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1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «O.A.K. A.E.» συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ
16γ/364/15/256/Γ/18−6−2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης του
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και του
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» με σύσταση
νέας εταιρείας – Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1473/18−6−2013, Β΄) και καταχωρήθηκε στις 19−6−2013 στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) εκάστου συγχωνευθέντος Οργανισμού όπως και της νέας Εταιρείας εις εκτέλεση της παρ. 8
του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72) και των άρθρων 4 και 7 της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης.
Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72), της υπ’ αριθ. Δ
16γ/364/15/256/Γ/18−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1473/18−6−2013, Β΄), του
καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως
ισχύει τροποποιημένος, και του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η καταστατική της
έδρα είναι στο Νομό Χανίων.
1.1

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμος εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Έτος Ίδρυσης (Συγχώνευσης): 2013
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου (Έδρα), 73100, Χανιά.
Τηλέφωνο: 28210-29300 , Fax: 28210-29250
ΑΦΜ: 997321341 ΔΟΥ: Χανίων
e-mail: oakae@oakae.gr
Υποκαταστήματα: Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα σε κάθε νομό (Ρέθυμνο,
Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο).
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Οργανόγραμμα φορέα
Διοικητικό Συμβούλιο
Γραφείο ΔΣ,
Προϊσταμένης Αρχής
– Σύμβουλοι

Τεχνικό Συμβούλιο

Γραφείο Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων

Συμβούλιο
Διευθυντών

Γραφείο Ποιότητας &
Αποδοτικότητας

Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Υγιεινής &
Ασφάλειας Εργασίας

Νομική Υπηρεσία

Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση
Συγκοινωνιακών
Έργων

Διεύθυνση
Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Κατασκευής
Έργων
Ανατολικής Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Υδραυλικών
Έργων Ανατολικής
Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Έργων
Δυτικής Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Υδραυλικών
Έργων Δυτικής
Κρήτης

Τμήμα
Συγκοινωνιακών
Μελετών

Διεύθυνση λοιπών
Αναπτυξιακών
Έργων

Διεύθυνση
Διαχείρισης
Συγκοινωνιακών &
Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Κατασκευής
λοιπών
Αναπτυξιακών
Έργων

Τμήμα
Αναπτυξιακών
Μελετών

Τμήμα Υδραυλικών
Μελετών

Διεύθυνση
Στρατηγικού
Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης

Διεύθυνση
Διοικητικών
Υπηρεσιών

Τμήμα
Εκμετάλλευσης,
Λειτουργίας &
Συντήρησης ΒΟΑΚ

Τμήμα
Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης

Τμήμα Διοίκησης
Ανθρωπίνου
Δυναμικού

Τμήμα
Λογιστηρίου

Τμήμα
Εκμετάλλευσης,
Λειτουργίας &
Συντήρησης ΝΟΑΚ

Τμήμα Κοινοτικών
Προγραμμάτων

Τμήμα Διοικητικής
Οργάνωσης &
Γραμματείας

Τμήμα
Οικονομικής
Διαχείρισης

Τμήμα Διαχείρισης
Υδραυλικών
Έργων

Τμήμα Σύμπραξης
Δημοσίου &
Ιδιωτικού Τομέα

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα
Προϋπολογισμού

Τμήμα
Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

Τμήμα
Μηχανοργάνωσης
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Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα
Χρηματοδοτήσεων
Έργων

Βάση της διοικητικής διάρθρωσης του οργανισμού όπως παρουσιάζεται παραπάνω η υποβολή της
πρότασης και η διαχείριση της υλοποίησης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανώτατο όργανο είναι η Γενική
Συνέλευση των μετόχων.


Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 19 Απριλίου 2016 και δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ.28173/Φ.50ε (ΦΕΚ 213/2016) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Δικτύων, διορίστηκε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο χωρίς ωστόσο τροποποίηση της θητείας αυτού η οποία βάσει καταστατικού έχει προσδιοριστεί
σε τρία (3) έτη. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Οργανισμού έχει ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Α/Α

Μέλη

Περιγραφή

Ιδιότητα

Αναπληρωματικό μέλος

Περιγραφή

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Δημήτριος Κουνενάκης
Φώτιος Καζάσης
Βασίλειος Λιβάνιος
Αριστόδημος Χατζηδάκης
Φανή Κουτσουμπού
Ιωάννης Φορτσάκης
Απόστολος Βουλγαράκης
Γεώργιος Αλεξάκης
Αντώνιος Ζερβός
Θεόδωρος Νίνος

Οικονομολόγος
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων
Πολιτικός Μηχανικός
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Δ/νων Σύμβουλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος

Δημήτριος Ψαρουδάκης
Παύλος-Παναγιώτης Σεϊμένης
Ιωάννης Σταθάκης
Εμμανουήλ Βαρδουλάκης
Ελένη Ιακωβίδου
Μαρία Λιονή
Ιωάννης Γουλιδάκης
Γεώργιος Αρμουτάκης
Ιωάννης Μαλανδράκης

Γεωπόνος
Γεωπόνος
Οικονομολόγος
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου
Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Δήμαρχος Φαιστού
Δήμαρχος Πλατανιά

1.1.2 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Με βάση τον Ιδρυτικό ν.4183/2013 οι φορείς που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και τα ποσοστά
συμμετοχής τους σε αυτό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1-1: Μετοχικό κεφάλαιο και ποσοστά συμμετοχής

Α/Α

Φορέας

1
2
3
4
5

Ελληνικό Δημόσιο
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών
Ένωση
Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Μονοφατσίου (Α.Σ. Κόφινα)
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσαράς
(Α.Σ. Μεσσαράς)
Ένωση
Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Ιεραπετρας
Ένωση
Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Μεραμβέλου
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου

6
7
8
9
10

Αριθμός
μετοχών

Ποσοστό
συμμετοχής

91.800
39.600
39.600
240

51,00%
22,00%
22,00%
0,13%
0,13%

Κατηγορία βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιος/Ιδιωτικός)
Δημόσιος
Δημόσιος
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Ιδιωτικός

240

0,13%

Ιδιωτικός

240

0,13%

Ιδιωτικός

240

0,13%

Ιδιωτικός

240

0,13%

Ιδιωτικός

240

0,13%

Ιδιωτικός
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Α/Α

11
12
13

Φορέας
(Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου)
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας
Κεντρική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών
Χανίων
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης
Σύνολο

Αριθμός
μετοχών

Ποσοστό
συμμετοχής

Κατηγορία βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιος/Ιδιωτικός)

240

0,13%

Ιδιωτικός

3.647

2,03%

Ιδιωτικός

3.433
180.000

1,91%
100,00%

Ιδιωτικός

1.1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα στο Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. συμμετέχει κατά 51% το Δημόσιο και κατά
44% ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και 5% κοινωνικοί φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, καθ’ ότι περιοχή
αρμοδιότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.
Το μετοχικό σχήμα διασφαλίζει εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων καθώς
και βαθιά γνώση των προβλημάτων της Περιοχής Παρέμβασης
1.1.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Σύμφωνα με τον ισολογισμό και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή η καθαρή θέση της εταιρίας βάση του
ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε .7.476.673
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και υπολογίζονται ως εξής:

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα

1/1 - 31/12/2016
0,98
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1.2

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΠ)
Η ΕΔΠ συγκροτείται ως εξής:
Πίνακας 1-2: Επιτροπή διαχείρισης προγράμματος
Α/Α

Όνομα

1

Βάμβουκας Αναστάσιος
Δήμος Ρεθύμνου
Δήμος Σελίνου
Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων –
Τμήμα Αλιείας
Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς

2
3.

4.

5.

6.

Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας Τμήμα
Δυτικής Κρήτης

7.

Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής
Κρήτης

8.

9.

Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Χανίων
Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ν.
Ρεθύμνου

10.

Σωματείο ιδιοκτητών και
εργαζομένων αλιέων
μέσης και παράκτιας
αλιείας Δ. Χανίων

11.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός Νομού
Χανίων

Φορέας που
εκπροσωπείται

Κατηγορία Φορέα
βάση συμφερόντων
που αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιος/Ιδιωτικός)

ΠΕΔ
ΟΤΑ Α΄
ΟΤΑ Α΄

Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο

ΑΛΙΕΙΕΣ

Δημόσιο

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς
Οικονομικό
Επιμελητήριο της
Ελλάδας Τμήμα
Δυτικής Κρήτης
Τεχνικό
Επιμελητήριο της
Ελλάδας, Τμήμα
Δυτικής Κρήτης
Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Χανίων
Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ν.
Ρεθύμνου
Σωματείο ιδιοκτητών
και εργαζομένων
αλιέων μέσης και
παράκτιας αλιείας Δ.
Χανίων

Ποσοστό
συμμετοχής

9,09 %
9,09 %
9,09 %
9,09 %

9,09 %
Δημόσιο
9,09 %
Ιδιωτικό
9,09 %
Ιδιωτικό

Ιδιωτικό

9,09 %
9,09 %

Ιδιωτικό
9,09 %
Ιδιωτικό

9,09 %
Κτηνοτρόφοι

Ιδιωτικό
100%

ΣΥΝΟΛΟ
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1.2.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Οι φορείς που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων,
διαθέτουν μεγάλη
αντιπροσωπευτικότητα σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης (ΠΕΔ, ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ, Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων – Τμήμα Αλιείας, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ), ποσοστό συμμετοχής στην Ε.Δ.Π. 45,45%.
Επιπλέον οι φορείς ιδιωτικών και κοινωνικών συμφερόντων με ποσοστό συμμετοχής 54,55% στον οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα επιμελητήρια που εκπροσωπούν πολλούς κλάδους (μηχανικούς, οικονομολόγους,
έμπορους και βιοτέχνες) αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών όπως είναι η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, η Ένωση επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων, και Σωματείο ιδιοκτητών
και εργαζομένων αλιέων μέσης και παράκτιας αλιείας Δ. Χανίων.
Η σύσταση της ΕΔΠ εξασφαλίζει:
•

Βαθιά γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της περιοχής

•

Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων και
παρεμβάσεων

•

Αντιπροσωπευτικότητά στην λήψη αποφάσεων

Επιπλέον για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος η ΕΔΠ θα είναι σε αγαστή συνεργασία με
λοιπούς κοινωνικούς φορείς όπως το Εργατικό Κέντρο Χανιών , Δήμοι και Δημοτικές Κοινωφελής
επιχειρήσεις , σωματεία ΑμέΑ, κέντρα Κοινότητας της Περιοχής Παρέμβασης καθώς και φορείς ευπαθών
κοινωνικά ομάδων .
Οι παραπάνω φορείς συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις της παρούσας στρατηγικής για τον σχεδιασμό της
και θα συμμετέχουν συμβουλευτικά και στην υλοποίηση της έτσι ώστε να επιτευχθεί σε μέγιστο δυνατόν
βαθμό η επίτευξη των στόχων της.
1.3

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.3.1 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Η ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση της παρούσας στρατηγικής διαθέτει πολυετή εμπειρία
στον σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων ενώ έχει υλοποιήσει με
επιτυχία στο παρελθόν ολοκληρωμένες παραβάσεις σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
στην περιοχή παρέμβασης.
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Πίνακας 1-3: Στελεχιακό δυναμικό
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙA

1991

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός MSc

26

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Ελευθέριος
Κοπάσης

2

Σοφία Μιχάκη

3

Ερασμία
Σπανουδάκη

ΔημοσιότηταΕυαισθητοποίηση

1991

4

Ευτυχία
Βαρδουλάκη

Έλεγχος - Πιστοποιήσεις

1991

Γεωγράφος ΜSc

26

5

Βασιλική Ροδολάκη

2017

Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

15

6
7

Καλλιόπη Ντάνου
Ειρήνη Αγοραστάκη
Φωτεινή
Σταθογιάννη

2017
2017

Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
ΜSc

7
13

2017

Οικονομικό ΜSc

4

Έλεγχος - Πιστοποιήσεις

2018

ΠΕ Γεωτεχνικού

-

Διοικητική παρακολούθηση
έργου

2018

ΠΕ

-

8
9
10
11

Υπεύθυνος έργου – Γενικό
Συντονισμό – Διοίκηση –
Επιμέλεια - Διαχείριση
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Έργου

Θανάσης Πλιούσης
Στέλεχος υπό
πρόσληψη
Στέλεχος υπό
πρόσληψη

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α/Α

Υπευθυνη φυσικού
αντικειμένου
Έλεγχος - Πιστοποιήσεις
Έλεγχος - Πιστοποιήσεις
Διοικητική παρακολούθηση
έργου
Υπεύθυνος Οικονομικού
αντικειμένου

1986

2017

Διοίκηση Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
Ελληνικός Πολιτισμός Dr
Σχολής Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης

30
26

9

1.3.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
Το προσωπικό της διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό
υποστήριξης του προγράμματος συνεπικουρούμενοι και από τις υπόλοιπες σχετικές διευθύνσεις όπως για
παράδειγμα τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών καθώς και επιστημονικό προσωπικό από όποιες
διευθύνσεις κριθεί αναγκαίο για την υποστήριξη ή γνωμοδότηση επί ειδικών θεμάτων κάποιων επενδύσεων
(πχ προστασία περιβάλλοντος, επάρκεια μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομικό τμήμα κτλ.). Το
προσωπικό της διεύθυνσης έχει υλοποιήσει και τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα
αντίστοιχα προγράμματα του άξονα 3 και 4 και συσσωρεύει πολλά χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση
αντίστοιχων δράσεων.
Επιπλέον το νέο προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο οργανισμός αποκλειστικά για τις ανάγκες
υλοποίησης του προγράμματος θα είναι επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο σε διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Συνολικά το επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού που υποστηρίζει όλες τις διευθύνσεις ανά ειδικότητα
έχει ως εξής:
Πίνακας 1-4:Επιστημονικό Προσωπικό
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών
Σύνολο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

2
7
9
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ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γεωτεχνικοί
ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
Μηχανικοί
ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών - Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
ΠΕ Δικηγόρων
Σύνολο

4
1
6
1
3
2
4
8
10
1
8
4
2
54

Το λοιπό προσωπικό ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
Πίνακας 1-5:Λοιπό προσωπικό
Υ.Ε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ Καθαριστριών
ΥΕ Κλητήρων
ΥΕ Τεχνιτών
ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Σύνολο
Δ.Ε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό Μέσης
Εκπαίδευσης
ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικού -ΗΥ
ΔΕ Εμπειροτεχνών Εργοδηγών
ΔΕ Εργοδηγών
ΔΕ Τεχνικό Προσωπικό Μέσων Τεχνικών Σχολών
ΔΕ Τεχνικών
ΔΕ Τεχνιτών
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Σύνολο

3
2
1
1
6
1
14
8
3
1
5
2
12
2
3
1
37
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1.3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο οργανισμός λόγω και της φύσης του διαθέτει εγκαταστάσεις σε όλες τη Κρήτη έχοντας έτσι παρουσία σε
όλη τη περιοχή παρέμβασης αλλά και σε περιοχές που ανήκουν σε άλλες τοπικές ομάδες, γεγονός που
διευκολύνει πιθανές συνέργειες μεταξύ των ομάδων και των περιοχών. Συνοπτικά παρακάτω
παρουσιάζονται οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων.
Πίνακας 1-6: Διευθύνσεις Εγκαταστάσεων
Α/Α
Κτιρίου

Διεύθυνση

Όροφος
1ος

1

Γολγοθά 2 , Όαση
Βαρύπετρου Χανιά

Ισόγειο 1
ισόγειο 2
ισόγειο 3

2

3

4

5
6
7

Βρύσες
Αποκορώνου,
Χανίων
Μ. Πορτάλιου 5-7 &
Ούλοφ Πάλμε
Ρέθυμνο
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 58,
71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
Μάχης Κρήτης 3,
Ηράκλειο
Χορτατσών &
Κυρίλου Λουκάρεως
Άγιος Νικόλαος
Καλύβες

Υπηρεσίες που στεγάζονται ανά όροφο
Κεντρικό Κτίριο ΟΑΚ Α.Ε. (Διοίκηση,
οικονομικό, Δ. Υδραυλικών, Διαχείριση)
Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Δ. Διαχείρισης, Συνεργεία
Διάφοροί χώροι (ΚΕΝΟΊ), αποθήκες,
μηχανοστάσια, πίνακες, φύλαξη, κοινοχρ.
χώροι κ.λ.π

Ισόγειο

Γραφειο & Αποθήκη συνεργείων

2ος

Γραφεία Διεύθυνσης Διαχείρισης

3ος
2ος
1ος
ΗΜΙΟΡ
ΥΠΟΓ.
1ος
2ος

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Γραφεία
Γραφεία

Ισόγειο

Γραφεία

Ισόγειο
1ος

Γραφεία
Γραφεία

Όλα τα κτήρια του οργανισμού διαθέτουν σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet ενώ υλοποιούν και
εσωτερική δικτύωση (intranet) μεταξύ των 80 συνολικά μονάδων, κάθε σταθμού εργασίας ενώ υπάρχει
επίσης και υποδομή διακομιστή. Σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής υπάρχουν πολλαπλοί τοπικοί
εκτυπωτές καθώς και ένας σταθμός εργασίας επαγγελματικών προδιαγραφών (τόσο για εκτύπωση όσο και
για σάρωση εγγράφων). Επιπλέον υπάρχει εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης 3ΤΒ καθώς και
εργαλεία παραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων.
Ειδικότερα η διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του
προγράμματος διαθέτει διακριτές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστό κτήριο στα γραφεία της έδρας του
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οργανισμού (227τ.μ.) με 9 σταθμούς εργασίας με σύγχρονους Η/Υ (Windows 10), ενώ στο χώρο της
βρίσκεται και ο επαγγελματικών προδιαγραφών εκτυπωτής/σαρωτής μαζί με την εξωτερική φορητή μονάδα
αποθήκευσης 3ΤΒ και τον εξοπλισμό παραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων που έχει ήδη αναφερθεί.
Σε ότι αφορά την πληροφοριακή υποδομή χρησιμοποιείται η σουίτα εφαρμογών του Office στους σταθμούς
εργασίας, ενώ χρησιμοποιούνται και εξειδικευμένα λογισμικά ανάλογα με τη κάθε διεύθυνση (πχ
λογιστήριο, υδραυλικά έργα κτλ.)
1.4

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η Ο.Τ.Δ. δεν έχει πιστοποιηθεί με κάποιο Διεθνές πρότυπο. Ωστόσο, σε ότι αφορά τη διαχείριση πόρων ο
φορέας διαθέτει επικαιροποιημένο, με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας, Εγχειρίδιο Διαδικασιών1 για τη
νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Επίσης, ο
φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Ικανότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123
(παρ. 7) και 125 (παρ. 3δ) του Κανονισμού ΕΕ 1303/13.
Επίσης ο ΟΑΚ Α.Ε έχει υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος αναπτυξιακών παρεμβάσεων τα προηγούμενα έτη
καθώς και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ανάπτυξη , την επιχειρηματικότητα και την
κοινωνική ένταξη όπως leader I,II +, ΚΠ Εqual, τοπικές Πρωτοβουλίες απασχόλησης , ΤΟΠΣΑ , INTERREG κτλ.

1

Έκδοση 3.0/26.11.2015 (βλ. ηλεκτρονικό αντίγραφο).
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2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) καλύπτει το 31,7% της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ ο πληθυσμός της
που ανέρχεται σε 117.068 κατοίκους αντιστοιχεί στο 18,7% της Περιφέρειας. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η περιοχή με την έκταση, τον πληθυσμό και την ορεινότητα2, για κάθε Δημοτική Ενότητα,
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και τον αντίστοιχο Δήμο.
Στην ΠΠ περιλαμβάνεται το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (7 Δήμοι), με
εικοσιτέσσερις (24) Δημοτικές Ενότητες, πλην της Δημοτικής Ενότητας/Κοινότητας Χανίων, καθώς και τρεις
(3) Δημοτικές Ενότητες από τη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, που υπάγονται στον Δήμο Ρεθύμνου και
τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Η περιοχή παρέμβασης της παρούσας στρατηγικής είναι ιδία με αυτήν του εγκεκριμένου προγράμματος
του ΠΑΑ καθώς παρουσιάζει όμοια κοινωνικόοικονομικά χαρακτηριστικά και ανάγκες που συνιστούν ένα
ενιαίο χώρο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων από τα δυο ταμεία ΕΚΤ ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 2-1: Περιοχή Παρέμβασης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
(χωρίς τη ΔΚ
Χανίων)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
(χωρίς τη ΔΚ
Χανίων)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα
Αρωνίου
Δημοτική Κοινότητα
Κουνουπιδιανών
Τοπική Κοινότητα
Μουζουρά
Τοπική Κοινότητα Στερνών
Τοπική Κοινότητα
Χωρδακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2

ΟΡΕΙΝΗ

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

2.376 τ.χλμ

156.585

2.376 τ.χλμ

156.585

2.363 τ.χλμ

102.675

2.363 τ.χλμ

102.675

351 τ.χλμ

108.642

351 τ.χλμ

108.642

338 τ.χλμ

54.732

338 τ.χλμ

54.732

13.100

112,581 τ.χλμ

13.100

3.003

17,522 τ.χλμ.

3.003

8.620

28,902 τ.χλμ.

8.620

268

19,705 τ.χλμ.

268

943

13,508 τ.χλμ.

943

266

32,944 τ.χλμ.

266

13.145

18,75 τ.χλμ

13.145

112,581
τ.χλμ
17,522
τ.χλμ.
28,902
τ.χλμ.
19,705
τ.χλμ.
13,508
τ.χλμ.
32,944
τ.χλμ.
18,75 τ.χλμ

Βάσει της οδηγίας ΕΟΚ 75/268.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Δημοτική Κοινότητα
Μουρνιών
Δημοτική Κοινότητα
Νεροκούρου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΙΣΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Βαμβακοπούλου
Τοπική Κοινότητα Αγιάς
Τοπική Κοινότητα
Βαρύπετρου
Τοπική Κοινότητα Θερίσου
Δημοτική Κοινότητα
Περιβολίων Κυδωνίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Παππαδιανών
Τοπική Κοινότητα
Δρακόνας
Τοπική Κοινότητα Κάμπων
Τοπική Κοινότητα
Κοντοπούλων
Τοπική Κοινότητα Μαλάξας
Τοπική Κοινότητα
Πλατυβόλας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα
Δαράτσου
Τοπική Κοινότητα Αγίας
Μαρίνης
Δημοτική Κοινότητα
Γαλατά
Τοπική Κοινότητα Σταλού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΟΥΔΑΣ
Δημοτική Κοινότητα
Σούδας
Τοπική Κοινότητα Απτέρων
Τοπική Κοινότητα
Τσικαλαριών

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

7,219 τ.χλμ.

7.614

7,219 τ.χλμ.

7.614

5.531

11,531 τ.χλμ.

5.531

8.596

74,706 τ.χλμ

8.596

2,598 τ.χλμ.

2.300

2,598 τ.χλμ.

2.300

7,978 τ.χλμ.

590

7,978 τ.χλμ.

590

9,706 τ.χλμ.

1.607

9,706 τ.χλμ.

1.607

113

40,764 τ.χλμ.

113

3.986

13,366 τ.χλμ.

3.986

678

89,866 τ.χλμ

678

186

19,069 τ.χλμ.

186

60

12,926 τ.χλμ.

60

92

22,815 τ.χλμ.

92

204

9,789 τ.χλμ.

204

115

13,597 τ.χλμ.

115

21

11,670 τ.χλμ.

21

10.771

21,694 τ.χλμ

10.771

4,389 τ.χλμ.

4.732

4,389 τ.χλμ.

4.732

5,279 τ.χλμ.

2.005

5,279 τ.χλμ.

2.005

6,863 τ.χλμ.

3.166

6,863 τ.χλμ.

3.166

5,163 τ.χλμ.
21,029
τ.χλμ

868

5,163 τ.χλμ.

868

8.442

21,029 τ.χλμ

8.442

7,940 τ.χλμ.

6.418

7,940 τ.χλμ.

6.418

7,173 τ.χλμ.

479

7,173 τ.χλμ.

479

5,916 τ.χλμ.

1.545

5,916 τ.χλμ.

1.545

315 τ.χλμ

12.807

315 τ.χλμ

12.807

67,22 τ.χλμ

1.993

67,22 τ.χλμ

1.993

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

7,012 τ.χλμ.

794

7,012 τ.χλμ.

794

ΟΡΕΙΝΗ

16,921
τ.χλμ.

198

16,921 τ.χλμ.

198

11,531
τ.χλμ.
74,706
τ.χλμ

ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Τοπική Κοινότητα Βρυσών
Αποκορρώνου
Τοπική Κοινότητα
Αλικάμπου

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

40,764
τ.χλμ.
13,366
τ.χλμ.
89,866
τ.χλμ
19,069
τ.χλμ.
12,926
τ.χλμ.
22,815
τ.χλμ.
9,789 τ.χλμ.
13,597
τ.χλμ.
11,670
τ.χλμ.
21,694
τ.χλμ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα Βαφέ
Τοπική Κοινότητα
Εμπροσνέρου
Τοπική Κοινότητα Μάζης
Τοπική Κοινότητα Νίπους
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Τοπική Κοινότητα Καλυβών
Τοπική Κοινότητα Αρμένων
Τοπική Κοινότητα Καρών
Αποκορρώνου
Τοπική Κοινότητα
Μαχαιρών
Τοπική Κοινότητα Νέου
Χωρίου Αποκορρώνου
Τοπική Κοινότητα Ραμνής
Τοπική Κοινότητα Στύλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ
ΓΩΝΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Ασή
Γωνιάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΜΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βάμου
Τοπική Κοινότητα
Γαβαλοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Κάινας
Τοπική Κοινότητα
Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου
Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου
Χωρίου
Τοπική Κοινότητα
Ξηροστερνίου
Τοπική Κοινότητα Πλάκας
Τοπική Κοινότητα Σελλίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τοπική Κοινότητα Κουρνά
Τοπική Κοινότητα
Γεωργιουπόλεως
Τοπική Κοινότητα
Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου
Τοπική Κοινότητα
Καστέλλου
Τοπική Κοινότητα Φυλακής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020
Έκταση

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

9,985 τ.χλμ.
19,792
τ.χλμ.
8,339 τ.χλμ.
5,171 τ.χλμ.
54,828
τ.χλμ
9,027 τ.χλμ.
4,203 τ.χλμ.

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

238

9,985 τ.χλμ.

238

344

19,792 τ.χλμ.

344

252
167

8,339 τ.χλμ.
5,171 τ.χλμ.

252
167

3.255

54,828 τ.χλμ

3.255

1.603
345

9,027 τ.χλμ.
4,203 τ.χλμ.

1.603
345

ΟΡΕΙΝΗ

8,393 τ.χλμ.

37

8,393 τ.χλμ.

37

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

3,498 τ.χλμ.

54

3,498 τ.χλμ.

54

5,961 τ.χλμ.

556

5,961 τ.χλμ.

556

172

12,756 τ.χλμ.

172

488

10,990 τ.χλμ.

488

527

18,817 τ.χλμ

527

527

18,817 τ.χλμ.

527

3.388

66,526 τ.χλμ

3.388

802

10,456 τ.χλμ.

802

647

10,109 τ.χλμ.

647

164

6,051 τ.χλμ.

164

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

12,756
τ.χλμ.
10,990
τ.χλμ.
18,817
τ.χλμ
18,817
τ.χλμ.
66,526
τ.χλμ
10,456
τ.χλμ.
10,109
τ.χλμ.
6,051 τ.χλμ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

3,859 τ.χλμ.

88

3,859 τ.χλμ.

88

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

14,370
τ.χλμ.

518

14,370 τ.χλμ.

518

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

7,530 τ.χλμ.

272

7,530 τ.χλμ.

272

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

4,401 τ.χλμ.

162

4,401 τ.χλμ.

162

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

3,561 τ.χλμ.
6,189 τ.χλμ.
54,044
τ.χλμ
12,539
τ.χλμ.
22,273
τ.χλμ.

612
123

3,561 τ.χλμ.
6,189 τ.χλμ.

612
123

2.749

54,044 τ.χλμ

2.749

1.070

12,539 τ.χλμ.

1.070

936

22,273 τ.χλμ.

936

ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΟΡΕΙΝΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

5,807 τ.χλμ.

297

5,807 τ.χλμ.

297

ΟΡΕΙΝΗ

9,124 τ.χλμ.

144

9,124 τ.χλμ.

144

ΟΡΕΙΝΗ

4,301 τ.χλμ.
53,947
τ.χλμ

302

4,301 τ.χλμ.

302

895

53,947 τ.χλμ

895
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα Φρε
Τοπική Κοινότητα
Μελιδονίου
Τοπική Κοινότητα
Παϊδοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Πεμονίων
Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

ΟΡΕΙΝΗ

23,293
τ.χλμ.

326

23,293 τ.χλμ.

326

ΟΡΕΙΝΗ

7,099 τ.χλμ.

107

7,099 τ.χλμ.

107

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

5,371 τ.χλμ.

212

5,371 τ.χλμ.

212

ΟΡΕΙΝΗ

9,055 τ.χλμ.

107

9,055 τ.χλμ.

107

ΟΡΕΙΝΗ

9,129 τ.χλμ.
34 τ.χλμ

143
152

9,129 τ.χλμ.
34 τ.χλμ

143
152

34 τ.χλμ

152

34 τ.χλμ

152

34 τ.χλμ.

152

34 τ.χλμ.

152

375 τ.χλμ

5.431

375 τ.χλμ

5.431

3.292

113,554 τ.χλμ

3.292

1.891

55,092 τ.χλμ.

1.891

49

17,360 τ.χλμ.

49

961

26,649 τ.χλμ.

961

68

14,453 τ.χλμ.

68

323

51,429 τ.χλμ.

323

1.021

135,985 τ.χλμ

1.021

107

6,707 τ.χλμ.

107

345

47,161 τ.χλμ.

345

205

14,690 τ.χλμ.

205

77

8,978 τ.χλμ.

77

220

49,253 τ.χλμ.

220

67

9,196 τ.χλμ.

67

1.118

73,679 τ.χλμ

1.118

654

40,004 τ.χλμ.

654

232

13,246 τ.χλμ.

232

232

20,429 τ.χλμ.

232

10.790

342 τ.χλμ

10.790

ΟΡΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Δημοτική Κοινότητα
Παλαιοχώρας
Τοπική Κοινότητα
Βοθιανών
Τοπική Κοινότητα Βουτά
Τοπική Κοινότητα
Σαρακήνας
Τοπική Κοινότητα
Σκλαβοπούλας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Καμπανού
Τοπική Κοινότητα
Επανωχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Ροδοβανίου
Τοπική Κοινότητα Σκάφης
Τοπική Κοινότητα Σούγιας
Τοπική Κοινότητα Τεμενίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
(ΚΑΝΔΑΝΟΥ)
Τοπική Κοινότητα
Κανδάνου
Τοπική Κοινότητα
Κακοδικίου
Τοπική Κοινότητα
Πλεμενιανών
ΔΗΜΟΣ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ
ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

113,554
τ.χλμ
55,092
τ.χλμ.
17,360
τ.χλμ.
26,649
τ.χλμ.
14,453
τ.χλμ.
51,429
τ.χλμ.
135,985
τ.χλμ
6,707 τ.χλμ.
47,161
τ.χλμ.
14,690
τ.χλμ.
8,978 τ.χλμ.
49,253
τ.χλμ.
9,196 τ.χλμ.
73,679
τ.χλμ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

40,004
τ.χλμ.
13,246
τ.χλμ.
20,429
τ.χλμ.
342 τ.χλμ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Δημοτική Κοινότητα
Κισσάμου
Τοπική Κοινότητα
Γραμβουσής
Τοπική Κοινότητα
Καλαθενών
Τοπική Κοινότητα
Καλλεργιανών
Τοπική Κοινότητα
Κουκουναράς
Τοπική Κοινότητα
Λουσακιών
Τοπική Κοινότητα
Πλατάνου
Τοπική Κοινότητα
Πολυρρηνίας
Τοπική Κοινότητα
Σηρικαρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Έλους
Τοπική Κοινότητα
Αμυγδαλοκεφαλίου
Τοπική Κοινότητα Βάθης
Τοπική Κοινότητα Βλάτους
Τοπική Κοινότητα Κάμπου
Τοπική Κοινότητα
Κεφαλίου
Τοπική Κοινότητα
Περιβολίων Κισσάμου
Τοπική Κοινότητα
Στροβλών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Δραπανιά
Τοπική Κοινότητα
Βουλγάρω
Τοπική Κοινότητα
Καλουδιανών
Τοπική Κοινότητα
Μαλαθύρου
Τοπική Κοινότητα
Περβολακίων
Τοπική Κοινότητα
Ποταμίδας
Τοπική Κοινότητα Ρόκκας

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

149,814
τ.χλμ

7.579

149,814 τ.χλμ

7.579

8,005 τ.χλμ.

4.275

8,005 τ.χλμ.

4.275

39,367
τ.χλμ.

796

39,367 τ.χλμ.

796

ΟΡΕΙΝΗ

5,430 τ.χλμ.

160

5,430 τ.χλμ.

160

ΟΡΕΙΝΗ

5,921 τ.χλμ.

520

5,921 τ.χλμ.

520

ΟΡΕΙΝΗ

4,595 τ.χλμ.

88

4,595 τ.χλμ.

88

373

17,655 τ.χλμ.

373

1.179

40,095 τ.χλμ.

1.179

78

7,989 τ.χλμ.

78

110

20,757 τ.χλμ.

110

912

136,52 τ.χλμ

912

223

11,396 τ.χλμ.

223

112

10,698 τ.χλμ.

112

127

35,020 τ.χλμ.

127

159

12,209 .χλμ.

159

107

24,200 τ.χλμ.

107

80

10,409 τ.χλμ.

80

39

4,713 τ.χλμ.

39

65

27,875 τ.χλμ.

65

2.299

55,494 τ.χλμ

2.299

5,277 τ.χλμ.

427

5,277 τ.χλμ.

427

8,208 τ.χλμ.

314

8,208 τ.χλμ.

314

2,696 τ.χλμ.

385

2,696 τ.χλμ.

385

ΟΡΕΙΝΗ

5,136 τ.χλμ.

89

5,136 τ.χλμ.

89

ΟΡΕΙΝΗ

1,835 τ.χλμ.

150

1,835 τ.χλμ.

150

ΟΡΕΙΝΗ

3,212 τ.χλμ.

224

3,212 τ.χλμ.

224

ΟΡΕΙΝΗ

2,653 τ.χλμ.

88

2,653 τ.χλμ.

88

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ

17,655
τ.χλμ.
40,095
τ.χλμ.
7,989 τ.χλμ.
20,757
τ.χλμ.
136,52
τ.χλμ
11,396
τ.χλμ.
10,698
τ.χλμ.
35,020
τ.χλμ.
12,209
.χλμ.
24,200
τ.χλμ.
10,409
τ.χλμ.
4,713 τ.χλμ.
27,875
τ.χλμ.
55,494
τ.χλμ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα Σασάλου
Τοπική Κοινότητα
Σφακοπηγαδίου
Τοπική Κοινότητα
Τοπολίων
Τοπική Κοινότητα
Φαλελιανών
Τοπική Κοινότητα
Χαιρεθιανών

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

Τοπική Κοινότητα Ντερέ
Τοπική Κοινότητα
Ξαμουδοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Πλατανιά
Τοπική Κοινότητα Σιριλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Βουκολιών
Τοπική Κοινότητα
Ανώσκελης
Τοπική Κοινότητα
Κακοπέτρου
Τοπική Κοινότητα Νέου
Χωρίου Κυδωνίας
Τοπική Κοινότητα
Νεριανών
Τοπική Κοινότητα Παλαιών
Ρουμάτων
Τοπική Κοινότητα
Πολεμαρχίου
Τοπική Κοινότητα
Ταυρωνίτου

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

ΟΡΕΙΝΗ

4,935 τ.χλμ.

48

4,935 τ.χλμ.

48

ΟΡΕΙΝΗ

3,148 τ.χλμ.

116

3,148 τ.χλμ.

116

ΟΡΕΙΝΗ

11,485
τ.χλμ.

225

11,485 τ.χλμ.

225

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

5,035 τ.χλμ.

163

5,035 τ.χλμ.

163

ΟΡΕΙΝΗ

1,874 τ.χλμ.

70

1,874 τ.χλμ.

70

492 τ.χλμ

16.874

492 τ.χλμ

16.874

5.275

77,021 τ.χλμ

5.275

1.189

6,111 τ.χλμ.

1.189

2,963 τ.χλμ.

152

2,963 τ.χλμ.

152

7,474 τ.χλμ.

373

7,474 τ.χλμ.

373

ΟΡΕΙΝΗ

5,605 τ.χλμ.

138

5,605 τ.χλμ.

138

ΟΡΕΙΝΗ

4,628 τ.χλμ.

539

4,628 τ.χλμ.

539

ΟΡΕΙΝΗ

3,003 τ.χλμ.

171

3,003 τ.χλμ.

171

3,524 τ.χλμ.

710

3,524 τ.χλμ.

710

7,826 τ.χλμ.

217

7,826 τ.χλμ.

217

6,111 τ.χλμ.
18,686
τ.χλμ.

327

6,111 τ.χλμ.

327

107

18,686 τ.χλμ.

107

3,292 τ.χλμ.

163

3,292 τ.χλμ.

163

5,314 τ.χλμ.
2,484 τ.χλμ.
76,209
τ.χλμ
15,402
τ.χλμ.

979
210

5,314 τ.χλμ.
2,484 τ.χλμ.

979
210

3.116

76,209 τ.χλμ

3.116

1.007

15,402 τ.χλμ.

1.007

2,672 τ.χλμ.

79

2,672 τ.χλμ.

79

89

11,437 τ.χλμ.

89

197

13,442 τ.χλμ.

197

ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τοπική Κοινότητα Γερανίου
Τοπική Κοινότητα
Βλαχερωνιτίσσης
Τοπική Κοινότητα Βρυσών
Κυδωνίας
Τοπική Κοινότητα
Ζουνακίου
Τοπική Κοινότητα
Κοντομαρίου
Τοπική Κοινότητα
Κυπαρίσσου
Τοπική Κοινότητα Μάλεμε
Τοπική Κοινότητα
Μανολιοπούλου
Τοπική Κοινότητα Μοδίου

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

77,021
τ.χλμ
6,111 τ.χλμ.

ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

11,437
τ.χλμ.
13,442
τ.χλμ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

1,895 τ.χλμ.

68

1,895 τ.χλμ.

68

ΟΡΕΙΝΗ

23,746
τ.χλμ.

314

23,746 τ.χλμ.

314

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

2,338 τ.χλμ.

170

2,338 τ.χλμ.

170

1,982 τ.χλμ.

973

1,982 τ.χλμ.

973
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Χρυσαυγής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Κολυμβαρίου
Τοπική Κοινότητα Αφράτων
Τοπική Κοινότητα
Βασιλοπούλου
Τοπική Κοινότητα Βουβών
Τοπική Κοινότητα Γλώσσης
Τοπική Κοινότητα Δελιανών
Τοπική Κοινότητα
Δρακόνας
Τοπική Κοινότητα
Επισκοπής
Τοπική Κοινότητα
Ζυμπραγού
Τοπική Κοινότητα
Καλυδονίας
Τοπική Κοινότητα
Καμισιανών
Τοπική Κοινότητα Καρών
Κισσάμου
Τοπική Κοινότητα Νοχιών
Τοπική Κοινότητα
Πανεθήμου
Τοπική Κοινότητα
Ραβδούχας
Τοπική Κοινότητα Ροδωπού
Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Αλικιανού
Τοπική Κοινότητα
Βατολάκκου
Τοπική Κοινότητα Καράνου
Τοπική Κοινότητα Κουφού
Τοπική Κοινότητα Λάκκων
Τοπική Κοινότητα Μεσκλών
Τοπική Κοινότητα
Ορθουνίου
Τοπική Κοινότητα Πρασέ
Τοπική Κοινότητα
Σέμπρωνα
Τοπική Κοινότητα Σκινέ
Τοπική Κοινότητα Φουρνέ

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

3,295 τ.χλμ.

219

3,295 τ.χλμ.

219

157,229
τ.χλμ

4.457

157,229 τ.χλμ

4.457

6,501 τ.χλμ.

1.109

6,501 τ.χλμ.

1.109

ΟΡΕΙΝΗ

8,269 τ.χλμ.

137

8,269 τ.χλμ.

137

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

3,724 τ.χλμ.

76

3,724 τ.χλμ.

76

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

4,430 τ.χλμ.
3,414 τ.χλμ.
6,849 τ.χλμ.

265
151
114

4,430 τ.χλμ.
3,414 τ.χλμ.
6,849 τ.χλμ.

265
151
114

ΟΡΕΙΝΗ

2,900 τ.χλμ.

117

2,900 τ.χλμ.

117

ΟΡΕΙΝΗ

5,917 τ.χλμ.

218

5,917 τ.χλμ.

218

ΟΡΕΙΝΗ

3,875 τ.χλμ.

62

3,875 τ.χλμ.

62

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

7,435 τ.χλμ.

290

7,435 τ.χλμ.

290

2,896 τ.χλμ.

557

2,896 τ.χλμ.

557

ΟΡΕΙΝΗ

3,258 τ.χλμ.

110

3,258 τ.χλμ.

110

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

5,364 τ.χλμ.

214

5,364 τ.χλμ.

214

ΟΡΕΙΝΗ

2,925 τ.χλμ.

89

2,925 τ.χλμ.

89

ΟΡΕΙΝΗ

6,939 τ.χλμ.

120

6,939 τ.χλμ.

120

391

70,056 τ.χλμ.

391

437

5,552 τ.χλμ.

437

4.026

183,581 τ.χλμ

4.026

825

5,243 τ.χλμ.

825

661

15,462 τ.χλμ.

661

88
149

6,006 τ.χλμ.
3,221 τ.χλμ.

88
149

270

55,105 τ.χλμ.

270

353

21,804 τ.χλμ.

353

94

20,396 τ.χλμ.

94

138

27,700 τ.χλμ.

138

92

14,353 τ.χλμ.

92

621
576

8,254 τ.χλμ.
9,888 τ.χλμ.

621
576

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

70,056
τ.χλμ.
5,552 τ.χλμ.
183,581
τ.χλμ
5,243 τ.χλμ.

ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

15,462
τ.χλμ.
6,006 τ.χλμ.
3,221 τ.χλμ.
55,105
τ.χλμ.
21,804
τ.χλμ.
20,396
τ.χλμ.
27,700
τ.χλμ.
14,353
τ.χλμ.
8,254 τ.χλμ.
9,888 τ.χλμ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Ψαθογιάννου

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

Τοπική Κοινότητα Ασκύφου
Τοπική Κοινότητα
Ασφένδου
Τοπική Κοινότητα Ίμπρου
Τοπική Κοινότητα
Πατσιανού
Τοπική Κοινότητα
Σκαλωτής

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

3,563 τ.χλμ.

159

3,563 τ.χλμ.

159

467 τ.χλμ

1.889

467 τ.χλμ

1.889

467 τ.χλμ

1.889

467 τ.χλμ

1.889

265

45,559 τ.χλμ.

265

57

94,609 τ.χλμ.

57

33

59,646 τ.χλμ.

33

334

100,258 τ.χλμ.

334

394

64,841 τ.χλμ.

394

272

24,372 τ.χλμ.

272

68

18,404 τ.χλμ.

68

314

29,005 τ.χλμ.

314

152

30,231 τ.χλμ.

152

1.494 τ.χλμ

85.609

1.494 τ.χλμ

85.609

394 τ.χλμ

55.525

394 τ.χλμ

55.525

50,89 τ.χλμ

2.216

50,89 τ.χλμ

2.216

ΟΡΕΙΝΗ

7,099 τ.χλμ.

755

7,099 τ.χλμ.

755

ΟΡΕΙΝΗ

6,388 τ.χλμ.

403

6,388 τ.χλμ.

403

ΟΡΕΙΝΗ

3,437 τ.χλμ.

244

3,437 τ.χλμ.

244

134

12,722 τ.χλμ.

134

191

3,498 τ.χλμ.

191

ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Επισκοπής
Τοπική Κοινότητα
Αργυρουπόλεως
Τοπική Κοινότητα
Αρχοντικής
Τοπική Κοινότητα
Βιλανδρέδου
Τοπική Κοινότητα Καρωτής
Τοπική Κοινότητα Κάτω
Πόρου
Τοπική Κοινότητα Κούφης
Τοπική Κοινότητα
Μυριοκεφάλων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Τοπική Κοινότητα Γωνιάς
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Κωνσταντίνου
Τοπική Κοινότητα Άνω
Βαλσαμονέρου
Δημοτική Κοινότητα
Ατσιποπούλου

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα Χώρας
Σφακίων
Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ρουμέλης
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Ιωάννου
Τοπική Κοινότητα
Ανωπόλεως

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

45,559
τ.χλμ.
94,609
τ.χλμ.
59,646
τ.χλμ.
100,258
τ.χλμ.
64,841
τ.χλμ.
24,372
τ.χλμ.
18,404
τ.χλμ.
29,005
τ.χλμ.
30,231
τ.χλμ.

ΟΡΕΙΝΗ

12,722
τ.χλμ.
3,498 τ.χλμ.

ΟΡΕΙΝΗ

2,479 τ.χλμ.

53

2,479 τ.χλμ.

53

ΟΡΕΙΝΗ

127

2,303 τ.χλμ.

127

309

12,964 τ.χλμ.

309

8.911

95,408 τ.χλμ

8.911

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

2,303 τ.χλμ.
12,964
τ.χλμ.
95,408
τ.χλμ
6,145 τ.χλμ.

534

6,145 τ.χλμ.

534

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

4,872 τ.χλμ.

200

4,872 τ.χλμ.

200

ΟΡΕΙΝΗ

5,617 τ.χλμ.

107

5,617 τ.χλμ.

107

9,550 τ.χλμ.

4.947

9,550 τ.χλμ.

4.947

ΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Δημοτική
Ενότητα/Δημοτική
Κοινότητα/Τοπική
Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα Γερανίου
Τοπική Κοινότητα
Ζουριδίου
Τοπική Κοινότητα
Καλονύκτου
Τοπική Κοινότητα Κάτω
Βαλσαμονέρου
Τοπική Κοινότητα
Μαλακίων
Τοπική Κοινότητα
Μούντρου
Τοπική Κοινότητα Πρινέ
Τοπική Κοινότητα
Ρουστίκων
Τοπική Κοινότητα
Σαϊτουρών
Τοπική Κοινότητα
Φραντζεσκιανών Μετοχίων

Χαρακτηρισμός
Περιοχής

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

Έκταση

Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

ΟΡΕΙΝΗ

11,284
τ.χλμ.

883

11,284 τ.χλμ.

883

ΟΡΕΙΝΗ

2,596 τ.χλμ.

66

2,596 τ.χλμ.

66

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

2,829 τ.χλμ.

222

2,829 τ.χλμ.

222

ΟΡΕΙΝΗ

6,712 τ.χλμ.

193

6,712 τ.χλμ.

193

ΟΡΕΙΝΗ

9,350 τ.χλμ.

138

9,350 τ.χλμ.

138

ΟΡΕΙΝΗ

9,788 τ.χλμ.

179

9,788 τ.χλμ.

179

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

7,297 τ.χλμ.

884

7,297 τ.χλμ.

884

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

4,634 τ.χλμ.

203

4,634 τ.χλμ.

203

ΟΡΕΙΝΗ

11,386
τ.χλμ.

105

11,386 τ.χλμ.

105

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

3,348 τ.χλμ.

250

3,348 τ.χλμ.

250

359 τ.χλμ

7.427

359 τ.χλμ

7.427

3.266

138,372 τ.χλμ

3.266

540

13,662 τ.χλμ.

540

130

5,988 τ.χλμ.

130

234

18,635 τ.χλμ.

234

272

10,673 τ.χλμ.

272

232

18,374 τ.χλμ.

232

404

15,117 τ.χλμ.

404

363

10,336 τ.χλμ.

363

339
488

7,375 τ.χλμ.
8,334 τ.χλμ.

339
488

264

29,878 τ.χλμ.

