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1. Σύντομη περιγραφή της θέσης του τομέα ή της Περιφέρειας, στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον 

Η Περιφέρεια Κρήτης την περίοδο 2011-16, απώλεσε το 10% του ΑΕΠ, το 7% του διαθέσιμου εισοδήματος και το 7% της απασχόλησης. Όμως, η κάμψη των 

βασικών οικονομικών μεγεθών ήταν μικρότερη στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η περιφερειακή οικονομία συνέχισε να στηρίζεται στον τουρισμό, 

την αναψυχή, τα ακίνητα, το δευτερογενή και τη γεωργία με διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα σε όρους ΑΑΠ, ενισχύθηκαν ο πρωτογενής (κατά 3,4%) και ο 

δευτερογενής (κατά 10%) ενώ αντίθετα υποχώρησαν το εμπόριο-τουρισμός (κατά 6%) και οι υπηρεσίες (κατά 17%). Επίσης, ενισχύθηκαν οι διασυνδέσεις με τις 

διεθνείς αγορές και η εξωστρέφεια. Ανανεώθηκε το επιχειρηματικό δυναμικό με τη δημιουργία 1.000 και πλέον νέων εταιριών, ενώ παρά την γενικότερη κάμψη 

των επενδύσεων, νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες κλίμακας ωριμάζουν στο τουρισμό και αναμένεται να εδραιώσουν την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό 

παγκόσμιας εμβέλειας. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στη 250η θέση στην Ευρώπη σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητα (RCI-2019), διαθέτει όμως ισχυρά 

πλεονεκτήματα στον τουρισμό, τους φυσικούς πόρους, τη μεταποίηση και την έρευνα και ως εκ τούτου με καλύτερο συντονισμό πολιτικών και με την 

αναμενόμενη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα το δυναμικό που διαθέτει καθώς και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται.  

Στόχος Πολιτικής 1. «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» 

Έξυπνη Εξειδίκευση. Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας για το 2019 (Regional Innovation Scoreboard  2019) της ΕΕ, η Κρήτη 

αποτελεί τη μοναδική Ελληνική Περιφέρεια που ανήκει στην ομάδα των ισχυρών της καινοτομίας στην Ευρώπη (strong innovators) κατατασσόμενη στην 

«95η» θέση της γενικής κατάταξης των 238 περιφερειών, ενώ κατά περίπτωση δύναται να κατατάσσεται σε ακόμη υψηλότερες θέσεις. Αν και η έκθεση 

διαπιστώνει ότι οι καινοτόμες περιφέρειες χωροθετούνται κατά κανόνα στις πρωτοπόρες στην καινοτομία χώρες, εν τούτοις η Κρήτη αποτελεί την εξαίρεση. Η 

Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει ένα ισχυρό επιχειρηματικό και ερευνητικό υπόβαθρο, καθώς συγκεντρώνει σημαντικές παραγωγικές μονάδες στον τουρισμό, την 

αγροδιατροφή και τη μεταποίηση με υψηλή ροπή στην καινοτομία, ενώ παράλληλα διαθέτει μια διεθνούς επιπέδου ερευνητική κοινότητα που διακρίνεται σε 86 

πεδία αριστείας. Βασική αδυναμία του οικοσυστήματος καινοτομίας παραμένει η περιορισμένη συνεργασία των δύο κοινοτήτων που επηρεάζει το επίπεδο 

ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτομιών. Η ανάπτυξη συνεργασιών δεν υποστηρίζεται επαρκώς λόγω και των διαφορετικών προσανατολισμών εξειδίκευσης 

μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Στις αιτήσεις για πατέντες1 η Περιφέρεια Κρήτης κατατάσσεται μεν 2η στην Ελλάδα (11,3 ανά 1 εκατ. 

κατοίκων το 2012), αλλά μόλις 190η μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Η απουσία αξιόπιστων ενδιάμεσων μηχανισμών στήριξης της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας (σε συνδυασμό με το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί στην χώρα) δεν υποστηρίζει επαρκώς την ίδρυση και ανάπτυξη 

νεοφυών επιχειρήσεων και την προσέλκυση κεφαλαίων εκκίνησης και ανάπτυξης. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών στο πλαίσιο μια 

ολοκληρωμένης/αναθεωρημένης στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που θα προσανατολιστεί και σε νέους τομείς αιχμής, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε τον 

τομέα της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας. Στην τρέχουσα περίοδο πάνω από 400 δράσεις του Horizon 2020, ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ, με συμμετοχή 50 

φορέων της Κρήτης, ενισχύουν τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός πολύ καλού υπόβαθρου 

για την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Οι συμπράξεις επιχειρήσεων –ερευνητικών φορέων που θα δημιουργηθούν στην τρέχουσα 

περίοδο θα αποτελέσουν τη βάση μεγέθυνσης των συνεργασιών καινοτομίας. Παράλληλα, διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης των δομών 

στήριξης/διακυβέρνησης της Περιφερειακής RIS, με βάση την εμπειρία που έχει κατακτηθεί.  

