
συσκευών

38

1.63

540

19

Χονδρεµπόριο αγροτικών και
κτηνοτροφικών πρώτων υλών

49

1.52

594

20

Παραγωγή τυροκοµικών
προϊόντων

52

1.68

925

Πηγή: «Smart specialisation in Europe: European specialisation data by region», Center for Strategy
and Competitiveness, CSC Stockholm School of Economics, Απρίλιος 2011.
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