264

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΙΝΙΚΑ

Τοπική Κοινότητα Κοξαρές
Τοπική Κοινότητα
Λευκογείων
Τοπική Κοινότητα Μαριού
Τοπική Κοινότητα Μύρθιου
Τοπική Κοινότητα
Ροδακίνου
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ 2014-2020

Έκταση

ΔΗΜΟΣ
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Σελλίων
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Βασιλείου
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Ιωάννου Αγίου Βασιλείου
Τοπική Κοινότητα
Αγκουσελιανών
Τοπική Κοινότητα
Ασωμάτου

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020

ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ

138,372
τ.χλμ
13,662
τ.χλμ.
5,988 τ.χλμ.
18,635
τ.χλμ.
10,673
τ.χλμ.
18,374
τ.χλμ.
15,117
τ.χλμ.
10,336
τ.χλμ.
7,375 τ.χλμ.
8,334 τ.χλμ.
29,878
τ.χλμ.
2.647 τ.χλμ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

8.340 τ.χλμ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1.840,7
τ.χλμ

Ποσοστό μόνιμου πληθυσμού ορεινών
περιοχών προς τον συνολικό πληθυσμό της
Περιοχής Παρέμβασης

117.068
623.065
31.151

8.340 τ.χλμ
1.840,7 τ.χλμ

26,6%

31.151
26,6%

Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, Ιδία Επεξεργασία
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2.647 τ.χλμ
623.065

Εικόνα 1: Χάρτης της Περιοχής Παρέμβασης
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2.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Διοικητική δομή
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Π.Ε Χανίων (όπως και των υπολοίπων Π.Ε του νησιού με εξαίρεση
την Π.Ε Λασιθίου) είναι παρουσία ενός αστικού κέντρου, με μεγάλη σχετικά πληθυσμιακή διαφορά από τα
υπόλοιπα οικιστικά κέντρα και οικισμούς της Π.Ε. Στην Π.Ε Χανίων λοιπόν, είναι έκδηλη η απουσία μεγάλων
οικιστικών κέντρων, εκτός Δήμου Χανίων και πιο συγκεκριμένα η απουσία αστικών κέντρων (βαθμό
αστικότητας 5 έως 13) σε μεγάλη απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης των Χανίων (πέραν της
Κισσάμου). Ημιαστικοί οικισμοί δηλαδή, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κέντρα της ΠΠ (Κουνουπιδιανά,
Μουρνιές, Νεροκούρος, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσος), συνορεύουν με την πόλη των Χανίων με
αποτέλεσμα να μην παίζουν τον ρόλο του ‘’κέντρου’’ για την γύρω περιοχή εντός της Π.Ε.
Πέρα από την πόλη των Χανίων, που δεν περιλαμβάνεται στην Π.Ε., οικιστικά κέντρα θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν η Σούδα (βαθμός αστικότητας 4) και η Κίσσαμος (βαθμός αστικότητας 5), ενώ άλλοι
σημαντικοί οικισμοί με απόσταση πάνω από 15 χλμ. από την πόλη των Χανίων, είναι το Κολυμβάρι, η
Παλαιόχωρα και οι Καλύβες. Σ’ ότι αφορά τις Δ.Ε της Π.Ε Ρεθύμνου που περιλαμβάνονται στην περιοχή
παρέμβασης, ως πληθυσμιακά κέντρα μπορούν να θεωρηθούν οι οικισμοί Ατσιπόπουλο (βαθ. αστ. 6 αγροτικός) και Βιολί Χαράκι (βαθ. αστ. 5 - ημιαστικός), τα οποία βρίσκονται στα όρια του αστικού ιστού της
πόλης του Ρεθύμνου.
Η διοικητική λοιπόν δομή της Π.Ε Χανίων είναι συγκεντρωτική τόσο σε επίπεδο πληθυσμού όσο και σε
επίπεδο χωρικής κατανομής των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών (υπάρχει δηλαδή χωρική συσσώρευση
των υπηρεσιών στην πόλη των Χανίων)˙ το ίδιο θα λέγαμε ότι συμβαίνει και στην Π.Ε Ρεθύμνου, που
ωστόσο δεν καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της περιοχής παρέμβασης.
Συνολικά, η περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνει καμία αστική Κοινότητα (σύμφωνα με τον βαθμό
αστικότητας). Αντιθέτως, αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγροτικές Κοινότητες (βαθμός αστικότητας 7-8)
και έντεκα (11) ημιαστικές (βαθμός αστικότητας 4-5) που ανήκουν στους Δήμους Χανίων, Κισσάμου και
Ρεθύμνου, εκ των οποίων μόνο η ΔΚ Κισσάμου βρίσκεται σε απόσταση άνω των 30 χλμ. από την πόλη των
Χανίων και του Ρεθύμνου.
Κοινωνικοοικονομική εξέλιξη της περιοχής
Οι πληθυσμιακές τάσεις στην ΠΠ δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Έτσι, ενώ το σύνολο της ΠΠ
παρουσίασε θετική πληθυσμιακή μεταβολή (11,3%) τη δεκαετία 2001-2011, η αύξηση του πληθυσμού
παρατηρείται σε σ περιοχές που παρουσιάζουν ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο
βόρειο τμήμα της ΠΠ και παρουσιάζουν υψηλές τιμές και εν γένει θετικά αποτελέσματα σε όλα τα πεδία και
ιδιαίτερα στο δημογραφικό (πυκνότητα, μεταβολή, ομάδες ηλικιών, δημογραφικοί δείκτες). Στο
δημογραφικό πεδίο λοιπόν, υπάρχει μια καταφανής ανισότητα ανάμεσα στο βόρειο τμήμα της ΠΠ από τη
μια (Δήμος Χανίων, Αποκορώνου, Δ.Ε Νικηφόρου Φωκά) και την ενδοχώρα και το νότιο τμήμα της ΠΠ από
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Οι μονάδες 5 έως 1, χαρακτηρίζουν τους οικισμούς που φιλοξενούν από 2 έως παραπάνω από 50 χιλιάδες κατοίκους ή τις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός αγγίζει τον παραπάνω αριθμό κατοίκων. Ι. Νικολαίδης
(ΕΛΣΤΑΤ), Σχέδιο δειγματοληψίας κύριας έρευνας, PIAAC GREECE [http://www.piaac.gr/UserFiles/pdfs/deigmatolipsia.pdf].
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την άλλη (Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων), με εξαίρεση τον Δήμο Γαύδου που παρουσιάζει
αξιοσημείωτη πληθυσμιακή αύξηση.
Πιο συγκεκριμένα, τα δυσμενέστερα ποσοστά σε επίπεδο πληθυσμιακής πυκνότητας, πληθυσμιακής
μεταβολής, ηλικιακής κατανομής και δημογραφικών δεικτών καταγράφονται στους Δήμους και τις Δ.Ε της
ενδοχώρας και του νότου της ΠΠ, ενώ τα καλύτερα στις περιοχές του βόρειου τμήματος της ΠΠ και
ιδιαίτερα σε όσες περιβάλλουν τις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου. Τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν το
φαινόμενο της ‘’αγροτικής εξόδου’’ προς τα δύο αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής (Χανιά, Ρέθυμνο),
αλλά και την πληθυσμιακή συσσώρευση σε Κοινότητες πέριξ του αστικού τους ιστού. Υπάρχει έτσι
σημαντική συρρίκνωση του πληθυσμού στις δυσπρόσιτες περιοχές της ΠΠ, ενώ πληθυσμιακή αύξηση
σημειώνουν μόνο τρεις (3) από τους επτά (7) Δήμους της Π.Ε Χανίων (Δήμοι Γαύδου, Χανίων και
Αποκόρωνα) και κάποιες από τις Δ.Ε και τις Κοινότητες στο βόρειο τμήμα της ΠΠ. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό
ότι η περιοχή ακολουθεί την τάση του ελληνικού πληθυσμού να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα και τις
τουριστικές ζώνες εγκαταλείποντας τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (αγροτική έξοδος).
Ο κοινωνικός αυτός μετασχηματισμός συνδέεται άμεσα με τον οικονομικό ο οποίος χαρακτηρίζεται από την
τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΠΠ παρουσιάζει σημαντική μείωση της
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και σημαντική αύξηση στον τριτογενή. Οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν
την εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων και την αντίστοιχη αύξηση του τομέα των υπηρεσιών και
των τουριστικών επαγγγελμάτων. Ο τριτογενής τομέας εξάλλου, κατέχει σημαντική θέση με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στην ΑΠΑ της Π.Ε Χανίων και Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση στη ΠΠ συνολικά. Και εδώ είναι
εμφανής η διάκριση μεταξύ βορρά και νότου/ενδοχώρας, καθώς η ακμάζουσα δημογραφικά, βόρεια
ακτογραμμή της ΠΠ (Δ.Ε Κισσάμου, Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακρωτηρίου, Σούδας,
Αρμένων, Βάμου, Γεωργιούπολης), καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή και
τη μεγαλύτερη μείωση στον πρωτογενή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, η αύξηση του αριθμού των
απασχούμενων στον τομέα των υπηρεσιών, συνδέεται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού μιας περιοχής.
Αντίθετα, η ενδοχώρα και το νότιο τμήμα της ΠΠ, που παρουσιάζει τη δυσμενέστερη δημογραφική εικόνα,
καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά τριτογενοποίησης της οικονομίας4 και τα υψηλότερα ποσοστά
απασχόλησης στον πρωτογενή.
2.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2.2.1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) αποτελείται από επτά (7) Δήμους5 (ΠΕ Χανίων) και τρεις (3) Δημοτικές
Ενότητες6 (ΠΕ Ρεθύμνου) με συνολικό πληθυσμό 117.068 κατοίκων, που αντιστοιχεί στο 18,7% του
πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.
Η κατανομή του πληθυσμού στην ΠΠ σε επίπεδο Δήμων, εμφανίζει κάποιες σημαντικές αποκλίσεις, που
αποτυπώνονται χωρικά μεταξύ βορρά από τη μια και ενδοχώρας και νότου από την άλλη. Συγκεκριμένα,
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Με εξαίρεση τον/την Δήμο/ΔΕ Γαύδου που παρουσιάζει υψηλές τιμές στον τριτογενή τομέα.
102.675 κάτοικοι, χωρίς την Δημοτική Κοινότητα Χανίων.
6 Συνολικά 14.393 κάτοικοι.
5
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παρατηρούμε μεγάλη πληθυσμιακή συσσώρευση στο βόρειο κομμάτι της ΠΕ Χανίων (Δήμοι Χανίων,
Αποκόρωνα, Κισσάμου και Πλατανιά) που συγκεντρώνει το 95,2% του πληθυσμού της ΠΕ (και το 81,3% του
πληθυσμού της ΠΠ), σε αντίθεση με τις χαμηλές τιμές των Δήμων της ενδοχώρας και του νοτίου κομματιού
της ΠΕ Χανίων (Δήμοι Καντάνου, Σφακίων και Γαύδου).
Σε επίπεδο ΔΕ, η κατανομή του πληθυσμού στη ΠΠ, εμφανίζει μια πιο ισορροπημένη εικόνα, με τις
μεγαλύτερες αποκλίσεις να παρατηρούνται μεταξύ των ΔΕ του Δήμου Χανίων και των υπόλοιπων ΔΕ της ΠΠ.
Σ΄ ότι αφορά, τις ΔΕ του Δήμου Χανίων, οι τιμές του πληθυσμού τους κυμαίνονται μεταξύ 8 και 13 χιλιάδων
κατοίκων (με εξαίρεση τη ΔΕ Κεραμίων), ενώ οι υπόλοιπες ΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των τριών ΔΕ της ΠΕ
Ρεθύμνου) παρουσιάζουν τιμές μεταξύ χιλίων και 7 χιλιάδων κατοίκων, με εξαίρεση τις ΔΕ Ασή Γωνιάς, Φρε
(Δήμος Αποκόρωνα) και Ιναχωρίου (Δήμος Κισσάμου), που φιλοξενούν λιγότερους από χίλιους κατοίκους.
Σε επίπεδο Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων, οι σημαντικότερες πληθυσμιακά Κοινότητες για την ΠΠ, είναι
εκείνες των Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακοπούλου, Περιβολίων Κυδωνίας, Δαράτσου,
Γαλατά, Σούδας (στον Δήμο Χανίων), Καλυβών, Κουρνά (στον Δήμο Αποκορώνου), Παλαιοχώρας (στον Δήμο
Καντάνου-Σελίνου), Κισσάμου (στον Δήμο Κισσάμου) και Γερανίου, Βουκολιών, Κολυμβαρίου (στον Δήμο
Πλατανιά), στην ΠΕ Χανίων. Σ’ ότι αφορά τώρα τις ΔΕ της ΠΕ Ρεθύμνου που περιλαμβάνονται στην ΠΠ,
σημαντικότερη πληθυσμιακά είναι η Κοινότητα Ατσιποπούλου στη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά.
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΠ είναι 44 κάτοικοι ανά τ.χλμ., μέγεθος πολύ χαμηλότερο από το
αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης (74,7 κατ/τ.χλμ).
Σε επίπεδο Δήμων, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα στην ΠΠ συναντάμε στον Δήμο Χανίων7 με 162
κατ/τ.χλμ. και τη χαμηλότερη στους Δήμους Σφακίων και Γαύδου με 4 κατ/τ.χλμ. Από τις ΔΕ της ΠΠ, πολύ
υψηλές τιμές καταγράφουν οι ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου (730 κατ/τ.χλμ), Νέας Κυδωνίας (512 κατ/τ.χλμ),
Σούδας (383 κατ/τ.χλμ) στον Δήμο Χανίων, ενώ πολύ πιο κάτω κυμαίνονται οι υπόλοιπες ΔΕ, με τις
χαμηλότερες τιμές (λιγότερους από 10 κατ/τ.χλμ) να εμφανίζονται στις ΔΕ Ιναχωρίου στον Δήμο Κισσάμου,
Ανατολικού Σελίνου στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου και Κεραμίων στον Δήμο Χανίων.
2.2.1.2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011, η Κρήτη παρουσίασε πληθυσμιακή
αύξηση σε ποσοστό 5% (μόνιμος πληθυσμός) σε σχέση με την απογραφή του 20018. Μεταξύ 2001 και 2011
δηλαδή, ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 28.697, φτάνοντας τους 623.065 κατοίκους (μόνιμος
πληθυσμός)9, ενώ σε επίπεδο πραγματικού (de facto) πληθυσμού, σημειώθηκε αύξηση περίπου 14%
(81.797 κάτοικοι). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι σε σχέση με την Ελλάδα η Περιφέρεια Κρήτης σημειώνει
συνεχή ανοδική πορεία από το 1981, με ποσοστιαίες μεταβολές υψηλότερες από εκείνες της χώρας (7,55%
και 11,31% για την Κρήτη, 5,33% και 6,86% για το σύνολο της Χώρας)10.

7

Χωρίς την Δημοτική Κοινότητα Χανίων.
ΕΛΣΤΑΤ: Προσωρινά αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 2011.
9 Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού το 2001 ήταν 594.368 χιλιάδες κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ).
10 ΕΛΣΤΑΤ: Προσωρινά αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 2011.
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Θετική εικόνα ως προς τη πληθυσμιακή της μεταβολή παρουσιάζει η ΠΠ (11,3%), με πληθυσμιακή αύξηση
τόσο της ΠΕ Χανίων (10,8%)11, όσο και της ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (37,7%) από την ΠΕ Ρεθύμνου12. Σε επίπεδο
Δήμων, την υψηλότερη τιμή μεταξύ των Δήμων που αύξησαν τον πληθυσμό τους το διάστημα 2001-2011
καταγράφει ο Δήμος Γαύδου (87,6%), που σχεδόν διπλασίασε τον πληθυσμό του (από 81 σε 152 κατοίκους),
ενώ πληθυσμιακή αύξηση παρουσιάζουν και οι Δήμοι Χανίων (29%)13 και Αποκόρωνα (5,7%)˙ όλοι οι
υπόλοιποι Δήμοι της ΠΠ, παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στους
Δήμους Σφακίων (22%) και Καντάνου-Σελίνου (13,8%).
Σε επίπεδο ΔΕ, τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές αυξήσεις παρουσιάζουν όλες οι ΔΕ του Δήμου Χανίων με
ποσοστά μεταξύ 23-46%, οι ΔΕ Βάμου (25,6%) και Γεωργιουπόλεως (13,8%) του Δήμου Αποκορώνου, καθώς
και η ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (37,7%) από την ΠΕ Ρεθύμνου. Από την άλλη, οι περισσότερες ΔΕ της ΠΠ
παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού τους, με τα χειρότερα δεδομένα να εντοπίζονται στη ΔΕ Κεραμίων
που έχασε σχεδόν τον μισό πληθυσμό της και στις ΔΕ Ιναχωρίου (22,5%) και Μυθήμνης (19%) του Δήμου
Κισσάμου.
Αξιοσημείωτη είναι η ανισότητα που παρουσιάζεται στο πεδίο του πληθυσμού, μεταξύ βορείου και νοτίου
τμήματος της ΠΠ. Στην πλειοψηφία τους, οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές Κοινότητες του βόρειου κομματιού
της ΠΠ (βόρειο τμήμα ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου), κατάφεραν να αυξήσουν τον πληθυσμό τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Κοινότητες Ατσιποπούλου (ΔΕ Νικηφόρου Φωκά) στη ΠΕ
Ρεθύμνου, Αρωνίου, Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Βαμβακοπούλου, Περιβολίων Κυδωνίας, Δαράτσου,
Γαλατά, Αγ. Μαρίνας, Σούδας, Τσικαλαριών, Καλυβών, Βάμου, Κουρνά, Κισσάμου, Ταυρωνίτου, Πλατανιά,
Κολυμβαρίου και Γεωργιουπόλεως στη ΠΕ Χανίων. Αντίθετα, μείωση κατέγραψαν οι μεγαλύτερες
Κοινότητες του νοτίου κομματιού της ΠΠ, όπως οι Κοινότητες Σελλίων και Μύρθιου (ΔΕ Φοίνικα) στην ΠΕ
Ρεθύμνου, Παλαιόχωρας, Κανδάνου, Ασκύφου και Ανωπόλεως στη ΠΕ Χανίων.
Παρατηρούμε λοιπόν μία, συγκέντρωση του πληθυσμού της ΠΠ στα οικιστικά κέντρα του βορείου
κομματιού των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται (πέρα από τις πόλεις των Χανίων και του
Ρεθύμνου που βρίσκονται εκτός ΠΠ), μεγαλύτερα και μικρότερα οικιστικά κέντρα (ημιαστικά κατά κύριο
λόγο14) που είτε εφάπτονται στα όρια των πόλεων των Χανίων και του Ρεθύμνου (Σούδα, Κουνουπιδιανά,
Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσος, Βιολί Χαράκι), είτε βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση
από αυτές (Κολυμβάρι, Καλύβες, Πλατανιάς, Πιθάρι, Γεράνι, Πρινές) με εξαίρεση τη Κίσσαμο (που αποτελεί
το πιο απομακρυσμένο από την πόλη των Χανίων, πληθυσμιακό κέντρο του βορείου κομματιού της ΠΠ)˙ η
Κίσσαμος δηλαδή αυξάνει τον πληθυσμό της, παρότι έχει απόσταση άνω των 40 χλμ. από την πόλη των
Χανίων.
Η πληθυσμιακή ανισότητα μεταξύ βορρά και νότου, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλοι οι
παραπάνω οικισμοί, παρουσίασαν κατά τη τελευταία δεκαετία πληθυσμιακή αύξηση από 5% έως 346%. Πιο
συγκεκριμένα από τους παραπάνω οικισμούς, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση (346%) σημειώνει ο
οικισμός Βιολί Χαράκι στη ΔΕ Ατσιπόπουλου, όπου καταφέρνει μέσα σε μία δεκαετία να αυξήσει τους
11

Χωρίς τη ΔΚ Χανίων.
Η μείωση του πληθυσμού στις άλλες δύο ΔΕ της ΠΕ Ρεθύμνου (ΔΕ Λαππαίων και Φοίνικα), δεν επηρεάζουν την πληθυσμιακή
εικόνα της ΠΠ συνολικά, καθώς τα ποσοστά τους είναι σχετικά χαμηλά (13,2% και 8% αντίστοιχα).
13 Χωρίς τη ΔΚ Χανίων.
14 Κοινότητες πληθυσμό από 2.000 έως 9.999 κατοίκους, Ι. Νικολαίδης (ΕΛΣΤΑΤ), Σχέδιο δειγματοληψίας κύριας έρευνας, PIAAC
GREECE (MS).
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κατοίκους τους από 624 σε 2.785. Χαμηλότερα ποσοστά αλλά εξίσου σημαντικές πληθυσμιακές αυξήσεις,
παρατηρούμε στους οικισμούς Γαλατάς (48,5%), Πρινές (59,6%), Πιθάρι (61,5%) και Κουνουπιδιανά (72,
7%).
2.2.1.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
Στην ΠΕ Χανίων η δημογραφική εικόνα δεν είναι τόσο ικανοποιητική καθώς, με βάση τα στοιχεία των
απογραφών του 2001 και 2011, χαρακτηρίζεται αφενός από μείωση των ποσοστών του νεανικού
πληθυσμού και αφετέρου από αύξηση των ποσοστών των πληθυσμών μέσης και τρίτης ηλικίας.
Αναλυτικότερα, ακολουθώντας την προηγούμενη δεκαετία (1991 -2001) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας
κάτω των 14 ετών (παιδική ηλικία και αρχική εφηβεία) μειώνεται από 16,86% το 2001 σε 16,30% το 2011,
αποτελώντας το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες στην
Κρήτη, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών από 16,43% σε 17,54%
το 2011 αποτελώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο Κρήτης. Αντίστοιχα το ποσοστό των
ατόμων 15-34 ετών (ύστερη εφηβεία και νέοι ενήλικες) από 30,52% το 2001 μειώνεται σε 25,73% το 2011,
ενώ το ποσοστό των ατόμων 35-64 ετών (μέση ηλικία) από 36,19% το 2001 ανέρχεται σε 40,43% το 2011.
Με βάση τα στοιχεία αυτά η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρουσιάζει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό
ατόμων 15-34 ετών, ενώ στην περίπτωση των ατόμων μέσης ηλικίας το υψηλότερο σε επίπεδο Κρήτης.
Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τα ποσοστά των ατόμων ηλικίας κάτω των 14 ετών και
των ατόμων 15-34 ετών μειώνονται από 17,58% και 33,93% το 2001 σε 17,46% και 29,33% το 2011
αντίστοιχα. Ωστόσο και στις δυο περιπτώσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες στην
Κρήτη τα ποσοστά αυτά είναι τα μεγαλύτερα για το 2011. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά των ηλικιακών ομάδων
35-64 ετών και 65 ετών και άνω από 32,48% και 16,54% αντίστοιχα το 2001 ανέρχονται σε 36,63% και
16,59% το 2011, παραμένοντας ωστόσο τα χαμηλότερα σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης για το
201115.
Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή παρέμβασης για το 2011, το ποσοστό των ατόμων κάτω των 17 ετών
(παιδική ηλικία και εφηβεία) ανέρχεται στο 20,68% και αυτό των ατόμων 18-34 ετών στο 22,07%16.
Παράλληλα, οι ηλικιακές ομάδες των 35-64 ετών και άνω των 65 ετών αντιστοιχούν στο 39,79% και 17,45%
του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα, αναφορικά με τα ποσοστά των ατόμων έως 35 ετών
και των ατόμων άνω των 55 ετών, αυτά αντιστοιχούν στο 42,76% και 28,30% του πληθυσμού αντίστοιχα
στην περιοχή παρέμβασης το 2011. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα
αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης με την αναλογία:
Μόνιμος πληθυσμός < 35 / Μόνιμος πληθυσμός >55 ετών να ανέρχεται στο 151%.
Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων αυτών σε επίπεδο ΔΕ και Κοινοτήτων, εμφανίζει τις ιδιαιτερότητες και
διαφορές που παρουσιάζουν τα ποσοστά αυτά σε τοπικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, σε 11 από τις 27
Δημοτικές Ενότητες το ποσοστό των ατόμων άνω των 55 ετών υπερέχει αυτού των ατόμων κάτω των 35

15

Στοιχεία από: http://panoramaps.statistics.gr/panorama/
Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011 και αναφέρονται στο
σύνολο του αριθμού που καταγράφεται ανά ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με την αρχή του στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στην
κατανομή που εμφανίζεται για 116.822 άτομα έναντι του συνόλου των ατόμων στην ΠΠ ήτοι 117.068). Παράλληλα επιλέχθηκαν
/διαμορφώθηκαν οι παρακάτω ηλικιακές ομάδες προκειμένου να προσιδιάζουν και να μπορούν να συγκριθούν με τις
προαναφερθείσες ομάδες.
16
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ετών με ακραίο παράδειγμα τις Δημοτικές Ενότητες Ιναχωρίου (59,27% και 24,35% αντίστοιχα) και
Ανατολικού Σελίνου (53,15% και 24,92% αντίστοιχα). Παράλληλα, αναφορικά με τις υπόλοιπες 16 ΔΕ, σε 6
από αυτές το ποσοστό των ατόμων κάτω των 35 ετών είναι πάνω από το διπλάσιο αυτού των ατόμων άνω
των 55 ετών, με ακραίες τις περιπτώσεις των ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (51,40% και 19,55 αντίστοιχα) και Σούδας
(53,41% και 17,96% αντίστοιχα), στις οποίες η αναλογία των ομάδων αυτών ανέρχεται στο 263% και 297%
αντίστοιχα. Ωστόσο, ενδεικτικό των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών και της
υπαίθρου γενικότερα, είναι το γεγονός ότι στις Κοινότητες Ατσιπόπουλου και Ζουριδίου, της ΔΕ Νικηφόρου
Φωκά, η εν λόγω αναλογία ανέρχεται σε 444% και 39% αντίστοιχα.
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Πίνακας 2-2: Ηλικιακή διάρθρωση ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα

Δημοτική Ενότητα

Σύνολο
Πληθυσμού
(κατ/νων
ηλικιών)*

Μόνιμος
Πληθυσμός
<35 %

Μόνιμος
Πληθυσμός
>55%

Ηλικιακή
Διάρθρωση

Μέση Ηλικία
σε έτη ανά
Δήμο

ΦΟΙΝΙΚΑ

3266

38,89

34,14

114%

46

471740202

ΑΡΜΕΝΩΝ

3229

35,92

36,95

97%

471740203

ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

527

43,64

29,22

149%

ΒΑΜΟΥ

3388

27,15

47,14

58%

471740205

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

2749

42,74

30,30

141%

471740201

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

1993

40,04

35,47

113%

471740206

ΦΡΕ

895

31,17

43,46

72%

ΓΑΥΔΟΥ (ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝ.)

152

39,47

28,29

140%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

999

24,92

53,15

47%

ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ)

1118

29,16

47,85

61%

471740401

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

3265

41,32

29,22

141%

471740502

ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

879

24,35

59,27

41%

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7560

41,01

30,98

132%

471740503

ΜΥΘΗΜΝΗΣ

2256

29,96

46,81

64%

471740602

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

3098

36,28

38,15

95%

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

4457

33,45

40,83

82%

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

4026

32,91

40,98

80%

Γεωγραφικός
κωδικός

Δήμος

471730202

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

471740204
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

471740300

ΓΑΥΔΟΥ

471740402
471740403

471740501

471740603

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

471740604

44,5
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42,3

45

43,9

45,2

Δημοτική Ενότητα

Σύνολο
Πληθυσμού
(κατ/νων
ηλικιών)*

Μόνιμος
Πληθυσμός
<35 %

Μόνιμος
Πληθυσμός
>55%

Ηλικιακή
Διάρθρωση

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

5275

38,27

33,35

115%

ΛΑΠΠΑΙΩΝ

2216

38,58

33,75

114%

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

8911

51,40

19,55

263%

ΣΦΑΚΙΩΝ (ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝ.)

1859

44,70

28,62

156%

471740102

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

13100

48,63

20,45

238%

471740103

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

13145

45,72

22,72

201%

ΘΕΡΙΣΟΥ

8596

45,58

22,45

203%

471740105

ΚΕΡΑΜΙΩΝ

650

33,08

42,15

78%

471740106

ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

10771

45,44

21,13

215%

471740107

ΣΟΥΔΑΣ

8442

53,41

17,96

297%

116822

42,76

28,30

151%

Γεωγραφικός
κωδικός

Δήμος

471740601
471730103
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
471730104
471740700

ΣΦΑΚΙΩΝ

Μέση Ηλικία
σε έτη ανά
Δήμο

36,2

471740104
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

39,6

38,7

42,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή 2011
* το σύνολο αφορά στην κατανομή ηλικιών που εμφανίζεται για 116.822 άτομα έναντι του συνόλου των ατόμων στην περιοχή παρέμβασης ήτοι 117.068, λόγω στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στο 99,79% του
συνολικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ).

Σελίδα 34 από 166
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Τέλος, αναφορικά με την κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο στην περιοχή παρέμβασης, το
ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο 50,98% και των γυναικών στο 49,02%. Ως εκ τούτου
παρατηρείται διατήρηση της υπεροχής του ανδρικού φύλου έναντι του γυναικείου στην περιοχή
παρέμβασης καθώς σύμφωνα με την απογραφή του 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 52,07% και
47,93%. Η κατανομή αυτή παρατηρείται και σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων το 2011, με εξαίρεση
τις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Αρμένων, Ανατολικού Σελίνου και
Μουσούρων όπου τα ποσοστά του γυναικείου πληθυσμού είναι μεγαλύτερα από του αντρικού και
ανέρχονται στο 50,03%, 50,33%, 50,29%, 50,34% και 50,30% αντίστοιχα.
2.2.1.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Με στόχο την καλύτερη αποτύπωση της δημογραφικής φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης,
υπολογίζονται τρεις βασικοί δημογραφικοί δείκτες και συγκεκριμένα ο Δείκτης Γήρανσης, ο Δείκτης
Νεανικότητας και ο Δείκτης Εξάρτησης.
Α. Ο Δείκτης Γήρανσης17 εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσμού μετατοπίζεται από τη βάση
της πληθυσμιακής πυραμίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γηρασμένος είναι ο πληθυσμός και
κατά πόσο μια περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού της. Πιο συγκεκριμένα
ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος των ατόμων 65+ ετών, προς τον πληθυσμό των παιδιών ηλικίας 017 ετών, αποτελεί δηλαδή τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 65+ ετών που αναλογεί σε 100 παιδιά.
Στην περιοχή παρέμβασης η τιμή του εν λόγω δείκτη είναι 90,4%, κινείται δηλαδή στο ίδιο επίπεδο
με τον αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (89,7%) και 50 σχεδόν μονάδες χαμηλότερα από
το σύνολο της χώρας (135,8%)18. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πεδίο της γήρανσης του πληθυσμού η ΠΠ,
όπως και η Κρήτη στο σύνολό της παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα από το σύνολο της χώρας.
Συγκεκριμένα σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων σε 11 από τις 27 Δ.Ε. ο δείκτης αυτός κυμαίνεται
κάτω
από
το
100%
με
τις
περιπτώσεις
των
Δ.Ε.
Σούδας
και
Ασή Γωνιάς να βρίσκονται στα άκρα (41,69% και 98,18% αντίστοιχα). Σε 10 από τις 27 Δ.Ε. η τιμή του
δείκτη βρίσκεται ανάμεσα στο 107,59% (Δ.Ε. Λαππαίων) και το 184,82% (Δ.Ε. Μουσούρων). Τέλος σε
6 από τις 27 Δ.Ε. της περιοχής παρέμβασης ο δείκτης είναι μεγαλύτερος του 200% με τις Δ.Ε.
Ανατολικού Σελίνου και Ιναχωρίου να παρουσιάζουν το εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα καθώς
ο δείκτης ανέρχεται στο 370,75% και 442,53% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται από 23,85%
(Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά) έως 1433,33% στην περίπτωση της
Τοπικής Κοινότητας Κακοπτέρου (Δ.Ε. Βουκολιών). Συγκεκριμένα, στο 28,87% του συνόλου των
Τοπικών Κοινοτήτων ο εν λόγω δείκτης είναι κάτω από 100%, στο 29,9% των ΤΚ ο δείκτης
κυμαίνεται από 101% έως 200% και στο 25,26% των ΤΚ βρίσκεται ανάμεσα στο 201% με 400%.
Δυσχερέστερη δημογραφική εικόνα με δείκτη γήρανσης άνω του 401% παρουσιάζει το 10,31% του
συνόλου των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης, με τις Τοπικές Κοινότητες Ροδοβανίου (Δ.Ε. Ανατολικού
17

Δ. Γήρανσης : (πληθυσμός 65+ / πληθυσμό 0-14 ετών) Χ 100. Βλ: Β. Κοτζαμάνης, ‘’Λεξικό δημογραφικών όρων’’,
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf. Εν προκειμένω, ο δείκτης υπολογίστηκε με την ηλικιακή ομάδα
0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
18 Δείκτης γήρανσης σε επίπεδο χώρα το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ).
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Σελίνου), Σαρακήνας (Δ.Ε. Πελεκάνου) και Κακοπτέρου (Δ.Ε. Βουκολιών) να παρουσιάζουν τις
μεγαλύτερες τιμές και συγκεκριμένα 900%, 1066,67% και 1433,33 αντίστοιχα. Τέλος, από τις
υπόλοιπες 11 Τοπικές Κοινότητες (5,67% του συνόλου) σε 3 από αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία της
απογραφής του 2011 δεν υπήρχαν άτομα της ηλικιακής ομάδας 0-17 ετών και συγκεκριμένα στην
Τ.Κ. Σκάφης (Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου), Πλατυβόλας (Δ.Ε. Κεραμιών) και Βοθιανών (Δ.Ε. Πελεκάνου),
ωστόσο το έντονο πρόβλημα γήρανσης επιβεβαιώνεται και από το μέσο όρο ηλικίας στις κοινότητες
αυτές (70 έτη, 70,5 έτη και 58,1 αντίστοιχα). Στις υπόλοιπες 8 Τοπικές Κοινότητες όπου ο δείκτης
γήρανσης δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί (λόγω στατιστικού απορρήτου) σε 2 από αυτές ο μέσος
όρος ηλικίας ανέρχεται στα 67,4 έτη (Τ.Κ. Στροβλών της Δ.Ε. Ιναχωρίου και Σασάλου της Δ.Ε.
Μυθύμνης), ενώ στις υπόλοιπες Τ.Κ. ο μέσος όρος ηλικίας κυμαίνεται από 48, 4 έως 58,5 έτη.
Β. Ο Δείκτης Νεανικότητας19, δηλαδή το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-17 ετών στο συνολικό
πληθυσμό, ανέρχεται σε 16,3%, δύο μονάδες δηλαδή χαμηλότερος του δείκτη σε επίπεδο
Περιφέρειας (18,7%), γεγονός αρνητικό για την δημογραφική εικόνα της ΠΠ.
Αναλυτικότερα, σε 14 από τις 27 Δ.Ε. της περιοχής παρέμβασης ο δείκτης νεανικότητας είναι
μεγαλύτερος του 20% με τη Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά να παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή (24,76% ) και
τη Δ.Ε. Λαππαίων τη χαμηλότερη (20,22%). Από την άλλη, σε 11 Δ.Ε. ο εν λόγω δείκτης κυμαίνεται
από 16,82% στην περίπτωση της Δ.Ε. Πλατανιά, έως 14,49% στην περίπτωση της Δ.Ε. Καντάνου, ενώ
οι Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου και Ιναχωρίου εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη και
συγκεκριμένα 10,61% και 9,90% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στην πλειοψηφία τους (51,03%) η τιμή του εν λόγω
δείκτη βρίσκεται ανάμεσα στο 10% με 20%, ενώ στο 31,96% του συνόλου των Τ. Κ. η τιμή του δείκτη
είναι μεγαλύτερη του 20% με υψηλότερη αυτή στην Τ.Κ. Καλονύκτου (36,94%) της Δ.Ε. Νικηφόρου
Φωκά. Αντίθετα στο 12,89% των Τ.Κ. ο δείκτης νεανικότητας είναι μικρότερος του 10% με
χαμηλότερες τιμές αυτές των Τ.Κ. Ροδοβανίου της Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου (4.88%), Κόκκινου
Χωριού της Δ.Ε. Βάμου (4,78%) και Κακοπτέρου της Δ.Ε. Βουκολιών (3.37%), ενώ σε 3 Τ.Κ. όπως έχει
ήδη αναφερθεί ο δείκτης νεανικότητας είναι μηδενικός (Τ.Κ. Σκάφης, Πλατυβόλας και Βοθιανών).
Γ. Ο Δείκτης Εξάρτησης20 δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (18-64 ετών)
από το γεροντικό και το νεανικό πληθυσμό (65+ και 0-17 ετών αντίστοιχα). Ο αναλογών δηλαδή
αριθμός των εξαρτημένων μελών (παιδιών και ηλικιωμένων) επί 100 ατόμων παραγωγικής ηλικίας.
Ο εν λόγω δείκτης στην ΠΠ καταγράφει ποσοστό 70,4%, είναι δηλαδή αρκετά υψηλότερος από τον
αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (59,7%), καθώς και του συνόλου της χώρας (53,7%)21. Σε

19

Δ. Νεανικότητας: (πληθυσμός 0-14 ετών / σύνολο πληθυσμού) Χ 100. Βλ: Β. Κοτζαμάνης, ‘’Λεξικό δημογραφικών όρων’’,
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf. Εν προκειμένω, ο δείκτης υπολογίστηκε με την ηλικιακή ομάδα
0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
20 Δείτης Εξάρτησης (πληθυσμός 0-14 ετών) + (πληθυσμός 65+) / (πληθυσμό 15-64 ετών) Χ 100): α) των ατόμων ηλικίας 014 ετών και 65+ ετών προς τον πληθυσμό ατόμων εργάσιμης ηλικίας 15-64 ετών ή ακόμη β) των ατόμων ηλικίας 0-19 ετών
και 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ατόμων ηλικίας 20-64 ετών (δυνητικά ενεργών ατόμων). Βλ.: Β. Κοτζαμάνης,
‘’Λεξικό
δημογραφικών
όρων’’,
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf.
Εν
προκειμένω, ο δείκτης υπολογίστηκε με την ηλικιακή ομάδα 0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ
για το 2011.
21 Δείκτης εξάρτησης σε επίπεδο χώρας το 2013, βλ. ΕΛΛΑΣ με αριθμούς, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2015, ΕΛΣΤΑΤ.
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επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων οι τιμές του δείκτη παραμένουν υψηλότερες του εθνικού και
κυμαίνονται από 48,86% (Δ.Ε. Ακρωτηρίου) έως 115,97% στην Δ.Ε. Ιναχωρίου, η οποία είναι και η
μοναδική περίπτωση που η τιμή του δείκτη ξεπερνάει το 100%. Μαζί με τον δείκτη νεανικότητας
λοιπόν, ο εν λόγω δείκτης επιβεβαιώνει την αρνητική δημογραφική εικόνα της ΠΠ, με χαμηλά
ποσοστά νεανικού πληθυσμού και έντονη εξάρτηση του ΟΕΠ (18-64) από τον οικονομικά μη ενεργό
(0-17 και 65+).
Σε επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων η Τ.Κ Μάλεμε της Δ.Ε. Πλατανιά και η Δ.Κ. Κουνουπιδιανών (Δ.Ε.
Ακρωτηρίου) παρουσιάζουν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης (42,86% και 45,22% αντίστοιχα).
Στο σύνολο των Τ.Κ. στο 19,59% ο εν λόγω δείκτης είναι μεγαλύτερος του 100% με τις Τ.Κ Σκάφης
(Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου), Δρακόνας (Δ.Ε. Κεραμιών) και Σαρακήνας (Δ.Ε. Πελεκάνου) να εμφανίζουν
τους υψηλότερους δείκτες και συγκεκριμένα 247,62%, 270% και 318,18% αντίστοιχα, αποτελώντας
ωστόσο τις μοναδικές περιπτώσεις22 στην περιοχή παρέμβασης όπου ο δείκτης ξεπερνάει το 200%.
2.2.1.5 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Το ποσοστό των ατόμων της ΠΠ που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (1,5%) είναι λίγο
χαμηλότερο από το αντίστοιχο στο σύνολο της Κρήτης (1,83%). Η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων της εξεταζόμενης περιοχής είναι απόφοιτοι στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (όπως
και σε επίπεδο Περιφέρειας), ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εντοπίζονται σε
πέραν από την Δήμο Χανίων, στις ΔΕ Νικηφόρου Φωκά, Βάμου, Φρε, Πελεκάνου, Καντάνου,
Πλατανιά, Κολυμβαρίου και ανέρχονται συνολικά σε 220 άτομα (0,18% του πληθυσμού της ΠΠ).
Σ’ ότι αφορά τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, ο Δήμος Χανίων καταγράφει το μεγαλύτερο
ποσοστό23, ενώ ο το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει ο Δήμος Σφακίων (3,8%). Αντίστοιχη είναι η
εικόνα και σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείου, αλλά και σ’ ότι αφορά τους κατόχους
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Τέλος, τα μεγαλύτερα ποσοστά αναλφαβητισμού,
εντοπίζονται στις ΔΕ Κεραμίων (6,7%) και Ασή Γωνιάς (7,7%), ενώ η ΔΕ (και Δήμος) με το υψηλότερο
ποσοστό αναλφάβητων εμφανίζεται η ΔΕ Γαύδου (3,2%) με μικρή όμως διαφορά από τις υπόλοιπες
περιοχές της ΠΠ. Παρά ταύτα, η ΔΕ Γαύδου, καταγράφει παράλληλα από τα υψηλότερα ποσοστά
πτυχιούχων ανωτάτων σχολών (8,5%), λίγο πιο κάτω από τις ΔΕ Βάμου (8,9%), Νέας Κυδωνίας (9,7%)
και Ακρωτηρίου (12,3%).
2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.2.2.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΠ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ), 2001-2011:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ, ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ.
Από το 2001 έως το 2008 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το συνολικό ΑΕΠ αυξάνεται σταδιακά
φτάνοντας στα 3.005 εκατ. ευρώ το 2008, όπου συνεχίζοντας να συμβαδίζει με την εξέλιξη του ΑΕΠ

22

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση το σύνολο των καταγεγραμμένων ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα
λόγω στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στην κατανομή που εμφανίζεται για 116.822 άτομα έναντι του συνόλου των ατόμων
στην περιοχή παρέμβασης ήτοι 117.068). Ειδικότερα στην συγκεκριμένη περίπτωση σε 9 Τοπικές Κοινότητες (ήτοι στο
4,64% του συνόλου των Τ.Κ.) δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη λόγω στατιστικού απορρήτου.
23 Στον υπολογισμό έχουμε αφαιρέσει τη ΔΕ Χανίων.
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τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης αρχίζει σταδιακά να μειώνεται
φτάνοντας στα 2.254 εκατ. ευρώ το 2013 (σε τρέχουσες τιμές). Μάλιστα μεταξύ του 2012 και 2013
σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη (4,41%)
ξεπερνώντας κατά πολύ τη μεταβολή του ΑΕΠ σε επίπεδο Κρήτης (-0,16%) όχι όμως και σε εθνικό
επίπεδο (-5,66%). Ωστόσο, σε όλη τη χρονική περίοδο 2001-2013 το ΑΕΠ στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων παραμένει το δεύτερο υψηλότερο στην Κρήτη, συμμετέχοντας το 2013 κατά 25,53% στο
συνολικό ΑΕΠ σε επίπεδο Κρήτης και κατά 1,25% στο εθνικό ΑΕΠ.
Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από 1.078 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) το
2001 ανέρχεται σε 1.471 εκατ. ευρώ το 2008, με διάφορες αυξομειώσεις κατά τη δεδομένη χρονική
περίοδο, ακολουθώντας έπειτα μια σταδιακά καθοδική πορεία φτάνοντας στα 1.171 εκατ. ευρώ το
2013. Ωστόσο, μεταξύ 2012 και 2013 σημείωσε μια μικρή μείωση της τάξεως του 0,02%
συμμετέχοντας το 2013 κατά 13,26% και 0,65% στο συνολικό ΑΕΠ σε επίπεδο Κρήτης και χώρας
αντίστοιχα.
Αναφορικά με το κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κατά το
διάστημα 2001- 2008 αυξάνεται από 12.880 εκατ. ευρώ το 2001 σε 19.509 εκατ. ευρώ το 2008 (με
μια μείωση από 16.745 εκατ. ευρώ το 2004 σε 16.672 εκατ. ευρώ το 2005) ενώ από το 2009 αρχίζει
να μειώνεται σταδιακά φτάνοντας στα 14.248 εκατ. ευρώ το 2013. Ειδικότερα το διάστημα 2012 –
2013 σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη (-4,54%),
ξεπερνώντας την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Κρήτης (0,28%) αλλά όχι και αυτή σε εθνικό επίπεδο
(4,97%). Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2001 – 2013) το κατά κεφαλή ΑΕΠ
στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι κατά κύριο λόγο το υψηλότερο σε επίπεδο Περιφερειακών
Ενοτήτων στην Κρήτη με εξαίρεση τα έτη 2001, 2002, 2005, 2008 και 2013 που αποτελούσε το
δεύτερο υψηλότερο.
Αντίθετα το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενώ από το 2001 έως το 2005
ήταν είτε το υψηλότερο (έτη 2201, 2002 και 2005) είτε το δεύτερο υψηλότερο (τα έτη 2003 και
2004), από το 2006 και μετά κατέχει σταθερά την χαμηλότερη θέση σε επίπεδο Περιφερειακών
Ενοτήτων στην Κρήτη. Αναλυτικότερα, από 13.890 εκατ. ευρώ το 2001 ανέρχεται σε 17.511 εκατ.
ευρώ το 2008 (με μια μείωση από 17.101 εκατ. ευρώ το 2005 σε 16.604 εκατ. ευρώ το 2006) όπου
αρχίζει να σημειώνει καθοδική πορεία φτάνοντας στα 13.475 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μια
μείωση της τάξεως του 0,19% μεταξύ των ετών 2012 – 2013, μικρότερη δηλαδή από αυτήν σε
επίπεδο Κρήτης και χώρας.
Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε τρέχουσες τιμές) στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, από το 2001 μέχρι το 2008 ακολουθεί ανοδική πορεία φτάνοντας από 1.659 (2001) εκατ.
ευρώ σε 2.655 εκατ. ευρώ (2008) ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση φτάνοντας
στα 1.999 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα στην ΠΕ Ρεθύμνου το σημείο καμπής της ΑΠΑ έπειτα από
την ανοδική πορεία που παρουσίασε από το 2001 (με μια μικρή μείωση μεταξύ των ετών (2005 –
2006) ήταν το 2009 όπου από 960 εκατ. ευρώ το 2001 έφτασε στα 1.303 εκατ. ευρώ το 2009 και στη
συνέχεια μειώθηκε σταδιακά φτάνοντας στα 1.035 εκατ. ευρώ το 2012 για να σημειώσει μια μικρή
άνοδο το 2013 αγγίζοντας τα 1.039 εκατ. ευρώ.
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Αναφορικά με την ΑΠΑ ανά κλάδο τόσο στην ΠΕ Χανίων όσο και στην ΠΕ Ρεθύμνου όλοι οι κλάδοι
κατά τη διάρκεια 2001 – 2013 σημείωσαν αυξομειώσεις με εντονότερες αυτές του κλάδου των
κατασκευών (ΣΤ) στην περίπτωση της ΠΕ Χανίων και στην περίπτωση της ΠΕ Ρεθύμνου των κλάδων:
ΣΤ) κατασκευές, Ζ,Η,Θ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
μεταφορές και αποθήκευση, υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και Α) Γεωργία, δασοκομία και
αλιεία. Επιπλέον, στην ΠΕ Χανίων 4 κλάδοι σημείωσαν μείωση το 2013 σε σχέση με το 2012 και
συγκεκριμένα οι κλάδοι: Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, ΣΤ) Κατασκευές, Ι) Ενημέρωση και
επικοινωνία και Ξ,Ο,Π) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία & κοινωνική μέριμνα, ωστόσο μόνο στην περίπτωση των 2 πρώτων η
μείωση αυτή έχει οδηγήσει σε ποσά μικρότερα του 2001. Τέλος στην ΠΕ Ρεθύμνου το 2013 σε
σύγκριση με το 2012 με εξαίρεση τους κλάδους: Ζ,Η,Θ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων, μεταφορές και αποθήκευση, υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης, Μ,Ν)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες και Ρ,Σ,Τ,Υ) Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ, δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών κτλ, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών, που σημείωσαν αύξηση οι υπόλοιποι
κλάδοι παρουσίασαν μείωση ωστόσο μόνο οι κλάδοι: Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία και ΣΤ)
κατασκευές σημείωσαν ποσά μικρότερα των αντίστοιχων του 2001.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ενδεικτικά η ΑΠΑ (σε εκατομμύρια ευρώ – τρέχουσες
τιμές) για τα έτη 2001, 2012 και 2013 ανά κλάδο καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων
το 2013 στην συνολική ΑΠΑ της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και σε επίπεδο Κρήτης.
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Πίνακας 2-3: ΑΠΑ ανά κλάδο σε Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2013)

2001

2012*

2013*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ (2013)

155,22

102,61

101,75

5,09%

1,30%

122,10

206,64

212,15

10,61%

2,71%

Κατασκευές

165,15

99,26

50,32

2,52%

0,64%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ, μεταφορές &
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

578,94

661,05

666,60

33,34%

8,51%

Ενημέρωση και επικοινωνία

22,46

31,33

28,26

1,41%

0,36%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

35,13

52,94

56,07

2,80%

0,72%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

127,92

309,93

285,34

14,27%

3,64%

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές /υποστηρικτικές
δραστηριότητες

65,31

60,96

66,74

3,34%

0,85%

Δημόσια διοίκηση,άμυνα,κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία &
κοινωνική μέριμνα

333,32

468,64

434,51

21,73%

5,55%

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών κτλ,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών

53,48

90,66

97,52

4,88%

1,25%

Συνολική ΑΠΑ ΠΕ Χανίων

1.659,04

2.084,02

1.999,25

100%

25,53%

Συνολική ΑΠΑ Κρήτη

6.720,96

7.817,19

7.831,93

ΚΛΑΔΟΙ / ΕΤΗ

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία,
λατομεία,
βιομηχανία,
ρεύμα/φ.
λυμάτων/διαχείριση αποβλήτων & εξυγίανση

αέριο/νερό

κτλ

επεξεργασία

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
* προσωρινά στοιχεία
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ / ΕΤΗ

2001

2012*

2013*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ
ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(2013)

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

130

63,73

61,03

5,88%

0,78%

61

68,63

67,39

6,49%

0,86%

Κατασκευές

85

60,71

60,26

5,80%

0,77%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ, μεταφορές &
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

389

359,37

391,75

37,72%

5,00%

Ενημέρωση και επικοινωνία

11

15,50

13,84

1,33%

0,18%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

18

31,08

27,17

2,62%

0,35%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

83

193,08

177,98

17,14%

2,27%

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές /υποστηρικτικές
δραστηριότητες

26

29,34

35,64

3,43%

0,46%

Δημόσια διοίκηση,άμυνα,κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία & κοινωνική
μέριμνα

119

171,98

161,35

15,54%

2,06%

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών κτλ,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών

37

41,73

42,16

4,06%

0,54%

Συνολική ΑΠΑ ΠΕ Ρεθύμνου

960

1.035

1.039

100%

13,26%

6.721

7.817

7.832

Ορυχεία,
λατομεία,
βιομηχανία,
ρεύμα/φ.
λυμάτων/διαχείριση αποβλήτων & εξυγίανση

Συνολική ΑΠΑ Κρήτη

αέριο/νερό

κτλ

επεξεργασία

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ * προσωρινά στοιχεία
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ (2013)

2.2.2.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ, ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ) 2001-2011
Συνολική
Τα ποσοστά απασχόλησης στη περιοχή παρέμβασης, παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με την
Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα το ποσοστό των απασχολούμενων στην ΠΠ24 (85%), είναι το
ίδιο με την ΠΕ Χανίων (85%) και λίγες μονάδες υψηλότερο από την Περιφέρεια (83,6%). Το ίδιο
συμβαίνει και με το ποσοστό ανεργίας της ΠΠ (14,69%), που ταυτίζεται με αντίστοιχες τιμές της
ΠΕ (14,75%%) και κινείται λίγες μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας
(16,3%). Συνολικά λοιπόν, η ΠΠ παρουσιάζει λίγο ευμενέστερη εικόνα από την Περιφέρεια
Κρήτης, στο πεδίο της απασχόλησης και της ανεργίας.
Σε επίπεδο Δήμων τη μεγαλύτερη τιμή σε ποσοστό απασχολούμενων καταγράφουν οι Δήμοι
Σφακίων (89%) και Καντάνου-Σελίνου (87,5%) στα νότια της ΠΕ Χανίων, Δήμοι οι οποίοι
παρουσιάζουν τη δυσμενέστερη εικόνα στον δημογραφικό τομέα (βλ. παραπάνω), ενώ στον
τομέα της απασχόλησης και της ανεργίας παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τις την ΠΕ Χανίων
και την ΠΠ συνολικά. Οι υπόλοιποι Δήμοι ακολουθούν κι αυτοί με μικρή διαφορά (Δήμος Χανίων
84,7%, Δήμος Αποκορώνου 85,3%, Δήμος Γαύδου 85%, Δήμος Κισσάμου 86,5%, Δήμος Πλατανιά
85%). Ίδια είναι και η πυραμίδα της ανεργίας στους επτά Δήμους της ΠΠ, με τους Δήμος Σφακίων
(11%) και Καντάνου-Σελίνου (12,4%) να σημειώνουν τις χαμηλότερες τιμές ανεργίας και τους
υπόλοιπους να καταγράφουν λίγο μεγαλύτερα ποσοστά (13-15%).
Σε επίπεδο ΔΕ, η εικόνα της απασχόλησης είναι παρόμοια σε όλη τη ΠΠ, με τη διαφορά του
πρώτου και του τελευταίου να ανέρχεται σε 9 ποσοστιαίες μονάδες. Τις υψηλότερες τιμές στους
απασχολούμενους καταγράφουν οι ΔΕ Φοίνικα (90,5%) της ΠΕ Ρεθύμνου, Πελεκάνου (89,3%),
Μουσούρων (89,2%), Σφακίων (88,9%) και Γεωργιούπολεως (88,4%) της ΠΕ Χανίων, αλλά και εδώ
οι υπόλοιπες ΔΕ ακολουθούν με μικρή διαφορά πάνω από το όριο του 80% (80-87%). Αντιστοίχως
στο πεδίο της ανεργίας, τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων συγκεντρώνουν οι ΔΕ Ασή Γωνιάς (19%),
Ελευθερίου Βενιζέλου (18,3%), Αρμένων (17,4%), Κολυμβαρίου (17,3%), με τις υπόλοιπες να
κυμαίνονται μεταξύ 9-16%. Οι λιγότεροι άνεργοι λοιπόν, εμφανίζονται στις ΔΕ που παρουσιάζουν
τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης (ΔΕ Φοίνικα, Πελεκάνου, Μουσούρων, Σφακίων και
Γεωργιουπόλεως). Από τις παραπάνω ΔΕ, μόνο μία (ΔΕ Γεωργιουπόλεως) ανήκει στο βόρειο
τμήμα της ΠΠ.
Βλέπουμε ότι σε επίπεδο ΔΕ, οι ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ βορρά και νότουενδοχώρας της ΠΠ, δεν αποτυπώνονται κατ’ ευθεία αναλογία στο πεδίο της απασχόλησης˙ πέρα
από τις μικρές ποσοστιαίες διαφορές στον αριθμό απασχολουμένων και ανέργων μεταξύ των ΔΕ
και των Δήμων της ΠΠ, παρατηρούμε ότι οι πιο ευνοικές τιμές καταγράφονται στην ενδοχώρα και
στον νότο (Δήμοι Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου, ΔΕ Φοίνικα, Πελεκάνου, Μουσούρων,
Σφακίων).
Σε επίπεδο ΔΚ/ΤΚ, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης κοντά στο 95% συγκεντρώνουν οι
Κοινότητες Σούγιας (96,3%), Βουτά (93,6%) του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Πλατάνου (93%),
24