Εφαρμογές ΤΠΕ. Με βάση τα στοιχεία που διατίθενται, η Κρήτη εμφανίζει τάσεις βελτίωσης, σ' ότι αφορά τη διείσδυση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, στην 

υπερπεριφέρεια (Νότιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) το ποσοστό των ατόμων που έκαναν χρήση internet για αγορές προϊόντων2 & συναλλαγές με το Δημόσιο3 είναι 

41% & 46% αντίστοιχα για το 2018 (184η & 180η σε 238 Περιφέρειες της ΕΕ) ποσοστά που αυξάνονται σημαντικά από το 2011 (25% & 20%). Επίσης, η ΑΠΑ ΤΠΕ 

(εκ €) στην Κρήτη (με βάση τις χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ) ενώ μειώνεται από 177 το 2011 σε 141 το 2014 δείχνει αυξητικές τάσεις (148 το 2016). Η ζήτηση για 

εφαρμογές ΤΠΕ από επιχειρήσεις είναι αξιοσημείωτη. Από το ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 ωφελούνται πάνω από 600  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με 
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τη μεγαλύτερη ζήτηση να καταγράφουν οι Τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, από το τρέχον ΕΣΠΑ, τουλάχιστον 20 φορείς του δημόσιου τομέα 

χρηματοδοτούνται για δράσεις e- culture και e-tourism με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος ως βασική προτεραιότητα της RIS3Crete. Επίσης 7 

Δήμοι της Κρήτης συμμετέχουν σε προσκλήσεις δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για Ανοιχτά Εμπορικά Κέντρα, έξυπνες πόλεις και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. 

Η ανάγκη ενίσχυσης για ανάπτυξη και ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ παραμένει σημαντική για τις επιχειρήσεις αλλά και τους φορείς του δημόσιου τομέα της Κρήτης.  

Στόχος Πολιτικής 2. «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων» 

Ενέργεια. Η ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης συναρτάται άμεσα με τη διασύνδεσή της με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς. Από το Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα, η διασύνδεση της Κρήτης προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2023, ενώ η οριοθέτηση «ευρέων ζωνών αναζήτησης» για χωροθέτηση ΑΠΕ 

από το αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ, λειτουργεί θετικά για την εκμετάλλευση του αιολικού και του ηλιακού δυναμικού της Περιφέρειας. Ως συνέπεια των παραπάνω 

αναμένεται να περιοριστεί η λειτουργία των θερμικών σταθμών (εντός 15ετίας 2 κλείνουν οριστικά και 2 μπορεί να μετεξελιχθούν με περιβαλλοντική 

αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών ώστε να χρησιμοποιούν καύσιμο φυσικό αέριο). Στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, η 

Κρήτη συμμετέχει με 2 εμβληματικές παρεμβάσεις. Η μία αφορά στη συμμετοχή της επικράτειας της Κρήτης στο έργο «Ενεργειακά Νησιά», με στήριξη από την 

Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δεύτερη στη συμμετοχή της Γαύδου στο πιλοτικό έργο «Πράσινη Υψηλή Τεχνολογία» για την εκμετάλλευση της 

αιολικής, ηλιακής, γεωθερμικής και κυματικής ενέργειας. Σημαντικές είναι οι δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των μεγάλων φραγμάτων, της παραγωγής 

ενέργειας από βιομάζα-βιοαέριο-βιορευστά, σε εφαρμογή και των προβλέψεων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑΚ. Σημαντικές παραμένουν οι ανάγκες βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης δημοσίων / δημοτικών κτιρίων, υποδομών περιβάλλοντος, κατοικιών και επιχειρήσεων. Από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναβαθμίζονται 

ενεργειακά τουλάχιστον 20 δημόσια / δημοτικά κτίρια ενώ από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον ΙΙ  ωφελούνται περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά. 