Απασχολούμενοι διά του συνόλου του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού.
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Τοπολίων (93,7%) του Δήμου Κισσάμου, στη ΠΕ Χανίων και Μαριού (93,7%), Μύρθιου (95,2%)
στη ΔΕ Φοίνικα, Αγίου Κωνσταντίνου (93,8%) στη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά και Μυριοκεφάλων
(94,3%) στη ΔΕ Λαππαίων, της ΠΕ Ρεθύμνου. Πάνω από το όριο του 90% κινούνται επίσης οι
Κοινότητες Κάμπων (του Δήμου Χανίων), Εμπροσνέρου, Γεωργιουπόλεως (του Δήμου
Αποκορώνου), Καλουδιανών, Περιβολακίων Φαλενιανών (του Δήμου Κισσάμου),
Ξαμουδοχωρίου, Βουβών, Επισκοπής, Λάκκων, Φουρνέ, Ψαθογιάννου (του Δήμου Πλατανιά),
Ανωπόλεως (του Δήμου Σφακίων) στη ΠΕ Χανίων και Αγίου Βασιλείου, Σαιτουριών από την ΠΕ
Ρεθύμνου. Οι παραπάνω Κοινότητες παρουσιάζουν και τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Στις
υπόλοιπες Κοινότητες της ΠΠ, το ποσοστό απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ 80-90%.
Οι χαμηλότερες τιμές απασχόλησης κάτω από το όριο του 80%, αλλά και τα μεγαλύτερα ποσοστά
ανεργίας (άνω του 20%), εντοπίζονται στις Κοινότητες Μουζουρά, Κοντοπούλων, Μαλάξας (του
Δήμου Χανίων), Νέου Χωριού Αποκορρώνου, Ξηροστερνίου, Πεμονίων (του Δήμου Αποκορώνου),
Πλεμενιανών (του Δήμου Καντάνου-Σελίνου), Βλάτους, Βουλγάρω (του Δήμου Κισσάμου),
Βρυσών Κυδωνίας, Μοδίου, Χρυσαυγής, Νοχιών, Σπηλιάς (του Δήμου Πλατανιά) στη ΠΕ Χανίων
και Ρουστίκων, Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Αρχοντικής, Καρωτής, Κάτω Πόρου στη ΠΕ Ρεθύμνου.
Τέλος, τη δυσμενέστερη εικόνα σε επίπεδο απασχόλησης και ανεργίας (28,5% και 71,4%
αντίστοιχα), έχει η Κοινότητα Βασιλοπούλου της ΔΕ Κολυμβαρίου (Δήμος Πλατανιά), η οποία
αποτελεί και την μόνη Κοινότητα της ΠΠ, με περισσότερους ανέργους απ’ ότι απασχολούμενους.
Απασχόληση κατά κλάδο
Ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων στην ΠΠ, είναι ο κλάδος υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και εστίασης (14,9%), δεύτερος ο κλάδος του εμπορίου (14,9%) και τρίτος,
ο κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας (14,8%). Τέλος, με χαμηλά ποσοστά καταγράφονται
οι κλάδοι της μεταποίησης (5,2%) και των κατασκευών (6,8%).
Σε επίπεδο Δήμων, πρώτοι στον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης,
αναδεικνύονται οι Δήμοι Αποκορώνου (20,7%) και Γαύδου (19,1%), ακολουθούν οι υπόλοιποι
Δήμοι με ποσοστά μεταξύ 9,5% και 16%, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό απασχολούμενων στον ίδιο
κλάδο εμφανίζει ο Δήμος Κισσάμου (4%). Στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, ο Δήμος
με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων είναι με διαφορά ο Δήμος Σφακίων με πάνω από
τους μισούς απασχολούμενους (56%) να εργάζονται στον εν λόγω κλάδο. Υψηλά ποσοστά
απασχόλησης (20-38%) στον κλάδο, εμφανίζουν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της ΠΠ, με εξαίρεση τον
Δήμο Χανίων, στον οποίον μόνο το 4% των απασχολούμενων, ασχολείται με τη γεωργία,
δασοκομία, αλιεία. Στον κλάδο του εμπορίου, υψηλό ποσοστό απασχόλησης (18,7%) εμφανίζει ο
Δήμος Χανίων, στον οποίον ο συγκεκριμένος κλάδος είναι και ο κυρίαρχος σε αριθμό
απασχολούμενων. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στους Δήμους Γαύδου, ΚαντάνουΣελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά (9-12%), ενώ σχετικά χαμηλά ποσοστά παρατηρούμε στον Δήμους
Αποκορώνου και Σφακίων (6-7%).
Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι κλάδοι μεταποίησης και κατασκευών, με αξιοσημείωτη
περίπτωση τον Δήμο Γαύδου που απασχολεί 11,7% των εργαζομένων του στον κλάδο των
κατασκευών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΠΠ (6,8%).
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Σε επίπεδο ΔΕ, ο κλάδος υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κυμαίνεται χονδρικά
μεταξύ 9-20%, με εξαίρεση τις ΔΕ Γεωργιουπόλεως (44,4%) και Νέας Κυδωνίας (25,7%) και
Φοίνικα (29,7%) που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, καθώς και τις ΔΕ Κεραμίων, Αρμένων,
Καντάνου, Κισσάμου, Μυθήμνης και Μουσούρων, που καταγράφουν χαμηλά ποσοστά στον
κλάδο (1-7%). Στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, υψηλά ποσοστά (30-60%)
καταγράφονται στις ΔΕ Ασή Γωνιάς, Φρε, Πελεκάνου, Ανατολικού Σελίνου, Καντάνου, Κισσάμου,
Ιναχωρίου, Μυθήμνης, Μουσούρων, Σφακίων, που αποτελούν ως επί το πλείστον ορεινές
περιοχές. Από την άλλη, χαμηλά ποσοστά στον κλάδο (1-7%), εντοπίζονται μόνο στις ΔΕ του
Δήμου Χανίων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθούν τρεις κατηγορίες ΔΕ που αφορούν τη σχέση μεταξύ του
κλάδου γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας και υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης: στην
πρώτη κατηγορία, ανήκει ένας αριθμός ΔΕ που καταγράφουν ικανοποιητικά ποσοστά και στους
δύο κλάδους25 παρουσιάζοντας μια σχετική ισορροπία στη κατανομή των απασχολούμενων, ενώ
στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν ΔΕ που εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δύο
κλάδων με μεγάλο αριθμό απασχολούμενων στη γεωργία και μικρό στις υπηρεσίες παροχής
καταλυμάτων και εστίασης26.
Σ’ ότι αφορά το εμπόριο, οι τιμές κυμαίνονται για τις περισσότερες ΔΕ μεταξύ 6-14%, με εξαίρεση
τις ΔΕ του Δήμου Χανίων και τη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά που καταγράφουν υψηλά ποσοστά
απασχόλησης στον κλάδο (17-22%). Στους κλάδους της μεταποίησης και των κατασκευών, τα
ποσοστά απασχόλησης είναι αρκετά χαμηλά (κάτω από 7%), με μοναδικές περιπτώσεις που
ξεχωρίζουν, τη ΔΕ Ασή Γωνιάς που σημειώνει ποσοστό 10,7% στη μεταποίηση και οι ΔΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου και Γαύδου με ποσοστό περίπου 11%.
Απασχόληση κατά τομέα
Στο διάστημα 2001-2011, στην ΠΠ, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε
σχεδόν στο μισό (-45,5%), μικρότερη μείωση καταγράφηκε στον δευτερογενή (-10%), ενώ
αντίθετα η απασχόληση στο τριτογενή τομέα, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 60%. Σήμερα,
οι απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα σε επίπεδο ΠΠ, ανέρχονται σε ποσοστό 69,3%, έναντι
16,2% στον πρωτογενή και 14,4% στον δευτερογενή.
Πρώτος σε ποσοστό εργαζομένων στον τριτογενή τομέα στην ΠΠ, έρχεται ο Δήμος Χανίων27
(79,7%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολούμενων στον τομέα καταγράφονται στους
Δήμους Σφακίων (36,9%) και Καντάνου-Σελίνου (44,2%), οι οποίοι αποτελούν τους μόνους
Δήμους της ΠΠ, όπου το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, είναι μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο στον τριτογενή. Στο πρωτογενή τομέα λοιπόν, η εικόνα αντιστρέφεται: οι Δήμοι
Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης (56,9% και 47%
αντίστοιχα), ενώ ο Δήμος Χανίων εμφανίζει τους λιγότερους απασχολούμενους σε όλη τη ΠΠ
(4,4%). Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως δείξαμε παραπάνω, οι Δήμοι Σφακίων
25

Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά, Φοίνικα, Ασή Γωνιά, Βάμου, Πελεκάνου, Ανατολικού Σελίνου, Πλατανιά, Βουκολιών
και Κολυμβαρίου.
26 Φρε, Κεραμίων, Καντάνου, Κισσάμου, Ιναχωρίου, Μυθήμνης και Μουσούρων.
27 Χωρίς τη ΔΚ Χανίων.
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και Καντάνου-Σελίνου, παρά τις χαμηλές του επιδόσεις στον τριτογενή τομέα, παρουσιάζουν τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και αντίστοιχα τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων σε όλη
την ΠΠ.
Σε επίπεδο ΔΕ, αξιοσημείωτες είναι οι μεταβολές στον τομέα απασχόλησης, που έλαβαν χώρα
στις ΔΕ του Δήμου Χανίων (Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας,
Σούδας, με εξαίρεση τη ΔΕ Κεραμίων) και στις ΔΕ Γεωργιουπόλεως, Βάμου και Νικηφόρου Φωκά,
το διάστημα 2001-2011. Οι εν λόγω ΔΕ λοιπόν, πέραν του ότι συγκεντρώνουν τις υψηλότερες
τιμές απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (68-84%), γνώρισαν μέσα σε μία δεκαετία τη
μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στον πρωτογενή (39-58% μείωση) εντός της ΠΠ.
Εξίσου αξιοσημείωτη, είναι και η περίπτωση της ΔΕ Γαύδου, η οποία παρουσιάζει και αυτή πολύ
μεγάλη μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή (54,4%), ταυτόχρονα με μία εντυπωσιακή
αύξηση της τιμής της απασχόλησης στον τριτογενή κατά 123,6%.
Οι ΔΕ που φαίνεται να διατηρούν σχετικά, τους απασχολούμενους του πρωτογενή παρά τη
μείωση, είναι οι ΔΕ Κισσάμου, Ιναχωρίου, Σφακίων, Ασή Γωνιάς και Φοίνικα, που παρουσιάζουν
τα χαμηλότερα ποσοστά μείωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή (9-16%). Να επισημάνουμε
ακόμα, ότι δεν υπάρχει καμία ΔΕ της ΠΠ, που να επιτυγχάνει αύξηση της απασχόλησης στο
πρωτογενή τομέα και αντίστοιχα καμία, που να σημειώνει μείωση των τιμών στον τριτογενή, τη
δεκαετία 2001-2011.
Σχετικά με τον δευτερογενή τομέα, στην ΠΠ εντοπίζονται αρκετές ΔΕ, οι οποίες σημειώνουν
αύξηση της απασχόλησης, με υψηλότερους δείκτες μεταβολής στις ΔΕ Ανατολικού Σελίνου
(163,5%), Καντάνου (61,3%) και Βουκολιών (44,2%). Εν γένει, οι ΔΕ με τα υψηλότερα ποσοστά
απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα (15-20%), είναι οι ΔΕ Λαππαίων, Αρμένων, Βάμου,
Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κισσάμου, Κρυονερίδας, Μυθήμνης, Σούδας και Γαύδου. Σε
επίπεδο Δήμων τώρα, οι τιμές κινούνται σε πιο στενά όρια (9-15%), με εξαίρεση τον Δήμο
Σφακίων που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον τομέα(6%).
Τα στοιχεία της απασχόλησης στις δύο Π.Ε. (συνολικά, κατά κλάδο, κατά τομέα) και η παράλληλη
εξέταση των πληθυσμιακών μεταβολών της ΠΠ, μας δείχνει ότι η εικόνα της ΠΠ στους
προαναφερθέντες τομείς προσιδιάζει σε αυτή της Περιφέρειας Κρήτης και σε περιπτώσεις
φαίνεται καλύτερη. Τα δεδομένα, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η μείωση της
απασχόλησης στον πρωτογενή, οφείλεται τόσο στο φαινόμενο της τριτογενοποίησης της τοπικής
οικονομίας όσο και την συγκέντρωση του πληθυσμού της ΠΠ στα οικιστικά κέντρα του βορείου
κομματιού των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται (πέρα από τις πόλεις των
Χανίων και του Ρεθύμνου που βρίσκονται εκτός ΠΠ), μεγαλύτερα και μικρότερα οικιστικά κέντρα
(ημιαστικά κατά κύριο λόγο28) που είτε εφάπτονται στα όρια των πόλεων των Χανίων και του
Ρεθύμνου (Σούδα, Κουνουπιδιανά, Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσος, Βιολί
Χαράκι), είτε βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από αυτές (Κολυμβάρι, Καλύβες, Πλατανιάς,
Πιθάρι, Γεράνι, Πρινές) με εξαίρεση τη Κίσσαμο (που αποτελεί το πιο απομακρυσμένο από την

28

Κοινότητες πληθυσμό από 2.000 έως 9.999 κατοίκους, Ι. Νικολαίδης (ΕΛΣΤΑΤ), Σχέδιο δειγματοληψίας κύριας
έρευνας, PIAAC GREECE (MS).
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πόλη των Χανίων, πληθυσμιακό κέντρο του βορείου κομματιού της ΠΠ). Η Κίσσαμος δηλαδή
αυξάνει τον πληθυσμό της, παρότι έχει απόσταση άνω των 40 χλμ. από την πόλη των Χανίων.
Είναι εμφανές, ότι στο πεδίο μεταβολής του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα, το βόρειο
τμήμα της ΠΠ σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή και την
μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή. Συνδυάζοντάς το παραπάνω με τη
πληθυσμιακή αύξηση του εν λόγω κομματιού, συμπαιρένουμε ότι αύξηση του αριθμού των
απασχούμενων στον τομέα των υπηρεσιών, συνδέεται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού του
βόρειου κομματιού της ΠΠ.
2.2.2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (2001-2011)
Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός στην ΠΠ, ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 42% (49.202 άτομα).
Απ’ αυτούς, το 83,5% είναι απασχολούμενοι και το 14,7% άνεργοι. Το διάστημα 2001-2011, ο
ΟΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 12%, νούμερο αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο
Περιφέρειας (4%), ενώ φαίνεται να παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με το
σύνολο της χώρας, όπου ο ΟΕΠ σημειώνει μικρή μείωση (1%).
Σε επίπεδο Δήμων29, ο Δήμος Γαύδου εμφανίζει μία πάρα πολύ θετική εικόνα αυξάνοντας τον
ΟΕΠ πάνω από 100%, ενώ αντιθέτως, άσχημα δείχνουν τα πράγματα για τον Δήμο Σφακίων που
σημειώνει μείωση του ΟΕΠ του κατά 34%. Σε επίπεδο ΔΕ, οι μεγαλύτερες τιμές εντοπίζονται στο
βόρειο τμήμα της ΠΕ Χανίων, ήτοι στις ΔΕ Νέας Κυδωνίας (52%), Νικηφόρου Φωκά (46%),
Πλατανιά (40%) και Σούδας (39%), ενώ υψηλή μείωση του ΟΕΠ τους (25% και πάνω)
καταγράφουν οι ΔΕ Μουσούρων (25%), Ιναχωρίου (33%), Μυθήμνης (34%), Σφακίων (34%),
Καντάνου (39%) και Κεραμίων (45%), η οποία χάνει σχεδόν τον μισό ΟΕΠ της. Παρά το γεγονός
ότι τόσο η ΠΠ όσο και η ΠΕ Χανίων καταγράφουν συνολικά αύξηση του ΟΕΠ τους (12% και 7%
αντίστοιχα), ένα μεγάλο κομμάτι των ΔΕ της ΠΠ, μειώνει τον ΟΕΠ του. Και εδώ, είναι εμφανής η
ψαλίδα μεταξύ βορείου και νοτίου τμήματος της ΠΠ, με τα ποσοστά να φαίνονται ευοίωνα για
τον βορρά και δυσοίωνα για τον νότο (με εξαίρεση τον Δήμο Γαύδου).
2.2.2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 30– ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (2001-2011) 31
Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής το
ποσοστό της ανεργίας το 2011 ανέρχεται στο 14,69% το οποίο είναι μικρότερο από το αντίστοιχο
ποσοστό στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης (16,36%) και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
(15,63%) αλλά μεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
(14,43%). Σε σύγκριση με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή
παρέμβασης φαίνεται να έχει αυξηθεί καθώς το 2001 ανερχόταν στο 10,70%.

29

Η σύγκριση γίνεται μόνο με τους Δήμους που κράτησαν την ίδια διοικητική σύνθεση μεταξύ 2001-2011.
Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τις απογραφές του 2001 και 2011.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα στοιχεία του 2011έχει πραγματοποιηθεί επεξεργασία στο βαθμό που επιτρέπει η αρχή
του στατιστικού απορρήτου.
31 Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τις απογραφές του 2001 και 2011,
στο βαθμό που επιτρέπει η αρχή του στατιστικού απορρήτου ειδικά για τα στοιχεία του 2011.
30
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Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία το ποσοστό της ανεργίας το
2011 είναι μεγαλύτερο από αυτό του 2001 με αξιοσημείωτες περιπτώσεις τις ΔΕ Κεραμιών και
Ανατολικού Σελίνου όπου το ποσοστό ανεργίας το 2011 ανέρχεται σε 15,56% και 16,09%
αντίστοιχα ενώ το 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,29% και 3,40%. Εξαίρεση αποτελούν
τέσσερις ΔΕ της περιοχής παρέμβασης όπου το ποσοστό ανεργίας το 2011 είναι μικρότερο από το
αντίστοιχο του 2001 και συγκεκριμένα στις ΔΕ Νέας Κυδωνίας (14,73% το 2011 και 15,49% το
2001), Γεωργιουπόλεως (11,54% και 13,77% αντίστοιχα), Πλατανιά (15,72% το 2011 και 19,28% το
2001) και Φοίνικα (9,47% και 11,90% αντίστοιχα). Στο πλαίσιο αυτό το ποσοστό ανεργίας το 2011
σε επίπεδο ΔΕ κυμαίνεται από 9,47% (ΔΕ Φοίνικα) έως από 19,01% (ΔΕ Ασή Γωνιάς).
Σε επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων επτά ΤΚ παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό ανεργίας (ΤΚ Σκάφης
της ΔΕ Ανατολικού Σελίνου, Κάμπου και Στροβλών της ΔΕ Ιναχωρίου, Σασάλου, και Χαιρεθιανών
της ΔΕ Μυθήμνης, Καράνου στη ΔΕ Μουσόυρων και Αγίου Ιωάννου στην Ψευδοδημοτική Ενότητα
Σφακίων). Αντίθετα οι ΤΚ Βασιλοπούλου (ΔΕ Κολυμβαρίου) και Πεμονίων (ΔΕ Φρε) παρουσιάζουν
τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα 71,43% και 34,09%
αντίστοιχα αποτελώντας και τις μοναδικές περιπτώσεις με ποσοστό άνω του 30% στην περιοχή
παρέμβασης. Γενικότερα στην πλειοψηφία των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης (53,09%) το
ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται από 10% (συγκεκριμένα 10,12% στην περίπτωση της ΤΚ
Γραμβούσης) έως και 20% (ΤΚ Καρών Αποκορρώνου της ΔΕ Αρμένων, Ροδοβανίου της ΔΕ
Ανατολικού Σελίνου, Βάθης της ΔΕ Ιναχωρίου και Δρακόνας της ΔΕ Κολυμβαρίου). Το 15,98% του
συνόλου των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει ποσοστά ανεργίας μικρότερα του 10%
(συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν). Τέλος στο
9,79% των ΤΚ το ποσοστό ανεργίας είναι μεγαλύτερο του 20% αλλά δεν ξεπερνά το 30% και
συγκεκριμένα κυμαίνεται από 20,63% στην ΤΚ Πλεμενιανών (ΔΕ Καντάνου) έως 26,15% στην ΤΚ
Καρωτής (ΔΕ Λαππαίων)32.
2.2.2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
2.2.2.5.1.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κύρια Χαρακτηριστικά
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από ποικιλία περιοχών σε ό,τι αφορά την ενασχόληση με τον
πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή 2011) στις
περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων και Φοίνικα ο πρωτογενής τομέας αντιστοιχεί σε
27,32% και 34,61%, ενώ στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, η οποία αποτελεί περιμετρική
περιοχή του αστικού συγκροτήματος της πόλης του Ρεθύμνου απασχολείται το 9,07%. Σε ό,τι
αφορά το τμήμα της περιοχής παρέμβασης που βρίσκεται στην Π.Ε. Χανίων το 16,14%
δραστηριοποιείται
στον
πρωτογενή
τομέα,
ενώ
συνολικά
στην
«περιοχή LEADER» η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανέρχεται στο 16,28%, και ακολουθεί ο
δευτερογενής με ποσοστό 14,41% και ο τριτογενής με 69,31%.

32

Στην ανάλυση δεν αναφέρονται οι Τοπικές Κοινότητες των οποίων τα ποσοστά ανεργίας δεν ήταν εφικτό να
προσδιοριστούν λόγω στατιστικού απορρήτου (20,10% του συνόλου των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης).
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σε σχέση
με την απογραφή του 2001 στην «περιοχή LEADER», φτάνει σχεδόν τις 13 ποσοστιαίες μονάδες,
αφού το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της τάξης του 30% περίπου. Η απασχόληση στον τριτογενή
τομέα ανέρχονταν στο 49% (ο δευτερογενής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος).
Η παραπάνω μείωση στα ποσοστά απασχόλησης του πρωτογενή τομέα δείχνει αφενός την τάση
εγκατάλειψης ολοένα και περισσότερο της υπαίθρου, αφετέρου την ανάγκη για άμεση εύρεση
κινήτρων για παραμονή και επιστροφή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην ενασχόλησή του
με την παραγωγική διαδικασία.
Μία από τις κυρίες δραστηριότητας της περιοχής είναι η εκτατική κτηνοτροφία ιδιαίτερα στις
Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Φοίνικα και Νικ. Φωκά, οι οποίες ακολουθούν την παραγωγική
κατεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενώ το τμήμα της περιοχής παρέμβασης της
Π.Ε. Χανίων προσανατολίζεται παραγωγικά στην ελαιοκομία, στα προϊόντα του αμπελιού, τα
πρώιμα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και κατά τόπους στην τυροκομία33.
Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων
Η παραγωγική κατεύθυνση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικότητα παραγωγής
τόσο σε φυτικής όσο και σε ζωικής προέλευσης προϊόντα, ειδικότερα στα τμήματα που
βρίσκονται στην Π.Ε. Ρέθυμνου, όπου καταγράφεται παραδοσιακά μεγαλύτερη κτηνοτροφική
παραγωγή.
Γενικότερα, η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της δεν μπορεί να σκιαγραφηθεί μονομερώς
παραγωγικά, με δεδομένο ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική κατεύθυνση
διαφοροποιούνται ανά περιοχή ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η χιλιομετρική απόσταση είναι
πολύ μικρή.
Συνολικά και σε γενικότερο επίπεδο η περιοχή παρέμβασης προσανατολίζεται παραγωγικά σε
ελαιοκομία, κηπευτικά (υπό κάλυψη και υπαίθρια), αιγο -προβατοτροφία και τυροκομία.
Ζωική Παραγωγή:
Σε επίπεδο ζωικής παραγωγής οι Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά, Φοίνικα και Λαππαίων
παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα κυρίως στην εκτατική αιγοπροβατοτροφία. Αναλόγως,
κινείται κτηνοτροφικά κι ένα σημαντικό μέρος της Π.Ε. Χανίων, και ειδικότερα στην παραγωγή
διαφόρων ειδών τυριού.
2.2.2.5.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α. Κύρια χαρακτηριστικά
Ο δευτερογενής τομέας συγκεντρώνει το 7 % της οικονομικής δραστηριότητας της Κρήτης (με
βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), και απασχολεί το 12% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της Περιφέρειας (βιομηχανία - βιοτεχνία). Η οικονομική δραστηριότητα
επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών και στις κατασκευαστικές
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επιχειρήσεις. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του ανέρχεται στα 1.049 εκατ. ευρώ για το έτος
2013, εκ των οποίων, το μεγαλύτερο μερίδιο (734 εκατ. ευρώ) αποτελεί συνεισφορά των κλάδων:
μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, και παροχή νερού, ενώ το
μικρότερο μερίδιο αφορά στις κατασκευές (315 εκατ. ευρώ)34. Μέχρι το 2008, χρονιά που
ξεκίνησε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, ο κλάδος «Βιομηχανία και Ενέργεια» είχε ανοδική
πορεία με ποσοστό συνεισφοράς από 4,96% το 2000 σε 7,48% το 2008, ενώ παρουσίαζε την
υψηλότερη αύξηση στους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους με ποσοστό 165% αλλά με σχετικά
χαμηλή συνολική προστιθέμενη αξία (851 εκατ. ευρώ).
Όσο αναφορά στην περιοχή παρέμβασης, ο δευτερογενής τομέας, και πιο συγκεκριμένα η
μεταποίηση και οι κατασκευές συγκεντρώνουν το 8,1% της οικονομικής δραστηριότητας της ΠΕ
Χανίων και το 10,6% της ΠΕ Ρεθύμνου (με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία). Το μερίδιο
του τομέα στην συνολική οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει μείωση, από το 2008 για την
ΠΕ Χανίων και το 2009 για την ΠΕ Ρεθύμνου, με εξαίρεση το 2012, γεγονός που δείχνει ότι ο
δευτερογενής τομέας επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής
(Πίνακας 1). Πολύ μεγάλη συρρίκνωση έχει υποστεί ο κλάδος των κατασκευών, που κυριαρχούσε
την προηγούμενη δεκαετία, τη θέση του οποίου έχει σήμερα η μεταποίηση (Πίνακας 2), η οποία
συνδέεται κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα (τρόφιμα και ποτά).
Επίσης, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της οργανικής βιολογικής καλλιέργειας και στην τυποποίηση των προϊόντων αυτής.
Γενικότερα, στο Δευτερογενή Τομέα παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν στο
μικρό κατά κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των επιχειρήσεων35. Αυτά τα
χαρακτηριστικά των περισσότερων επιχειρήσεων του τομέα (με εξαίρεση τις συνεταιριστικές
επιχειρήσεις) λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις ανασταλτικά στην εν γένει πρόοδο τους, και
ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τις οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες τους και την χαμηλή
ένταση καινοτομίας. Όσον αφορά στη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, κι εκεί
παρουσιάζονται προβλήματα οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και
πρόβλημα εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
Δυσκολίες υπάρχουν, επίσης, στην οργάνωση εμπορικών δικτύων για την προώθηση των τοπικών
προϊόντων. Οι σχέσεις μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών, δικτύωσης και διασύνδεσης με τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Ο βαθμός
αλλά και ο ρυθμός εγκατάστασης της μεταποίησης σε οργανωμένους χώρους δεν είναι
ικανοποιητικός, γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετα οικιστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
και πιέσεις από την επέκταση της δόμησης και την ανάπτυξη άλλων τομέων στην τοπική
οικονομία. Ευοίωνες, όμως, είναι οι τάσεις στον τομέα των εξαγωγών. Ο τομέας της Ενέργειας και
ειδικότερα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή
μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και λιγότερο της απασχόλησης στην ΠΕ Κρήτης,
αλλά και άμβλυνσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η δυναμική του τομέα παραμένει
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ΕΛΣΤΑΣΤ (2016). Δελτίο Τύπου: Περιφερειακοί Λογαριασμοί: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2013 και
αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000-2012. Πειραιάς.
35 Περιφέρεια Κρήτης (2012). Οικονομικά δεδομένα 2012: http://www.crete.gov.gr
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ισχυρή και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο πεδίο των υβριδικών συστημάτων. Η ευρύτερη
δυνατή χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και στην ανάπτυξη νέων οικονομικών τομέων.
Ο τομέας της Πράσινης ενέργειας, μπορεί επίσης να αποτελέσει πυλώνα Ανάπτυξης, προωθώντας
την οικονομική μεγέθυνση με μεγάλες «καθαρές» επενδύσεις, την κοινωνική συνοχή με τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμπληρωματικών εισοδημάτων, και την προστασία του
περιβάλλοντος. Ο δε κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε διανύει περίοδο
μεγάλης συρρίκνωσης, ευνοείται από την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου.
Β. Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση επιχειρήσεων ανά κλάδο
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2010)36, μερικοί από τους πιο
σημαντικούς κλάδους του δευτερογενή τομέα στην ΠΕ Χανίων είναι: οι «Κατασκευές
κτιρίων/εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες» (1.915 εγγραφές), η «Βιομηχανία
τροφίμων και ποτών» (342 εγγραφές), η «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων» (183 εγγραφές), και
η «Βιομηχανία ξύλου» (77 εγγραφές). Όσο αφορά στην ΠΕ Ρεθύμνου, τα αντίστοιχα στοιχεία
έχουν ως εξής: «Κατασκευές κτιρίων/εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες» (1.166
εγγραφές), «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» (241 εγγραφές), «Κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων» (102 εγγραφές), και «Βιομηχανία ξύλου» (42 εγγραφές). Μάλιστα το μεγαλύτερο
μέρος του δευτερογενή τομέα και στις δύο ΠΕ αποτελείται από μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, και
ταυτόχρονα, χαμηλή είναι η συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων με τη μορφή βιομηχανίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο 2010, και επομένως δεν
αποτυπώνουν τις μεγάλες αλλαγές που επέφερε η κρίση στην ελληνική οικονομία γενικά και στο
δευτερογενή τομέα ειδικότερα.
Γ. Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι
Αν κι η αγροτική παραγωγή της περιοχής παρέμβασης θα δικαιολογούσε έναν πιο ανεπτυγμένο
δευτερογενή τομέα, μέσω της μεταποιητικής δραστηριότητας, η πραγματικότητα δεν το
επιβεβαιώνει με το ακαθάριστο προϊόν από τη μεταποιητική δραστηριότητα να βρίσκεται σε
πολύ χαμηλά επίπεδα37. Οι κατά βάση μικρές βιοτεχνικές, οικογενειακού χαρακτήρα και τοπικής
εμβέλειας επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα, επικεντρώνονται σε παραδοσιακούς κλάδους με
περιορισμένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Το ποσοστό απασχόλησης κυμαίνεται, γενικά, σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ η έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών εγκατάστασης και λειτουργίας
όπως, ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ λειτουργεί ως τροχοπέδη και επηρεάζει σημαντικά τη δυναμική του
συγκεκριμένου τομέα. Εντούτοις, σημαντικά είναι τα περιθώρια αξιοποίησης της αγροτικής
παραγωγής μέσα από τη μεταποίηση και τυποποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και τη
διασύνδεση του δευτερογενή με τους άλλους δύο παραγωγικούς τομείς.
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ΕΛΣΤΑΤ (2010). Μητρώο Επιχειρήσεων 2010. Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών (τζίρος) αυτών (σε ευρώ)
κατά Νομό και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ08).
37 Περιφέρειας Κρήτης (2012) Έρευνα και μελέτη για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης.
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ο κλάδος που παρουσιάζει
αναπτυξιακές δυνατότητες και στις τέσσερις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης είναι αυτός της
μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενή τομέα (π.χ. τυροκομικά προϊόντα). Επίσης, το
ελαιόλαδο και τα άλλα τοπικά αγροτικά προϊόντα μετά από τυποποίηση και συσκευασία, σε
συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση για ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και την
προώθηση-καθιέρωση της Κρητικής διατροφής αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του
δευτερογενή τομέα στην περιοχή παρέμβασης. Ταυτόχρονα, αξιόλογη δυναμική παρουσιάζει και
ο κλάδος των κατασκευών που συνδέεται με τον τουρισμό.
2.2.2.5.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α. Κύρια χαρακτηριστικά
Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει κεντροβαρική θέση στην οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης,
με τον τουρισμό και το εμπόριο να συγκεντρώνουν το 35% της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας (με βάση την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής), και να συνεισφέρουν 35,4% στην
απασχόληση38. Ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι το γεγονός
ότι ο τουρισμός απευθύνεται στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα παρουσιάζει υψηλή
εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 5 από τους 20 κλάδους στους οποίους η
Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση, κατατάσσονται στον τουρισμό (ενοικίαση
αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αναψυκτήρια, και λιανικό εμπόριο)39.
Όσον αφορά στην περιοχή παρέμβασης ειδικότερα, ο τριτογενής τομέας παίζει επίσης βασικό
ρόλο στην τοπική οικονομία. Η ΠΕ Χανίων, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της
περιοχής παρέμβασης, συμβάλει στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της χώρας σε ποσοστό
1,3%, εκ του οποίου το 84% προέρχεται από τις υπηρεσίες με πιο σημαντική, τη συμβολή του
τουρισμού. Με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (Α.Π.Α.), ο τριτογενής τομέας
συγκεντρώνει το 81,8% της οικονομικής δραστηριότητας της ΠΕ, ενώ παράλληλα παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις από το 2007 και μετά, γεγονός που δείχνει ότι δεν επηρεάστηκε από την
οικονομική κρίση και της συνέπειες αυτής όσο άλλοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι υπέστησαν
πολύ μεγάλη συρρίκνωση (Πίνακας 1). Ο τουρισμός και το εμπόριο, ειδικότερα, αποτελούν τους
πιο ισχυρούς παραγωγικούς κλάδους του τριτογενή τομέα με υψηλή συνεισφορά στη συνολική
Α.Π.Α. του τομέα (μερίδιο περίπου 41% για το 2013). Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το μερίδιο
του κλάδου υπέστη σημαντική μείωση από το 2008 και έπειτα, τα τελευταία δύο χρόνια
παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα (Πίνακας 2). Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 73, 5 % του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΠΕ, ο οποίος κατά κύριο λόγο ασχολείται με την παροχή
ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και το εμπόριο (42%)40.
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Περιφέρεια Κρήτης (2014). Επιχειρησιακό πρόγραμμα βάσει του στόχου «επενδύσεις για την ανάπτυξη και την
απασχόληση».
39 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης (2014). Στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης.
Αστική Διαχείριση Α.Ε.
40 ΕΛΣΤΑΣΤ (2013). Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 – 2013).
Πειραιάς.
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Στην ΠΕ Ρεθύμνου, ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το 88,5% της οικονομικής δραστηριότητας
(με βάση την Α.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση από το 2000 και μετά, με εξαίρεση
το 2012, πράγμα που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του τομέα στην οικονομική κρίση (Πίνακας
1). Όπως στην ΠΕ Χανίων, έτσι και στην ΠΕ Ρεθύμνου ο τουρισμός και το εμπόριο παραμένουν οι
πιο δυναμικοί παραγωγικοί κλάδοι του τριτογενή τομέα με υψηλή συνεισφορά στη συνολική
Α.Π.Α. του τομέα (μερίδιο περίπου 46% για το 2013) παρά το σημαντικό χτύπημα που υπέστησαν
από την διεθνή οικονομική κρίση (Πίνακας 2). Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 68,7 % του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΠΕ, ο οποίος κατά κύριο λόγο ασχολείται με την παροχή
ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και το εμπόριο (34,5%)41.
Η τουριστική ανάπτυξη των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου, ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις του
τουρισμού στην Κρήτη, βασίζεται δηλαδή στο μαζικό τουρισμό, είναι έντονα εποχική και
εμφανίζει υστέρηση ως προς την αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται περιορισμένη διάχυση της
τουριστικής κίνησης προς τους οικισμούς της ενδοχώρας δεδομένου ότι οι τουριστικές υποδομές
συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια παράλια (π.χ. Αγία Μαρίνα, Πλατανιάς, Γεράνι, Καβρός) και
σε μικρές εστίες στο νότο (π.χ. Παλαιόχωρα, Πλακιάς, Σφακιά-Σούγια-Φραγκοκάστελο), ενώ η
πορεία του σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από εξωγενείς, μη ελεγχόμενες συνθήκες, που
συντελούν σε διακυμάνσεις των επιδόσεων του. Πάντως, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές
αναταραχές σε γειτονικές χώρες, παραδοσιακά ανταγωνιστικές απέναντι στο ελληνικό τουριστικό
προϊόν, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, για παράδειγμα, εννοούν σημαντικά αυτές τις
επιδόσεις42 ενισχύοντας ταυτόχρονα τον αριθμό αφίξεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό
επίπεδο (ΠΕ)43.
Παράλληλα όμως με την ένταση που εμφανίζει ο κλάδος στον μαζικό τουρισμό, η οποία αποτελεί
γενικό χαρακτηριστικό του προσφερόμενου ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η περιοχή που
αφορά στην ΠΕ Χανίων παρουσιάζει δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες. Πρώτον, η περιοχή
παρέμβασης έχει, έστω και περιορισμένη, τουριστική ζήτηση πέραν της καλοκαιρινής περιόδου,
όπως παρουσιάζεται και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Δεύτερον, πίσω από την ανάπτυξη του
μαζικού τουρισμού και του τουρισμού πολυτελείας, βρίσκονται ένα εξαίρετο φυσικό περιβάλλον,
μοναδικά ορεινά χωριά, μονοπάτια, ερημικές παραλίες, σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι και
βυζαντινά μνημεία, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη και άλλων εναλλακτικών
μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, θρησκευτικός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός
περιπέτειας, κ.ά.).
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ΕΛΣΤΑΣΤ (2013). Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 – 2013).
Πειραιάς.
42 The New York Times (2013). Tourists wary of turmoil in the Middle East are a boom to southern Europe. [Online]
Διαθέσιμο από: http://www.nytimes.com/2013/09/02/business/global/tourists-wary-of-mideast-are-boon-to-southerneurope.html?_r=0
Καθημερινή (2016). Η απειλή της τρομοκρατίας σε Αίγυπτο, Τουρκία ευνοεί τον ελληνικό τουρισμό. [Online] Διαθέσιμο
από:
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43 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (2016). Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις: Απολογισμός 2015 &
Προγραμματισμός 2016. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, Αθήνα.
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Β. Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση επιχειρήσεων ανά κλάδο
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ44, μερικοί από τους πιο
σημαντικούς κλάδους του τριτογενή τομέα στην ΠΕ Χανίων είναι: οι «Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (2.835 εγγραφές), το «Λιανικό εμπόριο» (2.561
εγγραφές), οι «Μεταφορές» (624 εγγραφές), και οι «Τέχνες, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες» (206 εγγραφές). Όσο αφορά στην ΠΕ Ρεθύμνου, τα αντίστοιχα στοιχεία έχουν
ως εξής: «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (1.571
εγγραφές), «Λιανικό εμπόριο» (1.345 εγγραφές), «Μεταφορές» (250 εγγραφές), και «Τέχνες,
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες» (100 εγγραφές).
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο 2010, και επομένως δεν
αποτυπώνουν τις μεγάλες αλλαγές που επέφερε η κρίση στην ελληνική οικονομία, οι
σχετιζόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες παραμένουν σχετικά αμετάβλητες, δεδομένης της
ανθεκτικότητας που επέδειξε ο κλάδος από το ξεκίνημα της κρίσης μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο
μέρος του τριτογενή τομέα και στις δύο ΠΕ αποτελείται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις,
ενώ χαμηλή είναι η συγκέντρωση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με τη μορφή ανώνυμων
εταιρειών (Α.Ε.)45. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως
γίνεται σαφές από τα παραπάνω στοιχεία, και τη συρρίκνωση που η οικονομική κρίση επέφερε
στο Εμπόριο, καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριτογενή τομέα τόσο στην ΠΕ
Χανίων όσο και στην ΠΕ Ρεθύμνου.
Γ. Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι
Η κρίση επηρέασε δυσανάλογα ορισμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές, πρωτογενή
τομέα), ενώ αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι και ειδικά ο τουρισμός επέδειξαν μεγάλη
ανθεκτικότητα και ενίσχυσαν το μερίδιο τους στην περιφερειακή οικονομία46. Μάλιστα, το
εμπόριο και ο τουρισμός αποτελούν τον βασικό κορμό της τοπικής οικονομίας και έχουν
αναπτύξει ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ο τουρισμός ειδικότερα παρουσιάζεται ως ο
δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας, με αυξήσεις στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, σχετικά
υψηλή μέση δαπάνη του επισκέπτη (παρά τη φθίνουσα πορεία από το 2008), και σημαντικές
δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Ενδεικτικό είναι ότι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμβολή στο
Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, μέσα στην περίοδο της κρίσης (2010-2014), είναι οι
«Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», φαινόμενο που
δεν αφορά μόνο την περιοχή παρέμβασης, αλλά την Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Όσον αφορά
στους αναδυόμενους κλάδους του τριτογενή τομέα, αυτοί φαίνονται να σχετίζονται κυρίως με
τον ιατρικό τουρισμό, καθώς και τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών.
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ΕΛΣΤΑΤ (2010). Μητρώο Επιχειρήσεων 2010. Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών (τζίρος) αυτών (σε ευρώ)
κατά Νομό και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ08).
45 Επιμελητήριο Ρεθύμνου (2016). Στατιστικά Μητρώου Επιχειρήσεων.
46Περιφέρεια Κρήτης (2014). Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρεια Κρήτης, Αστική Διαχειριστική Α.Ε.
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Δ. Τουριστικός Τομέας
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ΠΕ Χανίων (πλην της Δημοτικής
Κοινότητας Χανίων) και ένα μικρότερο μέρος της ΠΕ Ρεθύμνου (τις Δημοτικές ενότητες
Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά και Φοίνικα). Το ξενοδοχειακό δυναμικό της ΠΕ Χανίων ανέρχεται
σε 544 μονάδες, με συνολικό αριθμό δωματίων 23.715, και συνολικό αριθμό κλινών 43.689. Η
περιοχή έχει τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ της
Κρήτης (καλύπτει περίπου το 35% του ξενοδοχειακού δυναμικού του νησιού), ενώ παράλληλα
συγκεντρώνει πάνω από το 24% των μονάδων πολυτελείας. Η ΠΕ Ρεθύμνου διαθέτει 320
μονάδες, που αντιστοιχούν σε 16.530 δωμάτια και 31.509 κλίνες. Η περιοχή καλύπτει το 20,5%
του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης, και συγκεντρώνει περίπου το 16% των μονάδων
πολυτελείας του νησιού. Αναλυτικά, τα καταλύματα των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου και το
δυναμικό τους, καθώς και τα αντίστοιχα των υπολοίπων ΠΕ της Κρήτης που μας δίνουν τη
δυνατότητα συγκρίσεων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα47. Όσον αφορά στη χωρική
συγκέντρωση των καταλυμάτων, αυτή παρατηρείται κυρίως στα βόρεια παράλια, δυτικά του
αστικού συγκροτήματος Χανίων, και στα όρια της ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου, όπου συγκεντρώνεται
και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, σημειακές
συγκεντρώσεις τουρισμού καταγράφονται στα νότια παράλια σε συνύπαρξη με τον πρωτογενή
τομέα.
Σχετικά με τη διαφοροποίηση των καταλυμάτων, πρέπει να σημειωθεί πως η περιοχή
παρέμβασης διαθέτει όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενός έως πέντε αστέρων,
ενώ παρουσιάζει μία έντονη ανισοκατανομή στο συνολικό αριθμό καταλυμάτων ανά κατηγορία.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην ΠΕ Χανίων, για παράδειγμα, λειτουργούν 294
καταλύματα δύο αστέρων (2*) και μόλις 22 πέντε αστέρων (5*). Στην περιοχή παρέμβασης
λειτουργούν, επίσης, και 9 μονάδες κάμπινγκ (6 στην ΠΕ Χανίων και 3 στην ΠΕ Ρεθύμνου). Η
πλειοψηφία των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, βρίσκεται στο βόρειο παραλιακό τμήμα, και
πιο συγκεκριμένα στα δυτικά του Δήμου Χανίων (Πλατανιάς, Αγία-Μαρίνα, Κολυμπάρι) και στην
περιοχή του Καβρού κοντά στη Γεωργιούπολη. Αντίθετα, οι περισσότερες μικρές μονάδες και
κυρίως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα της περιοχής
παρέμβασης(π.χ. Παλαιόχωρα, Σφακιά, Σούγια, Πλακιάς)48. Η χωρική συγκέντρωση των
καταλυμάτων παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Ανάλογη χωρική συγκέντρωση με τα καταλύματα, παρουσιάζουν και οι επιχειρήσεις εστίασης και
αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κλπ.), η πλειοψηφία των οποίων συγκεντρώνεται στις
περιοχές που παρουσιάζουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα, όπως
είναι το βόρειο παραλιακό τμήμα της περιοχής παρέμβασης. Σε αυτές τις ζώνες εντοπίζεται
πληθώρα εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και μπαρ, ενώ αντίθετα στις περιοχές της
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Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (2016). Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 2015 – Ανά Περιφέρεια – Νομό –
Νησί. Διαθέσιμο διαδικτυακά από http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/library/DocLib/CapacityDetail_2015.pdf
48
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2013). Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη.
Αποτελέσματα/Αποτίμηση/Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη, Τουριστική περίοδος 2013,
Χανιά.
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ενδοχώρας λειτουργούν μικρά παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες τα οποία απευθύνονται
κυρίως στους ντόπιους.
Ειδικές τουριστικές υποδομές
Η υπό περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως βουνά,
φαράγγια, υδροβιότοπους, παραλίες και νησιά, οι οποίες ενδείκνυνται για θεματικές διαδρομές.
Ενδεικτική είναι η πληθώρα μοναδικών παραλιών, προστατευόμενων περιοχών Natura49, και
μονοπατιών Ε450. Από αυτές ξεχωρίζουν τα «Λευκά Όρη», ο διάσημος εθνικός δρυμός και το
ομώνυμο φαράγγι της Σαμαριάς, και το Ελαφονήσι. Τα «Λευκά Όρη» είναι ένα ιδανικό μέρος για
ορειβασία και αναρρίχηση. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο
φαράγγι της Ελλάδας με εντυπωσιακή εναλλαγή τοπίου και σπάνια χλωρίδα και πανίδα.
Περιλαμβάνει και άλλα μικρότερα φαράγγια και πανέμορφα μονοπάτια (π.χ. ΧρυσοσκαλίτισσαΕλαφονήσι, Παλαιοχώρα-Σούγια, Αγία Ρουμέλη-Χώρα Σφακίων) που αποτελούν σημαντικό πόλο
έλξης για την περιοχή και την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους οικοτουρίστες
από όλο τον κόσμο. Το Ελαφονήσι είναι μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (π.χ. δάσος
κέδρων) και συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura. Είναι επίσης γνωστό για την παραλία του με
τα κρυστάλλινα νερά και τους αμμόλοφους από άσπρη άμμο.
Εξίσου πλούσια είναι και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που δίνει στον επισκέπτη τη
δυνατότητα να περιηγηθεί σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, μουσεία, και μοναστήρια,
και να παρακολουθήσει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με διάφορες θεματικές. Πρέπει να
σημειωθεί ότι τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα έχουν κεντρική θέση στα πολιτιστικά δρώμενα
της περιοχής (π.χ. γιορτές κρασιού). Το κρασί ειδικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική
οικονομία και στην περιοχή λειτουργούν αρκετά οινοποιεία, τα περισσότερα από τα οποία είναι
επισκέψιμα. Επιπλέον, στην περιοχή παρέμβασης διοργανώνονται κάθε χρόνο φεστιβάλ,
συνέδρια και αθλητικές εκδηλώσεις.
Λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα
με τον τουρισμό Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί και ένας σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων και λοιπών υπηρεσιών, που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως
καταστήματα λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,
τουριστικά γραφεία, γραφεία πληροφοριών, κλπ.
Πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πολύ σημαντικούς φυσικούς πόρους, και πλούσια πολιτιστικά
στοιχεία, τα οποία έχουν τις βάσεις τους στην ιστορία της περιοχής παρέμβασης και της Κρήτης
γενικότερα. Ανάμεσα στους κύριους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών είναι το Ελαφονήσι, ο
Μπάλος, τα Φαλάσαιρνα, το φαράγγι της Σαμαριάς, το φαράγγι της Αράδαινας, η Πρέβελη και το
Κουρταλιώτικο φαράγγι, η Σούγια, και η Άπτερα. Χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα
μουσεία, αποτελούν επίσης βασικό πόλο προσέλκυσης των επισκεπτών στην υπό μελέτη περιοχή.
49
50

LIFE Natura 2000 Value Crete: http://www.ecovalue-crete.eu/el/natura-sites
Destination Crete: http://www.destinationcrete.gr
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Τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης δημιουργούν
ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του Μ.Α.Ι.Χ.51, υψηλή προτίμηση παρατηρείται για τον γαστρονομικό τουρισμό και τον
αγροτουρισμό με τους μισούς αλλοδαπούς επισκέπτες να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για
φυσιολατρικό, αρχαιολογικό/μοναστηριακό, και θαλάσσιο τουρισμό, και έναν στους τρεις για
ορειβατικό τουρισμό. Οι μη Σκανδιναβοί τουρίστες ενδιαφέρονται περισσότερο για όλες τις
παραπάνω μορφές εναλλακτικού τουρισμού, πλην του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ αντίθετα οι
Σκανδιναβοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για το θαλάσσιο τουρισμό. Όσον αφορά στα τοπικά
προϊόντα που προτιμούν να αγοράζουν οι επισκέπτες, αυτά είναι το κρασί, τοπικά τυριά, μέλι,
τσικουδιά, λαχανικά, σαπούνι, ελαιόλαδο, παξιμάδια και αρωματικά φυτά .
Η σωστή αξιοποίηση της πληθώρας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (συμπεριλαμβανομένης
της τοπικής γαστρονομίας) που διαθέτει η περιοχή παρέμβασης, δύναται να ενισχύσει σημαντικά
τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και την ανταγωνιστικότητά της ως κορυφαίου
τουριστικού προορισμού. Οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο διεθνές τουριστικό
περιβάλλον και οι έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες επιτάσσουν, αφενός, ανανέωση και
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και, αφετέρου, αναπροσανατολισμό προς
τμηματοποιημένες αγορές (αναζήτηση νέων τμημάτων αγοράς), επανατοποθέτηση του
προορισμού στη διεθνή αγορά, αξιοποίηση ευκαιριών και εξειδικευμένη στόχευση των δράσεων
προώθησης52.
2.2.2.6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 53
Τα εξαγώγιμα προϊόντα των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου54, είναι κατά κύριο λόγο γεωργικά και
αλιευτικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, κηπευτικά, ψάρια-θαλασσινά, φρούτα, σιτηρά, μέλι,
παρασκευάσματα όπως αρτοποιήματα και γλυκά, σκευάσματα όπως προϊόντα περιποίησης,
κρέας και προϊόντα λαϊκής τέχνης – κλωστοϋφαντουργίας. Επιπλέον, ένα σημαντικό κομμάτι των
εξαγωγών αφορά προϊόντα δευτερογενούς τομέα όπως μηχανές – συσκευές και μέρη αυτών,
χημικά-πλαστικά, δομικά υλικά και μέταλλα. Η αξία των εξαγωγών για το 2015, έφτασε τα
485.455.777 ευρώ, ενώ συνολικά οι εξαγωγές των δύο ΠΕ, αποτελούν το 18,5% των εξαγωγών της
Περιφέρειας Κρήτης.
Κύριο εξαγώγιμο προϊόν τόσο της ΠΕ Χανίων όσο και της ΠΕ Ρεθύμνου είναι το ελαιόλαδο (72%
των εξαγωγών των δύο ΠΕ). Για το 2015, εξήχθησαν 19.421.139 κιλά, με συνολική αξία εξαγωγών
64.975.287 ευρώ και κύριες χώρες προορισμού την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, τη
Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι πολύ μικρό ποσοστό (5%-10%) του
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Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2014). Θετικά αποτελέσματα και φέτος από τον τουρισμό στη
Δυτική Κρήτη. Συνεργασία τουρισμού με πρωτογενή τομέα μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση για έξοδο από την κρίση.
Χανιά.
52 Χατζηδάκης, Α. (2015). Τάσεις της τουριστικής κίνησης 2008-2015. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα.
53 Πηγή στοιχείων: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.
54 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποτυπώσουμε με ακρίβεια την εξαγωγική δραστηριότητα της
ΠΠ.
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Κρητικού ελαιολάδου εξάγεται τυποποιημένο, συμπεραίνεται ότι το πρότυπο αυτό συναντάται
και στις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου.
Ακολουθούν κηπευτικά (7.878.252 ευρώ και 8,7%), ψάρια-θαλασσινά (3.731.144 ευρώ και 4,1%),
μηχανές-συσκευές και μέρη αυτών (3.407.850 ευρώ και 3,7%), φρούτα (2.633.566 ευρώ και
2,9%), γλυκά-ζαχαρώδη (1.528.416 ευρώ και 1,7%), προϊόντα περιποίησης (588.896 ευρώ και
0,6%), αρτοποιήματα (332.072 ευρώ και 0,3%), σιτηρά (194.196 ευρώ και 0,2%), χημικά-πλαστικά
(167.962 ευρώ), νερό-αναψυκτικά-χυμοί (69.579 ευρώ και 0,07%), μέταλλα (67.149 ευρώ και
0,07%), κλωστουφαντουργία (6.736 ευρώ και 0,007%), μέλι (5.082 ευρώ και 0,005%), λαϊκή τέχνη
(5.042 ευρώ και 0,005%), κρέας-παρασκευάσματα (2.468 ευρώ και 0,002%) και κρασί (1.995
ευρώ και 0,002%).
2.2.3 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
2.2.3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή παρέμβασης ως προς τη θέση της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο λόγω του ότι ανήκει
στην Κρήτη, ανήκει στο τόξο της Κεντρικής Μεσογείου και θεωρείται ότι κατέχει πιο
περιφερειακή θέση σε σχέση με αυτήν του Λατινικού Τόξου, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες
μεσογειακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει προνομιακή γεωπολιτική θέση στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου αποτελεί ουσιαστικά γέφυρα προς τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και της Βορείου Αφρικής δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές ως προς την ανάπτυξη
διακρατικών συνεργασιών.
Οι πανευρωπαϊκοί διάδρομοι θαλάσσιων μεταφορών που στην περίπτωση της Κρήτης και
συνεπώς της περιοχής έχουν αναφορά στη Μεσογειακή Πύλη του Σουέζ ή τα λιμάνια της
Ανατολικής Μεσογείου αφενός και αφετέρου, στο διαμήκη Μεσογειακό άξονα, στη Μαύρη
Θάλασσα με τον άξονα του Εύξεινου Πόντου (διαμέσου Βοσπόρου) και στην Αδριατική με τον
αντίστοιχο διαμήκη άξονα.
Ως προς τους πανευρωπαϊκούς διάδρομους χερσαίων μεταφορών στην περίπτωση της Κρήτης και
της περιοχής παρέμβασης υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις δημιουργούνται προοπτικές για
οικονομική και πολιτιστική συνεργασία αξιοποιώντας τη διεύρυνση της ΕΕ στις Βαλκανικές χώρες
και επωφελούμενη από τη διευκόλυνση της χερσαίας προσβασιμότητας προς τις χώρες της
Βαλκανικής χερσονήσου και της Ανατολικής Ευρώπης διαμέσου των διευρωπαϊκών και
πανευρωπαϊκών αξόνων χερσαίων μεταφορών.
Στο σημείο αυτό χρήζει αναφοράς η ιδιαίτερη γεωστρατηγική και πολιτική σημασία της περιοχής
δεδομένου ότι στον κόλπο της Σούδας, αλλά και στο Ακρωτήρι φιλοξενούνται σημαντικές
στρατιωτικές εγκαταστάσεις τόσο εθνικού χαρακτήρα όπως ο Ναύσταθμός Κρήτης και η Ελληνική
Ναυτική Βάση της Σούδας, όσο και διεθνούς χαρακτήρα με την ύπαρξη της Αμερικανικής
Ναυτικής Βάσης και της Ναυτικής Βάσης του ΝΑΤΟ.
Η ύπαρξη λιμανιών στην περιοχή προσδίδει τη δυνατότητα θαλάσσιας σύνδεσης, τουριστικής ή
εμπορικής, με άλλα λιμάνια και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, αλλά και ευρύτερα.
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Το λιμάνι της Σούδας, ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, ιεραρχείται
σύμφωνα με το εν ισχύ ΠΠΧΣΑΑ ως διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ενώ
προτείνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Μέσω της
Σούδας συνδέεται δια της θαλάσσης η δυτική Κρήτη με το λιμάνι του Πειραιά.
Επιπλέον, το λιμάνι της Σούδας αποτελεί βασικό σταθμό σε ταξίδια κρουαζιέρας που
περιλαμβάνουν σημαντικούς προορισμούς της Τουρκίας, της Ιταλίας, του Ισραήλ κλπ. Η περιοχή
παρέμβασης συνδέεται μέσω του λιμένα Καστελίου Κισσάμου (διαπεριφερειακής εμβέλειας) με
το Γύθειο, τη Νεάπολη, την Καλαμάτα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα συμβάλλοντας στην τοπική
ανάπτυξη, καθώς πέραν της επιβατικής κίνησης καταγράφεται και εμπορική κίνηση. Το λιμάνι της
Κισσάμου κατέχει έναν διακριτό ρόλο στην Περιφέρεια Κρήτης που αναμένεται να ενισχυθεί
μελλοντικά καθώς εξυπηρετεί την πορθμειακή σύνδεση με την Πελοπόννησο και κατ’ επέκταση
με τη Δυτική Ελλάδα, διαμέσου του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της Πελοποννήσου.
Τα επιβατικά λιμάνια Αγίας Ρουμέλης, Λουτρού, Σούγιας, Παλαιόχωρας και Χώρας Σφακίων
συγκροτούν ένα θαλάσσιο μεταφορικό άξονα διατοπικών μετακινήσεων κατά μήκος της νότιας
ακτογραμμής της ΠΕ Χανίων, όπου παράλληλα με αυτόν δεν υφίσταται αντίστοιχος οδικός
άξονας. Τα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Χώρας Σφακίων σε συνδυασμό με το λιμάνι της
Γαύδου, δημιουργούν ένα μεταφορικό τρίγωνο και μαζί με το λιμάνι του Πλακιά συνδέουν το
νησί της Γαύδου με την περιοχή παρέμβασης και την Κρήτη γενικότερα.
Στο πλαίσιο της άρσης της απομόνωσης δυσπρόσιτων περιοχών προτείνεται βάσει του υπό
αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης η δημιουργία ελικοδρομίων κατά προτεραιότητα στις περιοχές
Γαύδου, Ινναχώρι Έλους, Αγιάς Ρουμέλης και Ομαλού.
Κύρια εναέρια πύλη εισόδου για την
περιοχή παρέμβασης, αλλά και της
Κρήτης από τα δυτικά αποτελεί το
αεροδρόμιο
«Ιωάννης
Δασκαλογιάννης» μέσω του οποίου
διασυνδέεται με τις μεγάλες
ελληνικές
πόλεις
Αθήνα
και
Θεσσαλονίκη,
καθώς
και
με
απευθείας πτήσεις με πολλές πόλεις
του εξωτερικού όπως Κοπεγχάγη,
Μόναχο, Όσλο, Στοκχόλμη, Νέα
Υόρκη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπόρνμουθ, κ.α.

Πηγή: www.chania-airport.com

Από πλευράς οδικής διασύνδεσης, η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται κατά τη μεγαλύτερή της
έκταση εκατέρωθεν του πρωτεύοντος (διευρωπαϊκού, διαπεριφερειακού) οδικού άξονα της
Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ο οποίος αποτελεί την κεντρική αρτηρία που συνδέει την ενδοχώρα με τα δύο
μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Χανιά και Ρέθυμνο) και άρα με τα λιμάνια και το αεροδρόμιο της
περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν η Νήσος Γαύδος που συνδέεται και μέσω του δευτερεύοντος
επαρχιακού δικτύου Βρύσες-Χώρα Σφακίων και η ΔΕ Φοίνικα που συνδέεται με την πόλη του
Ρεθύμνου μέσω του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου Ρέθυμνο - Σπήλι.
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Ειδικότερα, το πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας συγκροτούν οι συνδέσεις :
• Ταυρωνίτης – Βουκολιές – Κάντανος –Παλαιόχωρα
• Χανιά – Πιθάρι (προς Α/Δ Χανίων)
• Βρύσες – Χώρα Σφακίων
Το δευτερεύον δίκτυο ενδιπεριφερειακής σημασίας περιλαμβάνει τις οδικές συνδέσεις:
• Κίσσαμος – Αμυγδαλοκεφάλι – Έλος – Βλάτος – Κίσσαμος
• Βλάτος – Στροβλές – Κάντανος
• Κάντανος – Τεμένια-Ροδοβάνι –Καμπανός/Σούγια
• Χανιά – Αλικιανός –Ομαλός- είσοδος φαράγγι Σαμαριάς
• Βρύσες – Βάμος – Καλύβες
• Ρέθυμνο- Ατσιπόπουλο- Επισκοπή –Γεωργιούπολη
• Επισκοπή – Καρωτή – Άγιος Κωνσταντίνος-Μούντρος –Άγιος Ιωάννης - Άγιος Βασίλειος /
Μύρθος –Μαριού –Ασώματος
Για το τμήμα που βρίσκεται στην ΠΕ Ρεθύμνης αναφέρονται τα εξής :
• Μέσω του δυτικού τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού εξυπηρετείται η μετακίνηση
μεταξύ δυτικού Ρεθύμνου και περιαστικών οικισμών Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο και
Πρινές.
• Μέσω της επαρχιακής οδού Ρεθύμνου – Αγίας Γαλήνης εξυπηρετούνται οι οικισμοί της
περιοχής των Αρμένων και διασυνδέονται ο Βόρειος με το Νότιο Οδικό Άξονα
(τουριστικές ζώνες Πλακιά – Αγ. Γαλήνης)
2.2.3.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Η περιοχή παρέμβασης όπως προαναφέρθηκε αναπτύσσεται παράλληλα του παλαιού και νέου
Εθνικού Δικτύου (Β.Ο.Α.Κ.) και με τους κάθετους δρόμους προς αυτό, συνδέονται οι οικισμοί ή
ομάδες οικισμών με τα αστικά (Πόλεις Χανίων και Ρεθύμνης) ή ημιαστικά κέντρα-από το οποία
εξαρτώνται - όπου βρίσκονται οι αγορές και οι κινήσεις εμπορευμάτων.
Στην περιοχή του Δήμου Χανίων ως σημαντικότερα οικιστικά κέντρα θεωρούνται το αστικό
συγκρότημα των Χανίων το οποίο εξαιρείται της περιοχής παρέμβασης ωστόσο την επηρεάζει
σημαντικά λόγω των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που συγκεντρώνει, το Πιθάρι, η Σούδα, τα
Κουνουπιδιανά, οι Μουρνιές, ο Νεροκούρος, το Βαμβακόπουλο, τα Περιβόλια, ο Δαράτσος, ο
Γαλατάς και τα Τσικαλαριά.
Στο Δήμο Πλατανιά υπάρχουν αρκετοί δυναμικοί οικισμοί: Γεράνι, Μάλεμε, Πλατανιάς,
Βουκολιές, Κολυμπάρι, Αλικιανός.
Στην περιοχή Αποκορώνου σημαντικό οικιστικό κέντρο είναι ο Βάμος, όπου βρίσκονται όλες οι
υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι ήτοι: Κέντρο Υγείας, Γυμνάσιο,
Λύκειο, Τράπεζες, κ.α.
Ο οικισμός Βρύσες, που εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους του ανατολικού Αποκόρωνα, απέχει
από τα Χανιά 33 χλμ. Σημαντικοί επίσης οικισμοί είναι οι Καλύβες, στην είσοδο του κόλπου της
Σούδας, η Γεωργιούπολη και η περιοχή του Κουρνά που αποτελούν κυρίως παραθεριστικά
θέρετρα.
Στην περιοχή Καντάνου - Σελίνου οικιστικά κέντρα αποτελούν η Παλαιόχωρα και ο Κάνδανος, ενώ
στην περιοχή της Κισσάμου ξεχωρίζει ο ομώνυμος οικισμός (Κίσσαμος) που συγκεντρώνει
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αρκετές υπηρεσίες όπως και ο Πλάτανος. Στην περιοχή δε των Σφακίων, σημαντικό οικιστικό
κέντρο είναι η Χώρα Σφακίων.
Σο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που αναπτύσσεται στα διοικητικά όρια της ΠΕ Ρεθύμνου
πέραν του Ρεθύμνου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή, αλλά επηρεάζει όλους τους
οικισμούς, ως δυναμικά οικιστικά κέντρα θεωρούνται το Ατσιπόπουλο και το Βιολί Χαράκι που
ουσιαστικά αποτελούν προάστια της πόλης του Ρεθύμνου, ο Αθάνατος (ή Αγ. Ανδρέας), η
Επισκοπή και η Κοξαρέ. Σημαντικό τουριστικό θέρετρο είναι ο Πλακιάς Μύρθιου που απέχει 33
χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο.
Η εικόνα αναφορικά με τις αποστάσεις της περιοχής από σημαντικά οικιστικά κέντρα και αγορές
(κατά προσέγγιση) διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 2-4: Αποστάσεις της περιοχής από σημαντικά οικιστικά κέντρα και αγορές
Επισκοπή – Ρέθυμνο 23 χλμ
Πλακιάς Μύρθιου – Ρέθυμνο 33 χλμ
Κοξαρέ – Ρέθυμνο 23 χλμ
Γεωργιούπολη – Ρέθυμνο 25 χλμ
Ασή Γωνιά – Επισκοπή 11 χλμ.
Ασή Γωνιά – Ρέθυμνο 35 χλμ.
Αθάνατος – Ρέθυμνο 12 χλμ.
Βρύσες – Ρέθυμνο 30 χλμ.
Κουρνάς - Γεωργιούπολη 8 χλμ.
Ρέθυμνο – Χανιά 61 χλμ.
Πιθάρι – Χανιά 16 χλμ.
Κουνουπιδιανά – Χανιά 8 χλμ.
Σούδα – Χανιά 6,5 χλμ.
Γαλατάς – Χανιά 6 χλμ.
Γαλατάς – Σούδα 13 χλμ
Βαμβακόπουλο – Χανιά 7 χλμ.
Πλατανιάς – Χανιά 11 χλμ.
Πλατανιάς- Κίσσαμος 27 χλμ.
Πλατανιάς – Σούδα 18 χλμ.
Βάμος -Χώρα Σφακίων 43 χλμ.
Βρύσες- Χώρα Σφακίων 37 χλμ.

Φρες – Βρύσες 7 χλμ
Βρύσες – Χανιά 33 χλμ
Μάλεμε – Χανιά 18 χλμ
Καλύβες – Χανιά 20 χλμ
Γεωργιούπολη – Χανιά 39 χλμ
Βάμος – Χανιά 25 χλμ
Βάμος – Καλύβες 8 χλμ.
Βάμος – Σούδα 20 χλμ.
Βάμος – Βρύσες 5 χλμ.
Βουκολιές – Γεράνι 13 χλμ.
Αλικιανός – Γεράνι 11 χλμ.
Κολυμπάρι – Γεράνι 10 χλμ.
Γεράνι –Χανιά 16 χλμ
Γεράνι – Σούδα 21 χλμ.
Γεράνι – Κίσσαμος 27 χλμ.
Γεράνι –Πλατανιάς 3 χλμ.
Κίσσαμος – Χανιά 38 χλμ.
Κίσσαμος – Σούδα 43 χλμ.
Κίσσαμος – Κάνδανος 31 χλμ.
Κίσσαμος – Κολυμβάρι 15 χλμ.
Πλατανιάς – Χανιά 11 χλμ.
Κάνδανος – Παλαιόχωρα 16 χλμ

Σημείωση: οι χρονοαποστάσεις αφορούν μετακινήσεις με Ι.Χ.
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2.2.3.3 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΡΟΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ,
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κ.ΛΠ.)
Στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται αφενός λειτουργικές εξαρτήσεις από τις έδρες (Χανιά,
Ρέθυμνο55) των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου όπου συγκεντρώνονται
διοικητικές και δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού, εμπορικές και
τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκοινωνιακές
υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ) και αφετέρου, καταγράφονται λειτουργικές εξαρτήσεις
μεταξύ των οικισμών.
Σημαντική εισροή πληθυσμού δέχεται η περιοχή παρέμβασης τόσο από την υπόλοιπη Κρήτη, όσο
και από τον λοιπό ελλαδικό χώρο, αλλά και το εξωτερικό για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (Πολυτεχνείο Κρήτης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης).
Όσον αφορά στις μετακινήσεις για λόγους απασχόλησης, οι περιαστικές κοινότητες
χαρακτηρίζονται από υψηλή εξάρτηση από τα αστικά κέντρα των Χανίων και του Ρεθύμνου όπου
συγκεντρώνονται οι δημόσιες και διοικητικές υπηρεσίες, τουριστικές και εμπορικές
δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.
Προς τους παραθαλάσσιους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης υπάρχει κατά τους θερινούς
μήνες μετακίνηση εργαζομένων κυρίως από την ενδοχώρα για απασχόληση σε καταλύματα,
κέντρα εστίασης και άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Προς τις ίδιες περιοχές για λόγους
παραθερισμού καταγράφονται εισροές επισκεπτών όχι μόνο από τους οικισμούς της ενδοχώρας,
αλλά και από όλη την Κρήτη.
Κύριες πύλες εισόδου του τουριστικού ρεύματος αποτελούν για μεν την ΠΕ Χανίων το λιμάνι της
Σούδας και το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και δευτερευόντως, το λιμάνι Κισσάμου
(σύνδεση με Πελοπόννησο), καθώς και το λιμάνι Ρεθύμνου για το τμήμα της περιοχής που
βρίσκεται στην ΠΕ Ρεθύμνου. Επίσης τα προαναφερόμενα λιμάνια ικανοποιούν τις μεταφορές
εμπορευμάτων δια μέσου της θαλάσσης. Διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές
πραγματοποιούνται από το λιμάνι των Χανίων και σε μικρό βαθμό από τα λιμάνια Κισσάμου και
Σούδας, ενώ εγχώριες εμπορευματικές μεταφορές εκτελούνται από τα λιμάνια Χώρας Σφακίων,
Αγίας Ρουμέλης, Γαύδου, Λουτρού, Παλαιόχωρας και Σούγιας.
Εμπορευματικές ροές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του Βόρειου οδικού άξονα που συνδέει
τα Χανιά με Ηράκλειο - Σητεία.
Γενικότερα, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οικισμών και των κέντρων αναπτυξιακών ενοτήτων
περιγράφονται και αποτυπώνονται παρακάτω:
Κίσσαμος – Χανιά
Χανιά – Βρύσες
Γαλατάς – Χανιά

55

Έλος –Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα – Γαύδος
Φρες – Βρύσες

εξαιρούνται της περιοχής παρέμβασης
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Βαμβακόπουλο – Χανιά
Γερολάκκος –Μουρνιές
Κουνουπιδιανά – Χανιά
Γεράνι –Πλατανιάς
Κολυμβάρι – Γεράνι
Αλικιανός – Γεράνι
Κίσσαμος – Κάντανος
Καμπανός – Κάντανος
Παλαιόχωρα –Κάντανος

Βάμος – Καλύβες
Βάμος –Βρύσες
Χώρα Σφακίων-Βάμος
Παραλία Κουρνά – Βρύσες
Ασή Γωνιά – Επισκοπή Ρεθύμνου
Επισκοπή – Ρέθυμνο
Αγ. Ανδρέας (Αθάνατος) –Ρέθυμνο
Κοξαρέ –Σπήλι (εκτός περιοχής)
Πλακιάς – Σπήλι (εκτός περιοχής)

2.2.3.4 ΟΙΚΙΣΤΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο αριθμώντας 554
οικισμούς οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν μικρούς οικιστικούς θύλακες,
με τα τυπικά χαρακτηριστικά των οικισμών της ενδοχώρας, των οποίων ο ιστός δεν έχει τη
λειτουργική οργάνωση και τον κοινωνικό εξοπλισμό οικιστικών κέντρων. Πρόκειται για οικισμούς
με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση που εξαρτώνται από πλευράς υποδομών και
εξυπηρετήσεων από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Χανίων και Ρεθύμνου που δε
συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης και από τα λίγα οικιστικά – αγροτικά κέντρα που
βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής. Ειδικότερα υπάρχουν : i) τέσσερις (4) οικισμοί με
πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων με ιδιαίτερη δυναμική και ανάπτυξη ήτοι Σούδα,
Κουνουπιδιανά, Μουρνιές και Νεροκούρος οι οποίοι βρίσκονται στο Δήμο Χανίων και ii) επτά (7)
οικισμοί με κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα 2.000 – 5.000 κατοίκων εκ των οποίων οι πέντε (5)
ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Χανίων και οφείλουν την ανάπτυξή τους στη γειτνίαση με το
πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων. Πρόκειται για τους οικισμούς Βαμβακόπουλο, Περιβόλια,
Δαράτσο, Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, Γαλατάς, Κίσσαμος και στην ΠΕ Ρεθύμνου το Βιολί Χαράκι
(προάστιο του πολεοδομικού συγκροτήματος Ρεθύμνου).
Η περιοχή παρέμβασης διαμορφώνεται από το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων (Δήμοι Χανίων, Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και
Σφακίων) με εξαίρεση τη Δημοτική Ενότητα Χανίων και από τρείς Δημοτικές Ενότητες από την
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ήτοι, ΔΕ Λαππαίων, ΔΕ Ν. Φωκά (Δήμος Ρεθύμνου) και ΔΕ
Φοίνικα (Δήμος Αγίου Βασιλείου).
Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από είκοσι επτά (27) Δημοτικές Ενότητες και 194 Τοπικές /
Δημοτικές Κοινότητες, καθώς και 554 οικισμούς εκ των οποίων ένας (Κίσσαμος) είναι τρίτου
επιπέδου ενισχυμένος.
Η περιοχή παρέμβασης επίσης επηρεάζεται άμεσα από:
• τα αστικά κέντρα Χανίων και Ρεθύμνου που όμως δεν ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης
• 5 οικισμούς 3ου επιπέδου, τη Σούδα, το Βάμο, τις Βρύσες, την Παλαιόχωρα και την
Κάντανο
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•

•

18 οικισμούς 4ου επιπέδου ενισχυμένους : Πλακιάς, Επισκοπή, Γεράνι, Αλικιανός, Νέα
Κυδωνία, Βαμβακόπουλο, Γερολάκκος, Πιθάρι, Μουρνιές, Καβρός, Φρες, Καλύβες, Χώρα
Σφακίων, Κολυμπάρι, Βουκολιές, Έλος, Δραπανιάς και Καμπανός
10 οικισμούς 5ου επιπέδου ενισχυμένους : Αργυρούπολη, Ατσιπόπουλο, Γεράνι, Σελλιά,
Κοξαρέ, Κουνουπιδιανά, Γεωργιούπολη, Κουρνάς, Ασή Γωνιά και Καστρί.

Βάσει του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης (Νοέμβριος 2014) τροποποιείται η διάρθρωση και η
ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου με στόχο τη συγκρότηση ενός νέου σύνθετου σχήματος
συνεργαζόμενων πλεγμάτων - δικτύων. Για την περιοχή παρέμβασης ισχύουν τα εξής:
•
•
•
•

•

Το Καστέλι Κισσάμου και η Σούδα αποτελούν πόλους ανάπτυξης με ειδικό εθνικό και
περιφερειακό ρόλο και κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων.
Οι οικισμοί Βάμμος/ Βρύσες, Κάντανος/Παλαιόχωρα συνιστούν δευτερεύοντες πόλους
περιφερειακής εμβέλειας.
Η Χώρα Σφακίων και το Καστρί Γαύδου ως τέως έδρες Καποδιστριακών Δήμων, αλλά και
το Γεράνι αποτελούν οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου ενισχυμένου.
Οι οικισμοί Πλακιάς, Αθάνατος (Άγιος Ανδρέας) Επισκοπή, Καβρός, Καλύβες, Φρες,
Πιθάρι, Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος, Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Νέα Κυδωνία, Αλικιανός,
Βουκολιές, Πλατανιάς, Κολυμπάρι, Δραπανιάς, Έλος και Καμπανός ως τέως έδρες
Καποδιστριακών Δήμων χαρακτηρίζονται οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου.
Οι οικισμοί Αργυρούπολη, Ατσιπόλουλο, Γεράνι, Γεωργιούπολη, Κουρνάς, και Ασή Γωνιά
που υπήρξαν έδρες τέως ΟΤΑ 1991 και διαθέτουν εύρωστη πληθυσμιακή εικόνα (έως την
απογραφή του 2011) και κοινωνικές υποδομές αποτελούν ειδικά συνεργαζόμενους
οικισμούς με εκείνους του 6ου ή 7ου επιπέδου.

Επίσης στην προσπάθεια μετριασμού των φαινομένων αποψίλωσης οικισμών θα συμβάλλει η
συλλειτουργία και η συνεργασία των οικιστικών κέντρων ως δίκτυα οικισμών/πολύπολα με
κοινές συμπληρωματικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις και αντίστοιχα προσανατολισμένα προς την
εξυπηρέτησή τους οδικά δίκτυα. Στην περιοχή παρέμβασης προτείνονται τα ακόλουθα δίκτυα
οικισμών από τα οποία θα εξυπηρετούνται οι μικρότεροι οικισμοί:
•
•
•
•
•
•

Ρέθυμνο/ Ατσιπόπουλο- Γεράνι, Επισκοπή/ Αργυρούπολη- Ασή Γωνιά Χανίων
Σπήλι/ Κοξαρέ – Μέλαμπες- Αγία Γαλήνη56, Πλακιάς/ Σέλλια
Βρύσες/Βάμμος - Κουρνάς - Γεωργιούπολη, Χώρα Σφακίων, Καβρός, Καλύβες, Φρες
Χανιά (εξαιρείται από την περιοχή παρέμβασης),Πιθάρι/Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος,
Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Νέα Κυδωνία
Γεράνι/Πλατανιάς, Αλικιανός, Βουκολιές, Κολυμπάρι
Παλαιόχωρα/Κάντανος- Καμπανός, Καστρί Γαύδου,Έλος,Καστέλι/Δραπανιάς

Σημειώνεται ότι οι οικισμοί που βρίσκονται βόρεια του ΒΟΑΚ αλλά και αυτοί που βρίσκονται
νότια από αυτόν, αλλά έχουν εύκολη πρόσβαση στις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου (σε
κόμβους, σε βασικές αρτηρίες σύνδεσης, κλπ.) εμφανίζουν τάσεις αστικοποίησης.

56

Μόνο η Κοξαρέ είναι στην περιοχή παρέμβασης
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2.2.3.5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το Νόμο 2508/1997 προβλέπονται δύο επίπεδα για την οικιστική οργάνωση και τον
πολεοδομικό σχεδιασμό. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται, τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.) για τα
αστικά συγκροτήματα της χώρας με μητροπολιτικό χαρακτήρα, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
(Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τον μη αστικό χώρο.
Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται οι Πολεοδομικές Μελέτες και οι Πράξεις Εφαρμογής, που
μαζί με τις πολεοδομικές μελέτες αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές μελέτες
αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού.
Αναφορικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή παρέμβασης σημειώνεται ότι ένα
σημαντικό μέρος της βρίσκεται σε Δήμους στους οποίους έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για
τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.
Ειδικότερα:
• Σε ολόκληρο το Δήμο Χανίων εκπονούνται μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
o Υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χανίων και της Κοινότητας Σούδας και
τμημάτων των Δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου,
Περιβολίων, Βαμβακόπουλου (ΦΕΚ 558/Δ/88 – αναδημοσίευση ΦΕΚ 620/Δ/1992)
o Εκπονείται η αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου
Χανίων και των περιαστικών (πρώην) Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας57
o Εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΔΕ Νέας Κυδωνίας
o Εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ακρωτηρίου
• Από το Δήμο Αποκωρόνου μόνο οι ΔΕ Αρμένων και Γεωργιούπολης διαθέτουν
θεσμοθετημένο ΣΧΟΟΑΠ58. Ωστόσο μεγάλες περιοχές του Δήμου όπως ο Βάμος, ο Φρες
και η Κρυονερίδα δε διαθέτουν ΣΧΟΟΑΠ.
• Από το Δήμο Πλατανιά εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ υπάρχει μόνο για τη ΔΕ Πλατανιά59.
• Στο Δήμο Κισσάμου είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ΓΠΣ Κισσάμου. Υπάρχουν σε στάδιο
υλοποίησης ΣΧΟΟΑΠ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και μόνο στη ΔΕ Ινναχωρίου έχει
ολοκληρωθεί ο εν λόγω σχεδιασμός.
• Στο Δήμου Καντάνου Σελίνου υπάρχει εγκεκριμένο ΓΠΣ για την Κοινότητα
Παλαιόχωρας60. Για τη ΔΕ Ανατολικού Σελίνου είχε ξεκινήσει η υλοποίηση ΣΧΟΟΑΠ που
όμως δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. ΣΧΟΟΑΠ επίσης
υλοποιείται για τη ΔΕ Πελεκάνου.
• Στην Κοινότητα Γαύδου εκπονείται Ειδική Χωροταξική Μελέτη.

57

Εντάχθηκε και η ΔΕ Κεραμείων με συμπληρωματική σύμβαση (25/11/2015)
ΦΕΚ 39/3-2-2009 και ΦΕΚ 19/22-1-2009
59 ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/2007
60 ΦΕΚ 575/Δ/92
58
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Αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης που ανήκει στην ΠΕ Ρεθύμνης σημειώνεται ότι υπάρχει
εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ για τη ΔΕ Λαππαίων61, ενώ τα ΣΧΟΟΑΠ για τις ΔΕ Ν. Φωκά και Φοίνικα είναι
σε εξέλιξη.
Χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει (με προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο) είναι η ΖΟΕ
Κουρνά - Γεωργιούπολης62, ενώ έχουν συνταχθεί η ΖΟΕ Δυτικών Ακτών Νομού Χανίων που
περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη από Κριό ως Σφηνάρι και η Ειδική Χωροταξική Μελέτη
Κουντούρας - Παλαιόχωρας η οποία περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη.
Ακόμη τόσο για την ΠΕ Χανίων, όσο και για την ΠΕ Ρεθύμνης υπάρχουν εγκεκριμένες γενικές
κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.Π.Ο)63.
2.2.3.6 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΊ ΟΙΚΙΣΜΟΊ
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν αρκετοί κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί όπως
αποτυπώνονται παρακάτω:
Πίνακας 2-5: Παραδοσιακοί οικισμοί
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Οικισμός

Δημοτική Ενότητα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ομαλός
Μουσούρων
Πάτημα
Γεωργιούπολης
Φυλακή
Γεωργιούπολης
Σκαλωτή
Σφακίων
Κομιτάδες
Σφακίων
Χώρα Σφακίων
Σφακίων
Λουτρό
Σφακίων
Αγ. Ρουμέλη
Σφακίων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Επισκοπή
Λαππαίων
Αρχοντική
Λαππαίων
Αργυρούπολη
Λαππαίων
Κάτω Πόρος
Λαππαίων
Ζουρίδιο
Ν. Φωκά
Αγ. Κωνσταντίνος
Ν. Φωκά
Ρούστικα
Ν. Φωκά
Μούντρος
Ν. Φωκά
Σαϊτούρες
Ν. Φωκά
Ατσιπόπουλο
Ν. Φωκά

ΦΕΚ
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95

61

ΦΕΚ 69 ΑΑΠ/23.2.09
Π.Δ. 22-3-1990-ΦΕΚ 211Δ/1990
63 ΠΕΡΠΟ Νομού Χανίων ΦΕΚ42/6-10-2006
ΠΕΡΠΟ Νομού Ρεθύμνου ΦΕΚ 1003Δ/15-11-2002
62
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Α/Α
11
12
13
14

Οικισμός
Βεδέροι
Αγ. Γεώργιος
Πρινές
Μύρθιος

Δημοτική Ενότητα
Ν. Φωκά
Ν. Φωκά
Ν. Φωκά
Φοίνικα

ΦΕΚ
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ728Δ/95

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων μνημείων
http://estia.minenv.gr

Πέραν των παραδοσιακών οικισμών στην περιοχή υπάρχουν και ιστορικοί οικισμοί όπως είναι οι
Μουρνιές, γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Θέρισο που είναι συνδεδεμένο με τη νεότερη
ιστορία της Κρήτης όπου λειτουργεί ιστορικό και λαογραφικό μουσείο όπου στεγάζεται το
Στρατηγείο του Ελ. Βενιζέλου κατά την επανάσταση του Θερίσου και το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης 1941-1945. Επίσης ο οικισμός Νεροκούρου έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενος
λόγω του αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Ιστορικό χωριό
θεωρείται και η Κάντανος γνωστή για το ολοκαύτωμα που υπέστη κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
και στην οποία υπάρχουν τρεις επιγραφές των ναζί, μοναδικά ιστορικά μνημεία σε όλη την
Ευρώπη.
Ο Βαφές Αποκορώνου είναι το μοναδικό χωριό της ΠΕ Χανίων που έχει ανακηρυχθεί από το 1997
εξ ολοκλήρου ιστορικό διατηρητέο μνημείο, λόγω της σημαντικής, θαυμάσιας αρχιτεκτονικής και
της ιστορίας του.
Ένα ακόμη ιστορικό χωριό είναι το Μάλεμε, γνωστό για τις μεγάλες μάχες που έλαβαν χώρα το
1941 με το ομώνυμο αεροδρόμιο όπου βρίσκεται και ο παλαιότερος πύργος ελέγχου στην
Ελλάδα.
Αντίστοιχα, ο Βάμος αποτελεί ιστορικό μέρος, γνωστός από τις πολύ συχνές επαναστάσεις κατά
των Τούρκων κατακτητών. Η Χώρα Σφακίων αποτέλεσε μια από τις πιο ανυπότακτες περιοχές της
Ελλάδας και με δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής θωρείται ιστορικός οικισμός και ένα από
τα πιο παραδοσιακά χωριά της Κρήτης. Στα «μαρτυρικά χωριά» συγκαταλέγεται και ο οικισμός
Ασκύφου που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε όλες τις φάσεις των κρητικών επαναστάσεων,
όπως επίσης και η Απτέρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα ιστορικά δρώμενα της Κρήτης, στην
εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Γνωστό για τη συμμετοχή του στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα είναι και το χωριό Κοξαρέ Ρεθύμνου.
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2.2.4 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

–

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ

–

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

2.2.4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το οδικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από περιορισμούς και ατέλειες που
οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στον ιδιαίτερα ορεινό χαρακτήρα και τις απότομες κλίσεις του
εδάφους. Από την περιοχή διέρχονται δρόμοι που ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες οδικού δικτύου,
ήτοι εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό.
Το εθνικό δίκτυο στο βασικό τμήμα του περιλαμβάνει δύο τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα
Κρήτης που ανήκουν και στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, το τμήμα Ε65 Κίσσαμος-Χανιά μήκους 41
χλμ και το τμήμα Ε75 Χανιά – Ρέθυμνο μήκους 58 χλμ, τα οποία και συνδέουν την περιοχή
παρέμβασης με την υπόλοιπη Κρήτη μέσω Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Το δευτερεύον τμήμα του
εθνικό δικτύου (Παλαιά Εθνική Οδός-Π.Ε.Ο 90) περιλαμβάνει το τμήμα «Καστέλι ΚισσάμουΚολυμπάρι-Χανιά-Σούδα-Καλύβες-Βρύσες-Γεωργιούπολη-Επισκοπή προς Ρέθυμνο» που παρέχει
πρόσβαση στα κύρια και δευτερεύοντα αστικά κέντρα, στις πύλες εισόδου εξόδου (λιμάνια &
αεροδρόμιο) και στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει
παράλληλη χάραξη με το βασικό εθνικό δίκτυο.
Στο μεγαλύτερο μέρος του το κυρίως εθνικό δίκτυο του ΒΟΑΚ που διέρχεται από την περιοχή
παρέμβασης περιλαμβάνει οδό ταχείας κυκλοφορίας 2ιχνη πλάτους 12μ. χωρίς προστατευτικό
διάζωμα καθώς και ένα μικρό τμήμα 9,5 χλμ περίπου που αφορά στον περιφερειακό της πόλης των
Χανίων που έχει αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο Α90, δηλαδή 4ιχνη οδός πλάτους 22μ.
Το επαρχιακό δίκτυο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 2ιχνες οδούς που συνδέουν τις έδρες των
δήμων με τις έδρες των νομών, με το εθνικό οδικό δίκτυο (ΒΟΑΚ) καθώς και με περιοχές
αρχαιολογικού, τουριστικού, ιστορικού, αναπτυξιακού και παραγωγικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται
κυρίως για τέσσερις (4) κάθετους οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια με τα νότια παράλια του
Ν. Χανίων και συγκεκριμένα οι επαρχιακοί δρόμοι «Καλουδιανά-Τοπόλια-Έλος-Ελαφονήσι»,
«Ταυρωνίτης-Βουκολιές-Κάνδανος-Παλαιόχωρα», «Χανιά-Αλικιανός-Ν. Ρούματα-Αγία ΕιρήνηΡοδοβάνι-Σούγια» και «Βρύσες-Ασκύφου-Χώρα Σφακίων», καθώς και ο κάθετος οδικός άξονας
«Χανιά-Ομαλός». Επίσης, καταγράφεται και η οριζόντια επαρχιακή οδός «Αγ. Βασίλειος-ΡοδάκινοΦραγκοκάστελο-προς Χώρα Σφακίων», η οποία εξυπηρετεί την κίνηση στις νότιες περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 υπήρξε αναβάθμιση σε
διάφορα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής εφαρμογής, στο πλαίσιο του Ε.Π.
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, όπως στο τμήμα «Καλουδιανά-Κεφάλι-Χρυσοσκαλίτισσα». Αντικείμενο
του έργου ήταν η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες
οδικής ασφάλειας στο τμήμα πριν και μετά τη σήραγγα των Τοπολίων, σε συνολικό μήκος ενός
περίπου χιλιομέτρου, π/υ 3 εκατ. περίπου. Μια μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά στην αναβάθμιση
του Οδικού Άξονα Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα και
συγκεκριμένα στην παράκαμψη του οικισμού, της σήραγγας και του φαραγγιού των Τοπολίων,
καθώς και στην παράκαμψη του οικισμού του Έλους στον οδικό άξονα προς Χρυσοσκαλίτισσα, π/υ
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14 εκατ. περίπου. Επίσης, εργασίες βελτίωσης πραγματοποιήθηκαν στον Οδικό Άξονα «ΦουρνέςΛάκκοι-Ομαλός» σε μήκος 17 χλμ. περίπου, με περιορισμένες επεμβάσεις και χωρίς σημαντικές
αποκλίσεις από την υπάρχουσα χάραξη, με κύριο γνώμονα την προστασία του τοπίου, π/υ 9 εκατ.
περίπου. Στην περιοχή παρέμβασης εντός των ορίων του Ν. Ρεθύμνου εργασίες αναβάθμισης
πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα «Παλέ-Αγκουσελιανά-Κάνεβος (Ε.Ο.4) π/υ 7 εκατ. ευρώ περίπου
και «Κάτω Ροδάκινο - Άνω Ροδάκινο (Γέφυρα Ροδάκινου)», π/υ 2 εκατ. ευρώ περίπου.64
Το δημοτικό-κοινοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής συνδέει τους οικισμούς με τις έδρες των δήμων
και με άλλες περιοχές ενδιαφέροντος που δεν εξυπηρετούνται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο
καθώς και με τις νότιες και δυτικές παράκτιες περιοχές. Το αγροτικό οδικό δίκτυο (χωματόδρομοι ή
τσιμεντοστρωμένοι δρόμοι) εξυπηρετεί την πρόσβαση ως επί το πλείστον σε γεωργοκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις. Τα οδικά αυτά δίκτυα συντηρούνται διαρκώς από τους δήμους της περιοχής
κυρίως με ίδια μέσα και πόρους.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι οδικές μεταφορές στην περιοχή παρέμβασης πραγματοποιούνται με Ι.Χ. οχήματα και τα 150
περίπου υπεραστικά λεωφορεία του στόλου του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε. που συνδέουν σε
καθημερινή βάση τους οικισμούς της περιοχής, στην ενδοχώρα και στα παράλια, μεταξύ τους αλλά
και με τα αστικά κέντρα των Χανίων και του Ρεθύμνου και τις πύλες εισόδου-εξόδου (λιμάνι και
αεροδρόμιο). Επίσης, υπάρχουν τακτικά δρομολόγια εντός της Γαύδου, προς το Ηράκλειο αλλά και
προς την ηπειρωτική Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα). Αστική συγκοινωνία λειτουργεί στο
Δήμο Χανίων (Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε.), τα δρομολόγια της οποίας συνδέουν την πόλη με τα
σημαντικότερα περιαστικά κέντρα του δήμου (Σούδα, Γαλατάς, Κουνουπιδιανά, Αγιά, Τσικαλαρία
κ.α.). Αστική συγκοινωνία λειτουργεί και στην πόλη του Ρεθύμνου, η οποία εξυπηρετεί οικισμούς
της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά που είναι πλησίον της πόλης.
Η περιοχή διαθέτει ένα εκτεταμένο λιμενικό δίκτυο με κύριους πόλους τα λιμάνια της Σούδας και
του Καστελίου Κισσάμου. Το λιμάνι της Σούδας έχει χαρακτηριστεί από το Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Κρήτης (υπό αναθεώρηση) ως λιμάνι διεθνούς εμβέλειας, μικτής χρήσης (εμπορικής
και επιβατικής)65. Συνδέει το νησί με τον Πειραιά, μέσω καθημερινών δρομολογίων ενώ δέχεται και
κρουαζιερόπλοια. Λόγω της φυσικής του θέσης θεωρείται από τα ασφαλέστερα λιμάνια της
Μεσογείου, με ιδιαίτερη συμβολή στην εμπορική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης. Επίσης, η γεωστρατηγική θέση της Σούδας συνέβαλε στην ανάπτυξη, τις τελευταίες
δεκαετίες, στρατιωτικών ναυτικών εγκαταστάσεων διεθνούς σημασίας. Το προηγούμενο διάστημα
στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα αναβάθμισης των συστημάτων
ασφαλείας (ISPS) καθώς και η ανακατασκευή του επιβατικό προβλήτα Αδρία, με συγχρηματοδότηση
από το ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013 συνολικού π/υ 6,2 εκατ. ευρώ. Το λιμάνι στο Καστέλι Κισσάμου
(Καβονήσι) έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι διαπεριφερειακής εμβέλειας, επίσης μικτής χρήσης, που
συνδέει την Κρήτη με τα Κύθηρα, Αντικύθηρα και την Πελοπόννησο. Το λιμάνι του Κισσάμου
διαθέτει ένα διακριτό ρόλο στην Περιφέρεια, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί μελλοντικά, καθώς
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εξυπηρετεί την πορθμειακή σύνδεση με την Πελοπόννησο (λιμάνια Καλαμάτας, Γυθείου,
Νεαπόλεως και Μονεμβασιάς) και κατ’ επέκταση τη Δυτική Ελλάδα, διαμέσου του διευρωπαϊκού
οδικού δικτύου της Πελοποννήσου. Ο υφιστάμενος αριθμός εξυπηρετούμενων δρομολογίων δεν
είναι σημαντικός, αλλά η συντελούμενη αναβάθμιση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της
Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει πιέσεις για ενίσχυση της
σύνδεσης αυτής.66
Το δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών συμπληρώνεται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις στα νότια παράλια
της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα στην Παλαιόχωρα, στη Χώρα Σφακίων, στο Λουτρό, στην
Αγία Ρούμελη και στη Γαύδο, οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταξύ τους επιβατική κίνηση αλλά και την
αλιευτική δραστηριότητα. Τα λιμάνια αυτά ουσιαστικά συγκροτούν έναν θαλάσσιο μεταφορικό
άξονα ενδονομαρχιακών μετακινήσεων κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Νομού Χανίων, που
υποκαθιστά την έλλειψη αντίστοιχου οδικό άξονα λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της
ακτογραμμής. Το λιμάνι της Παλαιόχωρας έχει χαρακτηριστεί ως «διαπεριφερειακής εμβέλειας» και
εξυπηρετεί την τουριστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς συνδέεται ακτοπλοϊκά με τα
Σφακιά, τη Σούγια, το Ελαφονήσι και το νησί της Γαύδου. Το λιμάνι της Χώρας Σφακίων συνδέεται
με το Λουτρό, την Αγ. Ρουμέλη και το νησί της Γαύδου. Ουσιαστικά, τα λιμάνια της Παλαιοχώρας και
της Χώρας Σφακίων σε συνδυασμό με το λιμάνι της Γαύδου δημιουργούν ένα μεταφορικό τρίγωνο
που συνδέει το νησί της Γαύδου με την Π.Ε. Χανίων και την Κρήτη γενικότερα67. Μικρότερες
αλιευτικές εγκαταστάσεις υπάρχουν επίσης στο Αμυγδαλοκεφάλι Ιναχωρίου, στη Γεωργιούπολη,
στις Καλύβες, στη Λίμνη Κισσάμου, στο Μαράθι Ακρωτηρίου, στον Πλατανιά, στο Κολυμβάρι, στην
Πλάκα Αλμυρίδας και στη Σούγια.68 Τέλος, στη Δ.Ε. Φοίνικα λειτουργούν ο επιβατικός λιμένας
Πλακιά με δυνατότητα φιλοξενίας 10 σκαφών και σύνδεση με τη Χώρα Σφακίων και την Αγία Γαλήνη
και το αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται στα δυτικά του τουριστικού οικισμού και μπορεί να
φιλοξενήσει έως 78 σκάφη, αλιευτικά και τουριστικά.
Η περιοχή παρέμβασης συνδέεται αεροπορικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, όλο το
χρόνο σε καθημερινή βάση με τακτικές πτήσεις και πτήσεις charter, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα
Χανίων «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» που βρίσκεται στο Ακρωτήρι Χανίων (εντός περιοχής
παρέμβασης). Σε εξέλιξη βρίσκονται από το 2013 εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης που
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016, ενώ το αεροδρόμιο είναι ένα από τα περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας που έχουν ενταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση. Στην ίδια περιοχή
βρίσκεται και το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 115 Πτέρυγας Μάχης. Επίσης, η περιοχή παρέμβασης
διαθέτει ένα μικρό δίκτυο ελικοδρομίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών σε
απομακρυσμένες περιοχές, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Αγ. Γεώργιος», στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Σούδας, στον Ομαλό, στην Αγ. Ρουμέλη, στο Ινναχώρι Έλους και στη Γαύδο. Με
εξαίρεση το ελικοδρόμιο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, τα τρία τελευταία βρίσκονται ακόμα σε
φάση αδειοδότησης από την ΥΠΑ.
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2.2.4.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
2.2.4.2.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Με βάση το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι μονάδες υγείας περιλαμβάνουν τα Κέντρα Υγείας και τα
Περιφερειακά Ιατρεία που συνιστούν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την
πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και τα Νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες
δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
Οι υποδομές υγείας που καταγράφονται στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνουν το Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», στις Μουρνιές, ενώ οι δημοτικές ενότητες στα όρια της
Π.Ε. Ρεθύμνου εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (εκτός περιοχής
εφαρμογής). Στη Σούδα εδρεύει το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. Επίσης, λειτουργούν 3 Κέντρα
Υγείας, στο Βάμο, στην Κίσσαμο και στην Κάνδανο και 44 Περιφερειακά Ιατρεία σε όλο το εύρος
της περιοχής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επίσης, στις πόλεις των Χανίων και του
Ρεθύμνου εδρεύουν Μονάδες Υγείας-ΠΕΔΥ που προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στον τοπικό πληθυσμό69. Τέλος, για την άμεση φροντίδα και την έγκαιρη
διακομιδή ασθενών από τη Γαύδο και τους οικισμούς του Δήμου Σφακίων Λουτρό και Αγιά
Ρουμέλη που δεν συνδέονται με οδικό δίκτυο προς το λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί στο
Νοσοκομείο Χανίων, έχει εξασφαλιστεί από το Δήμο Σφακίων μέσω χορηγιών σύγχρονο πλωτό
νοσοκομειακό σκάφος.
Ο τομέας της Ψυχικής Υγείας καλύπτεται από τον Ψυχιατρικό Τομέα (τέως ΘΨΠΧ) του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων, το Νοσοκομείο Ημέρας Χανίων και τη Μονάδα οξέων Γενικού
Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Επίσης, σε Χανιά και Ρέθυμνο λειτουργούν Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων λειτουργούν 3 ξενώνες αποασυλοποίησης και 4
οικοτροφία, το Οικοτροφείο Α' Ψυχογηριατρικό "Απανεμιά", το Οικοτροφείο "Ξένιος Ζευς", το
Οικοτροφείο Β' ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση "Επάνοδος" και το Οικοτροφείο Γ' με
Ψυχογηριατρικούς Ασθενείς "Μύθος". Εντός της πόλης των Χανίων, με υπερτοπική όμως κάλυψη,
λειτουργούν 4 δομές προστατευόμενων διαμερισμάτων, το Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων του
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, το Κέντρο Ημέρας Ψυχολογικής Υποστήριξης ασθενών με
Ογκολογικά Νοσήματα, το Κέντρο Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης-ΚΟΙΣΠΕ, ΤΟΨΥ Χανίων και το Ιατρείο παιδιών και εφήβων. Τέλος, στην
πόλη του Ρεθύμνου λειτουργεί ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου.70
Υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας με αποδέκτες τα νήπια, τα βρέφη και τις
οικογένειες τους παρέχονται από του δήμους της περιοχής με την υποστήριξη του Προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Ανάπτυξης – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Στο Δήμο Κισσάμου
λειτουργούν 3 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί σε Κίσσαμο, Πλάτανο και Γραμβούσα, στο Δήμο
Πλατανιά λειτουργούν 3 παιδικοί σταθμοί στις Βουκολιές, στο Κολυμβάρι και στο Γεράνι
αντίστοιχα, στο Δήμο Αποκορώνου 3 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, στους Αρμένους, στη
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Γεωργιούπολη και στις Βρύσες, και στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου ένας Νηπιακός Σταθμός στην
Κουντούρα. Στο Δήμο Χανίων παιδικοί σταθμοί εντός της περιοχής παρέμβασης λειτουργούν στα
Περιβόλια, στην Τ.Κ. Ελ. Βενιζέλου, στη Σούδα, στα Κουνουπιδιανά, στο Γαλατά, στο
Βαμβακόπουλο κ.α. Στη Δ.Ε. Φοίνικα λειτουργούν δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στα Λευκόγεια και
στα Σελλιά, στη Δ.Ε. Ν. Φωκά στο Ατσιπόπουλο και στη Δ.Ε. Λαππαίων στην Επισκοπή.71 Εκτός,
από τους δημοτικούς λειτουργούν και αρκετοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, κυρίως στα Χανιά και
στο Ρέθυμνο που εξυπηρετούν και τις κοντινές περιοχές που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης.
Επίσης, στο Καµπάνι Ακρωτηρίου, σε ένα χώρο 4 στρεμμάτων, λειτουργεί το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής του ∆ήµου Χανίων, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας με σκοπό την εκπαίδευση τους µέσα από την ψυχαγωγία, σε θέµατα
κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας µε στόχο την ευαισθητοποίηση στην ορθή
απόκτηση οδικής συµπεριφοράς, και γενικά µε την προώθηση και καλλιέργεια θετικών προτύπων
κυκλοφοριακής κουλτούρας72.
Υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους παρέχονται από τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων (Κουνουπιδιανά,
Σούδα, Βαμβακόπουλο, Δαράτσο, Κεραμιά) και από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που
λειτουργεί στο Δήμο Πλατανιά από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (2 προγράμματα για τις 4
Δ.Ε.), στο Δήμο Χανίων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αγία Σοφία, στους Αρμένους (με 80
ωφελούμενους κατά μ.ο.) και στους Άγιους Πάντες (με 80 ωφελούμενους κατά μ.ο.) του Δήμου
Αποκορώνου, στο Δήμο Κισσάμου (Δ.Ε. Ιναχωρίου), στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου και στους
Κομιτάδες του Δήμου Σφακίων, Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται τα τελευταία
χρόνια με εθνικούς πόρους και απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα
παρέχοντας νοσηλευτική φροντίδα (λήψη φαρμάκων, πίεσης, σακχάρου, κλπ), ψυχολογική και
κοινωνική υποστήριξη, ατομική υγιεινή, ιατρική παρακολούθηση, συνταγογράφηση φαρμάκων
κ.α. Επίσης, από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ έχουν χρηματοδοτηθεί Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
στο Δήμο Καντάνου Σελίνου και στο Δήμο Χανίων (2 δομές). Επίσης, λειτουργεί το ∆ηµοτικό
Γηροκοµείο Χανίων (ΝΠ∆∆), σκοπός του οποίου είναι η στέγαση, φροντίδα και
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων, όχι µόνο από το ∆ήµο Χανίων αλλά από το
σύνολο του Νοµού και το οποίο φιλοξενεί σήµερα περί τους 120 ηλικιωµένους.
Σημαντικό κοινωνικό έργο όχι μόνο για τους ηλικιωμένους αλλά και για όλες τις ευπαθείς ομάδες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης επιτελεί το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρόνιων
Παθήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου το οποίο διαθέτει Κέντρο ΑποθεραπείαςΑποκατάστασης, Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», μονάδες φυσιοθεραπείας και Κινητή Ιατρική
Μονάδα. Επίσης, το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο λειτουργεί Κοινωνικό Οδοντιατρείο-Κοινωνικό
Φαρμακείο, Κοινωνική Κουζίνα-Συσσίτιο και Κοινωνικό Παντοπωλείο, μέσω του οποίου
διανέμονται κάθε μήνα δωρεάν σε περισσότερες από 250 οικογένειες τυποποιημένα τρόφιμα και
βασικά αγαθά. Δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
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ΕΕΤΑΑ, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 (Πρόσκληση
2100/16.7.2015)
72 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων, http://www.dokoipp.gr/
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λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους δήμους της περιοχής παρέμβασης με
έμφαση σε δομές Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου με την υποστήριξη ΜΚΟ, της
εκκλησίας και άλλων φορέων.
Τέλος, στο Δήμο Χανίων λειτουργεί Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, ο οποίος
χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013, που υλοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά όλο
το εικοσιτετράωρο με στόχο την παροχή ασφαλούς διαμονής (στέγης και διατροφής) στις
γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας.
2.2.4.2.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων,
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια λειτουργούν κυρίως στις έδρες των δήμων και των
δημοτικών ενοτήτων και σε τοπικές κοινότητες της ενδοχώρας, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί
εξυπηρετούνται μέσω μεταφοράς των μαθητών. Με βάση στοιχεία της Περιφέρειας Κρήτης73 στο
Δήμο Αποκόρωνα λειτουργούν 26 σχολικές μονάδες (22 στην α’ βάθμια και 4 στη β’ βάθμια), στο
Δήμο Γαύδου 2 σχολικές μονάδες (στην α’ βάθμια), στο Δήμο Καντάνου Σελίνου 13 σχολικές
μονάδες (9 στην α’ βάθμια και 4 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Κισσάμου 23 σχολικές μονάδες (18
στην α’ βάθμια και 5 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Πλατανιά 27 σχολικές μονάδες (19 στην α’ βάθμια
και 8 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Σφακίων 11 σχολικές μονάδες (9 στην α’ βάθμια και 2 στη β’
βάθμια), στο Δήμο Χανίων 160 σχολικές μονάδες (126 στην α’ βάθμια και 34 στη β’ βάθμια)74, στο
Δήμο Ρεθύμνου 82 σχολικές μονάδες (63 στην α’ βάθμια και 19 στη β’ βάθμια) και στο Δήμο
Αγίου Βασιλείου 15 σχολικές μονάδες (12 στην α’ βάθμια και 3 στη β’ βάθμια). Η κατάσταση στο
μεγαλύτερο ποσοστό των κτιριακών μονάδων συνολικά έχει αξιολογηθεί κυρίως ως μέτρια και
δευτερευόντως ως καλή.
Σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης, στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν σχολή
ΟΑΕΔ στον Ταυρωνίτη, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (στην Κίσσαμο και στις Βουκολιές), Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης (Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Βρύσες Αποκόρωνα, Παλαιόχωρα, Χώρα Σφακίων
και Κίσσαμος και Σπήλι Δήμου Αγίου Βασιλείου75), Σχολές Γονέων (Πλατανιά, Καντάνου Σελίνου),
ΙΕΚ (Δ.Ε. Ακρωτηρίου), Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Βάμου). Πρόσφατα ο Δήμος Αγίου
Βασιλείου κατέθεσε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π&Δ Εκπαίδευσης Κρήτης την πρότασημελέτη για την ίδρυση και λειτουργία του «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοτίου
Κρήτης», ενώ ο Δήμος Αποκορώνου έχει καταθέσει αίτηση για ίδρυση Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας στις Βρύσες.
Δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνιστούν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ και το τμήμα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Πλατανιά. Το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκεται στα
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ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης, Φεβρουάριος
2015
74 Η πόλη των Χανίων δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης.
75 Εκτός περιοχής παρέμβασης αλλά καλύπτει και τη Δ.Ε. Φοίνικα.
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Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας.
Ιδρύθηκε το 1977 και άρχισε να λειτουργεί το 1984. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη σύγχρονων
ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν σε άλλα ιδρύματα, η ανάπτυξη της έρευνας σε προηγμένες
τεχνολογίες, καθώς και η στενή συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις υπόλοιπες παραγωγικές
μονάδες της χώρας. Οι σχολές που περιλαμβάνει είναι: των Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης, των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, των Μηχανικών Περιβάλλοντος και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επίσης, στη
Χαλέπα Χανίων εδρεύει η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία αποτελείται
από τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος.
Ένα ακόμα Τμήμα, αυτό των Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχει έδρα το
Ρέθυμνο. Τέλος, στην περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Πλατανιά λειτουργεί
τα τελευταία χρόνια παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα Τμήματα
Ελληνικού Πολιτισμού και Πληροφορικής.
2.2.4.2.3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στην περιοχή παρέμβασης οι διαθέσιμες αθλητικές υποδομές περιλαμβάνουν κυρίως γήπεδα
ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στίβου. Στο Δήμο Πλατανιά οι αθλητικές υποδομές συγκεντρώνονται
κυρίως στον Ταυρωνίτη και στο Κολυμπάρι, ενώ γήπεδα ποδοσφαίρου υπάρχουν και σε άλλους
οικισμούς π.χ. Μάλεμε, Ροδωπού, Βουκολιές (5Χ5), Πλατανιάς κλπ.76 Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει
ένα δίκτυο σύγχρονων και οργανωµένων αθλητικών εγκαταστάσεων, το οποίο είναι σε θέση να
καλύψει τις ανάγκες σωµατικής άσκησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων κάθε ηλικίας. Το δίκτυο
αυτό, περιλαµβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου (Αγ. Αποστόλων, Βαρυπέτρου, Περιβολίων,
Νεροκούρου, Σούδας, Μοναχής Ελιάς, Καθιανών, Στερνών, Μουρνιών, Γαλατά) και κλειστά
στάδια και γυµναστήρια (Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, Κλειστό Σούδας, Καµπάνι,
Αµπεριάς, Παλιάς Ηλεκτρικής, Χρυσοπηγής, κ.α.).77 Επίσης, προγραμματίζεται η υλοποίηση του
έργου «Τοποθέτηση συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου και
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Αγ. Ιωάννη Λενταριανών Δήμου Χανίων» π/υ 210.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης. Στο
Δήμο Αποκορώνου καταγράφονται γήπεδα 5Χ5 (Καλύβες,
Αρμένοι, Κουρνά), γήπεδα
ποδοσφαίρου (Ασή Γωνιά, Νέο Χωριό), γήπεδο μπάσκετ (Φρε, Αρμένους, Καλύβες κ.α.), δημοτικό
στάδιο στο Βάμο και δημοτικά γυμναστήρια στο Βάμο και στο Καλαμίτσι Αμυγδάλου. Στο Δήμο
Κισσάμου γήπεδα υπάρχουν στην Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλιού (γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ), στην
Κίσσαμο (δημοτικό στάδιο, τένις, μπάσκετ) και στον Πλάτανο (γήπεδο ποδοσφαίρου). Γήπεδα
ποδοσφαίρου υπάρχουν επίσης στην Παλαιόχωρα, στο Φραγκοκάστελλο, στην Επισκοπή
Ρεθύμνου και στα Σελλιά Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής
προπονούνται αθλητικοί σύλλογοι, ακαδημίες ποδοσφαίρου και σωματεία, ενώ φιλοξενούνται
και πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και Εργασιακού
Αθλητισµού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
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Συμπερασματικά, το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών και προγραμμάτων που λειτουργούν
στην περιοχή παρέμβασης θεωρείται ότι καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής
ύφεσης. Ωστόσο, καθώς το φάσμα των ανθρώπων σε συνθήκες φτωχοποίησης διαρκώς
διευρύνεται απαιτείται περαιτέρω στήριξη τόσο σε υποδομές υγείας και σε προγράμματα
φροντίδας- πρόνοιας, όσο και καλύτερη δικτύωση των φορέων που προσφέρουν σχετικές
υπηρεσίες.
2.2.4.3 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις αφορούν μεγάλα έργα τόσο σε προϋπολογισμό όσο και σε
προστιθέμενη αξία, τα οποία υλοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται στην περιοχή παρέμβασης,
επηρεάζουν και καθορίζουν άμεσα το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής, ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και εξασφαλίζουν την οικονομική, εδαφική και
κοινωνική συνοχή του τόπου.
Από αυτή την άποψη το σημαντικότερο ίσως έργο διαθρωτικού χαρακτήρα, τόσο από
περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής άποψης, που υλοποιείται στην περιοχή της δυτικής
Κρήτης είναι η «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Δ. Κρήτης», Πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα καινοτόμο σχέδιο που ξεκίνησε να εφαρμόζει το 1979 ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. και συνεχίζει ο
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., το οποίο προβλέπει την ορθολογιστική αξιοποίηση των
διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής, σε όλες τις μορφές που διατίθενται από τη φύση
(υπόγειοι υδροφορείς, ποτάμια, λίμνες). Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών
αγωγών, αντλιοστασίων, δεξαμενών και δικτύων διανομής που εκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρο
το Βόρειο Άξονα της Δυτικής Κρήτης, συλλέγουν το διαθέσιμο νερό των πηγών και των υπόγειων
υδροφορέων και των ταμιευτήρων και διανέμουν το νερό με τελικό στόχο την ισόρροπη και
διαρκή κάλυψη των τοπικών υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Με το συγκεκριμένο έργο το
βόρειο παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Κρήτης έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σύγχρονη
υποδομή υδατικών πόρων, η γεωργία έχει μετατραπεί από ξηρική σε αρδευόμενη και παράλληλα
έχει ευνοηθεί σημαντικά η τουριστική και οικιστική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
Μέχρι σήμερα ο Ο.Α.K. A.E. έχει καλύψει περισσότερα από 207.000 στρέμματα άρδευσης και στο
στάδιο της μελέτης βρίσκονται ακόμα 63.000 στρέμματα. Ο κύριος κεντρικός κλειστός αγωγός
μήκους 103 χλμ. ξεκινά από το δυτικό άκρο της Κρήτης και τερματίζεται ανατολικά της πόλης του
Ρεθύμνου. Ο αγωγός αυτός τροφοδοτείται με νερό από πηγές (Μεσκλά, Αγιά, Αποκόρωνα κ.α.),
από υπόγειους υδροφορείς και ταμιευτήρες. Ακολούθως, ο αγωγός τροφοδοτεί με νερό
δεξαμενές και αυτές τα δίκτυα διανομής νερού. Συνολικά, ο ΟΑΚ έχει κατασκευάσει 430 km
κύριων και δευτερευόντων αγωγών, ενώ διακινεί ετησίως περισσότερα από 120 εκ. m3 νερού
προς τους μεγάλους δήμους του βόρειου άξονα της Δυτικής Κρήτης και τους ΤΟΕΒ της περιοχής.
Προβλέπεται ότι με την ολοκλήρωση των έργων θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα άρδευσης
περισσότερων από 260.000 στρεμμάτων και η ύδρευση για 200.000 άτομα στο βόρειο άξονα της
Δυτικής Κρήτης.
Στο πλαίσιο της γ’ φάσης του έργου που προβλέπει την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων
διανομής, ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τον ΟΑΚ η κατασκευή του Φράγματος Βαλσαμιώτη, π/υ
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28,5 εκατ. ευρώ, το οποίο τροφοδοτείται από τις πηγές Μεσκλών, με όγκο νερού ταμιευτήρα στα
6 εκατ. m3 και εκμεταλλεύσιμο όγκο νερού 5.9 εκατ. m3. Το φράγμα βρίσκεται στην καρδιά του
κάμπου των Χανίων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πλατανιά, στο χωριό Βατόλλακος.
Επίσης, στο σχεδιασμό του ΟΑΚ εντάσσεται η κατασκευή του συστήματος Φραγμάτων ποταμού
Ταυρωνίτη και συνοδών έργων τους, μέσω του οποίου θα υδρεύονται και αρδεύονται οι Δήμου
Κισσάμου και Πλατανιά. Το σύστημα συνολικής χωρητικότητας 25.000.000 m3 και π/υ 60 εκατ.
ευρώ περίπου θα αποτελείται από το φράγμα του Σεμπρενιώτη 7.000.000m3 (Δ.Ε. Βουκολιών,
θέση Λαχιανά) και το φράγμα Ντεριανού-Παπαδιανών χωρητικότητας ταμιευτήρα 18.000.000m3
(Δ.Ε. Πλατανιά, Τ.Κ. Ντερέ, θέση Παπαδιανά ). Σε αυτή τη χρονική φάση επικαιροποιούνται οι
απαραίτητες μελέτες (π/υ 330.000 ευρώ) για να καταστεί το έργο ώριμο προς δημοπράτηση.78
Στο Δήμο Πλατανιά σχεδιάζονται, επίσης, η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Μοθιανών, στην
υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Σπηλιανού με χωρητικότητας 394.000 m3, εκτιμώμενου π/υ 5
εκατ. ευρώ και της λιμνοδεξαμενής Παλαιών Ρουμάτων π/υ 1,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, και για τα
δυο έργα απαιτείται η ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών και η εξασφάλιση χρηματοδότησης.
Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα έργα της κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Ομαλού
και δικτύου άρδευσης και της λιμνοδεξαμενής Έλους στο Δήμο Πλατανιά, ενώ σχεδιάζεται μια
ακόμα μεγάλη λιμνοδεξαμενή, στον Πλάτανο Κισσάμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
άρδευση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στα Φαλάσαρνα. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί τα
προηγούμενα χρόνια οι λιμνοδεξαμενές Αγίων Θεοδώρων, Χρυσοσκαλίτισσας και Κουντούρας, εκ
των οποίων όμως σήμερα μονάχα η τελευταία λειτουργεί.
Σε ότι αφορά τα έργα που προγραμματίζονται στους υπόλοιπους τομείς, και τα οποία έχουν
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεχωρίζουν τα έργα: «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με
την πόλη των Χανίων» (δρόμος Μουρνιές-Γογονή) π/υ 8 εκατ. ευρώ, «Λειτουργία ξενώνα
φιλοξενίας Δήμου Χανίων» π/υ 530.000,00, «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου»
π/υ 3 εκατ. ευρώ, «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου
Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» π/υ 1,9 εκατ. ευρώ, «Προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου
διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ» π/υ 319.800 ευρώ, «Αποχέτευση
Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» π/υ 13 εκατ. ευρώ και το έργο «Συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά» π/υ 8,2 εκατ. ευρώ (έργο γέφυρα από το
ΕΣΠΑ 2007-2013).
Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας
και Κοινωνικής Ένταξης προγραμματίζεται η χρηματοδότηση Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους
Αποκορώνου, Χανίων, Κισσάμου, Πλατανιά και Ρεθύμνου, δομών ΚΗΦΗ στους Δήμους Χανίων,
Ρεθύμνου και Καντάνου Σελίνου, δομών ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και δομών Σίτισης και
Βασικών Αγαθών και Κοινωνικών Φαρμακείων στους Δήμους Χανίων και Ρεθύμνου.
Τέλος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι πιο σημαντικές από άποψη προϋπολογισμού
διαρθρωτικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνουν
τα εξής: «Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα» π/υ
14,5 εκατ. ευρώ, «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Πόλης Κισσαμου του Δήμου
78
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Κισσάμου» π/υ 10.5 εκατ ευρώ, «Βελτίωση Οδικού Άξονα Φουρνές-Λάκκοι-Ομαλός» π/υ 9 εκατ.
ευρώ, «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» π/υ 8,6 εκατ. ευρώ,
«Εκσυγχρονισμός και επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» π/υ 8
εκατ. ευρω, «Ολοκλήρωση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης» π/υ 7 εκατ. ευρώ, «Ανακατασκευή Κρηπιδότοιχων
Επιβατικού Προβλήτα Αδρία, στον Λιμένα Σούδας» π/υ 5,2 εκατ. ευρώ, «Ολοκλήρωση δικτύων
ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων» π/υ 4,3 εκατ. ευρώ και
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Δρυμού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών
Ορέων) π/υ 4,2 εκατ. ευρώ. Στην περιοχή παρέμβασης που οριοθετείται εντός της Π.Ε. Ρεθύμνου
μεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι η
«Βελτίωση δρόμου Παλέ - Αγκουσελιανά - Κάνεβος (Επαρχιακή Οδός 4)» π/υ 6,9 εκατ. ευρώ και
η «Ανέγερση Γυμνασίου - Λυκείου Ατσιπόπουλου» π/υ 4,8 εκατ. ευρώ.79
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2.2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) χαρακτηρίζεται από σημαντικές ενδογενείς δυναμικές, που
βασίζονται στο ισχυρό από κάθε άποψη και σημασία υλικό και άυλο κεφάλαιο της περιοχής,
στους περισσότερους τομείς ενδιαφέροντος.
Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της ΠΠ είναι αδιαμφισβήτητα το φυσικό της περιβάλλον.
Ολόκληρη η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλήθος μικρό – περιοχών /μικρό-ζωνών που φέρουν
μοναδικούς φυσικούς πόρους, με μεγάλο βαθμό ενδημισμού, καθώς και περιοχών υψηλής
οικολογικής και αισθητικής αξίας. Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος θεωρείται ότι
είναι σε γενικές γραμμές καλή, ενώ πιέσεις εντοπίζονται σε περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή
συγκέντρωση και ειδικότερα στους τομείς της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των
λυμάτων, των υδάτινων πόρων και του δομημένου περιβάλλοντος. Εξίσου πλούσια είναι και η
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία,
παραδοσιακούς οικισμούς, μουσεία, μοναστήρια, πλούσια μουσική παράδοση και πλήθος
πολιτιστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο το τοπικό γίγνεσθαι και την τοπική ταυτότητα.
Σ’ ότι αφορά το δημογραφικό της προφίλ, η ΠΠ παρουσιάζει το διάστημα 2001-2011 θετική
πληθυσμιακή μεταβολή, ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες του βόρειου άξονα στο νότιο
Ρέθυμνο, αλλά και στο Δήμο Γαύδου ο οποίος διπλασιάζει τον πληθυσμό του. Εντούτοις, εμφανές
είναι το πρόβλημα της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες
περιοχές και ιδιαίτερα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Εν γένει, σε αντίθεση με τις χαμηλές
τιμές της ενδοχώρας και του νότου, ο βορράς χαρακτηρίζεται από ισχυρή πληθυσμιακή
πυκνότητα, συγκεντρώνοντας πάνω από το 80% του πληθυσμού της περιοχής. Παράλληλα, ο
νεανικός πληθυσμός στην ΠΠ μειώνεται, ενώ αυξάνεται ο πληθυσμός των ηλικιωμένων με
αποτέλεσμα να παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από
τον οικονομικά μη ενεργό. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τη γήρανση του πληθυσμού
της, η ΠΠ παρουσιάζει -όπως και η Περιφέρεια Κρήτης- πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το
σύνολο της χώρας.
Και στο πεδίο της απασχόλησης όμως, η ΠΠ παρουσιάζει ευμενέστερη εικόνα από εκείνη της
Περιφέρειας, παρά την αύξηση της ανεργίας και τις αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της τοπικής
κοινωνίας και οικονομίας.
Το διάστημα 2001-2011, η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ,
ενώ αντίστοιχα τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν εντυπωσιακά στον τριτογενή τομέα,
ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της ΠΠ, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την πληθυσμιακή άνθιση
του εν λόγω τμήματος. Το φαινόμενο της μετακίνησης -νέων ως επί το πλείστον- εργαζομένων
από την ενδοχώρα προς τους παραθαλάσσιους οικισμούς της ΠΠ κατά τους θερινούς μήνες, για
αναζήτηση εργασίας στον τουριστικό τομέα, είναι πρόδηλο. Άλλωστε, η περιοχή παρέμβασης και
ειδικά τα βόρεια παράλια Χανίων – Ρεθύμνου, χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή
δυναμικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ της Κρήτης. Γενικά, καταγράφεται ισχυρή τάση
εγκατάλειψης της υπαίθρου και εξαιτίας αυτού, επιτακτική ανάγκη ανεύρεσης κινήτρων για
παραμονή και επιστροφή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
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Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων απασχολείται στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και εστίασης, του εμπορίου και της γεωργίας-αλιείας, ενώ οι κλάδοι των
κατασκευών και της μεταποίησης παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά.
Παραγωγικά, η περιοχή παρέμβασης προσανατολίζεται περισσότερο στην ελαιοκομία, τα
προϊόντα του αμπελιού, τα πρώιμα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και κατά τόπους την
τυροκομία, ενώ στην ενδοχώρα και ειδικά στην ορεινή,κυριαρχεί η εκτατική κτηνοτροφία. Το
παραγωγικό κεφάλαιο της ΠΠ στο σύνολό της, περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα (πρώτης και
δεύτερης μεταποίησης) ΠΟΠ, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, μονάδες συσκευασίας κηπευτικών,
τυποποίησης μελιού και μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων. Ακόμα, σημαίνουσα θέση για την τοπική παραγωγή και οικονομία, κατέχει η αλιεία
με αύξηση της (επαγγελματικής) αλιευτικής δραστηριότητας, της μεταποίησης, αλλά και των
εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.
Εν γένει, στο δευτερογενή τομέα εντοπίζονται διαρθρωτικά προβλήματα, με μικρές, τοπικής
εμβέλειας οικογενειακές επιχειρήσεις και περιορισμένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα κύρια
προβλήματα αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα τα πεδία
της οργάνωσης, της ποιότητας, του σχεδιασμού, της τυποποίησης και εν γένει του
εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της διάθεσης. Τέλος, ελλιπής είναι και η
δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και η διασύνδεση μεταξύ πρωτογενούς τομέα,
μεταποίησης, υπηρεσιών με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα του νησιού.
Στον τουριστικό τομέα, η δραστηριότητα ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις του τουρισμού στην
Κρήτη, με κυριαρχία του μαζικού τουρισμού, έντονη εποχικότητα και περιορισμένη διάχυση της
τουριστικής κίνησης προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα, οι υποδομές της ΠΠ, αφορούν στη
συγκέντρωση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στα βόρεια παράλια (δυτικά του αστικού
συγκροτήματος των Χανίων και στα όρια της ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου) και μικρών τουριστικών
καταλυμάτων διάσπαρτων στην ενδοχώρα και στο νότο. Παράλληλα, δραστηριότητα εντοπίζεται
και στον κλάδο του αγροτουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Βάμος, Μηλιά). Πύλες
εισόδου αποτελούν το αεροδρόμιο των Χανίων, το λιμάνι της Σούδας (κυρίως για τουρισμό
κρουαζιέρας) και το λιμάνι του Ρεθύμνου. Πέρα από την κύρια τουριστική ζήτηση τους θερινούς
μήνες (κυρίως από Σκανδιναβικές χώρες), παρατηρείται (περιορισμένη) ζήτηση και τη χειμερινή
περίοδο, γεγονός που αφήνει προοπτικές για επιμήκυνση της σεζόν.
Σ’ ότι αφορά τέλος τις οικονομικές επιδόσεις της ΠΠ, σε όλη τη χρονική περίοδο 2001-2013, το
ΑΕΠ στην ΠΕ Χανίων παραμένει το δεύτερο υψηλότερο στην Κρήτη, ενώ για την ίδια περίοδο το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κατά κύριο λόγο το υψηλότερο στο νησί. Από την άλλη, η ΠΕ Ρεθύμνου
κατέχει από το 2006 και μετά τη χαμηλότερη θέση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε επίπεδο Κρήτης.
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2.3

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης στηρίζεται στην χρήση, επεξεργασία και ανάλυση
στατιστικών στοιχείων με κύρια πηγή την ΕΛΣΤΑΤ και τα απογραφικά δεδομένα των τελευταίων
δύο απογραφών (2001, 2011). Επιπλέον πραγματοποιούνται συγκριτικές αναλύσεις με κοινό
παρανομαστή τον χρόνο αλλά και το χωρικό επίπεδο. Δηλαδή μελετώνται η διαχρονική εξέλιξη
των δεικτών και οι μεταβολές στο πέρασμα των χρόνων αλλά και οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο
της περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακης Ενότητας Χανίων στην οποία ανήκει η Περιοχή
Μελέτης. Βασικός στόχος της συγκριτικής ανάλυσης είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
εικόνας για την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα μου εμφανίζουν οι υπερκείμενες
διοικητικές ενότητες. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται παράλληλα και σε πίνακες, ενώ γίνεται
η χρήση χρωμάτων για την ευκολότερη ανάγνωση των στατιστικών δεδομένων.
Τα κριτήρια που μελετήθηκαν για την τεκμηρίωση της περιοχής παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 2-6: Κριτήρια Τεκμηρίωσης Περιοχής Εφαρμογής
Κατάσταση
εξασφάλισης για την
Περιοχή Εφαρμογής
ΤΑΠΤοΚ
ΝΑΙ

Α/Α

Κριτήριο

1.
2.

Υψηλό επίπεδο ανεργίας
Χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας

3.

Yψηλό επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

4.

Ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονομικών
και κοινωνικών προβλημάτων, π.χ. διακριτές ζώνες παραγωγικής
αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων
Μεγάλο αριθμό μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων
ή προσφύγων
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων
και υψηλό ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
Υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων
Επισφαλείς δημογραφικές τάσεις
Ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, με σημαντικές φυσικές
προκλήσεις.

5.
6.
7.
8.
9.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

2.3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η εικόνα στο σύνολο της ΠΠ, όσον αφορά την καταγεγραμμένη ανεργία, το 2001 και το 2011,
εμφανίζεται καλύτερη σε σχέση με την Περιφέρεια Κρήτης ωστόσο παρουσιάζει αρκετά υψηλό
ποσοστό ανεργίας . Το ποσοστό των ανέργων για το 2001 εμφανίζεται μεγαλύτερο σε σχέση με
το αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης (10,20%) σε 11 δημοτικές ενότητες από τις 27 της ΠΠ , ενώ
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για το 2011 εμφανίζεται μεγαλύτερο από αυτό της Περιφέρειας (16, 36%) σε 5 από τις 27
ενότητες της ΠΠ.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την μεταβολή του ποσοστού ανεργίας 2001 – 2011, η οποία είναι
αυξητική για το σύνολο σχεδόν των δημοτικών ενοτήτων (24 στις 27). Οι περισσότερες δημοτικές
ενότητες (14 στις 27) εμφανίζουν σημαντικές τάσεις αύξησης της ανεργίας, μεγαλύτερες από
αυτές της Περιφέρεις Κρήτης (60,41%), με έμφαση σε 5 δημοτικές ενότητες, όπου το ποσοστό
αύξησης ξεπερνά το 100%.
Επιπλέον, κατά αντιστοιχία με την Περιφέρεια Κρήτης, όπου έχουμε συνεχής αυξητικές τάσεις
της ανεργίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας από 16,36% που ήταν το 2011 να φτάσει στο
22,5% το Δ΄τρίμηνο 2016, δηλαδή αυξήθηκε κατά σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεραίνουμε ότι οι αυξητικές τάσεις
της ανεργίας στην ΠΠ συνεχίστηκαν και μετά το 2011 (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων).
Η αυξανόμενη ανεργία στην ΠΠ τεκμηριώνει την ανάγκη παρέμβασης στην αγορά εργασίας,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της, με εστίαση στις ομάδες που
πλήττονται περισσότερο και εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο όπως οι
γυναίκες, οι νέοι , οι μακροχρόνια άνεργοι.
Γράφημα 2-1: Εξέλιξη της Ανεργίας στην ΠΠ (2001-2011)
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Πίνακας 2-7: Ποσοστά και τάσεις ανεργίας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ
Ελευθερίου Βενιζέλου
Ακρωτηρίου
Νέας Κυδωνίας
Σούδας
Κισσάμου
Πελεκάνου
Νικηφόρου Φωκά
Θερίσου
Πλατανιά
Βάμου
Γεωργιουπόλεως
Κολυμβαρίου
Φοίνικα
Αρμένων
Λαππαίων
Γαύδου
Μουσούρων
Βουκολιών
Μυθήμνης
Κρυονερίδας
Σφακίων
Ανατολικού Σελίνου
Ινναχωρίου
Φρε
Κεραμιών

Πληθυσμός 2011 %
της ΠΠ

Απασχολούμενοι
2011

% Ανεργίας 2001

% Ανεργίας 2011

Μεταβολή Ανεργίας
(%)

11,23%
11,19%
9,20%
7,21%
6,47%
2,81%
7,61%
7,34%
4,51%
2,89%
2,35%
3,81%
2,79%
2,78%
1,89%
0,13%
3,44%
2,66%
1,96%
1,70%
1,61%
0,87%
0,78%
0,76%
0,58%

5030
4994
4545
2929
2566
1361
3418
3343
1882
873
1089
1266
1205
1014
710
68
1314
1070
623
586
634
292
228
248
217

13,38%
9,76%
15,54%
12,16%
8,60%
3,44%
11,38%
10,94%
19,32%
8,74%
13,77%
8,30%
11,90%
8,60%
8,67%
5,13%
4,88%
13,33%
11,73%
8,91%
5,54%
3,40%
7,99%
7,69%
1,29%

18,30%
13,31%
14,73%
14,85%
13,89%
10,70%
15,50%
14,24%
15,72%
14,24%
11,54%
17,31%
9,47%
17,43%
16,08%
15,00%
10,79%
15,55%
12,25%
14,45%
11,08%
16,09%
12,31%
13,89%
15,56%

36,85%
36,36%
-5,23%
22,20%
61,55%
210,75%
36,26%
30,18%
-18,66%
62,91%
-16,23%
108,59%
-20,46%
102,67%
85,41%
192,50%
121,06%
16,61%
4,45%
62,13%
99,99%
373,56%
54,04%
80,56%
1106,23%
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Α/Α

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Πληθυσμός 2011 %
της ΠΠ

Απασχολούμενοι
2011

% Ανεργίας 2001

% Ανεργίας 2011

Μεταβολή Ανεργίας
(%)

26

Ασή Γωνιάς

0,45%

196

17,79%

19,01%

6,86%

27

Καντάνου

0,96%

272

7,10%

16,56%

133,21%

100,00%

41.973

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

ΠΕ Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης
% Ανεργίας 2001 & 2011 πάνω από Περιφέρεια
Κρήτης

56.999
225718

14,69%
9,84%
10,20%

15,63%
16,36%

Μεταβολή % ανεργίας 2001 -11 πάνω από
Περιφέρεια Κρήτης

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ,2001 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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58,85%
60,41%

2.3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η τεκμηρίωση του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο δημοτικής ενότητας της
περιοχής παρέμβασης αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων σε
τόσο αποκεντρωμένο επίπεδο. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η πιο αξιόπιστη προσέγγιση που
θα ακολουθηθεί παρακάτω για την εκτίμηση και αξιολόγηση του επιπέδου οικονομικής
δραστηριότητας στην ΠΠ βασίζεται: α) στην σύγκριση του ποσοστού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων της ΠΠ για το 2001 και το 2011 και στην εκτίμηση των
τάσεων αύξησης σε σχέση με την Περιφέρεια Κρήτης και β) στην εκτίμηση της απόκλισης του ΑΕΠ
κατά κεφαλήν κάθε δημοτικής ενότητας της ΠΠ από το μέσο όρο της Περιφέρειας Κρήτης με
βάση τα δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ).
Βάση αυτής της προσέγγισης, ότι το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας της ΠΠ είναι
σχετικά χαμηλότερο σε σχέση με την Περιφέρεια Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής δεδομένα:
α) στην πλειοψηφία τους, οι δημοτικές ενότητες της ΠΠ, παρουσιάζουν ποσοστό οικονομικά
ενεργού πληθυσμού τόσο το 2001 (19 ΔΕ) όσο και το 2011 (18 ΔΕ) και τάσεις αύξησης στην
δεκαετία 2001 -2011 (16 ΔΕ) μικρότερες σε σχέση με την Περιφέρεια Κρήτης και β) στην
πλειοψηφία τους, οι δημοτικές ενότητες παρουσιάζουν ΑΕΠ ανά κάτοικο, χαμηλότερο από της
Περιφέρειας για το 2001 (20 ΔΕ) και το 2011 (18 ΔΕ), ενώ οι 9 ενότητες παρουσιάζουν τάσεις
αύξησης στη δεκαετία 2001-2011 μικρότερες της Περιφέρειας.
Επιπλέον στοιχείο που αποδεικνύει έμμεσα την φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα και στην
ΠΠ, είναι η συνεχή πτωτική πορεία των αγροτικών εισοδημάτων που διαπιστώνεται σε εθνικό
επίπεδο, λόγω της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων και της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Πράγματι ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει μειωμένη ανταγωνιστικότητα, μικρή εισοδηματική
βιωσιμότητα και διαρθρωτικά προβλήματα που εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης,
αναφέροντας ενδεικτικά (SWOT ΠΑΑ): την αθρόα εισαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων,
τη χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό κόστος παραγωγής (αύξηση κόστους ενέργειας κατά 216%
μεταξύ 1995-2011), τη χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα των αγροτών στην προμήθεια
εισροών. Το γεωργικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, παρουσίασε εμφανή
πτωτική τάση (-10%, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας ΕΛΣΤΑΤ 2010-2013), λόγω και της
αύξησης της φορολογίας και των τόκων δανεισμού (αντίστοιχα +150% και +40%, Οικονομικοί
Λογαριασμοί Γεωργίας ΕΛΣΤΑΤ 2010-2013). Επίσης, τα πάγια στοιχεία και κυρίως ο εξοπλισμός
είναι πολλές φορές δυσανάλογοι με το εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό (διπλασιασμός της
ανάλωσης πάγιου κεφαλαίου, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας ΕΛΣΤΑΤ 2000-2011)
δημιουργώντας προβλήματα υπερδανεισμού και ρευστότητας, τα οποία έχουν επιταθεί με την
κρίση. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο, είναι ότι η αξία παραγωγής του αγροτικού τομέα είναι
χαμηλή (προερχόμενη μόνο κατά 10% από δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης των
γεωργικών προϊόντων), καθότι οι παραγωγοί δεν έχουν πρόσβαση ή/και προσανατολισμό στην
αγορά και το μεγαλύτερο μέρος της αξίας των προϊόντων και των τροφίμων «δημιουργείται»
εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Στοιχεία ΠΑΑ 2014-2020).
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Γράφημα 2-2: Ποσοστό ως προς το ΑΕΠ ανά κάτοικο Της Περιφέρειας (2011)

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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Πίνακας 2-8:Οικονομικά Χαρακτηριστικά

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Ελευθερίου Βενιζέλου
Ακρωτηρίου
Νέας Κυδωνίας
Σούδας
Κισσάμου
Πελεκάνου
Νικηφόρου Φωκά
Θερίσου
Πλατανιά
Βάμου
Γεωργιουπόλεως
Κολυμβαρίου
Φοίνικα
Αρμένων
Λαππαίων
Γαύδου
Μουσούρων
Βουκολιών
Μυθήμνης
Κρυονερίδας
Σφακίων
Ανατολικού Σελίνου
Ινναχωρίου
Φρε

Πληθυσμός
2011 % της ΠΠ

Ποσοστό
Οικονομικά
Ενεργών 2001

Ποσοστό
Οικονομικά
Ενεργών
2011

Μεταβολή %
οικονομικά
ενεργού
πληθυσμού
2001 - 11

%
ως προς το ΑΕΠ /
κάτοικο της
Περιφέρειας 2001

ΑΕΠ ανά Κάτοικο
με βάση το
Περιφερειακό ΑΕΠ
2001

%
ως προς το ΑΕΠ /
κάτοικο της
Περιφέρειας 2011

ΑΕΠ ανά
Κάτοικο με
βάση το
Περιφερειακό
ΑΕΠ 2011

%
μεταβολή ΑΕΠ
ανά κάτοικο
2001 - 11

11,23%
11,19%
9,20%
7,21%
6,47%
2,81%
7,61%
7,34%
4,51%
2,89%
2,35%
3,81%
2,79%
2,78%
1,89%
0,13%
3,44%
2,66%
1,96%
1,70%
1,61%
0,87%
0,78%
0,76%

43,20%
47,14%
47,57%
36,59%
41,97%
42,55%
42,81%
44,04%
40,43%
33,93%
44,82%
38,36%
38,84%
37,54%
40,66%
48,15%
43,75%
44,32%
37,83%
37,59%
44,77%
34,19%
32,94%
30,98%

46,84%
43,98%
49,48%
40,75%
39,32%
46,29%
45,39%
45,35%
42,33%
30,05%
44,78%
34,35%
40,75%
37,73%
38,18%
52,63%
36,59%
40,66%
30,88%
34,37%
37,74%
34,08%
28,51%
32,18%

3,64%
-3,16%
1,91%
4,16%
-2,65%
3,74%
2,58%
1,31%
1,91%
-3,88%
-0,04%
-4,01%
1,91%
0,18%
-2,48%
4,48%
-6,16%
-3,66%
-6,95%
-3,22%
-7,03%
-0,11%
-4,43%
-1,80%

111,21%
115,55%
125,85%
82,45%
84,10%
73,88%
111,69%
100,11%
70,96%
101,90%
98,84%
76,33%
81,11%
77,51%
154,31%
74,48%
75,13%
82,72%
61,74%
68,34%
76,18%
55,00%
51,00%
83,96%

14.322
14.880
16.207
10.618
10.830
9.514
14.384
12.892
9.138
13.123
12.729
9.829
10.446
9.981
19.872
9.591
9.675
10.653
7.951
8.801
9.810
7.083
6.568
10.813

118,38%
121,45%
136,64%
104,72%
80,69%
107,88%
105,11%
103,06%
86,30%
93,89%
107,51%
61,54%
72,49%
119,11%
66,04%
96,47%
76,08%
73,97%
64,30%
75,72%
60,51%
58,25%
43,66%
99,95%

18.510
18.990
21.365
16.374
12.617
16.869
16.436
16.115
13.494
14.681
16.810
9.622
11.335
18.624
10.325
15.084
11.896
11.566
10.054
11.840
9.462
9.108
6.827
15.629

29,39%
27,76%
31,97%
54,38%
16,62%
77,49%
16,05%
25,13%
47,82%
11,99%
32,21%
-2,00%
10,21%
86,79%
-47,23%
57,45%
23,10%
8,69%
26,58%
34,67%
-3,45%
28,73%
4,05%
44,70%
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Α/Α

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Πληθυσμός
2011 % της ΠΠ

Ποσοστό
Οικονομικά
Ενεργών 2001

Ποσοστό
Οικονομικά
Ενεργών
2011

Μεταβολή %
οικονομικά
ενεργού
πληθυσμού
2001 - 11

%
ως προς το ΑΕΠ /
κάτοικο της
Περιφέρειας 2001

ΑΕΠ ανά Κάτοικο
με βάση το
Περιφερειακό ΑΕΠ
2001

%
ως προς το ΑΕΠ /
κάτοικο της
Περιφέρειας 2011

ΑΕΠ ανά
Κάτοικο με
βάση το
Περιφερειακό
ΑΕΠ 2011

%
μεταβολή ΑΕΠ
ανά κάτοικο
2001 - 11

25
26

Κεραμιών
Ασή Γωνιάς

0,58%
0,45%

35,09%
39,32%

37,91%
45,92%

2,81%
6,60%

60,74%
76,21%

7.822
9.814

60,68%
75,00%

9.488
11.728

21,43%
19,63%

27

Καντάνου

0,96%

39,73%

29,16%

-10,57%

63,86%

8.225

65,04%

10.170

23,78%

100,00%

37,25%

42,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

ΠΕ Χανίων
42,50%
43,15%
7,07%
99,60%
Περιφέρεια Κρήτης
43,30%
43,31%
0,01%
100,00%
%
Οικονομικά Ενεργών 2001 & 2011 κάτω από % ως προς το ΑΕΠ / κάτοικο της Περιφέρειας 2001 &
2011 κάτω από Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Κρήτης

Μεταβολή % ποσοστού Οικονομικά Ενεργών 2001 11 κάτω από Περιφέρεια Κρήτης

15644
12.826
12.878

% μεταβολή ΑΕΠ ανά κάτοικο 2001 – 11 κάτω από

Περιφέρεια Κρήτης

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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104,49%
100,00%

16.339
15.636

27,52%
17,64%

2.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ

3:

ΥΨΗΛΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Στην ΠΠ, όπως και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η οικονομική κρίση, η
δημοσιονομική ύφεση, η αύξηση της πυκνότητας κοινωνικών κινδύνων (υπερχρέωση,
ανεργία, αδήλωτη απασχόληση, ακραία φτώχεια) και η μείωση του «κοινωνικού
προϋπολογισμού» των Δήμων, επιδρούν καταλυτικά στην αύξηση της φτώχειας και στη
δημιουργία θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού, ανάμεσα στους κατοίκους της. Τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της ΠΠ (υψηλοί δείκτες γήρανσης και
εξάρτησης), ενισχύουν αυτές τις τάσεις.
Για την αξιολόγηση και τεκμηρίωση του επιπέδου κοινωνικών πιέσεων στις δημοτικές
ενότητες της ΠΠ, στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύονται επίσημα συγκρίσιμα στοιχεία για
ευάλωτες ηλικιακές ομάδες, εισόδημα (ΑΕΠ) και δείκτες συνθηκών κατοίκησης, που
συνδέονται με την ενεργειακή φτώχεια ((Μεθοδολογία και δεδομένα Μελέτης Εξειδίκευσης
του Πλαισίου Εφαρμογής της ΟΧΕ στην Περιφέρεια Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020 (Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕΕ ΟΤΑ, Νοέμβριος 2015).
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα εξής:
• Στην πλειοψηφία τους, οι δημοτικές ενότητες της ΠΠ (18 από τις 27) παρουσιάζουν
για το 2011, ΑΕΠ ανά κάτοικο, χαμηλότερο από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας
Κρήτης.
• Στην πλειοψηφία τους οι δημοτικές ενότητες της ΠΠ (21 από τις 27) παρουσιάζουν
δείκτη γήρανσης για το 2011 υψηλότερο από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας
Κρήτης (106,0).
• Σε 14 από τις 27 δημοτικές ενότητες το ποσοστό (%) του πληθυσμού σε νοικοκυριά
5μελή και άνω είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης
• Σε 12 από τις 27 δημοτικές ενότητες της ΠΠ το ποσοστό (%) νοικοκυριών σε
κατοικίες χωρίς θέρμανση είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας
Κρήτης
• Στην πλειοψηφία τους, οι δημοτικές ενότητες της ΠΠ (19 από τις 27) παρουσιάζουν
ποσοστό (%) νοικοκυριών σε κατοικίες χωρίς μόνωση υψηλότερο από το
αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης
Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτικών ενοτήτων της
ΠΠ, με εξαίρεση κυρίως αυτές του νότιου τμήματος που έχουν αναπτύξει σημαντική
δραστηριότητα στον τουρισμό, δέχεται ενισχυμένες κοινωνικές πιέσεις. Οι ενότητες που
αναμένεται να δεχθούν ισχυρές πιέσεις στο μέλλον είναι αυτές με ιδιαίτερα γερασμένο
πληθυσμό και ειδικότερα οι 12 ενότητες που εμφανίζουν δείκτη γήρανσης διπλάσιο από το
μέσο όρο της Περιφέρειας.
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Γράφημα 2-3: Δείκτες ευάλωτων πληθυσμιακών Ομάδων (2011)

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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Πίνακας 2-9: Ευάλωτες Πληθυσμιακές Ομάδες

Α/Α

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Πληθυσμός
2011 % της
ΠΠ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ελευθερίου Βενιζέλου
Ακρωτηρίου
Νέας Κυδωνίας
Σούδας
Κισσάμου
Πελεκάνου
Νικηφόρου Φωκά
Θερίσου
Πλατανιά
Βάμου
Γεωργιουπόλεως
Κολυμβαρίου
Φοίνικα
Αρμένων
Λαππαίων
Γαύδου
Μουσούρων
Βουκολιών
Μυθήμνης
Κρυονερίδας
Σφακίων
Ανατολικού Σελίνου
Ινναχωρίου
Φρε

11,23%
11,19%
9,20%
7,21%
6,47%
2,81%
7,61%
7,34%
4,51%
2,89%
2,35%
3,81%
2,79%
2,78%
1,89%
0,13%
3,44%
2,66%
1,96%
1,70%
1,61%
0,87%
0,78%
0,76%

%
ως προς το ΑΕΠ
/ κάτοικο της
Περιφέρειας
2011
118,38%
121,45%
136,64%
104,72%
80,69%
107,88%
105,11%
103,06%
86,30%
93,89%
107,51%
61,54%
72,49%
119,11%
66,04%
96,47%
76,08%
73,97%
64,30%
75,72%
60,51%
58,25%
43,66%
99,95%

Δείκτης
Γήρανσης
2011
67,9
54,3
58,6
208,9
115,2
106,5
52,3
62,2
155,7
229,6
101,0
205,7
133,9
168,7
133,5
257,0
225,0
181,6
274,0
138,1
96,4
462,0
493,6
240,7

%
Πληθυσμός
σε
νοικοκυριά
5 μελή και
άνω
15,97%
14,33%
12,49%
19,98%
16,80%
16,41%
26,38%
17,70%
14,89%
16,15%
20,34%
16,81%
25,62%
17,90%
33,71%
14,77%
16,65%
16,60%
17,91%
28,41%
35,17%
14,58%
9,17%
27,22%

Πληθυσμός
σε σε
νοικοκυριά 5
μελή και άνω
2099
1877
1345
1687
1273
540
2351
1521
785
547
559
749
837
583
747
22
670
517
412
566
664
149
84
244

Σύνολο
Νοικοκυριών

%
Νοικοκυριά σε
κατοικίες
χωρίς
θέρμανση

Νοικοκυριά
σε κατοικίες
χωρίς
θέρμανση

%
Νοικοκυριά σε
κατοικίες χωρίς
καθόλου
μόνωση

Νοικοκυριά
σε κατοικίες
χωρίς
καθόλου
μόνωση

4734
4883
3996
2700
2832
1284
2899
2962
1981
1467
990
1781
1192
1286
758
65
1600
1218
944
736
669
460
425
349

8,66%
4,87%
7,01%
6,26%
15,22%
29,91%
3,62%
7,19%
14,03%
8,79%
14,95%
15,27%
7,72%
11,90%
10,16%
66,67%
8,62%
12,89%
12,07%
7,48%
20,63%
18,90%
8,71%
16,62%

410
238
280
169
431
384
105
213
278
129
148
272
92
153
77
43
138
157
114
55
138
87
37
58

47,18%
25,37%
33,84%
46,37%
59,54%
62,73%
27,93%
39,43%
53,48%
41,85%
50,40%
57,47%
57,84%
41,89%
54,22%
59,09%
60,43%
60,34%
79,50%
52,34%
53,96%
72,19%
79,06%
61,89%

2226
1263
1355
1252
1691
810
827
1185
1067
614
498
1031
706
541
410
36
985
734
760
390
361
335
335
216
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Α/Α

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Πληθυσμός
2011 % της
ΠΠ

25
26

Κεραμιών
Ασή Γωνιάς

0,58%
0,45%

60,68%
75,00%

282,9
112,5

%
Πληθυσμός
σε
νοικοκυριά
5 μελή και
άνω
22,92%
39,69%

27

Καντάνου

0,96%

65,04%

257,1

20,33%

227

463

3,46%

16

59,18%

274

18,30%

21420

43059

9,83%

4.233

46,91%

20.198

104,49
100%

107,6
106,0

15,15%
16,85%

23715
104973

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΑΚ
ΠΕ Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης
% ως προς το ΑΕΠ / κάτοικο της
Περιφέρειας 2011 κάτω από
Περιφέρεια Κρήτης
Δείκτης Γήρανσης 2011 πάνω από
Περιφέρεια Κρήτης

%
ως προς το ΑΕΠ
/ κάτοικο της
Περιφέρειας
2011

Δείκτης
Γήρανσης
2011

100,00%

Σύνολο
Νοικοκυριών

%
Νοικοκυριά σε
κατοικίες
χωρίς
θέρμανση

Νοικοκυριά
σε κατοικίες
χωρίς
θέρμανση

%
Νοικοκυριά σε
κατοικίες χωρίς
καθόλου
μόνωση

Νοικοκυριά
σε κατοικίες
χωρίς
καθόλου
μόνωση

155
209

206
177

3,40%
2,26%

7
4

75,47%
55,93%

197
99

Πληθυσμός
σε σε
νοικοκυριά 5
μελή και άνω

9,77%
11,85%

% Πληθυσμός σε νοικοκυριά 5 μελή και
άνω2011 πάνω από Περιφέρεια Κρήτης
% Νοικοκυριά σε κατοικίες χωρίς θέρμανση ή
μόνωση πάνω από Περιφέρεια Κρήτης

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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47,81%
47,48%

2.3.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ
4:
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ
ΤΟΠΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, Π.Χ. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Η ΠΠ, όπως και όλες οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά στην οικονομία, καίρια ζητήματα είναι τα
χαμηλά εισοδήματα (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στις αστικές περιοχές), το σχετικά γερασμένο
εργατικό δυναμικό, η εξάρτηση από τη γεωργία και η αδυναμία διαφοροποίησης της τοπικής
οικονομίας. Σε κοινωνικό επίπεδο, υφίστανται αδυναμίες που αφορούν στην έλλειψη βασικών
υπηρεσιών στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (κάτι που συνιστά τροχοπέδη στην
ανασυγκρότησή τους), στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις λίγες ευκαιρίες απασχόλησης. Επίσης, θα
πρέπει να προωθηθεί και εξασφαλισθεί η θετική συμβολή της γεωργίας αλλά και των άλλων
οικονομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν φαινόμενα
οικονομικού και κοινωνικού πολισμού, στο πλαίσιο του οποίου τα αναπτυξιακά οφέλη
συγκεντρώνονται σε περιαστικές και εύκολα προσβάσιμες ζώνες, ενώ η περιθωριοποίηση κυριαρχεί
στους πλέον απομακρυσμένους αγροτικούς οικισμούς που συχνά αδυνατούν να αναπτύξουν
ανταγωνιστικές παραγωγικές δραστηριότητες.
Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση της στρατηγικής πρέπει να συνεκτιμά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
παραγόντων όπως η βελτίωση των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, η αύξηση
των θέσεων εργασίας, η βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού και του εργατικού
δυναμικού και η περαιτέρω μείωση της εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον πρωτογενή
τομέα. Οι παραπάνω παράγοντες συνιστούν συγκοινωνούντα δοχεία τόσο για το σύνολο της
περιοχής, όσο (ιδιαίτερα) για τις απομακρυσμένες, αγροτικές της ζώνες. Η βελτίωση των
εισοδημάτων μπορεί να προωθηθεί μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών
δραστηριοτήτων και της αποδοτικότητας στη χρήση των παραγωγικών συντελεστών. Ιδίως σε
καιρούς οικονομικής κρίσης, μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα από τον εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, ανταγωνιστικών μονάδων που θα αξιοποιούν την καινοτομία και
τη νέα τεχνολογία με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ζήτηση στην εσωτερική και στις
διεθνείς αγορές και ιδιαίτερη ταυτότητα, που ενσωματώνουν την τοπική τεχνογνωσία, τον
πολιτισμό, την παράδοση και το περιβάλλον και που η υψηλή τους ανταγωνιστικότητα επιφέρει τη
διαστολή των αγορών. Η βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού και ιδίως του
εργατικού δυναμικού συνιστά στόχο υψηλής σημασίας, αφού συντελεί αποφασιστικά στη
διατηρήσιμη βελτίωση των εισοδημάτων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Και αυτό γιατί τα
νεότερα, καλύτερα εκπαιδευμένα και δυναμικότερα τμήματα του πληθυσμού όχι μόνο επιδιώκουν
να διασφαλίσουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο (αφού τα καταναλωτικά τους πρότυπα δε διαφέρουν
με αυτά της ίδιας ηλικιακής ομάδας στις αστικές περιοχές), αλλά παράλληλα, μπορούν να
αναλάβουν καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες αφού και διάκεινται θετικά προς τη νέα
τεχνολογία και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, η βελτίωση των εισοδημάτων και
η μείωση της ανεργίας συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ηλικιακής
διάρθρωσης του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού. Απλά, τα χαμηλά εισοδήματα και η
αύξηση της ανεργίας ή/και της υποαπασχόλησης συνιστούν κρίσιμους παράγοντες πληθυσμιακής
αποδυνάμωσης. Όλα τα παραπάνω μπορούν να λάβουν χώρα μόνο με την προϋπόθεση ανάπτυξης
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οικονομικών δραστηριοτήτων που αυξάνουν το οριακό προϊόν των παραγωγικών συντελεστών και
δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε τοπικό επίπεδο. Μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα από τη
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και τη «μεγέθυνση» της «πίτας» της τοπικής οικονομικής
δραστηριότητας, και συνεπώς τη μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τον πρωτογενή τομέα.
Μέσα από στρατηγικές διαφοροποίησης που αξιοποιούν ενδογενή συγκριτικά πλεονεκτήματα και
δημιουργούν οριζόντιους και κάθετους δεσμούς μεταξύ τομέων (π.χ. αγροδιατροφικός τομέας,
τουρισμός, πολιτισμός, κλπ.) και έντονες εσωτερικές και εξωτερικές διασυνδέσεις.
Παράλληλα, παρά τις όποιες θετικές διαπιστώσεις για τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
της περιοχής παρέμβασης, η οικονομική κρίση έχει επιτείνει το αναπτυξιακό έλλειμμα των σχετικά
απομακρυσμένων αγροτικών ζωνών της ενδοχώρας, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει προξενήσει ιδιαίτερες δυσκολίες κοινωνικής και οικονομικής
ένταξης σε κοινωνικά ευπαθείς και γεωγραφικά απομονωμένες ομάδες του πληθυσμού. Σε
συνδυασμό με ελλείψεις στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές υποδομές και την υποβάθμιση
της ποιότητας ζωής, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στην φθίνουσα εξέλιξη της απασχόλησης, του
πληθυσμού και της διάρθρωσης της ηλικιακής πυραμίδας στις περιοχές αυτές.
2.3.5 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Στην ΠΠ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα από την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), το
μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι σχετικά χαμηλό, με την συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων να είναι απόφοιτοι στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης και χαμηλό ποσοστό (11,99%)
ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, χαμηλότερο κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες από το
αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης (13,71%). Ουσιαστικά η ΠΠ χαρακτηρίζεται από έντονο δυϊσμό,
καθώς μόνο 5 από τις 27 δημοτικές ενότητες, οι οποίες συγκεντρώνουν το 35% του πληθυσμού της,
διαθέτουν ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, πάνω από το μέσο όρο της
Περιφέρειας και 8 ποσοστό άνω του 10%. Οι ενότητες με προβληματικό εκπαιδευτικό επίπεδο
(ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, κάτω του μισού της Περιφέρειας) είναι
22, που συγκεντρώνουν το 61% του πληθυσμού της ΠΠ. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στις τάσεις
αύξησης του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, όπου τη δεκαετία 2001
-2011, οι δημοτικές ενότητες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ( 22 από τις 27) εμφανίζουν τάσεις
μικρότερες από της Περιφέρειας Κρήτης.
Όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων της ΠΠ που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (1,50%) είναι
λίγο χαμηλότερο από το αντίστοιχο στο σύνολο της Κρήτης (1,83%). Οι 13 από τις 27 δημοτικές
ενότητες εμφανίζουν το 2011, ποσοστό αναλφάβητων μεγαλύτερο της Περιφέρειας, ενώ ως προς τις
τάσεις μείωσης, στην δεκαετία 2001-2011, στην πλειοψηφία τους οι δημοτικές ενότητες (18 από τις
27) εμφανίζουν τιμές υψηλότερες από αυτές της Περιφέρειας Κρήτης (- 1,26%).
Από ποιοτικής απόψεως, το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στο ανθρώπινο δυναμικό της ΠΠ,
όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των παραπάνω μεγεθών, αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία
εκσυγχρονισμού όλων των παραγωγικών τομέων, λειτουργώντας αρνητικά στην ενίσχυση ενός
συνεκτικού και βιώσιμου κοινωνικού ιστού και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες (θετικά
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ή αρνητικά) του ανθρώπινου δυναμικού ως προς την ουσιαστική συμμετοχή του σε οποιαδήποτε
τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.
Γράφημα 2-4:Επίπεδο εκπαίδευσης, Συγκριτικά στοιχεία ΠΠ, ΠΕ Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης
(2011)

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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Πίνακας 2-10:Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Εγκατάλειψη σχολείου
%
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2001

%
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2011

Απφοίτοι
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2011

Μεταβολή %
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης και
άνω 2001 -11

%
αναλφάβ
ητων
2001

%
αναλφά
βητων
2011

Αναλφάβ
ητοι 2011

Μεταβολή %
αναλφάβητων
2001 -2011

Εγκατέλειψε το
Δημοτικό, αλλά
γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση 2011

%
Εγκατέλειψε το
Δημοτικό, αλλά
γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση 2011

Α/Α

Δημοτικές Ενότητες

Πληθυσμός
2011 % της
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΑΚ

1

Ελευθερίου Βενιζέλου

11,23%

8,59%

12,20%

1604

3,62%

2,10%

1,18%

155

-0,92%

352

2,68%

2

Ακρωτηρίου

11,19%

17,86%

21,98%

2880

4,12%

1,20%

0,79%

104

-0,41%

198

1,51%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Νέας Κυδωνίας
Σούδας
Κισσάμου
Πελεκάνου
Νικηφόρου Φωκά
Θερίσου
Πλατανιά
Βάμου
Γεωργιουπόλεως
Κολυμβαρίου
Φοίνικα
Αρμένων
Λαππαίων
Γαύδου
Μουσούρων
Βουκολιών
Μυθήμνης
Κρυονερίδας
Σφακίων
Ανατολικού Σελίνου
Ινναχωρίου
Φρε

9,20%
7,21%
6,47%
2,81%
7,61%
7,34%
4,51%
2,89%
2,35%
3,81%
2,79%
2,78%
1,89%
0,13%
3,44%
2,66%
1,96%
1,70%
1,61%
0,87%
0,78%
0,76%

13,14%
5,84%
6,69%
5,09%
9,91%
7,31%
5,24%
7,90%
3,54%
4,63%
4,67%
5,65%
4,47%
9,70%
2,79%
5,25%
4,45%
4,81%
3,05%
1,99%
2,56%
2,82%

16,71%
14,94%
9,16%
7,72%
15,77%
11,24%
9,42%
12,84%
6,26%
5,79%
6,61%
8,17%
5,60%
14,47%
6,93%
7,57%
5,05%
5,97%
6,30%
4,11%
3,29%
7,04%

1800
1261
694
254
1405
966
497
435
172
258
216
266
124
22
279
236
116
119
119
42
30
63

3,57%
9,10%
2,47%
2,62%
5,86%
3,93%
4,19%
4,94%
2,72%
1,16%
1,94%
2,52%
1,13%
4,77%
4,14%
2,32%
0,59%
1,16%
3,25%
2,12%
0,73%
4,22%

1,30%
2,50%
2,70%
3,00%
2,20%
1,10%
2,80%
2,20%
3,80%
3,30%
2,50%
2,70%
4,40%
2,70%
2,80%
1,70%
3,10%
2,80%
2,50%
4,60%
3,70%
3,40%

0,91%
0,97%
1,60%
2,43%
0,95%
0,85%
1,80%
2,45%
2,51%
1,44%
2,02%
1,26%
1,31%
3,29%
3,20%
2,09%
2,57%
2,81%
1,69%
2,06%
2,41%
1,56%

98
82
121
80
85
73
95
83
69
64
66
41
29
5
129
65
59
56
32
21
22
14

-0,39%
-1,53%
-1,10%
-0,57%
-1,25%
-0,25%
-1,00%
0,25%
-1,29%
-1,86%
-0,48%
-1,44%
-3,09%
0,59%
0,40%
0,39%
-0,53%
0,01%
-0,81%
-2,54%
-1,29%
-1,84%

184
142
260
148
215
226
196
116
112
193
145
108
95
10
269
156
141
110
96
89
94
104

1,71%
1,68%
3,43%
4,50%
2,41%
2,63%
3,72%
3,42%
4,07%
4,33%
4,44%
3,32%
4,29%
6,58%
6,68%
5,01%
6,13%
5,52%
5,08%
8,72%
10,31%
11,62%
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%
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2001

Δημοτικές Ενότητες

Πληθυσμός
2011 % της
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΑΚ

25

Κεραμιών

0,58%

26

Ασή Γωνιάς

0,45%

1,20%

27

Καντάνου

0,96%

4,32%

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ
ΠΕ Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης

%
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2011

Απφοίτοι
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
και άνω 2011

Μεταβολή %
αποφοίτων
Γ'βάθμιας
εκπαίδευσης και
άνω 2001 -11

%
αναλφάβ
ητων
2001

%
αναλφά
βητων
2011

3,83%

26

2,15%

3,70%

2,85%

15

1,65%

4,70%

8,41%

94

4,08%

3,60%

11,95%

13993

1,69%

100,00%
9,69%
9,50%

% αποφοίτων Γ' βάθμιας εκπαίδευσης2001 & 2011
κάτω από την Περιφέρεια Κρήτης
Μεταβολή % αποφοίτων Γ' βάθμιας εκπαίδευσης
2001 -11 κάτω από Περιφέρεια Κρήτης

14,86%
13,71%

5,17%
4,21%

% αναλφάβητων 2001 & 2011 πάνω από
Περιφέρεια Κρήτης

2,36%
3,10%

Αναλφάβ
ητοι 2011

Μεταβολή %
αναλφάβητων
2001 -2011

Εγκατέλειψε το
Δημοτικό, αλλά
γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση 2011

%
Εγκατέλειψε το
Δημοτικό, αλλά
γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση 2011

6,78%

46

3,08%

57

8,41%

7,78%

41

3,08%

40

7,59%

1,52%

17

-2,08%

67

5,99%

1,50%

1752

1,41%
1,84%

-0,95%
-1,26%

% εγκατάλειψης του Δημοτικού πάνω από
Περιφέρειας Κρήτης

Μεταβολή
% αναλφάβητων 2001 -2011 πάνω από
Περιφέρεια Κρήτης

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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3923
4727
23523

3,02%
3,78%

2.3.6 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ), παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει θετική εικόνα ως προς τη
πληθυσμιακή της μεταβολή την δεκαετία 2001 -2011, καταγράφοντας στον σύνολό της αύξηση
πληθυσμού 11,30%, μεγαλύτερη από την αύξηση πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης
(ποσοστό 4,83%), παρουσιάζει αντίρροπες τάσεις στη μεταβολή του πληθυσμού την δεκαετία
2001-2011 και ανισότητα της δημογραφικής εξέλιξης, μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων. Οι
πλέον δυναμικές δημογραφικά ενότητες, που έχουν θετική πληθυσμιακή εξέλιξη στην
δεκαετία 2001-2011 (12 από τις 27 της περιοχής, εκ των οποίων οι 10 πάνω από το μέσο όρο
της Περιφέρειας), είναι αυτές που έχουν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα στο τουρισμό,
παράλληλα με την γεωργία και βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της ΠΠ. Προβληματική
δημογραφική εξέλιξη καταγράφεται σε 15 δημοτικές ενότητες, που έχουν αρνητική
πληθυσμιακή εξέλιξη στην δεκαετία 2001-2011, οι 11 εξ αυτών με διψήφιο αρνητικό ποσοστό
και βρίσκονται στο νότιο, μειονεκτικό και ορεινό τμήμα της ΠΠ.
Ένα άλλο στοιχείο αρνητικό για την δημογραφική εικόνα της ΠΠ, είναι η χαμηλή πληθυσμιακή
πυκνότητα, η οποία το 2011 είναι 44,19/Κm2, αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή της
Περιφέρειας Κρήτης που είναι 74,54 κατ./Κm2. Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους οι δημοτικές
ενότητες (21 από τις 27) εμφανίζουν πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη από αυτή της
Περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον, προβληματική δημογραφική εξέλιξη αποτελεί η αρνητική
μεταβολή της πληθυσμιακής πυκνότητας που εμφανίζουν, στη δεκαετία 2001 -2011, οι 13 από
τις 27 δημοτικές ενότητες, κυρίως στο ορεινό- μειονεκτικό και νότιο τμήμα της ΠΠ, ως
απόρροια της βαθμιαίας μείωσης του πληθυσμού. Στο σύνολο τους, οι μεγαλύτερες
πληθυσμιακές ενότητες είναι του βόρειου κομματιού της ΠΠ (βόρειο τμήμα ΠΕ Χανίων και ΠΕ
Ρεθύμνου), όπου παρατηρείται συγκέντρωση του πληθυσμού της ΠΠ (6 δημοτικές ενότητες
συγκεντρώνουν το 60% του συνολικού πληθυσμού της ΠΠ)
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που τεκμηριώνει την επισφάλεια στις δημογραφικές τάσεις
στην ΠΠ, είναι η ανάλυση των τριών βασικών δημογραφικών δεικτών στην δεκαετία 20012011 και συγκεκριμένα του Δείκτη Γήρανσης, του Δείκτη Νεανικότητας και του Δείκτη
Εξάρτησης, η οποία καταδεικνύει το πρόβλημα της γήρανσης και ανανέωσης του
πληθυσμού στην ΠΠ και κατά συνέπεια την αρνητική σχέση μεταξύ του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού από τον οικονομικά μη ενεργό. Ο Δείκτης Γήρανσης το 2011 στις 21 από τις 27
Δημοτικές Κοινότητες της ΠΠ είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας
Κρήτης (106,0). Επιπλέον υφίσταται θετικό πρόσημο στην ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη
γήρανσης 2001 -2011 στις 23 από τις 27 Δημοτικές Ενότητες της ΠΠ, γεγονός που καταδεικνύει
τις αυξητικές τάσεις γήρανσης στην ΠΠ. Από την άλλη, ο Δείκτης Νεανικότητας, δηλαδή το
ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-17 ετών στο συνολικό πληθυσμό, ανέρχεται σε 16,3%,
δύο μονάδες δηλαδή χαμηλότερος του δείκτη σε επίπεδο Περιφέρειας (18,7%). Τέλος, το 2011,
ο Δείκτης Εξάρτησης στις 22 από τις 27 Δημοτικές Κοινότητες της ΠΠ είναι υψηλότερος από τον
αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (52,2%), ενώ στις 21 εμφανίζει θετικό πρόσημο
ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των ετών 2001 και 2011.
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Γράφημα 2-5: Δείκτης Γήρανσης ΠΠ, Σύγκριση με Περιφέρεια Κρήτης (2011)

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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Γράφημα 2-6: Δείκτης Εξάρτησης ΠΠ- Σύγκριση με Περιφέρεια Κρήτης (2011)

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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Πίνακας 2-11: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά ΠΠ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Α/Α

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Πληθυσμ
ός 2011
% της
ΠΕΡΙΟΧΗ
Σ ΟΑΚ

Συνολικός
Πληθυσμός
2001

Συνολικός
Πληθυσμός
2011

Μεταβολή
Συνολικού
Πληθυσμού
2001-2011

Πληθυσμιακ
ή πυκνότητα
2001 ανά
τ.χλμ

Πληθυσμιακή
πυκνότητα
2011 ανά
τ.χλμ

Μεταβολή
Πληθυσμιακ
ής
Πυκνότητας
2001-2011

Δείκτης
Γήρανση
ς 2001

Δείκτης
γήρανσης
2011

Μεταβολή
Δείκτης
Γήρανσης
(20012011) %

Δείκτης
Εξάρτησ
ης 2001

Δείκτης
Εξάρτησης
2011

Μεταβολή
Δείκτη
Εξάρτησης
(2001-2011) %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ελευθερίου Βενιζέλου
Ακρωτηρίου
Νέας Κυδωνίας
Σούδας
Κισσάμου
Πελεκάνου
Νικηφόρου Φωκά
Θερίσου
Πλατανιά
Βάμου
Γεωργιουπόλεως
Κολυμβαρίου
Φοίνικα
Αρμένων
Λαππαίων
Γαύδου
Μουσούρων
Βουκολιών
Μυθήμνης
Κρυονερίδας
Σφακίων
Ανατολικού Σελίνου
Ινναχωρίου
Φρε
Κεραμιών
Ασή Γωνιάς

11,23%
11,19%
9,20%
7,21%
6,47%
2,81%
7,61%
7,34%
4,51%
2,89%
2,35%
3,81%
2,79%
2,78%
1,89%
0,13%
3,44%
2,66%
1,96%
1,70%
1,61%
0,87%
0,78%
0,76%
0,58%
0,45%

10636
9773
7368
6745
7453
3753
6468
6517
5118
2697
2414
4932
3548
3095
2553
81
4599
3215
2839
2328
2419
1205
1178
1049
1325
529

13145
13100
10771
8442
7579
3292
8911
8596
5275
3388
2749
4457
3266
3255
2.216
152
4026
3116
2299
1993
1889
1021
912
895
678
527

23,59%
34,04%
46,19%
25,16%
1,69%
-12,28%
37,77%
31,90%
3,07%
25,62%
13,88%
-9,63%
-7,95%
5,17%
-13,20%
87,65%
-12,46%
-3,08%
-19,02%
-14,39%
-21,91%
-15,27%
-22,58%
-14,68%
-48,83%
-0,38%

563,97
86,67
341,08
320,05
49,70
22,72
67,70
87,79
68,53
40,47
44,78
32,77
25,69
56,46
50,07
2,35
24,08
42,20
51,26
34,60
5,18
8,86
8,62
19,48
14,74
28,16

697,01
116,18
498,61
400,57
50,54
19,93
93,27
115,79
70,63
50,84
50,99
29,61
23,64
59,38
43,46
4,41
21,08
40,90
41,51
29,62
4,04
7,51
6,68
16,62
7,54
28,05

23,59%
34,04%
46,19%
25,16%
1,69%
-12,28%
37,77%
31,90%
3,07%
25,62%
13,88%
-9,63%
-7,95%
5,17%
-13,20%
87,65%
-12,46%
-3,08%
-19,02%
-14,39%
-21,91%
-15,27%
-22,58%
-14,68%
-48,83%
-0,38%

61,00
46,00
56,00
51,00
102,10
112,10
60,00
63,00
141,10
177,00
102,00
165,30
113,00
137,00
123,00
160,00
193,20
178,80
203,70
137,00
90,00
256,10
294,30
204,00
102,00
90,00

67,9
54,3
58,6
208,9
115,2
106,5
52,3
62,2
155,7
229,6
101,0
205,7
133,9
168,7
133,5
257,0
225,0
181,6
274,0
138,1
96,4
462,0
493,6
240,7
282,9
112,5

11,37%
18,04%
4,70%
309,53%
12,81%
-5,00%
-12,81%
-1,23%
10,36%
29,72%
-0,98%
24,45%
18,47%
23,14%
8,55%
60,63%
16,43%
1,57%
34,52%
0,83%
7,11%
80,40%
67,72%
17,97%
177,31%
25,00%

46,30
32,10
41,40
37,30
56,50
46,30
52,30
47,60
55,00
63,80
57,40
64,60
56,00
65,60
60,60
36,10
63,70
61,30
71,80
71,30
51,40
83,00
77,70
83,30
68,70
61,00

44,1
42,0
44,9
74,5
62,2
55,7
48,2
48,3
55,2
62,4
55,8
69,0
66,5
59,1
61,4
82,7
73,5
62,0
84,2
73,3
60,1
88,0
103,1
88,0
65,4
63,2

-4,78%
30,84%
8,38%
99,80%
10,13%
20,19%
-7,89%
1,49%
0,43%
-2,19%
-2,79%
6,74%
18,84%
-9,91%
1,32%
129,09%
15,44%
1,14%
17,29%
2,81%
16,93%
6,02%
32,71%
5,67%
-4,85%
3,61%
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Α/Α

27

Δημοτικές Ενότητες ΠΠ
ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Καντάνου

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ
ΠΕ Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης

Πληθυσμ
ός 2011
% της
ΠΕΡΙΟΧΗ
Σ ΟΑΚ

Συνολικός
Πληθυσμός
2001

Συνολικός
Πληθυσμός
2011

Μεταβολή
Συνολικού
Πληθυσμού
2001-2011

Πληθυσμιακ
ή πυκνότητα
2001 ανά
τ.χλμ

Πληθυσμιακή
πυκνότητα
2011 ανά
τ.χλμ

Μεταβολή
Πληθυσμιακ
ής
Πυκνότητας
2001-2011

Δείκτης
Γήρανση
ς 2001

Δείκτης
γήρανσης
2011

Μεταβολή
Δείκτης
Γήρανσης
(20012011) %

Δείκτης
Εξάρτησ
ης 2001

Δείκτης
Εξάρτησης
2011

Μεταβολή
Δείκτη
Εξάρτησης
(2001-2011) %

0,96%

1344

1118

-16,82%

18,24

15,17

-16,82%

221,60

257,1

16,04%

63,50

82,7

30,29%

105181

117.068

11,30%

39,70

44,19

11,30%

148.450
594.368

156.585
623065

5,48%
4,83%

62,45
71,25

65,88
74,69

5,48%
4,83%

97,45
95,70

107,6
106,0

10,43%
10,76%

49,90
50,05

51,1
52,2

100,00%

Μεταβολή Συνολικού Πληθυσμού 2001-2011,
κάτω από το Μ.Ο της Περιφέρειας Κρήτης

Πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω από το Μ.Ο.
Περιφέρειας Κρήτης
Αρνητική
μεταβολή
(Μείωση)
πληθυσμιακής Πυκνότητας 2001-2011

Δείκτης Γήρανσης ή Δείκτης Εξάρτησης
πάνω από το Μ.Ο. Περιφέρειας Κρήτης
Θετική μεταβολή (Αύξηση) Δείκτη Γήρανσης
ή Δείκτη Εξάρτησης 2001 -2011

Πηγή : Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011, Ιδία Επεξεργασία (2017)
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3

3.1

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ»ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Διοίκηση και τα στελέχη του OAK Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το
σχεδιασμό του προγράμματος CLLD/LEADER, εφάρμοσε την μέθοδο από κάτω προς τα πάνω
(bottom up) προσέγγιση των φορέων, των κατοίκων και όλων των εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή της περιοχής.
Στα πλαίσια ενεργειών διαβούλευσης με τοπικούς φορείς o OAK A.E ήρθε σε επαφή με
Παραγωγικούς και Κοινωνικούς φορείς καλύπτοντας όλο το φάσμα των παραγωγικών και θεσμικών
φορέων του τόπου, καθώς και με δημόσιους φορείς, .
Κατά τη διαδικασία αυτή η ΟΤΔ διαβουλεύτηκε σε τέσσερα επίπεδα:
❖ σε επίπεδο συλλογικών παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων της περιοχής Παρέμβασης
❖ σε επίπεδο Δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών,
❖ σε επίπεδο τοπικού πληθυσμού μέσα από την ιστοσελίδα της www.oakae.gr και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης καθώς και με δελτία τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
❖ Με τις υπόλοιπες αναπτυξιακές εταιρίες της Κρήτης και με την ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης
Στόχοι των ενεργειών αυτών ήταν:
❖ Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με τον προσδιορισμό των αναγκών της περιοχής
παρέμβασης στο Κοινωνικό Πεδίο.
❖ Η διαμόρφωση στόχων και στρατηγικής του τοπικού προγράμματος
❖ Η διαμόρφωση των δράσεων του τοπικού προγράμματος
❖ Από την διαδικασία των διαβουλεύσεων προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες και
αποτελέσματα τα όποια ελήφθησαν υπόψη από τον Οργανισμός για τον σχεδιασμό και την
υποβολή της Παρούσας Πρότασης.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ενέργειες διαβούλευσης με του τοπικούς φορείς ενώ τα
παρουσιολόγια αυτών επισυνάπτονται στο φάκελο της πρότασης.
Πίνακας 3-1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης
Α/Α

1

2

Ημ/νία
διεξαγωγής

Τόπος
διεξαγωγής

Είδος Φορέων που συμμετείχαν

9-11-2017

Γραφεία
ΑΝΗ

ΕΥΔΕΠ Κρήτης, Αναπτυξιακές
εταιρείες Κρήτης

24/11/2017

Εργατικό
Κέντρο
Χανίων

Εργατικό Κέντρο, ΕΒΕ, ΟΕΒΕΝΧ,
ΟΕΕ, ΤΕΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Αρ.
Συμ/ντ
ων

Αντικείμενο Διαβούλευσης

10

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης
ΤΑΠΤοΚ(θεσμικό Πλαίσιο, Οργανωτικά
και Διοικητικά Θέματα, θέματα
συσχέτισης με το ΠΑΑ, Διαμόρφωση
δράσεων )

11

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης
ΤΑΠΤοΚ(Ανάλυση ανάγων, καθορισμός
περιοχής παρέμβασης, στόχων και
στρατηγικής σχεδιασμό δράσεων )
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Ημ/νία
διεξαγωγής

Α/Α

3

29-11-2017

4

1/12/2017

5

4/12/2017

3.2

Αρ.
Συμ/ντ
ων

Αντικείμενο Διαβούλευσης

4

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης
ΤΑΠΤοΚ(Ανάλυση ανάγων, καθορισμός
περιοχής παρέμβασης, στόχων και
στρατηγικής σχεδιασμό δράσεων )

Τόπος
διεξαγωγής

Είδος Φορέων που συμμετείχαν

Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Δήμος Χανίων, Δήμος Πλατανιά,
ΤΕΕ ΤΔΚ

Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Δήμος Χανίων, Δήμος Καντάνου,
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αγροτικός Κτηνοτροφικός
Συν/σμός Ν. Χανίων, Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς, Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, Αλιείς
Ν. Χανίων

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης
ΤΑΠΤοΚ(Ανάλυση ανάγων, καθορισμός
περιοχής παρέμβασης, στόχων και
στρατηγικής σχεδιασμό δράσεων )

Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κισσάμου, Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Πλατανιά

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης
ΤΑΠΤοΚ(Ανάλυση ανάγων, καθορισμός
περιοχής παρέμβασης, ΕΔΠ , στόχων και
στρατηγικής σχεδιασμό δράσεων )

4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Είδος ενέργειας:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής:
Ομάδα/ες στόχος:
Αριθμός συμμετεχόντων

Φορείς που συμμετείχαν

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης ΤΑΠΤοΚ.
9-11-2017
Γραφεία ΑΝΗ
10
Συμμετέχοντες
(αριθμός)
1
9

Είδος φορέων

ΕΥΔΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Αναπτυξιακές εταιρείες Κρήτης
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα
✓

Είδος ενέργειας:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής:
Ομάδα/ες στόχος:
Αριθμός συμμετεχόντων

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης ΤΑΠΤοΚ
24-11-2017
Εργατικό Κέντρο Χανίων
Κοινωνικοί Φορείς
11

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέων

Εργατικό κέντρο Χανίων
ΕΒΕ Ν. Χανίων
ΟΕΒΕ Ν. Χανίων
Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα

Συμμετέχοντες
(αριθμός)
2
1
1
1
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ΤΕΕ ΤΔΚ
ΟΕΕ ΤΔΚ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα

Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας

3
2
1

Στην παρούσα συνάντηση- διαβούλευση παρουσιάστηκαν αρχικά από τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε το
περιχεόμενο της παρούσας πρόσκλησης ως προς τους στόχους , την φιλοσοφία και τις δυνητικές
δράσεις. Επίσης τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε παρουσίασαν την εξέλιξη της πορείας του εγκεκριμένου
προγράμματος του ΠΑΑ στην περιοχή παρέμβασης καθώς και την συσχέτιση του με το ΕΚΤ ως
προς την γεωγραφική περιοχή και την διαμόρφωση/συσχέτιση της τοπικής στρατηγικής σε
κοινωνικά θέματα .
Το Εργατικό Κέντρο ως ένας από τους ποιο σημαντικούς κοινωνικούς φορείς της ΠΠ ανέλυσε τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή καθώς και τις
λοιπές κοινωνικές επιπτώσεις τονίζοντας ότι το πρόγραμμα δύναται να αποτελέσει σημαντική
ευκαιρία για την περιοχή . Από την πλευρά τους η ΕΒΕ και η ΟΕΒΕ Χανίων αφού ανέδειξαν τα
προβλήματα του κλάδου τους τόνισαν την ανάγκη στοχευμένεης συμβουλευτικής και κατάρτισης
στους κλάδους αιχμής της περιοχής παρέμβασης έτσι ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική
σύζευξή μεταξύ αναγκών και ευκαιριών στο πεδίο της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
Από την πλευρά τους τα επαγγελματικά επιμελητήρια επεσήμαναν την ιδιαίτερα υψηλή ανεργίας
που πλήττει τους νέους μηχανικούς και οικονομολόγους και ότι οι δράσεις τόσο των ΝΘΕ όσο και
της επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων δύναται να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και
της επιχειρηματικότητάς. Τέλος με βάση έρευνες και μελέτες τόνισαν την ανάγκη αναβάθμισης
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανέργων στην περιοχή μέσα από στενευμένη κατάρτιση
στους κλάδους αιχμής προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για
εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
Τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :
Η περιοχή παρέμβασης να παραμείνει όπως ακριβώς έχει οριστεί στο ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ καθώς το
σύνολο της παρουσιάζει όλα εκείνα τα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά για την
διαμόρφωση τοπικής στρατηγικής στον κοινωνικό τομέα
✓ Η ανάγκη της υλοποίησης δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης και κυρίως σε
θεματικές ενότητες που άπτονται στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, ώστε να
βοηθηθούν οι άνεργοι να καταρτιστούν δωρεάν σε θέματα αδυνατούν να επωμιστούν το
οικονομικό κόστος
Π.χ. κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες υπηρεσιών
ξενοδοχοϋπαλλήλων, ώστε να επιδιωχθεί η προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες
υπηρεσίες τουρισμού, ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη οικονομική συμβολή στην τοπική
κοινωνία.
✓ Η ανάγκη στήριξη ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από πτυχιούχους της περιοχής
παρέμβασης μέσα από την επιχορηγεί των λειτουργικών τους εξόδων για το πρώτο έτος
αλλά και με την απόκτηση τυ βασικού τους εξοπλισμού.
✓ Η ανάγκη της υλοποίησης δράσεων κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων σε θέματα αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως στιβανάδικα,
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μαχαιροποιοί α , κατασκευή παραδοσιακών στολών, αργαλειό κλπ. όπου στη συνέχεια να
μπορέσουν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση.
✓ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα της
«Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας» (ΠΔΒ) και στον «Κλάδο Πολιτισμού και
Δημιουργικότητας»
✓ Η ανάγκη για την στήριξη σε άτομα και μελη νοικοκυριών που βρίσκονται στα όρια της
φτώχειας, προσφέροντας μαθήματα και δραστηριότητες, όπως αγγλικά, μουσική,
μαθήματα νέων τεχνολογιών κλπ
✓ Η ανάγκη για την ανταλλαγή κάλων πρακτικών σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας
προκειμένου να διαμορφωθεί μια τοπική στρατηγική πάνω στην κοινωνική καινοτομίας
δράση η οποία θα συνδράμει στην συνεργασία των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων
της περιοχής

Είδος ενέργειας:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής:
Ομάδα/ες στόχος:
Αριθμός συμμετεχόντων

Διαβουλευση για υποβολή πρότασης ΤΑΠΤοΚ
29-11-2017
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Κοινωνικοί Φορείς
4

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέων

Δήμος Πλατανιά
Δήμος Χανίων
ΤΕΕ ΤΔΚ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα

Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας

Συμμετέχοντες
(αριθμός)
1
1
1
1

Στην παρούσα συνάντηση- διαβούλευση παρουσιάστηκαν αρχικά από τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε το
περιχεόμενο της παρούσας πρόσκλησης ως προς τους στόχους , την φιλοσοφία , τις δυνητικές
δράσεις. Επίσης τα στελέχη του ΟΑΚ παρουσίασαν την εξέλιξη της πορείας του εγκεκριμένου
προγράμματος του ΠΑΑ στην περιοχή παρέμβασης καθώς και την συσχέτιση του με το ΕΚΤ και την
διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής σε κοινωνικά θέματα
Τόσο ο Δήμος Χανίων όσο και ο Δήμος Πλατανία ανέδειξαν το φαινόμενο της αύξησής των
νοικοκυριών που πλήττονται από την φτώχεια και τα οποία αναζητούν στήριξη στους ΟΤΑ ενώ
αναδείχθηκε ως ευκαρπία η δημηγορία νέων θέσεων εργασίας μέσα από τις ΤΠΕ , το ηλεκτρονικό
εμπόριο και ιδιαίτερα τον τουρισμό που αυξάνεται τα τελευταία έτη στην περιοχή ενώ η αύξηση
αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα έτη δημιουργώντας αναπτυξιακές ευκαρπίες
στην περιοχή.
Τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :
✓ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης σε τομείς όπου οι
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άνεργοι θα βελτιώσουν τα προσόντα τους όπως χειρισμού Η/Υ, προβολή και διαχείρισης
τουριστικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικό εμπόριο, Marketing αγροτικών προϊόντων, ξένων
γλωσσών για τον τουρισμό, οδηγών βουνού.
✓ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων βοήθειας των εφήβων μελών νοικοκυριών που
βρίσκονται στα όρια της φτώχιας, προσφέροντας μαθήματα και δραστηριότητες, όπως
αγγλικά, μουσική, μαθήματα νέων τεχνολογιών κλπ, καθώς επίσης και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εμψύχωσης αυτών και των μελών των οικογενειών
τους.

Είδος ενέργειας:
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Τόπος διεξαγωγής:
Ομάδα/ες στόχος:
Αριθμός συμμετεχόντων

Διαβούλευση για υποβολή πρότασης ΤΑΠΤοΚ
04-12-2017
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Κοινωνικοί Φορείς
4

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέων

Δήμος Πλατανιά
Δήμος Κισσάμου
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Συμπεράσματα / Αποτελέσματα

Κοινωνικός Φορέας
Κοινωνικός Φορέας

Συμμετέχοντες
(αριθμός)
1
2
1

Στην παρούσα συνάντηση- διαβούλευση παρουσιάστηκαν αρχικά από τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε το
περιχεόμενο της παρούσας πρόσκλησης ως προς τους στόχους , την φιλοσοφία και τις δυνητικές
δράσεις. Επίσης τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε παρουσίασαν την εξέλιξη της πορείας του εγκεκριμένου
προγράμματος του ΠΑΑ στην περιοχή παρέμβασης καθώς και την συσχέτιση του με το ΕΚΤ ως
προς την γεωγραφική περιοχή και την διαμόρφωση/συσχέτιση της τοπικής στρατηγικής σε
κοινωνικά θέματα
Τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :
✓ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης σε τομείς με
στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας. όπως χειρισμού Η/Υ, μαθήματα
ηλεκτρονικού εμπορίου, ξένων γλωσσών για τον τουρισμό.
✓ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων βοήθειας των εφήβων μελών νοικοκυριών που
βρίσκονται στα όρια της φτώχιας, προσφέροντας μαθήματα και δραστηριότητες, όπως
αγγλικά, μουσική, μαθήματα νέων τεχνολογιών κλπ, καθώς επίσης και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εμψύχωσης αυτών και των μελών των οικογενειών
τους.
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3.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, όλοι οι τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί
φορείς που συμμετείχαν στις ενέργειες διαβούλευσης, θεωρούν ότι η υλοποίηση του τοπικού
προγράμματος αποτελεί μια αναπτυξιακή ευκαιρία για την περιοχή και η διαμόρφωση των δράσεων
να σχετίζεται με ενέργειες όπως :
➢ Συμβουλευτική υποστήριξης ανέργων προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, είτε
για αναζήτηση εργασίας είτε για δημιουργία ατομικής επιχείρησης.
➢ Την δημιουργία ευκαίρων απασχόλησης σε στοχευμένους τομείς και επιχειρήσεις της
περιοχής παρέμβασης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε άνεργους νέους να εισέλθουν
στην αγορά εργασίας για την απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
➢ Δράσεις στοχεμευνης κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες
τουρισμού, αλλά και δράσεις κατάρτισης προκειμένου να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις.
➢ Η ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα της
«Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας» (ΠΔΒ) και στον «Κλάδο Πολιτισμού και
Δημιουργικότητας»
➢ Δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και
δράσεις συμβουλευτικής σε ενηλίκους εφήβους, παιδιά και οικογένειες που διαβιούν στα
όρια της φτώχιας και χρήζουν άμεσης βοήθειας και υποστήριξης.
➢ Η ανάγκη για την ανταλλαγή κάλων πρακτικών σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας
προκειμένου να διαμορφωθεί μια τοπική στρατηγική πάνω στην κοινωνική καινοτομίας
δράση η οποία θα συνδράμει στην συνεργασία των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων
της περιοχής για την επίλυση βασικών δομικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η χαμηλή
συμμετοχή των γυναικών στο παραγωγικό δυναμικό.
➢ Δράσεις για την βελτίωση δεξιοτήτων και εμψύχωσης των γυναικών - μελών οικογενειών
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Τέλος με βάση τα συμπεράσματα τόσο η ΕΔΠ όσο και η ιδιά η γεωγραφική περιοχή παρέμβασης να
παραμείνει όπως ακριβώς έχει οριστεί στο ΤΑΠΤΟΚ του Π.Α.Α καθώς το σύνολο της παρουσιάζει
όλα εκείνα τα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση τοπικής στρατηγικής
στον κοινωνικό τομέα.
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4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ANAΛΥΣΗ)

Η Swot Ανάλυση αποτελεί ένα κοινά αποδεκτό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα χρήσιμο μεθοδολογικό
εργαλείο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού και ειδικά στο στάδιο της διάγνωσης της
αναπτυξιακής εικόνας – δυναμικής μιας συγκεκριμένης χωρικής ενότητας. Παράλληλα, συνδράμει
στην σε βάθος και λεπτομερή κατανόηση και αναγνώριση του τι διαθέτει και σε τι υπερτερεί ή
υστερεί μια περιοχή προκειμένου η διαδικασία αυτή να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους τόσο στον
ίδιο το χωρικό σχεδιασμό, όσο και στο να λάβουν ορθές στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με το
είδος και το εύρος ανάπτυξης που επιδιώκεται σε όρους καινοτομίας, ρεαλισμού και βιωσιμότητας.
Η σημαντικότητα της Swot Ανάλυσης έγκειται στο ότι δεν αποτελεί μόνο μέσο έρευνας του
εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα εστιάζει και μελετά ενδελεχώς και το εξωτερικό
περιβάλλον το οποίο σαφώς επηρεάζει την πορεία ανάπτυξης μιας περιοχής. Συνεπώς
πραγματοποιείται μια ισοβαρή και σε βάθος μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
με στόχο την εξαγωγή βάσιμων και ακριβών συμπερασμάτων για την περιοχή.
Σε ότι αφορά την περίπτωσή μας, εντοπίζονται και αξιολογούνται οι πόροι της περιοχής
παρέμβασης, υλικοί και άυλοι (φυσικοί πόροι, πολιτιστικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι, φήμη, κ.α.)
που αποτελούν το ενδογενές δυναμικό και αποτυπώνουν το εσωτερικό περιβάλλον από το οποίο
προκύπτουν τα τοπικά και ειδοποιά χαρακτηριστικά, τα σημεία υπεροχής – συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής που την καθιστούν ξεχωριστή και σαφώς πιο ανταγωνιστική από άλλες.
Ωστόσο οι πόροι από μόνοι τους δε μπορούν να δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη. Πρέπει να
συνδυαστούν κατάλληλα και να μετατραπούν σε «θεμελιώδεις ικανότητες» που αυτόματα
προσδίδουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις τοπικής
ανταγωνιστικότητας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι όταν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα είναι περίπλοκο
και περιλαμβάνει συνδυασμό πολλών ικανοτήτων και πόρων είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να
γίνει αντικείμενο μίμησης και αντιγραφής.
Δεσπόζουσας σημασίας ενέργεια κατά την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι επίσης ο
εντοπισμός των αδυναμιών / ελλείψεων προκειμένου αυτές να καταστούν γνωστές και μετρήσιμες
για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισής τους, ώστε να μην αποτελέσουν τροχοπέδη στην
αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, καθώς οι αδυναμίες στερούν τη δυνατότητα επίτευξης
διατηρήσιμης και διαχρονικά ανταγωνιστικής τοπικής ανάπτυξης.
Παράλληλα, διερευνάται το εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, θεσμικό
περιβάλλον κ.α.) και εντοπίζονται οι ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή
στρατηγική της περιοχής. Οι καταγεγραμμένες ευκαιρίες συνδυαζόμενες έξυπνα, καινοτόμα και
αποτελεσματικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελούν το στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης για
ελκυστικές και πολύ-λειτουργικές κοινότητες με αυξημένη ελκυστικότητα - επισκεψιμότητα και
διατηρήσιμες θέσεις εργασίας. Η επιτυχία της αναπτυξιακής στρατηγικής εξαρτάται σημαντικά από
τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον και
κυρίως από την ετοιμότητα και ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες του συνεχώς
μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Επίσης, βασική παράμετρος ωστόσο αποτελεί και η διάγνωση εκείνων των μεταβλητών που
ελλοχεύουν κινδύνους για την τοπική ανάπτυξη υπό την έννοια των απειλών που αν δεν
εντοπισθούν και προληφθούν έγκαιρα και με σωστό τρόπο ενδέχεται να λειτουργήσουν επιζήμια
στο τοπικό γίγνεσθαι.
Στο πλαίσιο αυτό, η SwotΑνάλυση που ακολουθεί αντικατοπτρίζει σε απόλυτο βαθμό την
πραγματική (μίκρο –μάκρο) εικόνα της περιοχής παρέμβασης αφού στηρίχθηκε στα ευρήματα και τα
συμπεράσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης όπως αυτά αποτυπώθηκαν λεπτομερώς
στον Φάκελο Α, αλλά και στα πορίσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία των διαβουλεύσεων
του Τοπικού Προγράμματος με βασική πάντα επιδίωξη μια πλήρη και καλά τεκμηριωμένη διάγνωση
των εσωτερικών και εξωτερικών σταθερών και μεταβλητών στις οποίες καλείται ναανταποκριθεί η
στρατηγική της περιοχής παρέμβασης. Τα δεδομένα της SwotAνάλυσης αποτυπώνονται τομεακά,
ταυτόχρονα γίνονται στοχευμένες κλαδικές και γεωγραφικές αναφορές, ενώ τα ευρήματα
ομαδοποιούνται σε:α) οικονομικά χαρακτηριστικά, β) κοινωνικά – πολιτιστικά χαρακτηριστικά και γ)
χωρικά – περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
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S.W.O.T. ANALYSIS ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
✓ Υψηλές τιμές κατά κεφαλήν περιφερειακoύ ΑΕΠ σε σχέση με την
υπόλοιπη χώρα.
✓ Θετική μεταβολή Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού.
✓ Ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα στην απώλεια θέσεων
εργασίας.
✓ Παραγωγή προϊόντων υψηλής και αναγνωρίσιμης ποιότητας και
διατροφικής αξίας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
αναγνωρισμένα ως Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

✓ Παραγωγή πρώιμων κηπευτικών (θερμοκηπιακές μονάδες) στις
✓
✓
✓
✓
✓

περιοχές Φαλάσσαρνα, Κουντούρα και Ελαφονήσι.
Ανεπτυγμένος κτηνοτροφικός τομέας σε όλη την περιοχή
παρέμβασης.
Λειτουργία μονάδων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.
Λειτουργία της Ιχθυόσκαλας Σούδας, μοναδική σε ολόκληρη την
Περιφέρεια.
Δυναμικός κλάδος αλιείας (εξαγωγική δραστηριότητα, αξιόλογος
αλιευτικός στόλος).
Εκτατική καλλιέργεια εσπεριδοειδών και υποτροπικών φυτών
στην περιοχή του Κάμπου Χανίων.

Π.Κ 1
Π.Κ 2

Αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μεταξύ της
απογραφής του 2001 και 2011 από 37,25% σε 42,03

✓ Πλούσιο και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (φυσικό

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ινστιτούτων
(Πολυτεχνείο Κρήτης, Μ.Α.Ι.Χ., Ινστιτούτο Υποτροπικών
Φυτών, Ελιάς και Αμπέλου).
Έντονη διασύνδεση – συνέργεια αγροτικού και αστικού
χώρου.

✓
✓

Π.Κ 5

Ονομαστή τοπική φιλοξενία – μοναδικά ήθη και έθιμα.

✓

Π.Κ 6

Εικόνα (image) και δημοφιλία των πόλεων των Χανίων
και του Ρεθύμνου διεθνώς, η οποία επηρεάζει θετικά όλη
την περιοχή παρέμβασης.
Αίσθηση ασφάλειας στις περιοχές με έντονη
επισκεψιμότητα.
Σημαντική εξοικείωση του Τοπικού Πληθυσμού και των
Τοπικών Φορέων με Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Τοπικής Ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και η προσέγγιση
LEADER.
Ικανοποιητικός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των
κοινωνικών και θεσμικών φορέων

Π.Κ 3

Π.Κ 4

Π.Κ 7

Π.Κ8

✓ Σημαντική δραστηριότητα καταλυμάτων υπαίθρου (π.χ. περιοχή
Αποκόρωνα).
✓ Λειτουργία πολυτελών ξενοδοχείων και παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών σε μονάδες του βόρειου οδικού άξονα.
✓ Πολυεπίπεδη και πολυτομεακή εμπειρία της Ο.Τ.Δ.

Αύξηση του πληθυσμού μεταξύ της απογραφής του 2001
και 2011 κατά 11,30%

Π.Κ 9
Π.Κ 10

✓

κάλλος, υψηλή περιβαλλοντική αξία, βιοποικιλότητα,
μεγάλο ποσοστό ενδημισμού).
Γεωμορφολογική εικόνα με έντονες εναλλαγές τοπίου.
25 περιοχές (εντός περιοχής παρέμβασης) ενταγμένες
στο
δίκτυο
«Natura
2000»,
31
περιοχές
χαρακτηρισμένες ως «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλους» και 9 περιοχές «Καταφύγια Άγριας Ζωής».
Εμβληματικά σημεία (π.χ. Φαράγγι Σαμαριάς,
Ελαφονήσι, Μπάλος, Γραμβούσα, Φαλάσσαρνα,
Γαύδος, Λίμνη Κουρνά, Πρέβελη, Κουρταλιώτικο
Φαράγγι).
Σημαντικός πολιτιστικός πλούτος: ιστορικά μνημεία,
αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θρησκευτικά μνημεία.

✓ Τοπική γαστρονομία με έντονα στοιχεία μοναδικότητας
και ιδιαιτερότητας.
✓ Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή
προϊόντων καθόλη τη διάρκεια του έτους.
✓ Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τη μεγαλύτερη
ακτογραμμή της Κρήτης.

Υψηλό επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης
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S.W.O.T. ANALYSIS ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
✓ Περιορισμένος κλάδος τυποποίησης/μεταποίησης.
✓ Αποεπένδυση στον πρωτογενή τομέα.

Α.Κ 1

✓ Μονοκαλλιέργεια γεωργικών εκμεταλλεύσεων - διαφυγόν
γεωργικό εισόδημα.

Α.Κ 2

✓ Αύξηση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων και
αλιευμάτων.

✓ Περιορισμένη διασύνδεση των τριών τομέων της τοπικής

Αντίρροπες τάσεις στη μεταβολή του πληθυσμού την δεκαετία
2001-2011 και ανισότητα της δημογραφικής εξέλιξης, μεταξύ
των δημοτικών ενοτήτων.
Xαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, η οποία το 2011 είναι
44,19/Κm2, αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή της
Περιφέρειας Κρήτης που είναι 74,54 κατ./Κm2.

Α.Κ 3

πρόβλημα της γήρανσης και ανανέωσης του πληθυσμού

Α.Κ 4

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις
ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν
το σχολείο.

οικονομίας.

✓ Έντονη εποχικότητα τουριστικής ζήτησης.
✓ Χαμηλό επίπεδο τουριστικής παιδείας για παροχή υπηρεσιών
καλύτερης ποιότητας στις περιοχές της ενδοχώρας.

✓ Υψηλός βαθμός εξάρτησης από τους μεγάλους tour-operators.

Χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας

Α.Κ 6

Υψηλό επίπεδο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού

✓ Άνιση κατανομή επισκεπτών (τουριστών) στην περιοχή
παρέμβασης, με μαζική συγκέντρωση στις παραθεριστικές
περιοχές.

Α.Κ 7

σε
επικοινωνιών.

μεταφορών

και

✓ Περιβαλλοντικές πιέσεις από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.

✓ Υπερβόσκηση κοπαδιών και μη καθορισμένα όρια
βοσκότοπων.

✓ Υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας,
υποδομών, αλλά και πληθυσμού στο βόρειο
παραλιακό τμήμα.

✓ Υστέρηση υποδομών και υπηρεσιών για ΑμεΑ

✓ Αποκομμένες/απομονωμένες

σημαντικές τάσεις αύξησης της ανεργίας
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υποδομές

(προβλήματα
προσβασιμότητας
υποδομές/υπηρεσίες).

Α.Κ 5

✓ Μονοδιάστατο τουριστικό μοντέλο, βασισμένο κυρίως στο
μαζικό τουρισμό.

✓ Υστέρηση

σε

περιοχές
στην
ενδοχώρα, με υστέρηση σε βασικές υποδομές και
εξυπηρετήσεις.

S.W.O.T. ANALYSIS ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
✓ Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ε.Κ 1

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Ε.Κ 2

Πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή

✓ Ανάπτυξη

Ε.Κ 3

Ολοένα αυξανόμενη τάση για επιστροφή των νέων, επιστημονικά
καταρτισμένων, στην ύπαιθρο

✓ Ενισχύσεις Νέων Αγροτών και σχεδίων βελτίωσης εκμεταλλεύσεων.

Ε.Κ 4

Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή

Ε.Κ 5

Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων, βάσει πραγματικών
αναγκών, δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής στους αγρότες,
στους κτηνοτρόφους και στους αλιείς

Ε.Κ 6

Περαιτέρω ανάπτυξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών

Ε.Κ 7

Δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων στις
βασικές κοινωνικές υποδομές με άμεσα οφέλη στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του πληθυσμού

✓ Στροφή των καταναλωτών προς τοπικά, παραδοσιακά και ιδιότυπα
προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

✓ Αύξηση ζήτησης αλιευτικών προϊόντων.
του μοντέλου της οικοτεχνίας για παραγωγούς με
περιορισμένο όγκο παραγωγής και διάθεσης.

✓ Δυνατότητα χρηματοδότησης αλιευτικών σκαφών.
✓ Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής και άμεση διασύνδεσή της με τον
τουρισμό.

✓ Αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ύπαρξη
πόρων που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξή τους στην περιοχή
παρέμβασης.

✓ Αυξανόμενο ενδιαφέρον από νέες μεγάλες τουριστικές αγορές (π.χ.
Ρωσία, Κίνα).

✓ Ανάπτυξη ισχυρών διασυνδέσεων μεταξύ Τ.Π.Ε. και εδραιωμένων
τομέων όπως ο τουρισμός και η γεωργία.

✓ Διασύνδεση τουρισμού – πολιτισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα
ως στρατηγική επιλογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Κρήτης.
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✓ Κήρυξη των Λευκών Ορέων σε Εθνικό
Πάρκο.

✓ Ύπαρξη ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και
σύνδεσή του με άλλες φυσιολατρικές
δραστηριότητες.

✓ Αξιοποίηση

των
δυνατοτήτων
που
προσφέρει το λιμάνι της Σούδας ως λιμάνι
διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής
σημασίας.

✓ Χαρακτηρισμός του λιμανιού της Κισσάμου
ως λιμάνι εθνικής σημασίας σύμφωνα με
την αναθεώρηση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.

✓ Τάσεις εγκατάστασης νέου πληθυσμού
στην ύπαιθρο.

S.W.O.T. ANALYSIS ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΕΙΛΕΣ
✓ Οικονομική κρίση/ύφεση.
✓ Συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα και περαιτέρω
τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας.

✓ Απουσία

σταθερής
τουριστικής
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

πολιτικής

Α.Κ 1

Συνεχιζόμενη εγκατάλειψη και ερήμωση των ορεινών
οικισμών.

Α.Κ 2

Αποψίλωση κοινωνικών υποδομών
εκπαίδευσης στην ύπαιθρο.

με
Α.Κ 3

✓ Βασική

στοχοθέτηση στο μαζικό τουρισμό, με
υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας σε θύλακες
αυξημένης επισκεψιμότητας.

Α.Κ 4

✓ Ευμετάβλητο φορολογικό πλαίσιο.
✓ Περιορισμένη επαγγελματική κουλτούρα, πνευματική
συνέργεια και συνεργασία.

Α.Κ 5

υγείας

και

Η ραγδαία αυξανόμενη ανεργία, αποτελεί απειλή και
σε τοπικό επίπεδο
Περαιτέρω επιδείνωση των δημογραφικών δεικτών
λόγω της οικονομικής κρίσης

✓ Επιβάρυνση οικοσυστημάτων σε περιοχές εντατικής
καλλιέργειας.

✓ Υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας σε περιοχές με
ευαίσθητα οικοσυστήματα και υψηλός κίνδυνος
ερημοποίησης λόγω κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης
δραστηριότητας.

✓ Διαχρονική μείωση αλιευτικών προϊόντων.
Μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας των νέων,
γυναικών και ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες

Σελίδα 112 από 166
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Από το σύνολο των ευρημάτων της Swot Ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω τα σημαντικότερα
πορίσματα - συμπεράσματα εξ αυτών, από τα οποία μάλιστα αναδεικνύονται και προκύπτουν οι
βασικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες της περιοχής παρέμβασης στις οποίες καλείται
να στοχεύσει το Πρόγραμμα.
4.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ


Πληθυσμιακή αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών και γήρανση του πληθυσμού

Παρόλο που η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία είκοσι χρόνια, αυξάνει συνεχώς το πληθυσμιακό της
μέγεθος και παρά το γεγονός ότι η ίδια η ΠΠ στο σύνολό της παρουσιάζει θετική πληθυσμιακή
μεταβολή, δε συμβαίνει το ίδιο με τις ορεινές περιοχές της. Αντίθετα, στις ορεινές και αγροτικές
περιοχές της ΠΠ, παρατηρείται έντονη αδυναμία συγκράτησης του πληθυσμού και κίνδυνος
πληθυσμιακής ερήμωσης, φαινόμενο που ενισχύεται και από τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα
ιδιαίτερα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Λόγω της απόκλισης από τα χαρακτηριστικά της
αστικής ζωής, οι νέοι της ενδοχώρας και του νοτίου τμήματος της ΠΠ (με εξαίρεση το Δήμο Γαύδου),
μετακινούνται προς τις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου (“αγροτική έξοδος’’), με αποτέλεσμα ο
νεανικός πληθυσμός να μειώνεται και ο πληθυσμός της τρίτης ηλικίας να αυξάνεται (ποσοστιαία).
Αυτό συμβαίνει και λόγω των περιορισμένων και χαμηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους
τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας κλπ., καθώς και λόγω των περιορισμένων
ευκαιριών απασχόλησης πέραν του πρωτογενή τομέα. Κατά συνέπεια, παρατηρείται έντονη
εξάρτηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, με τον
δείκτη εξάρτησης της ΠΠ να ξεπερνάει τον αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας και συνόλου της
χώρας και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας οι τιμές να εμφανίζονται διπλάσιες και
τριπλάσιες. Βάσει των παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας
ζωής του αγροτικού χώρου, τόσο με τη δημιουργία κοινωνικών δομών, όσο και προϋποθέσεων
διατήρησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.


Μείωση της απασχόλησης και των εισοδημάτων στον πρωτογενή τομέα και
τριτογενοποίηση της οικονομίας

Σε άμεση συνάφεια με τη δυσμενή δημογραφική εικόνα της ΠΠ, είναι και οι τιμές απασχόλησης του
πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχασε μέσα σε μια δεκαετία σχεδόν τους μισούς απασχολούμενους. Το
εν λόγω φαινόμενο είναι εντονότερο στις περιαστικές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου,
καθώς και στο Δήμο Γαύδου. Μαζί με τη μείωση της απασχόλησης στην αγροτική παραγωγή ο
κοινωνικός αυτός μετασχηματισμός, περιλαμβάνει την κατακόρυφη αύξηση των απασχολούμενων
στον τριτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους εστίασης, καταλυμάτων και εμπορίου,
που κατά βάση συνδέονται με τον τουριστικό τομέα. Προς αντιμετώπιση του παραπάνω
φαινομένου, είναι αναγκαία η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα μέσω
ενίσχυσης της μετασυλλεκτικής διαδικασίας, των Νέων Αγροτών, των σχεδίων βελτίωσης των
εκμεταλλεύσεων, καθώς και η επείγουσα διασύνδεσή του τόσο με τη μεταποίηση, όσο και με τον
τουρισμό κατά κύριο λόγο.
•

Μαζικός τουρισμός
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Χαρακτηριστικό της τουριστικής δραστηριότητας στην ΠΠ, είναι η κυριαρχία της ‘mainstream’
τουριστικής προσφοράς (μαζικός τουρισμός) κυρίως στο βόρειο τμήμα της. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τον υψηλό βαθμό εξάρτησης από μεγάλους tour-operators, την έντονη εποχικότητα της
τουριστικής ζήτησης και σε κάποιες περιπτώσεις την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας των
τουριστικών περιοχών κυρίως στο βόρειο τμήμα της. Λόγω της κυριαρχίας του μαζικού τουρισμού, η
δυνατότητα διάχυσης της τουριστικής κίνησης σε περιοχές της ενδοχώρας περιορίζεται με
αποτέλεσμα να διατηρούνται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες με ότι αυτό συνεπάγεται για την
τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα συνδέσουν το
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με τους τομείς της αγρο-διατροφής, του περιβάλλοντος και του
πολιτισμού είναι επιτακτική και απολύτως χρήσιμη. Και αυτό γιατί η ενίσχυση ενός πολύμορφου
εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος θα συμβάλει στη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την
ενδοχώρα και θα διασφαλίσει πιο δίκαιους όρους λειτουργίας και ισόρροπης ανάπτυξης της τοπικής
οικονομίας, ενώ θα αναβαθμίσει την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, με
μακροπρόθεσμα οφέλη στην κατεύθυνση της πολυλειτουργικότητας και της κοινωνικής συνοχής
στον αγροτικό και παράκτιο χώρο.


Διαρθρωτικά προβλήματα στον κλάδο της μεταποίησης

Παρά τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (πρώτης και δεύτερης) μεταποίησης αγροτικών-αλιευτικών
προϊόντων κυρίως στην ΠΕ Χανίων, ο μεταποιητικός κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά διαρθρωτικών
προβλημάτων όπως: οργανωτικές αδυναμίες, χαμηλή ένταση καινοτομίας, αδυναμίες στον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών, έλλειψη οργάνωσης
εμπορικών δικτύων και χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τα ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού. Γι’ αυτό η εστίαση στον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών
μονάδων και η συνέργεια των φορέων του κλάδου με την έρευνα και την τεχνολογία, δημιουργεί τις
δυνατότητες και προοπτικές για τη θεραπεία των παραπάνω αδυναμιών.


Περιβαλλοντική υποβάθμιση

Παρά τη σημασία του ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ΠΠ, το φυσικό περιβάλλον
αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΠΠ εμπίπτει στις περιοχές μέτριου και
υψηλού κινδύνου ερημοποίησης. Βασικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής της υποβάθμισης, είναι
η υστέρηση που παρατηρείται ακόμη στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων ή η ρυπογόνα
λειτουργία πολλών ελαιοτριβείων, η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων που επιβαρύνουν τους
υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής, η υπερβόσκηση ως απότοκο της ανεξέλεγκτης κτηνοτροφίας, η
εντατική καλλιέργεια και η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ορισμένων περιοχών σε ότι αφορά
τις τουριστικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον.
4.1.2 ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ


Κλίμα, περιβάλλον, πολιτισμός

Βασικό πλεονέκτημα της ΠΠ, είναι το άριστο κλίμα, με υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας, μεγάλης
διάρκειας καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα, στοιχεία που απαντώνται σε λίγες περιοχές σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εν λόγω κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την παραγωγή
προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως και για τη διευρυμένη τουριστική σεζόν (Απρίλιος-
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Οκτώβριος). Εξίσου σημαντική είναι τόσο η περιβαλλοντική εικόνα της ΠΠ, με πολλές
προστατευόμενες περιοχές, όσο και ο πολιτισμικός της πλούτος με πλήθος μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών και ζωντανή πολιτιστική ζωή και παράδοση. Ακόμα,
η ΠΠ διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στο νησί, όπως κι έναν σημαντικό αριθμό (τουριστικών)
καταλυμάτων υπαίθρου, που συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Αποκόρωνα, του
Νοτίου Ρεθύμνου και των περιοχών στα δυτικά της ΠΕ Χανίων.


Υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα

Η ΠΠ χαρακτηρίζεται από παραγωγή προϊόντων υψηλής και αναγνωρίσιμης ποιότητας και
διατροφικής αξίας, με ιδιαίτερη φήμη και αναγνωρισμένα πολλά απ’ αυτά ως Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. Το
ισχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πλούσια τοπική
πολιτιστική παράδοση, αλλά και το περιβάλλον. Ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι από την πρώτη
δεκαετία του 21ου αιώνα, παρατηρείται μια σαφή στροφή των καταναλωτών προς τοπικά,
αναγνωρίσιμα και ιδιότυπα προϊόντα ανώτερης ποιότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια το εγχώριο
καταναλωτικό κοινό έχει στραφεί κι αυτό προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.


Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Λόγω της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή υπογραμμίστηκε από την ανάλυση Swot,
κρίνεται ιδανική για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο γαστρονομικός, ο
θρησκευτικός, ο αλιευτικός, ο ορειβατικός τουρισμος, κ.α. Η άποψη αυτή, ενισχύεται και από την
αυξανόμενη ζήτηση όπως και τη συνεχή αύξηση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος (extremesports,
ορειβασία, αναρρίχηση) στην ΠΠ. Τέλος, ο εν λόγω κλάδος μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα
στον οποίο μπορεί να βασιστεί η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν της ΠΠ, καθώς και η διάχυση
του τουριστικού ρεύματος προς την ενδοχώρα.


Αλιεία

Τα στοιχεία που υπάρχουν για την αλιεία στην ΠΠ, σχηματίζουν μια αρκετά καλή εικόνα τόσο στα
πεδία της παραγωγής, της απασχόλησης, της μεταποίησης και των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, τα
τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση τόσο στη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων, όσο και στο ποσοστό
απασχόλησης στον κλάδο. Αύξηση σημειώνεται και στο πεδίο της μεταποίησης, ενώ στο πεδίο των
εξαγωγών τα προϊόντα αλιείας αποτελούν το τρίτο στη σειρά εξαγώγιμο προϊόν της ΠΠ. Η αλιεία
λοιπόν, αποτελεί για την ΠΠ έναν αρκετά δυναμικό και ελπιδοφόρο κλάδο και η ενίσχυσή της μέσα
από δράσεις χρηματοδότησης υποδομών (αλιευτικός εξοπλισμός, αλιευτικά καταφύγια, μονάδες
μεταποίησης, κλπ.) δημιουργεί βάσιμες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών, αλλά και της ΠΠ συνολικά.


Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

Ένα από τα πολύ σημαντικά κεφάλαια της ΠΠ (και της Κρήτης συνολικά) είναι τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα που υπάρχουν στο νησί, αλλά και ειδικά στην περιοχή
παρέμβασης όπως π.χ. το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Μ.Α.Ι.Χ. και το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών,
Ελιάς και Αμπέλου. Τα εν λόγω ιδρύματα (σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα του
νησιού), μπορούν να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, των προϊόντων και
των υποδομών της τοπικής οικονομίας, διαμέσου της δικτύωσής τους με τις επιχειρήσεις και τους
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παραγωγούς της περιοχής. Οι κλάδοι που θα επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από την εν λόγω
διασύνδεση, είναι αναμφίβολα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.


Στρατηγική γεωγραφική θέση της Κρήτης

Η Κρήτη και η ΠΠ ως το δυτικότερο τμήμα της, κατέχει προνομιακή γεωπολιτική θέση στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου αποτελεί ουσιαστικά γέφυρα προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Βορείου Αφρικής δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές ως προς την ανάπτυξη
επιχειρηματικών-εμπορικών συνεργασιών τόσο με την Ευρώπη, όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο με
έμφαση εκτός των άλλων και στον τομέα της ενέργειας, με την Κρήτη να μετατρέπεται τα επόμενα
χρόνια σε ενεργειακό κόμβο.
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5
5.1

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ), αποτελεί ένα εργαλείο
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και
της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η ΤΑΠΤοΚ λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των Περιφερειακών ή τομεακών
προγραμμάτων, συμβάλλοντας μέσα από την κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού τόσο στους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
όσο και στους επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στα
Προγράμματα του
Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER, η οποία
εφαρμόζεται από το 1991, αρχικά ως Κοινοτική Πρωτοβουλία και στη συνέχεια ως διακριτός Άξονας
του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η μέθοδος αυτή,
υιοθετείται από όλα τα Ταμεία που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).
Βασικές συνιστώσες του εργαλείου ΤΑΠΤοΚ, αποτελούν ο σχεδιασμός και εφαρμογή, από Ομάδα
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και για συγκεκριμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ), μιας ολοκληρωμένης και
πολυτομεακής Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο πράξεων για
την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της περιοχής. Επιπλέον η Στρατηγική θα πρέπει να διασφαλίζει η συνάφεια και συνοχή της με άλλες
εθνικές, περιφερειακές (π.χ. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Περιφερειακή
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη) ή υπο-περιφερειακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων και
των τομεακών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε τοπικές προκλήσεις που συνδέονται
άρρητα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του στόχους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Η δρομολόγηση της διαδικασίας ΤΑΠΤοΚ, μπορεί να αναλυθεί σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων
βημάτων ή κύκλων για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των τριών κύριων συνιστωσών α) της
Στρατηγικής, β) της Σύμπραξης και γ) της Περιοχής.80 Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι συνιστώσες
αλληλολεπιδρούν αποτελεί τη βάση της αλλαγής προσανατολισμού της παραδοσιακής
αναπτυξιακής πολιτικής, με κατεύθυνση «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach), η
οποία συνιστά το θεμέλιο της ΤΑΠΤοΚ. Τα βήματα αυτά μπορούν να απεικονιστούν με τη μορφή
σπείρας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σπειροειδές διάγραμμα για το τρίπτυχο «περιοχή, σύμπραξη
και στρατηγική» της ΤΑΠΤοΚ σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με ειδική έκθεση εμπειρογνωμόνων για την Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 2014)
80

Σελίδα 117 από 166
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Γράφημα 5-1: Σπειροειδές διάγραμμα για το τρίπτυχο «περιοχή, σύμπραξη και στρατηγική»

Γράφημα 5-2: Μεθοδολογία Ανάπτυξης Στρατηγικής TΑΠΤΟΚ
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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε., ως ΟΤΔ της εγκεκριμένης στρατηγικής CLLD/ LEADER
2014-2020, καλείται, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 5: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, του Ε.Π. Κρήτης, να διαμορφώσει τη προτεινόμενη
Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ, που να οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η
συνάφεια και συμπληρωματικότητα με την εγκεκριμένη στρατηγική CLLD/ LEADER 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια αναπτύσσεται η προτεινόμενη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ, η οποία
καθορίζει την προσέγγιση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΤΔ), για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Περιοχή Παρέμβασης , για την περίοδο
2014-2020. Η Στρατηγική ΤΑΠΤοκ αναπτύσσεται συντονισμένα και σε συμπληρωματικότητα με το
εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ και βασίζεται στη λεπτομερή
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων που
αντιμετωπίζει η ΠΠ, καθώς και την εξειδίκευση των πλεονεκτημάτων, των προβλημάτων, των
απειλών και των ευκαιριών (ανάλυση SWOT). Επιπλέον λαμβάνει υπόψη και ενσωματώνει και τις
εισηγήσεις και απόψεις του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών κοινωνικών φορέων, μέσω της
συμμετοχικής διαδικασίας (bottom-up προσέγγιση), στα πλαίσια των δράσεων διαβούλευσης.
Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει σχηματικά τον τρόπο εργασίας και θέτει το πλαίσιο, για τον
προσδιορισμό της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ της ΟΤΔ.
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Γράφημα 5-3: Πλαίσιο εργασίας για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής

5.2

ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι προτεραιότητες της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη (ΕΚΤ) της περιοχής παρέμβασης, αντικατοπτρίζουν τις
ανάγκες και τις προκλήσεις, όπως προσδιορίστηκαν στην τοπική Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ,
εστιάζοντας πρωτίστως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων
αναγκών στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και στην αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
δυνατοτήτων και ευκαιριών που προκύπτουν στο ευρύτερο περιβάλλον.
Βάση της αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής και της οικονομίας της και της
ανάλυσης SWOT, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που
επηρεάζουν αρνητικά γενικότερα την τοπική οικονομία και ανάπτυξη και ειδικότερα την τοπική
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αγορά εργασίας, δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις “ασφυκτικές” πιέσεις, ειδικότερα για τις
περισσότερο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Η περιοχή παρέμβασης, στη φάση αυτή βιώνει έντονα την οικονομική κρίση, απόρροια των
οικονομικών εξελίξεων σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και τούτο διαφαίνεται τόσο στη
δυσμενή κατάσταση της δημογραφίας του τόπου, δημογραφική γήρανση (υψηλή ηλικιακή
εξάρτηση από τις παραγωγικές ηλικίες, χαμηλός δείκτης αντικατάστασης), όσο και στο αρνητικό
κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην τοπική οικονομία και την τοπική αγορά εργασίας. Σε ότι αφορά
πιο αναλυτικά, στην τοπική οικονομία και απασχόληση, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των
απασχολούμενων μειώνεται και η ανεργία αυξάνεται ραγδαία, ειδικά σε ομάδες όπως οι νέοι, οι
γυναίκες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Βασική ιδιαιτερότητα είναι η περιοδική διόγκωση της
ανεργίας (εποχιακή), δεδομένων των περιοδικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό από τους
κυρίαρχους οικονομικούς κλάδους (τουρισμός και πρωτογενής τομέας). Επιπλέον, σε συνδυασμό με
την οικονομική κρίση, η συνεχιζόμενη ιδίως μετανάστευση των νέων, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
μίας μεγάλης μερίδας του τοπικού πληθυσμού, η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση των
εργαζόμενων, θεωρείται ότι διαβάλλει σημαντικά τις συνθήκες της τοπικής κοινωνικής συνοχής και
ταυτόχρονα, ανακόπτει την όποια δυναμική μπορεί να έχει διατηρήσει η τοπική επιχειρηματικότητα.
Η τελευταία γνωρίζει δηλαδή σημαντική πτώση και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον σε έντονο ανασχηματισμό. Οι διαρκείς περικοπές στις παροχές κοινωνικής
φροντίδας / αλληλεγγύης και τα μέτρα λιτότητας, έχουν πλέον δημιουργήσει για πολλά νοικοκυριά
συνθήκες ιδιαιτέρως επισφαλείς όσον αφορά στην εξασφάλιση βασικών κοινωνικών αγαθών,
αυξάνοντας τους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικό αποκλεισμού.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η κρίση αφορά μέχρι πρόσφατα ζωτικής σημασίας και δυναμικούς
κλάδους, μεταξύ αυτών τη μεταποίηση, τις κατασκευές, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, ενώ πλήττει
σημαντικά και τον πρωτογενή τομέα, κύριο πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχής, άρρηκτα
συνδεδεμένο με την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο και την απασχόληση των κατοίκων
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Στον διάστημα 2001-2011, η απασχόληση στον πρωτογενή
τομέα της ΠΠ μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ αντίστοιχα τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν
εντυπωσιακά στον τριτογενή τομέα, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της, γεγονός που συνδέεται
άμεσα με την πληθυσμιακή άνθιση του εν λόγω τμήματος. Το φαινόμενο της μετακίνησης -νέων ως
επί το πλείστον- εργαζομένων από την ενδοχώρα προς τους παραθαλάσσιους οικισμούς της ΠΠ κατά
τους θερινούς μήνες, για αναζήτηση εργασίας στον τουριστικό τομέα, καταγράφει την ισχυρή τάση
εγκατάλειψης της υπαίθρου και εξαιτίας αυτού, επιτακτική ανάγκη ανεύρεσης κινήτρων για
παραμονή και επιστροφή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Όσον αφορά τους οικονομικούς κλάδους, παρατηρείται ότι σε όλους είναι υπαρκτή η ανάγκη
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, σε συνδυασμό με τη στροφή σε βιώσιμες
και καινοτόμες πρακτικές που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θα προάγουν την τοπική
οικονομία. Ο Πρωτογενής τομέας και η διαχείριση των προϊόντων του βρίσκονται «σε κρίσιμη
καμπή και είναι απαραίτητη η μεταστροφή και μετεξέλιξή τους με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων
επιχειρήσεων και την μετάβαση από μια επιδοτούμενη γεωργία σε μια γεωργία όπου το αγροτικό
εισόδημα θα προέρχεται από την παραγωγή και όχι τις επιδοτήσεις». Βασικότερα ζητήματα
συνεχίζουν να αποτελούν το χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης, η έλλειψη επιχειρηματικής οργάνωσης
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και νοοτροπίας σύμπραξης και συνεργασίας (ειδικότερα και τις μονάδες μικρού μεγέθους), το
υψηλό κόστος παραγωγής, η περιορισμένη σύνδεση με το δευτερογενή και ιδιαίτερα τον τριτογενή
τομέα και η απουσία φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής και ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων.
Στον τομέα της μεταποίησης εντοπίζονται διαρθρωτικά προβλήματα, με μικρές, τοπικής εμβέλειας
οικογενειακές επιχειρήσεις και περιορισμένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα κύρια προβλήματα
αφορούν ιδιαίτερα τα πεδία της οργάνωσης, της ποιότητας, του σχεδιασμού, της τυποποίησης και
εν γένει του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της διάθεσης. Στον τουριστικό τομέα,
η δραστηριότητα ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις του τουρισμού στην Κρήτη, με κυριαρχία του
μαζικού τουρισμού, έντονη εποχικότητα και περιορισμένη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την
ενδοχώρα.
Από την άλλη πλευρά όμως η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από σημαντικές ενδογενείς
δυναμικές, που βασίζονται στο ισχυρό από κάθε άποψη και σημασία υλικό και άυλο κεφάλαιο. Τα
σημαντικά πλεονεκτήματα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα μοναδικά στοιχεία του φυσικού
οικοσυστήματος και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, χρήζουν αξιοποίησης με απώτερο στόχο
την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Τα πιο δυνατά σημεία, συναποτελούν ξεκινώντας από την
παραγωγή βάση, τα ανώτερης ποιότητας τοπικά αγροτικά προϊόντα, αλλά και η αξιόλογη
υφιστάμενη τουριστική προσφορά και η οργανωμένη τουριστική υποδομή ειδικά σε ότι αφορά
τους οικισμούς του βόρειου τμήματος, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των
επισκεπτών. Επιπρόσθετα πρέπει να γίνει αναφορά στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον, από πλήθος
μικρό – περιοχών /μικρό-ζωνών που φέρουν μοναδικούς φυσικούς πόρους, με μεγάλο βαθμό
ενδημισμού, καθώς και περιοχών υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας, αλλά και στις όμορφες
παραλίες κατά μήκος των ακτογραμμών, ενώ μοναδικά επίσης γνωρίσματα συναποτελούν το
πολιτιστικό απόθεμα και ο αξιοσημείωτος ιστορικός πλούτος , με σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους, ιστορικά μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς, μουσεία, μοναστήρια, πλούσια μουσική
παράδοση και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο το τοπικό γίγνεσθαι και την τοπική
ταυτότητα.
Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ 20142020, η οποία προτίθεται να αξιοποιήσει αυτόν το δυναμισμό και τις σημαντικές ευκαιρίες που
αναδύονται στο ευρύτερο οικονομικο-κοινωνικό - πολιτικό περιβάλλον, με σκοπό να περιορίσει την
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή συντονίζεται με τις
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής TAPToK/ leader ΠΑΑ 2014-2020 και αξιοποιεί τις νέες
δυνατότητες για τον τόπο, που μπορούν να προκύψουν με αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος
του πρωτογενή τομέα, την στήριξη της μεταποίησης - οικοτεχνίας, την ενσωμάτωση πολιτιστικών και
ιστορικών χαρακτηριστικών στην ίδια την ταυτότητα του προϊόντος, αλλά και τη δημιουργία ενός
συγκροτημένου θεματικά και ανταγωνιστικού εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος,
προσαρμοσμένου στις τοπικές ανάγκες και εξειδικεύσεις. Ακόμα, όμως θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων, στην κατεύθυνση προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και από την ενσωμάτωση
και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, την παραγωγή ή και την εμπορική προώθηση.
Ειδικά η νέα τεχνολογία κρίνεται βασικό μέσο για την αντιστροφή κρίσιμων μειονεκτημάτων της
περιοχής και για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.
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Συνοψίζοντας, η τοπική οικονομία και κοινωνία βιώνει την οικονομική και κοινωνική κρίση την
τελευταία σχεδόν οκταετία και ταυτόχρονα έντονη αποδιάρθρωση με εντατική μείωση και
μετατόπιση της απασχόλησης και της αξίας από τον πρωτογενή προς τον τριτογενή τομέα χωρίς
ωστόσο άνοδο της παραγωγικότητας και του εισοδήματος συνολικά. Καθώς η ανεργία αυξάνεται, η
υποαπασχόληση εντείνεται κα οι χαμηλές αποδόσεις παραμένουν, ειδικά σε ότι αφορά το γεωργικό,
κτηνοτροφικό κλάδο, που στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τις περισσότερες οικογένειες και τους
περισσότερους κατοίκους ειδικά στις ορεινές και μειονεκτικές και λιγότερο τουριστικές περιοχές.
Πρωταρχική ανάγκη, στα πλαίσια της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ, αναδεικνύεται η αναστροφή των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, η κοινωνική συνοχή, τη αντιμετώπιση φαινομένων
κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας και εν γένει η βελτίωση συνολικά της ποιότητας ζωής και την
βιώσιμη ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη. Βασικό μέσο για την επίτευξη της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ
ΕΚΤ θα είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης προς την
στροφή στην ποιότητα, την ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας, την καλύτερη διασύνδεση των
τομέων παραγωγής με αξιοποίηση όλων των μοναδικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και των
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
5.3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΤΟΚ
ΠΑΑ

Όπως προαναφέρθηκε η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ θα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνάφεια και
συμπληρωματικότητα με την εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ. Ως εκ τούτου ακολουθεί
σύντομη παρουσίαση της.
Η Στρατηγική για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) ΠΑΑ, στην
Περιοχή Παρέμβασης του ΟΑΚ, για την περίοδο 2014-2020, που δομήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, φιλοδοξεί να ενισχύσει «νέες και πιο καινοτόμες»
προσεγγίσεις με βάση τα τοπικά αναπτυξιακά δεδομένα δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. Η Στρατηγική βασίστηκε στη
λεπτομερή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι
αγροτικές περιοχές, καθώς και την εξειδίκευση των πλεονεκτημάτων, των προβλημάτων, των
απειλών και των ευκαιριών (ανάλυση SWOT), τα διδάγματα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής
των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και
τέλος την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές προέκυψαν από διαδικασία της διαβούλευσης με τους
τοπικούς φορείς, τις συλλογικές οργανώσεις και τον τοπικό πληθυσμό.
Στην προσπάθεια εναρμόνισης του σχεδιασμού με τις βασικές επιδιώξεις του εθνικού σχεδιασμού
για τον αγροτικό χώρο, η Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2014-2020, στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο, σε ένα
αδιαπραγμάτευτο ισχυρό όπλο, στο τοπικό κεφάλαιο, που αναμφίβολα αποτελεί το συγκριτικό
πλεονέκτημα που κατέχει η περιοχή παρέμβασης. Με τον όρο τοπικό κεφάλαιο ‘’νοούνται όλα
εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον πλούτο της περιοχής(φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό
απόθεμα, τοπικά προϊόντα, ανθρώπινο κεφάλαιο, κ.ά.)’’ . Στόχος κατά συνέπεια, ήταν ο εντοπισμός
των ιδιαίτερων δεδομένων και χαρακτηριστικών του τοπικού κεφαλαίου, τα οποία θα μπορέσουν να
αξιοποιηθούν στα πλαίσια της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στα πλαίσια της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ
ΠΑΑ, η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η ένταξη του τοπικού κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία
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αποτελεί την πλατφόρμα για την διαφοροποίηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της τοπικής
οικονομίας. Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας αφορά όλες τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες της περιοχής παρέμβασης, τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στα πεδία της
επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος και θέτει ως
μεσοπρόθεσμο στόχο την ενδυνάμωση και την οικονομική πρόοδο της τοπικής κοινωνίας
(δημιουργώντας ένα αστικό επίπεδο ζωής για τον τοπικό πληθυσμό) και την αύξηση της τοπικής
ανταγωνιστικότητας. Έτσι δημιουργείται ένα αναπτυξιακό δίπολο όπου η οικονομική
διαφοροποίηση συνεπάγεται την αύξηση της (τοπικής) ανταγωνιστικότητας και η ανταγωνιστικότητα
ενισχύει την (τοπική) οικονομική ενδυνάμωση.
Ειδικότερα, το Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ (φιλοσοφία, στόχευση, διάρθρωση) αυτό που στην
πράξη τελεσφορεί να προσφέρει είναι η βελτίωση της «χωρικής ανταγωνιστικότητας» για όλη την
περιοχή παρέμβασης. Στον όρο «χωρική ανταγωνιστικότητα » περιλαμβάνεται η ικανότητα της
περιοχής να καταστεί “’θετικά διαφορετική’’ σε σχέση με άλλες (διαφοροποίηση), διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ταυτότητα, ιστορία και
βιωσιμότητα. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της «χωρικής ανταγωνιστικότητας»
αποτελούν: η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων της περιοχής (τοπικό κεφάλαιο) με γνώμονα την
ποιότητα, η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων και των συλλογικών οργανώσεων, η ένταξη των
τομέων δραστηριότητας σε μια λογική καινοτομίας, η συνεργασία με άλλες περιοχές και κράτη και η
συνάφεια με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Σημαντική συνιστώσα της τοπικής στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ, αποτελεί η επιδίωξη της αειφορίας, η
οποία εντάσσει στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής παρέμβασης, περιβαλλοντικές
παραμέτρους δύο διαστάσεων: την περιβαλλοντική προστασία, δηλαδή την αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών προβλημάτων και επιπτώσεων που προέρχονται από οικονομικές δραστηριότητες
και την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων ως “αργούντος κεφαλαίου οικονομικής
ανάπτυξης’’. Ορισμένες δυνατότητες που δημιουργεί η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι: η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με εστίαση στη βιολογική καλλιέργεια, η παραγωγή
εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων όπως φαρμακευτικά βότανα, η αξιοποίηση ενεργειακών πόρων
όπως η βιομάζα, η ηλιακή ενέργεια και το νερό, η δημιουργία μόνιμων πολιτιστικών υποδομών, κ.α.
Επιπλέον, σημαντική συνιστώσα αποτελεί η εισαγωγή της καινοτομίας στις εκφάνσεις της
επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης των πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος και του
επίπεδου ζωής του τοπικού πληθυσμού. Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για καινοτόμες δράσεις, στα πεδία:






Νέα προϊόντα – υπηρεσίες.
Διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής παρέμβασης.
Διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Καινοτόμες κοινωνικές δράσεις με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού.
Ευαισθητοποίηση για καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις από τον τοπικό πληθυσμό.

Κύρια όμως συνιστώσα της τοπικής στρατηγικής αποτελεί η ποιότητα. Για αυτό η στρατηγική
συνδέεται συνειρμικά και κατά παράφραση με τον όρο της ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, την αξιοποίηση
Σελίδα 124 από 166
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

δηλαδή του τοπικού κεφαλαίου, με γνώμονα την ποιότητα και στόχο την ενδογενή ανάπτυξη του
τόπου. Ν
ΕΝ

-ΤΟ

– ΠΟΙΟΤΗΤΑ







Τόπος

Ποιότητα

Ενδογενή Ανάπτυξη

Η ποιότητα, αποτελεί το βασικό γνώμονα και εν πολλοίς τον οδικό χάρτη σε όλα τα επίπεδα και
τους τομείς ανάπτυξης, ήτοι:










Ποιοτικά προϊόντα : βιολογικά και πιστοποιημένα αγρο-διατροφικά προϊόντα.
Ποιοτικός τουρισμός: διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν στο πρότυπο του τουρισμού
εμπειριών, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τουρισμό, ποιοτικές και
τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες.
Ποιότητα ζωής: ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες στον κάτοικο, τον επισκέπτη και τον
επιχειρηματία στη βάση της ισότητας των ευκαιριών.
Ποιότητα στο περιβάλλον: εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση πόρων, ορθολογική
διαχείριση περιβάλλοντος, ήπιες παρεμβάσεις ανάδειξης φυσικών πόρων, φέρουσα
ικανότητα, σύνδεση περιβάλλοντος με τουρισμό στην κατεύθυνση του εναλλακτικού
τουρισμού κ.α.
Ποιότητα στον πολιτισμό: διαφύλαξη στοιχείων τοπικής παράδοσης, ήπια ανάδειξη
πολιτιστικών στοιχείων, διασύνδεση πολιτισμού με τουρισμό στην κατεύθυνση του
τουρισμού εμπειριών, συνεργασίες πολιτιστικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Ποιότητα στην επιχειρηματικότητα: διασύνδεση επιχειρήσεων με φορείς παραγωγής
έρευνας και γνώσης, εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αξιοποίηση
καινοτομίας, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνική εταιρική ευθύνη,
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στη βάση όλων των παραπάνω επιλέχθηκε η βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού
προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ, η οποία προσανατολίζεται και εστιάζει:
στην διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Ο βασικός θεματικός άξονας πλαισιώνεται με δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις οι οποίες
στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο – διατροφικού
τομέα, στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και στην ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση δράσεων – παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή, στην διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και στην βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Οι συσχετισμοί μεταξύ αξιοποίησης του τοπικού κεφαλαίου και της ενδογενούς ανάπτυξης με όρους
ποιότητας, οδήγησαν στην υιοθέτηση των παρακάτω Στρατηγικών Στόχων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας για την
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
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Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης με όρους «ποιότητας» και
αξιοποίησης του τοπικού παραγωγικού και κοινωνικού κεφαλαίου στο δευτερογενή και τριτογενή
τομέα αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομική ενδυνάμωση και την κοινωνική πρόοδο του
τοπικού πληθυσμού.
Στρατηγικός Στόχος 2: Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και προώθηση της πολύλειτουργικότητας στο πλαίσιο της διασύνδεσης αγρο-διατροφής – πολιτισμού/περιβάλλοντος –
τουρισμού.
Με όρους βιώσιμης παραγωγικότητας και αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της
Περιοχής Παρέμβασης που συνδυάζει την διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με το δίπολο
πολιτισμός/περιβάλλον - τουρισμός δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην διαφοροποίηση της τοπικής
οικονομίας και της δυνατότητας ανάδειξης ενός πολύ – λειτουργικού μοντέλου παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών αναβαθμίζοντας την ύπαιθρο και δημιουργώντας ένα αστικό επίπεδο
ζωής.
Στρατηγικός Στόχος 3: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο με ζητούμενο τη διατήρηση
και προσέλκυση πληθυσμού.
Η δημιουργία ενός αστικού επιπέδου ζωής μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών αλλά και
παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συνεπάγεται αφενός βελτίωση της ποιότητας ζωής του
τοπικού πληθυσμού αφετέρου την συγκράτηση των νέων (και των νέων επιστημόνων) στην ύπαιθρο.
Έτσι, μέσα από στοχευόμενες δράσεις ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στον τομέα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στοχεύοντας στην συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και στην
προσέλκυση επισκεπτών.
Στρατηγικός Στόχος 4: Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
υπαίθρου.
Η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Περιοχής Παρέμβασης αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα,
και η διατήρηση και ανάδειξή της αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο της τοπικής οικονομίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα εφαρμοστούν δράσεις στόχος των οποίων θα είναι πρωτίστως η
προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση σπάνιων οικοτόπων και η ανάδειξη ιστορικών μνημείων
τα οποία αναδεικνύουν τη πλούσια ιστορία της περιοχής παρέμβασης και διατηρούν την φυσική
μοναδικότητά της.
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5.4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Η θεματική κατεύθυνση που επιλέγεται είναι :
Η αύξηση της απασχόλησης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής σε κλάδους αιχμής της
τοπικής οικονομίας
Η θεματική κατεύθυνση επιλέχθηκε ως βασική, γιατί αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις
που προσδιορίστηκαν για την περιοχή παρέμβασης, λόγω χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων,
αλλά και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, και περιλαμβάνουν:






Συνεχείς αυξητικές τάσεις της ανεργίας, ειδικά στους νέους, τις γυναίκες και τις ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού
Αντίρροπες δημογραφικές τάσεις και γηράσκουσα κοινωνία και ένας αυξανόμενος αριθμός
ανθρώπων που χρειάζονται κοινωνικές παροχές.
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο.
Αύξηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας
Ειδικές ανάγκες παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των αγροτικών κοινοτήτων

Λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή είναι πάνω
από όλα στο μυαλό πολλών ανθρώπων και στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος
ρεαλιστικά, προσβλέποντας όπου τα περιουσιακά στοιχεία του τόπου της περιοχής παρέμβασης
μπορούν να μεγιστοποιηθούν με τους διατιθέμενους πόρους και όπου η χρηματοδότηση να μπορεί
να κάνει το μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η απασχόληση αποτελούν δυο από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες που προσδιορίζουν τη δυναμική ανάπτυξης και το επίπεδο ευημερίας μιας
περιοχής. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας,
υποαπασχόλησης, εποχιακή απασχόληση και μαρασμό του τοπικού παραγωγικού ιστού, η ανάγκη
τόνωσης της απασχόλησης με δράσεις που θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες θέσεις
εργασίας και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, τη δημιουργία ευνοϊκού
κοινωνικοοικονομικού κλίματος και την επανεκκίνηση του τοπικού αγροτικού παραγωγικού ιστού,
αναδεικνύεται ως ακόμα εντονότερη. Επιπρόσθετα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης που
δημιουργεί αυξανόμενη ανεργία ιδίως των νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον τους και να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους
απασχόληση και ταυτότητα με νέους όρους.
Η ανάπτυξη της Απασχόλησης και η ενδυνάμωση της Κοινωνικής Συνοχής θα στηριχθεί, δίνοντας
έμφαση στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών,
κοινωνικών) της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και τη λειτουργική διασύνδεση όλων των
τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, αναδεικνύοντας την έννοια και σπουδαιότητα της
τοπικότητας και τη δημιουργία τοπικής υπεραξίας, μέσα από τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης,
στοχεύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας
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σε όλους όσους το επιθυμούν και στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών απασχόλησης σε
κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας.
Ομάδα Στόχο της Στρατηγικής αποτελούν οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του
ΟΑΕΔ, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες πλήττονται σε
μεγαλύτερο βαθμό από την ανεργία, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι νέοι, οι
γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι, κ.λ.π, σε πλήρη συνάφεια με τις Ομάδες Στόχου του Θεματικού
στόχου 9 και την Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης.
Κυρίαρχα τοπικά στοιχεία- κλάδοι αιχμής- προς αξιοποίηση, για την αύξηση της απασχόλησης και
η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν:
Εναλλακτικός Τουρισμός: συνίσταται στην ανάδειξη του τουρισμού με το συνδυασμό του φυσικού
και του πολιτιστικού αποθέματος σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η
υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ήπια και υπεύθυνη ανάπτυξη
φωλεακού (niche) τουρισμού αξιοποιώντας τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και
της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου.
Αγροδιατροφή: συνίσταται στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού κλάδου, μέσω της
παραγωγής ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.
Μεταποίηση: συνίσταται στην ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης και την δημιουργία
προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και στην προώθηση των
προϊόντων ποιότητας, στη χρήση νέας τεχνολογίας για τη διανομή και την πώληση και στην
δικτύωση για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
"Πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία" : συνίσταται στην αξιοποίηση του πλούσιου
πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής μέσα από την δημιουργία νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα
αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.
Η αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων στο επίπεδο της υλικής και άυλης παραγωγής κάνει το
εγχείρημα ελπιδοφόρο και δημιουργεί προσδοκίες ανάκαμψης και ανανέωσης. Η επιτυχία τοπικών
δράσεων αυτής της μορφής θα επιτρέψει τη διάχυση μιας υπεραξίας σε ολόκληρη την τοπική
οικονομία και θα επηρεάσει θετικά τους τομείς της αγροτικής οικονομίας, του τουρισμού, των
υπηρεσιών και του εμπορίου. Η ολική και ολιστική αντίληψη της σύνδεσης τοπικής οικονομίας και
κοινωνίας προάγει επίσης τη συνεργασία, τη διαφάνεια, την ποιότητα και κυρίως την επιζητούμενη
κοινωνική συνοχή.
Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε Στρατηγικούς Στόχους οι οποίοι αναλύονται συγκεκριμένα ως εξής:
✓ Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
δυναμικού.

του ανθρώπινου

Για να γίνει εφικτή η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης
και αυτοαπασχόλησης, η οποία θα προσανατολίζεται στην διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας
στους κλάδους αιχμής της οικονομίας της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στην Στρατηγική
ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ, απαραίτητη είναι η απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων
δεξιοτήτων και γνώσεων της Ομάδας Στόχου. Γενικότερα, η ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας
απαιτεί σε κάθε νέα επένδυση κεφαλαίου να αντιστοιχεί μια ανάλογη επένδυση στο επίπεδο των
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γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και συνδέεται άμεσα με την
απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον ο οικονομικός και
τεχνολογικός εκσυγχρονισμός δημιουργεί την ανάγκη και απαιτεί εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού και καθιστά ανεπαρκή την εκπαίδευση που περιορίζεται στα όρια της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του παρόντος στρατηγικού στόχου θα υλοποιηθούν δράσεις για την
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαγγελματικής
κατάρτισης και σε συγκεκριμένα επαγγελματικά αντικείμενα κατά την οποία κυρίαρχη θέση θα
κατέχει ο συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γενικών και ειδικών γνώσεων και η πιστοποίηση
των γνώσεων – δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, καθώς και δράσεις απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ). Το
περιεχόμενο και η θεματική στόχευση των δράσεων θα λαμβάνει υπόψη της, τόσο τις ανάγκες, τα
γενικά χαρακτηριστικά και το προφίλ της ομάδας στόχου, όσο και τις δυνατότητες που παρέχονται
από το περιβάλλον της τοπικής αγοράς εργασίας, τη φυσιογνωμία της οικονομικής δραστηριότητας
στη περιοχή και τη στόχευση για την ενίσχυση των κλάδων αιχμής και την επίτευξη της
διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και υψηλής
ποιότητας στα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το σύνολο των δράσεων αυτών αποσκοπεί στην
ουσιαστική βελτίωση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης της τοπικής οικονομίας και παράλληλα,
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με απώτερο στόχο τη αναστροφή της αύξησης του ποσοστού
ανεργίας και της πληθυσμιακής αποψίλωσης της περιοχής παρέμβασης.
✓ Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους
τομείς της τοπικής οικονομίας
Ταυτόχρονα, η αύξηση της απασχόλησης και η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής θα επιτευχθεί
μέσω της προώθησης νέας επιχειρηματικότητας και την παραγωγική αναβάθμιση της περιοχής
προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας. Η ανάπτυξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας, ιδίως σε καιρούς οικονομικής κρίσης, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, ανταγωνιστικών μονάδων που θα
αξιοποιούν την καινοτομία και τη νέα τεχνολογία, με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με
ζήτηση στην εσωτερική και στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερη ταυτότητα, που ενσωματώνουν την
τοπική τεχνογνωσία, τον πολιτισμό, την παράδοση και το περιβάλλον και που η υψηλή τους
ανταγωνιστικότητα επιφέρει τη διαστολή των αγορών. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, στην περιοχή παρέμβασης θα εστιάσει στην κατεύθυνση αξιοποίησης των
τοπικών παραγωγικών πόρων, της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης και ιδιαίτερα στην
κατεύθυνση ανάσχεσής της αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής διάρθρωσης των αγροτικών
περιοχών και ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών, στρεφόμενη σε νέους τομείς, νέα προϊόντα,
νέες τεχνολογίες και νέες πρακτικές στους κλάδους αιχμής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ (εναλλακτικές μορφές
τουρισμου, αγροδιατροφή, μεταποίηση). Στα πλαίσια του Στρατηγικού Στόχου θα προωθηθούν
δράσεις ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας και ειδικότερα μέσω της επιχορήγησης ανέργων για
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (ΝΕΕ), με προτεραιότητα στη δημιουργία επιχειρήσεων στους
παραπάνω κλάδους αιχμής. Επιπλέον, έμμεσα θα υποστηριχθεί από τις σχεδιαζόμενες δράσεις στα
πλαίσια του 1ου Στρατηγικού Στόχου.
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✓ Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και
οικονομικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Η πορεία των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού έχει ενισχυθεί με την έλευση της οικονομικής
κρίσης, με αύξηση του ποσοστού των ανέργων και τη διεύρυνση των εισοδηματικών και άλλων
ανισοτήτων, με αποτέλεσμα την αύξηση του τοπικού πληθυσμού που βιώνει κοινωνικό
αποκλεισμό και ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την άλλη, η κοινωνική ένταξη και η
κοινωνική συνοχή αποτελούν τόσο συνέπειες, όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων
της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κύρια επιδίωξη του
τρίτου στρατηγικού στόχου είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού της τοπικής κοινωνίας και η
άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ακραίας φτώχειας, μέσω δράσεων και
υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια (υπηρεσίες Ενδυνάμωσης - Ατομικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης),
δράσεων εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά μέλη οικογενειών ευπαθών και την υλοποίηση
εργαστηρίων Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης δεξιοτήτων ενηλίκων γυναικών. Επιπλέον, όσον
αφορά την προώθηση στην απασχόλησης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, αυτή θα
υποστηριχθεί από τις σχεδιαζόμενες δράσης συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.
5.5

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύμφωνα με ειδική έκθεση εμπειρογνωμόνων για την Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά
με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, 2014)στο πλαίσιο της ΤΑΠΤοΚ, η καινοτομία δεν πρέπει απαραιτήτως να
συνεπάγεται υψηλού επιπέδου έρευνα και ανάπτυξη ή νέες τεχνολογίες (χωρίς, ασφαλώς, να τις
αποκλείει). Η αιτιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα της στρατηγικής είναι στην πραγματικότητα
στενά συνδεδεμένη με το ερώτημα «τι θέλει να αλλάξει η κοινότητα» δηλαδή τι πρέπει να αλλάξει
στην περιοχή παρέμβασης. Οι στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ είναι εξ ορισμού τοπικής και σχετικά μικρής
κλίμακας. Δεν έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν μονομιάς τις συνθήκες διαβίωσης όλων.
Επομένως, πρέπει να επικεντρώνονται στις δράσεις που έχουν πολλαπλασιαστικά ή σωρευτικά
αποτελέσματα στην τοπική ανάπτυξη. Αντί της χρησιμοποίησης του συνόλου των περιορισμένων
πόρων που διατίθενται για την κάλυψη των βασικών αναγκών, προτείνεται να ακολουθηθεί μια νέα
προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα προβλήματα όσο και τις ευκαιρίες, καθώς και να διερευνηθούν
νέοι τρόποι αντιμετώπισης που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο μακροπρόθεσμες και βιώσιμες
λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει εσκεμμένα αφήσει ανοικτό τον ορισμό της καινοτομίας
στην ΤΑΠΤΚ, και δεν έχει προσπαθήσει να την ορίσει «εκ προοιμίου», πράγμα που θα περιόριζε, εξ
ορισμού, το πεδίο της τοπικής δημιουργικότητας. Η καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει νέες
υπηρεσίες, νέα προϊόντα και νέους τρόπους δράσης σε τοπικό πλαίσιο.
Η καινοτομία στην ΤΑΠΤοΚ:
μπορεί να περιλαμβάνει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες ή νέους τρόπους δράσης σε τοπικό
πλαίσιο
 έχει συχνά πολλαπλασιαστικό ή σωρευτικό αντίκτυπο στις αλλαγές που θέλει να επιφέρει η
περιοχή
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μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις και πρωτότυπα μικρής κλίμακας ή ένα
εμβληματικό έργο μεγαλύτερης κλίμακας το οποίο θα κινητοποιήσει την περιοχή
βρίσκει νέους τρόπους κινητοποίησης και αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων και
περιουσιακών στοιχείων της περιοχής
αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και τομέων
έχει τη δυνατότητα, χωρίς απαραιτήτως να την αξιοποιεί, να περιλαμβάνει τη συμμετοχή
πανεπιστημίων και εξελιγμένη έρευνα και ανάπτυξη
μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα για κοινωνικές καινοτομίες, οι οποίες μπορούν στη
συνέχεια να κλιμακωθούν και να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσω της ανταλλαγής,
της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Η παρούσα τοπική στρατηγική καθώς συνδέεται με την εγκεκριμένη στρατηγική του ΠΑΑ εστιάζεται
στην ενίσχυση των κλάδων και των τομέων αιχμής της περιοχής με σκοπό την παραγωγή νέων
προϊόντων όπως έχει αναλυθεί αναλυτικά στην στρατηγική της.
Επίσης η στρατηγική περιλαμβάνει μια ξεχωριστή δράση για την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε
τοπικό επίπεδο. Η διακρατική δράση μπορεί να στοχεύει στην εξεύρεση τρόπων για την επίλυση
βασικών δομικών κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής όπως ο χαμηλός βαθμός συμμετοχής στο
παραγωγικό δυναμικό, η απομάκρυνση από την αγορά ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα και οι
οποίοι προέρχονται κυρίως από τον κλάδο της οικοδομής, η σχολική εγκατάλειψη κ,α . Το παρακάτω
σχήμα απεικονίζει την σπείρα εξέλιξης της κοινωνικής καινοτομίας όπως έχει απεικονιστεί στην
Πιλοτική καινοτομία Go FOR IT που αποτελεί μια προσπάθεια για την ανάδειξη νέων τρόπων και
μεθόδων εκπαίδευσης στην απασχόληση των νέων σε αστικές περιοχές στα πλαίσια του
προγράμματος urbact.
Γράφημα 5-4: Πιλοτική Κοινωνική Καινοτομία: GO FOR IT (GFIT)

Πηγή: http://urbact.eu/my-generation-work-complete-overview (ανάκτηση 08/12/2017)
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Γράφημα 5-5:Σπείρα Κοινωνικής Καινοτομίας

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
Με βάση τα στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης υπάρχει χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των
γυναικών στο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής και επιπλέον υψηλά ποσοστά ανεργίας. Επίσης
μα βάση την διαβούλευση που ακολουθήθηκε για την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής
εξαιτίας δομικών θεμάτων της περιοχής παρέμβασης ο γυναικείος πληθυσμός δύσκολα
αναλαμβάνει επιχειρηματική δράση αποτελώντας ένα δομικό κοινωνικό πρόβλημα που δύναται να
αποτελέσει πεδίο επίλυσης μέσα από το διακρατικό σχέδιο της παρούσας στρατηγικής.
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Πίνακας 5-1: Σύνοψη Στρατηγικών & ειδικών Στόχων

Θεματική Κατεύθυνση Στρατηγικής
Η αύξηση της απασχόλησης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής σε κλάδους αιχμής της
τοπικής οικονομίας
✓ Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προτεινόμενες δράσεις του
σχεδίου
➢ 1.1

1.1 Ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίξει την προσαρμογή των
επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

➢ 1.2

1.2 Αναβάθμιση της ποιότητας και παραγωγικότητας του τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού

➢ 1.1

➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6

➢ 1.2
➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6
➢ 1.1

Εξειδικευμένες
δράσεις συμβουλευτικής
και κατάρτισης και
συσχέτιση με κλάδου αιχμής και ζήτηση θέσεων εργασίας

➢ 1.2

Αποτελεσματικότερη σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας- Ανάπτυξη και
1.4
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, με στόχο την
ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

➢ 1.1

1.3

➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6

➢ 1.2
➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6

✓ Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς
της τοπικής οικονομίας
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προτεινόμενες δράσεις του
σχεδίου
➢ 1.1

2.1 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της
επιχειρηματικότητας

➢ 1.2
➢ 3.1
➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6
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Συμβουλευτική υποστήριξη και ενθάρρυνση των ομάδων στόχου για
την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας και η βελτίωση της
2.2
ένταξής τους στην αγορά εργασίας

➢ 1.1

2.3 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ομάδων στόχου, σε
δραστηριότητες στους κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας ,
Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στους
κλάδους αιχμής της τοπικής οικνομίας

➢ 2.1

Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την δημιουργία βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης στους κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας και τη
2.4
συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού στην αγροτική ενδοχώρα της
περιοχής.

➢ 1.1

➢ 1.2

➢ 4.1,4.2,4.3, 4.4 4.5,
4.6

➢ 1.2
➢ 2.1
➢ 3.1

✓ Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και
οικονομικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

3.1 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας, της
οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή
παρέμβασης.

Προτεινόμενες δράσεις του
σχεδίου
➢ 1.1
➢ 2.1
➢ 5.1
➢ 5.2
➢ 5.3

3.2 Ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, κοινωνικών ομάδων που
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

➢ 5.1
➢ 5.2
➢ 5.3

3.4 Διακρατική και τοπική συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών
κοινωνικών προβλημάτων και την μεταφορά καινοτόμων
προσεγγίσεων (Κοινωνική Καινοτομία) και καλών πρακτικών

➢ 5.3
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Γράφημα 5-6: Γραφική Αναπαράσταση Στρατηγικής
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Η αύξηση της απασχόλησης και η
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
σε κλάδους αιχμής της τοπικής
οικονομίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1.

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

2.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας
σε δυναμικούς και αναδυόμενους
τομείς της τοπικής οικονομίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΟΡΑΜΑ
Η ανάπτυξη της Απασχόλησης και η ενδυνάμωση της
Κοινωνικής Συνοχής θα στηριχθεί, δίνοντας έμφαση
στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
(περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, κοινωνικών) της
τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και τη λειτουργική
διασύνδεση όλων των τομέων της οικονομικής
δραστηριότητας, αναδεικνύοντας την έννοια και
σπουδαιότητα της τοπικότητας και τη δημιουργία
τοπικής υπεραξίας, μέσα από τη λογική της βιώσιμης
ανάπτυξης, στοχεύοντας στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, στη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά
εργασίας σε όλους όσους το επιθυμούν και στην
υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών απασχόλησης σε
κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας.

3.

Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και
διασφάλιση της κοινωνικής και
οικονομικής ενσωμάτωσης ευπαθών
κοινωνικά ομάδων.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ
-Άνεργοι: Εγγεγραμμένοι στα
μητρώα Ανεργίας ΟΑΕΔ
-Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
-Νέοι Επιχειρηματίες σε κατάσταση

ΚΛΑΔΟΙ ΑΙΧΜΗΣ

Φτώχειας

Εναλλακτικός Τουρισμός
Αγροδιατροφή
Μεταποίηση

Κοινωνική Καινοτομία
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6

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Δράσεις Υλοποίησης της Σ τρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι δράσεις υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής οι οποίες
περιλαμβάνουν τα εξής :
1. Δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης σε ανέργους και νέους επιχειρηματίες που είναι σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια
2. Την Επιχορήγηση επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης για την πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)
3. Την Επιχορήγηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης για τη δημιουργία νέας επιχείρησης
(τύπου ΝΕΕ)
4. Δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
5. Δράσεις για την παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες των περιοχών παρέμβασης
6. Διακρατική Συνεργασία Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
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1.

Τίτλος Δράσης: Συμβουλευτική

Κωδικός
Υποδράσης
1.1

1.2

Τίτλος Υποδράσης
Συμβουλευτική για
ανέργους
Συμβουλευτική για νέους
επιχειρηματίες της
περιοχής Παρέμβασης

Ομάδα Στόχος

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος ΕΚΤ

120 Άνεργοι

93.000,00

7,44%

30 νέοι Επιχειρηματίες

79.000,00

6,32%

172.000,00

13,76%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγραφή Δράσης
Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής δύο Υποδράσεις :
1.1 Συμβουλευτική για ανέργους

Η Υποδράση αφορά στην παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 120 ανέργους της περιοχής οι οποίοι
θα επιλεγούν από φορέα συμβουλευτικής μετά από εκτεταμένη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση καθώς
και πρόσκληση / κοινοποίηση στα ΚΠΑ και τον ΟΑΕΔ, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και βάσει
κριτηρίων που θα καθοριστούν στην εξειδίκευση της δράσης από την ΟΤΔ.

Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει θεματικές όπως η διερεύνηση αναγκών, ο προσωπικός και
επαγγελματικός απολογισμός, η υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και η
ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης έτσι ώστε ο ωφελούμενος είτε να κατευθυνθεί στην
ίδρυση νέας επιχείρησης είτε σε συνδυασμό με τις δράσεις της συμβουλευτικής να καταδυθεί στην δράση 2
που αφορά την επιχορήγηση ΝΘΕ προκειμένου να εισέλθει στην αγορά εργασίας .
Για την ορθή υλοποίηση της διαδικασίας της συμβουλευτικής θα πρέπει:


Να χρησιμοποιηθούν έγκυρα εργαλεία συμβουλευτικής. Π.χ. εργαλεία αυτοδιευρεύνησης, role - play,
τεστ προσωπικοτήτων.



Να τηρείται προσωπικός φάκελος για κάθε ωφελούμενο ο οποίος θα περιλαμβάνει έντυπα όπως τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και οι εκθέσεις συμβουλευτικής του.



Αρχεία καταγραφής συνεδριών συμβουλευτικής.

Επιπλέον, η δράση θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για 30
ωφελούμενους για τους οποίους θα διαγνωστεί από το ατομικό σχέδιο δράσης, η ωριμότητα και η ετοιμότητα
για την έναρξη και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης νέας επιχείρησης που δύναται να
χρηματοδοτηθεί από την δράση 3.1 Επιχορήγηση ανέργων για τη δημιουργία νέας επιχείρησης. Η
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) ατομικών συνεδρίων
επιχειρηματικότητας καθώς και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) για τον κάθε
ωφελούμενο υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων – μεντόρων. Οι σύμβουλοι θα παρέχουν
συμβουλές στον ωφελούμενο για την ίδρυση της νέας επιχείρησης οι οποίες περιλαμβάνουν:


Συμβουλές για το επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει



Ένα πρώτο περίγραμμα του επιχειρηματικού σχεδίου και μια περίληψη της επιχειρηματικής ιδέας.
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Βοήθεια στον προσδιορισμό οικονομικών,, φυσικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη
λειτουργία της επιχείρησης.



Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου με οικονομικό πλάνο και νομική οντότητα επιχείρησης.



Διαδικασίες ίδρυσης της επιχείρησης.

Η διαδικασία εκπόνησης δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνεδρίες Συμβουλευτικής, θα περιλαμβάνει, σε γενική
μορφή και περιεχόμενο τα παρακάτω πέντε (5) βήματα της διαδικασίας ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης για
την διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξής της:
Βήμα1:

Αναγνώριση ευκαιριών. Ο ωφελούμενος, βάσει και του προσωπικού
του προφίλ όπως προκύπτει από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης του, θα
κληθεί να αναπτύξει ένα όραμα για την επιχείρησή του. Θα
περιγράψει τις αρχικές ιδέες και στη συνέχεια θα δοθούν συμβουλές
για το επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Βήμα 1

Η συμβουλευτική θα βοηθήσει τον ωφελούμενο να βελτιώσει την
επιχειρηματική του ιδέα, με βάση και μια στοιχειώδη έρευνα αγοράς
που θα εκπονήσει, καθώς και να καθορίσει τη σκοπιμότητα της
επιχείρησής του. Οι σύμβουλοι θα προτείνουν και ένα σύνολο
εναλλακτικών σεναρίων επιχειρηματικής δράσης. Επιπλέον, θα
δημιουργηθεί ένα πρώτο περίγραμμα του επιχειρηματικού σχεδίου
και μια περίληψη της επιχειρηματικής ιδέας.

Βήμα3:

Οι σύμβουλοι θα βοηθήσουν τον ωφελούμενο να προσδιορίσει τους
οικονομικούς, φυσικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται
για τη λειτουργία της επιχείρησης. Επιπλέον, θα προσδιορισθούν
τρόποι πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους .

Βήμα 4:

Συγγραφή αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου με οικονομικό πλάνο
και νομική οντότητα επιχείρησης καθώς και διερεύνηση ένταξης σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Βήμα 5:

Διαδικασίες ίδρυσης της επιχείρησης.

1.2 Συμβουλευτική για νέους επιχειρηματίες της περιοχής παρέμβασης
Η Υποδράση αφορά στην εξειδικευμένη επιχειρηματική συμβουλευτική 30 νέων επιχειρηματιών της
περιοχής παρέμβασης που είναι σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, οι οποίοι θα επιλεγούν
βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και βάσει κριτηρίων που θα καθοριστούν στην εξειδίκευση της δράσης
από την ΟΤΔ. Προτεραιότητά θα δοθεί σε κλάδους αιχμής της τοπικής στρατηγικής όπως έχουν
προσδιοριστεί στην παρούσας στρατηγική.
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Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι
ανταγωνιστικοί και εξωστρεφής.
Ειδικότερα η συμβουλευτική θα αφορά στα ακόλουθα:


Συμβουλευτική για την προώθηση και διάθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών (Σύνταξη Marketing
Plan),



Συμβουλευτική για την δικτύωση και την ανάπτυξη πωλήσεων



Συμβουλευτική για την σύνδεση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, δημιουργία τοπικής ταυτότητας,



Οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων με επιχειρηματικούς συμβούλους σε νέους
επιχειρηματίες, σε επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

με τα πολιτιστικά και

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων
επιχειρηματιών καθώς και των ωφελουμένων που ενδιαφέρονται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων οι
οποίες ενδεικτικά συνοψίζονται ως ακολούθως:


Εμπιστοσύνη στον εαυτό μου



Ικανότητα επικοινωνίας



Επιμονή για την επίτευξη στόχων - συνέπεια



Ικανότητα οικονομικής διαπραγμάτευσης



Ικανότητα να ρισκάρω



Ικανότητα για πρωτοβουλίες



Αισιοδοξία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα κ.α.

Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται

Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της τοπικής
οικονομίας
Περιοχή Εφαρμογής
Η Δράση 1.1 αφορά στο σύνολο των ανέργων που είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και η Δράση 1.2
αφορά στις επιχειρήσεις με έδρα στην Περιοχή Παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι Πάροχοι υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ή φορέας που στο
καταστατικό του προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής.

2.

Τίτλος Δράσης: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)
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Κωδικός
Υποδράσης

2.1

Τίτλος Υποδράσης

Ομάδα Στόχος

Επιχορήγηση επιχειρήσεων
για πρόσληψη ανέργων
(ΝΘΕ)

30 Άνεργοι που συμμετείχαν
στις δράσεις συμβουλευτικής

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
ΕΚΤ

129.600,00

129.600,00

10,37%

10,37%

Περιγραφή Δράσης
Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων με έδρα την περιοχή παρέμβασης για την πρόσληψη
ανέργων (ΝΘΕ). Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι είναι απαραίτητο να έχουν συμμετάσχει στη δράση 1 της
συμβουλευτικής. Ως προς τους ωφελούμενους, προτεραιότητα θα δοθεί στους πτυχιούχους ανέργους νέους
(κάτω των 35 ετών) της περιοχής παρέμβασης. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε
αυτές που η δραστηριότητά τους προωθεί τη στρατηγική και τους στόχους του τοπικού προγράμματος.
Τέτοιες είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καθώς και οι επιχειρήσεις
εναλλακτικού τουρισμού (με λειτουργία όλο το έτος), λαϊκή τέχνη, Πολιτισμός. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρούσα δράση θα πρέπει να συνάδουν και να συμβαδίζουν
αυτούς αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, από τη δράση αυτή αποκλείονται:
1.

Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/ Α΄/3.3.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ
234/Α΄/28.12.2009).

2.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν.
1407/2013 (άρθρο 1 και 2). Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που
δεν εφαρμόζεται ο Καν.1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους
τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση
ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που
χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, κατά την
αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να
απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Επισημαίνεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα
οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω
εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες.

3.

Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και
η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του προϋπάρχοντος
δεσμευόμενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του
προγράμματος. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές δεν επιτρέπει τη
διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω
τηλεφώνου

4.

Οι εποχικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που
δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην
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εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
5.

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του
εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της
φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους
(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί). Σύλλογοι και σωματεία.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο
ωφελούμενους ορίζονται στα παρακάτω:

πρόγραμμα θα μπορούν να απασχολήσουν όσους



Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.



Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους



Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους



Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους



Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα για έως οκτώ (8) ωφελούμενους



Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα
(10) ωφελούμενους.

Ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης υπολογίζεται σε μονάδες εργασίας. Συγκεκριμένα
υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης (ημερολογιακά).
Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται
Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της τοπικής
οικονομίας
Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση αφορά των ανέργων της περιοχής και επιχειρήσεις με έδρα την Π.Π
Δικαιούχοι
Ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες.
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3.
Κωδικός
Υποδράσης

3.1

Τίτλος Δράσης: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)
Τίτλος Υποδράσης
Επιχορήγηση ανέργων για
τη δημιουργία νέας
επιχείρησης

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος ΕΚΤ

207.000,00

16,56 %

207.000,00

16,56 %

Ομάδα Στόχος
10 Άνεργοι που
συμμετείχαν στις δράσεις
συμβουλευτικής

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων που συμμετείχαν στη δράση 1.1 της Συμβουλευτικής, και
αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (ΝΕΕ) στους οποίους έχει διαγνωστεί υψηλό επίπεδο
ωριμότητας και ετοιμότητας για την ίδρυση επιχείρησης. Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία
επιχειρήσεων που η δραστηριότητά τους προωθεί ή σχετίζεται με την στρατηγική και τους στόχους του
τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ .
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:


Κόστος άυλων δαπανών (ενοίκια, λειτουργικά, προβολή - δικτύωση, κλπ),



Κόστος Προσωπικού για 12 μήνες



Απόκτηση εξοπλισμού και παγίων



Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου, εξωτερικοί συνεργάτες υποστήριξης κ.α),



Κόστος προγράμματος κατάρτισης (π.χ. πληροφορικής, logistics) ή επιμόρφωσης (π.χ. ηγετικές
ικανότητες, βασικές γνώσεις αγγλικών) για τον νέο επιχειρηματία συμβατό με το αντικείμενο της
επιχείρησής του και καθώς και το κόστος πιστοποίησης της εκπαίδευσης.
Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται

Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της τοπικής
οικονομίας
Στρατηγικός Στόχος 3: : Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής
ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Περιοχή Εφαρμογής
Η δράση αφορά των ανέργων της περιοχής και επιχειρήσεις με έδρα την Π.Π
Δικαιούχοι
Ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες.

Σελίδα 142 από 166
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4.

Τίτλος Δράσης: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Κωδικός
Υποδράσης

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Τίτλος Υποδράσης
Υλοποίηση Προγράμματος
Κατάρτισης με πιστοποίηση και τίτλο
«Μεταποίηση - Προώθηση
Προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα»
Υλοποίηση Προγράμματος
Κατάρτισης με τίτλο «Συνοδοί
Βουνού»
Υλοποίηση Προγράμματος
Κατάρτισης με τίτλο «Πολιτιστική
δημιουργική βιομηχανία» κλπ.
Υλοποίηση Προγράμματος
Κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και
λειτουργία νέας επιχείρησης».
Υλοποίηση Προγράμματος
Κατάρτισης με τίτλο «Λαϊκή τέχνη,
Παραδοσιακά επαγγέλματα»
Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση 2
μηνών σε επιχειρήσεις οι οποίες θα
ενταθούν στο ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ ή και
σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής
παρέμβασης του ΠΑΑ (on the job
training) .

Ομάδα Στόχος

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος ΕΚΤ

25 Άνεργοι

51.750,00

4,14%

25 Άνεργοι

51.750,00

4,14%

25 Άνεργοι

51.750,00

4,14%

25 Άνεργοι

51.750,00

4,14%

20 Άνεργοι

41.400,00

3,31%

50 Άνεργοι

180.000,00

14,40%

428.400,00

34,27 %

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγραφή Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση πέντε (5) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών το
καθένα. Τα προγράμματα αυτά θα στηρίζονται σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα σε παραγωγικούς
τομείς και θέματα προτεραιότητας της Στρατηγικής του ΠΑΑ.
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και από την αναλυτική διαβούλευση προέκυψε η
ανάγκη για στοχευμένη και εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στους εξής κλάδους :
➢ Στην μεταποίηση και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής
➢ Στον τομέα του ενναλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα στο πεδίο των συνοδών/ξεναγών
βουνού δεδομένης την υψηλής ζήτησης που παρουσιάζεται στην περιοχή από τουρίστες και
επισκέπτες
➢ Στην "Πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία". Στον όρο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες» (ΠΔΒ) ή «Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας» (ΚΠΔ) περιλαμβάνονται,
συνήθως, όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών υψηλού αισθητικού ή
συμβολικού χαρακτήρα που η χρήση τους αποσκοπεί στον ερεθισμό των βιωματικών αντιδράσεων
του καταναλωτή. Το τελικό αγαθό ή υπηρεσία αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και
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υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο όρος καλύπτει,
δηλαδή, ένα ευρύ και ετερόκλητο φάσμα δραστηριοτήτων (αναπαραστατικές και εικαστικές
τέχνες, σχεδιασμός, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, εκδόσεις, οπτικοακουστικά μέσα, λογισμικό κ.λπ.)
συναφών με το ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού. Πιο ειδικά, περιλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς:
Εκτυπώσεις,
Κατασκευές,
Χειροτεχνίες (εκτυπώσεις έργων τέχνης, αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων, κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών και μουσικών οργάνων), Λιανικό
εμπόριο πολιτιστικών αγαθών (κύρια βιβλία και μουσικές εκδόσεις), Εκδόσεις (βιβλίων,
εφημερίδων και περιοδικών), Εκδόσεις λογισμικού και προγραμματισμός ηλεκτρονικών
συστημάτων, Οπτικοακουστικά (κινηματογράφος, μουσική, φωτογραφία), Τηλεόραση και
Ραδιόφωνο, Αρχιτεκτονική, Διαφήμιση, Design, Τέχνες (χορός, θέατρο, εικαστικά), Βιβλιοθήκες και
Μουσεία.
➢ Στην Λαική Τέχνη καθώς η περιοχή διαθέτει πλήθος παραδοσιακών επαγγελμάτων με τα προϊόντα
αυτά να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
➢ Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην Οργάνωση και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων
Η κατάρτιση θα συνοδεύεται από σχετική πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων.
Η κατάρτιση των παραπάνω προγραμμάτων θα περιλαμβάνει ένα μέρος οριζόντιων θεματικών ενοτήτων
και ένα μέρος εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σχετικό με το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης. Οι
οριζόντιες θεματικές ενότητες, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνουν τα εξής:Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:


Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας



Βασικές αρχές εργατικού δικαίου



Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ



Αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης

Στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες, ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
θεματικές ανά πρόγραμμα κατάρτισης :


"Μεταποίηση - Προώθηση Προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα": Τυποποίηση και συσκευασία νωπών
αγροτικών προϊόντων και προϊόντων κρητικής κουζίνας, Παραγωγή υλικών τυποποίησης και
τοπικών αγροτικών προϊόντων: Ελαιόλαδο, Αμπελοοινικά προϊόντα, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Μέλι
και παράγωγα, Προϊόντα με βάση το Στάρι, Γλυκά κουταλιού και Μαρμελάδες, Αρωματικά φυτά/
Βότανα.



«Συνοδοί Βουνού»: Εισαγωγή στον Τουρισμό – Εναλλακτικός Τουρισμός και Ανάπτυξη,
Οικοτουρισμός, Ορειβατικός Τουρισμός, Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Εναλλακτικού
Τουρισμού, Ορειβατικές Τεχνικές, κανόνες ασφαλείας



"Πολιτιστική δημιουργική βιομηχανία": Πολιτιστική δημιουργική βιομηχανία: Νομοθεσία περί
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του τελικού αγαθού ή της υπηρεσίας , Εισαγωγή στο
λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, Ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, Σχεδιασμός και design έντυπου
και ψηφιακού υλικού, εισαγωγή στη γραφιστική, digital marketing



"Οργάνωση και λειτουργία νέας επιχείρησης": Αρχές μάρκετινγκ, προώθησης και δημοσίων σχέσεων,
Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών, ηλεκτρονικό
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εμπόριο


"Λαϊκή τέχνη, Παραδοσιακά επαγγέλματα": Γνωριμία-Θεωρία: παρουσίαση εργαλείων, επεξηγήσεις,
βασικοί κανόνες συμπεριφοράς για αποφυγή τραυματισμών, Στοιχεία της Ξυλογλυπτικής. - Είδη
Ελληνικού λαϊκού ξυλόγλυπτου: Βυζαντινό, εκκλησιαστικό, ποιμενικό, σκυριανό, αιγαιοπελαγίτικο,
κρητικό, Παρουσίαση μεθόδων σύγχρονου σχεδιασμού χρηστικών αντικειμένων

Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση (on the job training) 50 ανέργων
σε επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ ή σε άλλες επιχειρήσεις στους κλάδους
αιχμής και προτεραιότητας της περιοχής παρέμβασης ανεξάρτητα εάν έχουν επιχορηγηθεί ή όχι σε
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο ένταξης ανέργων ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας καθώς αποτελεί την εκπαίδευση ενός ατόμου κατευθείαν στο
χώρο εργασίας από ένα άλλο άτομο που γνωρίζει το εργασιακό αντικείμενο και αποτελεί μέρος του εν
λόγω χώρου εργασίας. Είναι από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διότι λαμβάνει χώρα στο χώρο
εργασίας και έτσι οι γνώσεις μεταδίδονται άμεσα και ρεαλιστικά, καθώς επίσης υπάρχει και άμεση
αλληλεπίδραση εργασίας – εκπαιδευόμενου. Τέλος, δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός πέρα από τα
εργαλεία που χρησιμοποιεί ο διδάσκων για να μεταφέρει τις γνώσεις του στον εκπαιδευόμενο. Ενδεικτικές
μέθοδοι on the job training που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:


Coaching: "Ένας προς έναν" εκπαίδευση. Βοηθάει στην εύκολη αναγνώριση των σημείων που υστερεί
ο εκπαιδευόμενος και προσπαθεί να εστιάσει σε αυτές.



Mentoring: "Ένας προς έναν" εκπαίδευση. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς και
στάσεων και συνήθως χρησιμοποιείται για ανώτερα στελέχη.



Job rotation: Είναι η διαδικασία εκπαίδευσης υπαλλήλων εναλλάσσοντάς τους σε διάφορες εργασίες
οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Η μέθοδος αυτή, βοηθά τον εκπαιδευόμενο να γνωρίσει
συνολικά τη δουλειά, δίνει άμεσο feedback και παρέχει στον εκπαιδευτή την δυνατότητα να
αναγνωρίσει γρήγορα τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου.
Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται

Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της τοπικής
οικονομίας
Περιοχή Εφαρμογής
Η Δράση αφορά στο σύνολο των ανέργων οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης. Αναφορικά με
την πρακτική άσκηση, αφορά σε επιχειρήσεις με έδρα την Περιοχή Παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης

5.

Τίτλος Δράσης: Παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες των περιοχών παρέμβασης

Κωδικός
Υποδράσης

Τίτλος Υποδράσης

Ομάδα Στόχος

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
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Προγράμματος ΕΚΤ

5.1

5.2

5.3

50 άτομα μέλη
οικογενειών που
Ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για
βρίσκονται σε
την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών
κατάσταση
που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια
απειλούνται από
φτώχεια
Δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης σε
80 παιδιά μέλη
παιδιά μέλη οικογενειών ευπαθών
οικογενειών
ομάδων
Εργαστήρι Κοινωνικοποίησης /
50 γυναίκες μέλη
Βελτίωσης δεξιοτήτων ενηλίκων
οικογενειών
γυναικών:
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

15.500,00

1,24%

50.000,00

4,00%

17.500,00

1,40%

83.000,00

6,64%

Περιγραφή Δράσης
Η δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις.
5.1 Ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Η αντιμετώπιση της φτώχειας και, ιδίως της ακραίας φτώχειας, συνδέεται με την αντιμετώπιση των
βασικών υλικών αναγκών των αδυνάμων οικογενειών, με ταυτόχρονη συστηματική ενδυνάμωσή τους, ώστε
να υποστηριχθούν κατά την κοινωνική τους επανένταξη, δεδομένου ότι η φτώχεια προκαλεί ή/και είναι
αποτέλεσμα πολλαπλών μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την υλοποίηση της δράσης
επιδιώκεται η Ενδυνάμωση - Ατομική και Ψυχοκοινωνική - των συμμετεχόντων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα
από τη συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια. Συγκεκριμένα θα π πραγματοποιηθούν ατομικές συνεδρίες ανα ωφελούμενο
από ειδικούς επιστήμονες (Κοινωνικός Λειτουργός ή ψυχολόγος ή παιδοψυχολόγος ή κοινωνικός
επιστήμων κ.λπ.) . Η επιλογή επεξεργασία των δεδομένων των ωφελούμενων είναι εμπιστευτική και
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από πρόσωπα που πληρούν τις σχετικές επιστημονικές
ειδικότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν.2472/1997). Οι εργαζόμενοι/νες που
συμμετέχουν στις διεργασίες ανίχνευσης αναγκών και προετοιμασίας των ωφελουμένων για την κοινωνική
τους ένταξη, διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, ώστε να παρέχεται επαρκής εγγύηση σε ότι
αφορά τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτείται για ανάλογη
εργασία.
5.2 Δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά μέλη οικογενειών ευπαθών ομάδων
Η δράση περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας (φροντιστήριο ξένων
γλωσσών, ωδεία, αθλητισμός κλπ) που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, οι
γονείς των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας στην περιοχή παρέμβασης, δίνοντας ώθηση
στην δραστηριοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση τους. Σκοπός της δράσης είναι τα παιδιά από
αδύναμες οικονομικά οικογένειες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη γνώση την ψυχαγωγία και την
εκπαίδευση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά
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5.3 Εργαστήρι Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης δεξιοτήτων ενηλίκων γυναικών σε συνθήκες φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού:
Οι γυναίκες εμφανίζουν δυσανάλογα μεγαλύτερη έκθεση σε συνθήκες φτώχειας, σε σύγκριση με τους
άνδρες, λόγω της άνισης πρόσβασης σε αμειβόμενη εργασία και την εκπαίδευση και την ιδιοκτησία. Η
δράση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εργαστηρίων ενδυνάμωσης - εμψύχωσης και στήριξης των
γυναικών - μελών οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται
Η αύξηση της απασχόλησης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ και η ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής στην Περιοχή παρέμβασης.
Περιοχή Εφαρμογής
Στρατηγικός Στόχος 3: : Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής
ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)

6.

Τίτλος Δράσης: Διακρατικό σχέδιο ενσωμάτωσης και ανταλλαγής κάλων πρακτικών.

Κωδικός
Υποδράσης

Τίτλος Υποδράσης

Ομάδα Στόχος

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος ΕΚΤ

6.1

Διακρατικό σχέδιο ενσωμάτωσης και
ανταλλαγής καλών πρακτικών

Άνεργες Γυνάικες

42.500,00

3,40%

42.500,00

3,40%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγραφή Δράσης
Ενθάρρυνση της κοινωνικής καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο

Τόσο ο κανονισμός για το ΕΚΤ όσο και ο κανονισμός για το ΕΤΠΑ αναφέρονται ρητά στην κοινωνική
καινοτομία ως μέσο για τον επανασχεδιασμό των τοπικών υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των τοπικών
προκλήσεων. Ως κοινωνικές καινοτομίες νοούνται οι καινοτομίες κοινωνικού χαρακτήρα τόσο ως προς τον
σκοπό όσο και ως προς τα μέσα τους. Πρόκειται, ειδικότερα, για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και μοντέλα που
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και ταυτόχρονα δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή
συνεργασίες. Συνδέονται στενά με την ΤΑΠΤοΚ, διότι πρόκειται για «καινοτομίες που δεν είναι μόνο
ωφέλιμες για την κοινωνία, αλλά ενισχύουν επίσης την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση». Ένα ευρύ
φάσμα προσεγγίσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας περιλαμβάνεται στον οδηγό που εκδόθηκε
πρόσφατα σχετικά με την κοινωνική καινοτομία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, στον οποίο
παρατίθενται διάφορα παραδείγματα παροχής στήριξης από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Στον οδηγό διευκρινίζεται
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επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα «Εργαστήρια κοινωνικής καινοτομίας» (Social Innovation Camps), τα
«Ζωντανά εργαστήρια» (Living Labs) και η σχεδιαστική σκέψη (design thinking) μπορούν να συμβάλουν σε
θέματα κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της ΤΑΠΤοΚ για
την κοινωνική ένταξη, η οποία καλείται συχνά να καλύψει τις αδυναμίες και τα κενά των επίσημων
πολιτικών. Με βάση τα στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης υπάρχει χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των
γυναικών στο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής και επιπλέον υψηλά ποσοστά ανεργίας. Επίσης με βάση
την διαβούλευση που ακολουθήθηκε για την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής εξαιτίας δομικών
θεμάτων της περιοχής παρέμβασης ο γυναικείος πληθυσμός δύσκολα αναλαμβάνει επιχειρηματική δράση
αποτελώντας ένα δομικό κοινωνικό πρόβλημα που δύναται να αποτελέσει πεδίο επίλυσης μέσα από το
διακρατικό σχέδιο της παρούσας στρατηγικής.
Τα μέσα υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κυμανθεί, ενδεικτικά
δύναται να είναι τα ακόλουθα:
Ανταλλαγή καλών πρακτικών οι οποίες μπορούν να διαδοθούν μέσα από δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικό
και έντυπο τύπο, μέσα από εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια) καθώς και μέσα από έντυπο
ενημερωτικό υλικό,
Επισκέψεις μελέτης στις οποίες θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των
συμμετεχόντων,
Ανταλλαγή προσωπικού και εκπαιδευομένων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας,
Τεχνικές συναντήσεις,
Διακρατική αξιολόγηση και σύνταξη μελέτης για την σχετική με την κοινωνική καινοτομία (π.χ.
υφιστάμενη κατάσταση, δυνατότητες εξέλιξης κ.α.).
Ενδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση υλοποίησης της παρούσας δράσης είναι τα παρακάτω:
Στοιχεία δημοσιότητας της δράσης
Σύνταξη έκθεσης καλών πρακτικών
Παραδοτέο μελέτης
Υλικό από τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο του σχεδίου.

Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται
Στρατηγικός Στόχος 3: : Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής
ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Περιοχή Εφαρμογής
Φορείς που έχουν δραστηριότητα στην ΠΠ.
Δικαιούχοι
Επιμελητήρια, Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ΟΤΔ
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Β. Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή
Η δράση για τις λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελούν το 15% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας στρατηγικής .

Τίτλος Δράσης Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης.
Κωδικός
Υποδράσης

Τίτλος Υποδράσης

Ομάδα Στόχος

7

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης

-

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ποσό (€)

Ποσοστό(%) σε
Επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
ΕΚΤ

187.500,00

15%

187.500,00

15%

Περιγραφή Δράσης
Η Δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνει την υλοποίηση
του τοπικού προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της
«εκ των κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) διαδικασίας. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθεί η λειτουργία ενός
αποδοτικού και άρτια οργανωμένου υπηρεσιακού πυρήνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύγχρονη και
αποτελεσματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού (με τη χρήση και της σύγχρονης
τεχνολογίας), κάτι που αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του Τοπικού Προγράμματος.
Η δράση περιλαμβάνει:
υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων του τοπικού προγράμματος με διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής του προγράμματος,
 έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής δράσεων και του προγράμματος,
 στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ, αναφορικά με τη στελέχωση (δαπάνες προσωπικού και εξωτερικών
συνεργατών), συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετακίνησης, εκπόνησης μελετών, παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιμόρφωσης και αυτοαξιολόγησης των ΟΤΔ, μηχανοργάνωσης,
λειτουργικών εξόδων, προμήθειας εξοπλισμού κ.ά.
Ειδικότερα, μέσα από την υλοποίησης της δράσης επιδιώκεται:


▪

Η ανταπόκρσιη της ΟΤΔ στα καθήκοντα παρουσιάζονται στα πλαίσια της υποβολής

▪

της Παρούσας Πρόσκλησης.

▪

Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής στήριξης προς τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό που
εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος.

▪

Ο βέλτιστος συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος (δημιουργία των απαραίτητων
επιτροπών κλπ).

▪

Η παρακολούθηση – υλοποίηση – έλεγχος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος

▪

Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή.

▪

Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος.

▪

Η σωστή εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών κλπ.

▪

Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
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▪

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες
εφαρμογής, τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ

▪

Η προβολή του προγράμματος με σκοπό την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού
πληθυσμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη διασφάλιση της
διαφάνειας των διαδικασιών εφαρμογής του.

▪

Η αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.

▪

Η εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων που κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη της
τοπικής στρατηγικής και την ανάπτυξης της περιοχής

▪

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών της ΟΤΔ.

▪

Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του Τοπικού Προγράμματος
Στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται

Μέσω της συγκεκριμένης Δράσης και της ενίσχυσης λειτουργίας ενός αποδοτικού και άρτια οργανωμένου
υπηρεσιακού πυρήνα, εξυπηρετείται το σύνολο των θεματικών κατευθύνσεων οι οποίες περιγράφονται στο
τοπικό πρόγραμμα και ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης, σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη δομή και τη σύνθεση
της εταιρικής σχέσης
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6.1

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με βάση την δομή της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας καθώς και με βάση τα
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων οι δράσεις που προτείνονται αποτελούν μια ολοκληρωμένη
παρέμβαση με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
σε κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας . Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα πλέγμα δράσεων
αλληλεξαρτώμενων και συμπληρωματικών που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
απασχόλησης των ανέργων της περιοχής , την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και την
υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής
παρέμβασης. Επιπλέον πλέγμα δράσεων επίσης καλύπτει την αυξημένη ανάγκη για δράσεις και
υπηρεσίες για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια.
Παράλληλα και καθ’ όλη τη Διάρκεια του Σχεδίου Δράσης θα υλοποιείται το Διακρατικό Σχέδιο, το
οποίο περιλαμβάνει study visits σε Εταίρους στο εξωτερικό αλλά και πρόσκληση εμπειρογνωμόνων
για μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής Καινοτομίας . Ακόμη,
προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο Σχέδιο Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την
αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ομάδων στόχου και την ευαισθητοποίηση του παραγωγικού
ιστού της περιοχής παρέμβασης για την επίτευξη κοινής αντίληψης στο θέμα της ενσωμάτωσης και
προώθησης στην απασχόληση των ομάδων στόχου. Τέλος, σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης
υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το Συντονισμό και τη Διαχείριση του Σχεδίου από
την ΟΤΔ του ΟΑΚ Α.Ε.
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Πίνακας 6-1:Μήτρα τεκμηρίωσης συμπληρωματικότητας μεταξύ των δράσεων και των στόχων του τοπικού προγράμματος
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝ
ΣΗ *

Κωδ.

Τίτλος Δράσης

1.1.
1.2

Συμβουλευτική για ανέργους
Συμβουλευτική για επιχειρηματίες
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη
ανέργων (ΝΘΕ)
Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας
επιχείρησης (τύπου ΝΕΕ)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης (με
πιστοποιηση) με Τίτλο: Μεταποίηση - Προώθηση
Προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
(Αγροτουρισμός, Πολιτιστικός φυσιολατρικός,
κ.λ.π)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Πολιτιστική δημιουργική βιομηχανία"
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Οργάνωση και λειτουργία νέας επιχείρησης)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Λαική τέχνη, Παραδοσιακά επαγγέλματα )

2
3
4.1.

4.2.

4.3
4.4
4.5

Βασική
Θ. Κ.
Α
Α
Α
Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

1ος

2ος

3ος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ
1.1.

  
   ✓
 
 ✓
 

1.2

2

3

4.1.

4.2.

4.4

4.5

4.6

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓

✓ ✓ ✓ ✓

 ✓

✓ ✓

 ✓

✓ ✓ ✓

 ✓

✓ ✓ ✓ ✓

 ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓





5.1

5.2



5.3

6

✓
✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓



✓ ✓ ✓ ✓

 
Α

✓ ✓ ✓ ✓ ✓







✓

✓ ✓ ✓ ✓







✓

 
Α

Α
Α
Α
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4.3

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓







✓

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝ
ΣΗ *

Κωδ.

4.6

5.1

5.2
5.3

Βασική
Θ. Κ.

Τίτλος Δράσης
Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
που θα ενταχθουν στο ΤΑΠΤΟΚ 'η σε άλλες
επιχείρησεις της περιοχής παρέμβασης του
ΠΑΑ(on the job training).
Ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για την
υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια.
Δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά
μέλη οικογενειών ευπαθών ομάδων
Εργαστήρι Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης
δεξιοτήτων ενηλίκων γυναικών μέλη οικογενειών
ευπαθων ομάδων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

1ος

2ος

3ος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ
1.1.

1.2

2

3

4.1.

4.2.

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

 
 ✓

Α

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓


Α

 

Α

 

Α

 

✓


✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓









✓











✓ ✓


✓

Διακρατικό σχέδιο ενσωμάτωσης και ανταλλαγής
Ε
   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
κάλων πρακτικών.
*Βασική θεματική κατεύθυνση: Η αύξηση της απασχόλησης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής σε κλάδους
Ασθενής

αιχμής της τοπικής οικονομίας
Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Ισχυρή

Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της τοπικής οικονομίας
Στρατηγικός Στόχος 3: : Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης
Καθόλου
ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

6
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6

✓

6.2

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ

Όπως έχει αναλυθεί και στο κεφάλαιο 5 της παρούσας πρότασης τόσο η στρατηγική όσο και οι
δράσεις των προγραμμάτων ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ και ΤΑΠΤΟΚ Π.Α.Α παρουσιάζουν μεγάλη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα.
Όπως έχει αναλυθεί όλες οι δράσεις εστιάζονται στους τομές προτεραιότητας και στους κλάδους
αιχμής που θέτει η τοπικής στρατηγική του ΠΑΑ.
Ο Παρακάτω πίνακας απεικονίζει την μήτρα συσχέτισης μεταξύ των δράσεων ΕΚΤ ΚΑΙ ΠΑΑ.
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Πίνακας 6-2: Μήτρα τεκμηρίωσης συμπληρωματικότητας με τις δράσεις του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΑ ΟΑΚ Α.Ε

Κωδικός

Τίτλος Δράσης ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση
της επιχειρηματικότηατς
και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς
περιοχές ή δικαιούχους

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση
στην ανάπτυξη / βελτίωση
της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής

19.2.4 Βασικές
δημόσιες υπηρεσίες,
υποδεομές &
ανάπλαση

19.2.7
Συνεργασία
διαφορετικών
παραγόντων

19.3/
Διακρατική
Συνεργασία

1.1.

Συμβουλευτική για ανέργους

✓

✓



✓

✓

1.2

Συμβουλευτική για επιχειρηματίες
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων
(ΝΘΕ)
Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης
(τύπου ΝΕΕ)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης (με
πιστοποιηση) με Τίτλο: Μεταποίηση - Προώθηση
Προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αγροτουρισμός,
Πολιτιστικός φυσιολατρικός, κ.λ.π)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Ηλεκτρονικό εμπόριο και Επιχειρήν, κ.λ.π)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Οργάνωση και λειτουργία νέας επιχείρησης)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο:
Λαική τέχνη, Παραδοσιακά επαγγέλματα )
Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις που
θα ενταχθουν στο ΤΑΠΤΟΚ 'η σε άλλες επιχείρησεις
της περιοχής παρέμβασης του ΠΑΑ(on the job training)

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓



✓

✓

2
3
4.1.

4.2.
4.3
4.4
4.5
4.6
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΑ ΟΑΚ Α.Ε

Κωδικός

5.1
5.2
5.3
6

Τίτλος Δράσης ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ

Ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη
ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια
Δράσεις εκπαιδευτικής υποστηριξης σε παιδια μέλη
οικογενειων ευπαθων ομάδων
Εργαστήρι Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης δεξιοτήτων
ενηλίκων γυναικών μέλη οικογενειων ευπαθων
ομάδων
Διακρατικό σχέδιο ενσωματωσης και ανταλλαγης
καλων πρακτικων

19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση
της επιχειρηματικότηατς
και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς
περιοχές ή δικαιούχους




19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση
στην ανάπτυξη / βελτίωση
της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής

19.2.4 Βασικές
δημόσιες υπηρεσίες,
υποδεομές &
ανάπλαση
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19.2.7
Συνεργασία
διαφορετικών
παραγόντων

✓



✓



✓







19.3/
Διακρατική
Συνεργασία



✓

6.3

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

H τοπική στρατηγικής βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και συμβατότητα τόσο με το ΠΕΠ Κρήτης όσο
και με την Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης(ΠΕΣΚΕ),
ενώ συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Η στρατηγική εναρμονίζεται επίσης με την τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που στοχεύει στην
προαγωγή της έξυπνης (με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα και
στην καινοτομία), βιώσιμης (με την αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα) και χωρίς αποκλεισμούς (με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη
μείωση της φτώχειας) ανάπτυξης.
6.3.1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑΠΤΟΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, στοχεύει στη δυναμική (με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων
και του εξαγωγικού χαρακτήρα των δυναμικών τομέων, όπως ο αγροδιατροφικός, ο πολιτισμός, ο
τουρισμός, το περιβάλλον και η οικονομία της γνώσης) και βιώσιμη (οικονομικά, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά) ανάπτυξη. Το ΠΕΠ προβλέπει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη, την προώθηση της απασχόλησης και της προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές, και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της
φτώχειας στην Κρήτη
Επιπλέον συνάφεια παρουσιάζει η τοπική στρατηγική και με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Κρήτης η οποία έχει ως στρατηγικούς σκοπούς την «Ανασυγκρότηση του
αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενδυνάμωση των
εξαγωγικών κλάδων και ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής, η οποία αποτελεί άυλη
πολιτιστική κληρονομία της Κρήτης», την «Εδραίωση του πολιτιστικού–τουριστικού συμπλέγματος
ως ανταγωνιστικού, με στοιχεία μοναδικότητας και αυθεντικότητας στο διεθνή χώρο», τον
«Περιορισμό της εξάρτησης της Κρήτης από συμβατικές μορφές ενέργειας», την «Ορθολογική
αξιοποίηση των φυσικών πόρων του νησιού», την «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού διεθνούς εμβέλειας που θα εδράζονται και θα
αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό ιστό της Κρήτης» και την «Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναδυόμενους τομείς που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον
ερευνητικό ιστό της Κρήτης» και αναδεικνύει τέσσερα συμπλέγματα τομέων/κλάδων, που θα
υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα (αγροδιατροφικό, πολιτιστικό – τουριστικό, περιβαλλοντικό
σύμπλεγμα, γνώσης).
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6.3.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑΠΤΟΚ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ ΚΡΗΤΗΣ
Η Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης, η οποία οριοθετεί και
τεκμηριώνει τις στρατηγικές επιλογές της για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής
πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού. Θέτει ως όραμα για την Περιφέρεια την αποτελεσματική προστασία των πλέον
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών
ένταξης με έμφαση στον ενεργητικό χαρακτήρα των μέτρων και την αναπτυξιακή διάσταση των
κοινωνικών δαπανών και την δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του αποκλεισμού που ενισχύουν την τοπική οικονομία. Ομάδες υψηλής
προτεραιότητας της Στρατηγικής αποτελούν τα μοναχικά ενήλικα άτομα, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι
οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω
από το εγγυημένο όριο συντήρησης και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν
συντάξεις ή προνομιακά επιδόματα, με ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο
συντήρησης, καθώς και τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού και τα πρόσωπα με
αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω πολλαπλών στερήσεων (π.χ.
άστεγοι).
6.3.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΑΠΤΟΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014–2020
Η στρατηγική συμβάλει σημαντικά επίσης στην επίτευξη ειδών στόχων του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020
και συγκεκριμένα στον ειδικό στόχο «28. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση
ειδικών ομάδων πληθυσμού» και στον δείκτη αποτελέσματος Τ3122 - Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους. Από την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ωφεληθούν κατ’ ελάχιστον
150 άνεργοι της περιοχής παρέμβασης ενώ αναμένονται επίσης να ωφεληθούν άτομα που
ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας- πρόνοιας (( Τ3125) Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που
λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες).
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ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

9 vi) τις
στρατηγικές
τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
τοπικών
κοινοτήτων·

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τ3122 -«Μειονεκτούντα
άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από την
λήξη της συμμετοχής
τους»

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ

CO01 – Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

28 - Η βελτίωση
των συνθηκών
πρόσβασης
στην
απασχόληση
ειδικών ομάδων
πληθυσμού

150

Επιπλέον όπως περιγράφεται αναλυτικά σε παρακάτω πίνα με την μορφή μήτρας συσχέτισης
παρουσιάζει ιδιαίτερη συσχέτιση με πλήθος άλλων αναπτυξιακών δράσεων όπως - Ε.Π. Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020 (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), το Π.
Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.) .
Ο Παρακάτω πίνακας απεικονίζει την μήτρα συσχέτισης των δράσεων του τοπικού προγράμματος με
όλες τις αναπτυξιακές παραβάσεις που αφορούν την Περιοχή παρέμβασης.
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Πίνακας 6-3:Μήτρα τεκμηρίωσης Συμπληρωματικότητας με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Κωδικός/
Αξονας ή Ε.Π

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κρήτης (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ)

ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6

Ε.Π. 3a

Προώθησητης επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων



        



 

Ε.Π. 3c

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών



        





Ε.Π. 8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και
ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων



        



 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη
μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα
και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης



        



 

Ε.Π. 8v

Ε.Π. 9a

Ε.Π. 9i







 













    

           

Ε.Π. 9ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά





 











    

Ε.Π. 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών





 











    





 











    

Ε.Π. 9iv

Ε.Π. 9v

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
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Ε.Π. 9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων



           

Ε.Π. 10a

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών
κατάρτισης και εκπαίδευσης



        

Στόχος

ΠΕΣΚΕ ΚΡΗΤΗΣ







ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΥΛΩΝΑΣ 1:

Καταπολέμηση της φτώχειας

ΠΥΛΩΝΑΣ 2:

Πρόσβαση σε υπηρεσίες

ΠΥΛΩΝΑΣ 3:

Εργασιακή Ένταξη

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6



















































 

























5.1

5.2

5.3

6

 


ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κωδικός/
Αξονας ή Ε.Π

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ- Στρατηγικό πλαίσιο “έξυπνης εξειδίκευσης” της
Περιφέρειας Κρήτης (RIS 3)

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Γ.Σ.1

Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της
καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών



       

Γ.Σ.2

Ενδυνάμωση των νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών έντασης γνώσης που μπορούν
να διαφοροποιήσουν την παραγωγική βάση της περιφέρειας



        







Γ.Σ.4

Ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας και
γνώσης που βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας



        







Κωδικός/
Αξονας ή Ε.Π



ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ / Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ε.Π.Α.Α)
1.1

1.2

2

3

4.1
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων M01.
Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης - M01. Δράσεις
μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόν- M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε
αγροτικές Περιοχές - M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων–M06. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων



         

 



         

 



         







         







         





ΕΠ.Μ. 16.2

Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών,
διαδικασιών και τεχνολογιών- M16. Συνεργασία



         





ΜΕΤΡΟ 19

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)



           

ΕΠ.Μ. 1.1
ΕΠ.Μ. 1.2
ΕΠ.Μ. 4.2
ΕΠ.Μ. 6.2
ΕΠ.Μ. 6.3

Κωδικός/
Αξονας ή Ε.Π
Π.Ε 4
Κωδικός/Αξονα
ς ή Ε.Π

ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ /Ε.Π Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠ.Αλ.Θ.)

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και
καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.)

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6



           
ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6

Α.Π. 1

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες



           

Α.Π. 2

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις



           

Α.Π. 3

Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Κωδικός
/Αξονας ή Ε.Π

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ- Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και
δια βίου μάθηση 2014-2020 (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.)





 









ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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1.1

1.2

           

Α.Π. 2

Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού



Α.Π. 2

Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας



Κωδικός/
Αξονας ή Ε.Π

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ- Νεος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας






2

3

4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

        

5.2



5.3

6

 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.1

1.2



        

Ασθενής



Ισχυρή



Καθόλου



2

3

4.1
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4.2

4.2



4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2


5.3




6


7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ ΟΑΚ Α.Ε

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

%

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

1.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

172.000,00

13,76%

86.000,00

86.000,00

1.1.

Συμβουλευτική για ανέργους

93.000,00

7,44%

46.500,00

46.500,00

1.2

Συμβουλευτική για Nέους επιχειρηματίες

79.000,00

6,32%

39.500,00

39.500,00

2

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)

129.600,00

10,37%

51.840,00

51.840,00

25.920,00

2.1

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)

129.600,00

10,37%

51.840,00

51.840,00

25.920,00

3

Επιχορήγηση ανέργων για τη δημιουργία νέας επιχείρησης

207.000,00

16,56%

41.400,00

103.500,00

62.100,00

3.1

Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης

207.000,00

16,56%

41.400,00

103.500,00

62.100,00

428.400,00

34,27%

85.680,00

342.720,00

0,00

51.750,00

4,14%

10.350,00

41.400,00

51.750,00

4,14%

10.350,00

41.400,00

51.750,00

4,14%

10.350,00

41.400,00

51.750,00

4,14%

10.350,00

41.400,00

4
4.1.
4.2.
4.3
4.4

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (σε εξειδικευμένα θεματικά
αντικείμενα σε παραγωγικούς τομείς και θεματα προτεραιότητας της
Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ)
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης (με πιστοποιηση) με Τίτλο:
Μεταποίηση - Προώθηση Προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο: «Συνοδοί Βουνού»
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο: “Πολιτιστική δημιουργική
βιομηχανία"
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο: Οργάνωση και λειτουργία
νέας επιχείρησης
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ ΟΑΚ Α.Ε
Α/Α
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
7

ΔΡΑΣΗ
Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης με Τίτλο: «Λαική τέχνη,
Παραδοσιακά επαγγέλματα »
Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις που θα ενταχθουν στο
ΤΑΠΤΟΚ 'η σε άλλες επιχείρησεις της περιοχής παρέμβασης του ΠΑΑ(on the
job training)
Παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες των περιοχών παρέμβασης
Ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων και
οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από
φτώχεια
Δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά μέλη οικογενειών ευπαθών
ομάδων
Εργαστήρι Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης δεξιοτήτων ενηλίκων γυναικών
μέλη οικογενειών ευπαθών ομάδων
Διακρατική Συνεργασία στην Κοινωνική καινοτομία
Διακρατικό σχέδιο ενσωμάτωσης και ανταλλαγής κάλων πρακτικών
Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην περιοχή (15%)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

%

2018

2019

2020

2021

41.400,00

3,31%

8.280,00

33.120,00

180.000,00

14,40%

36.000,00

144.000,00

83.000,00

6,64%

16.600,00

49.800,00

16.600,00

0,00

15.500,00

1,24%

3.100,00

9.300,00

3.100,00

50.000,00

4,00%

10.000,00

30.000,00

10.000,00

17.500,00

1,40%

3.500,00

10.500,00

3.500,00

42.500,00
42.500,00

3,40%
3,40%

10.625,00
10.625,00

21.250,00
21.250,00

10.625,00
10.625,00

0,00

187.500,00

15,00%

56.250,00

65.625,00

37.500,00

28.125,00

1.250.000,00

100%

348.395,00 720.735,00 152.745,00 28.125,00
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