Κλιματική αλλαγή, κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές. Η εμπειρία από τις πλημμύρες στην Περιφέρεια Κρήτης στις αρχές του 2019, ανέδειξε τις μεγάλες ανάγκες 

που συναρτώνται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πλημμυρικά φαινόμενα, γεγονός που επιβάλλει τη θωράκιση της Κρήτης και καθιστά αναγκαία 

την ενσωμάτωση κριτηρίων κλιματικής επικινδυνότητας στα τεχνικά έργα. Με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Κρήτης (2018) 

αναδεικνύονται ανάγκες πρόληψης (πολιτικές χρήσεων γης ή κανονισμοί, πολιτικές σχεδιασμού και συντήρησης τεχνικών έργων), προστασίας (όπως διαχείριση 

επιφανειακών απορροών, υδατορέματα, πλημμυρικές κοίτες, διαχείριση ομβρίων) και ετοιμότητας (όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, σχέδια και 

εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωση και ετοιμότητα κοινού). Επίσης, η σημαντική παρουσία δασικών εκτάσεων (27,08% της έκτασης της Περιφέρειας) 

καθιστά σημαντική την ανάγκη αντιμετώπισης πυρκαγιών. Το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, χρηματοδοτεί την προμήθεια εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, 

την ενίσχυση Πολιτικής Προστασίας μεγάλων Δήμων της Κρήτης, μικρά και μεσαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (μεγάλα αντιπλημμυρικά 

χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα), καθώς και το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης.  

Ύδρευση. Με βάση την 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κρήτης (2017), το μέγιστο μέρος των ετήσιων απολήψεων υδάτων αφορά στην άρδευση (83%), με την 

ύδρευση στο 16%, την κτηνοτροφία στο 0,8% και την βιομηχανία στο 0,15%. Την ευθύνη για την ύδρευση στους 24 μεγαλύτερους Δήμους, έχουν 12 ΔΕΥΑ ενώ οι 

υδρευτικές ανάγκες κοινοτήτων και μικρών Δήμων καλύπτονται από τους ΟΤΑ. Βασικά προβλήματα παραμένουν οι μεγάλες απώλειες των δικτύων και η 

παρεχόμενη ποιότητα νερού ύδρευσης, κυρίως λόγω παλαιότητας ή και ακατάλληλων υλικών των δικτύων. Από την εγκεκριμένη 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ 

Κρήτης (2017), οι βασικές ανάγκες για την προώθηση της αποδοτικότητας και της αειφόρου χρήσης του νερού αφορούν στη σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης, 

στην καταγραφή, έλεγχο / μείωση των διαρροών και εγκατάσταση / λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, στην ενίσχυση δυναμικότητας / 

αποκατάσταση / επέκταση δικτύων ύδρευσης, στα μέτρα διασφάλισης ποιότητας νερού, καθώς και στην οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδατος. Το 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτεί Γενικά Σχέδια Διαχείρισης Ύδρευσης σε 8 μεγάλους Δήμους και 6 συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Επίσης για τη 
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βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης, χρηματοδοτούνται τουλάχιστον 20 έργα καθώς και 2 μονάδες αφαλάτωσης. Επιπλέον το ΠΕΠ χρηματοδοτεί δράσεις/ 

μελέτες που έχουν αναδειχθεί από το ΣΔΛΑΠ, όπως μελέτες για ζώνες προστασίας, ελέγχου σε ρυπογόνα σημεία, παρακολούθηση υδάτων κολύμβησης καθώς και 

το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας – λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Υγρά, στερεά απόβλητα. Στη 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κρήτης (2017) διαπιστώνεται η κάλυψη των αναγκών διαχείρισης υγρών αποβλήτων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, για 30 οικισμούς (8 Β και 22 Γ προτεραιότητας). Συγκεκριμένα 28 οικισμοί εξυπηρετούνται από  25 ΕΕΛ που βρίσκονται σε 

πλήρη λειτουργία ή σε αρχικό στάδιο λειτουργίας, 9 από τους οποίους αναβαθμίζονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιπλέον 36 ΕΕΛ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 

και εξυπηρετούν ισάριθμους μικρότερους οικισμούς, ενώ 2 επιπλέον οικισμοί θα καλυφθούν από 2 ΕΕΛ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επίσης 

από το ΠΕΠ 2014 – 2020 χρηματοδοτούνται υποδομές συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μικρούς οικισμούς σε 3 επιπλέον Δήμους. 

Παραμένει όμως η ανάγκη ενίσχυσης δράσεων για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ιλύος στους υφιστάμενους ΕΕΛ, αλλά και 

δημιουργίας νέων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε παράκτιες τουριστικές περιοχές ή και ευαίσθητες οικολογικά (NATURA 2000, 

γεωπάρκα UNESCO). Η διαχείριση στερεών αποβλήτων καθορίζεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ) / 2013 που 

επικαιροποιήθηκε το 2016 με την ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων. Με βάση τον ΠΕΣΔΑΚ η παραγωγή ΑΣΑ μειώνεται από 610 

tn/κάτοικο το 2011 σε 588 tn/κάτοικο/ έτος το 2015 , η εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ υπερβαίνει το 80%, η ανακύκλωση 

επί του συνόλου της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ είναι 1%-10% και η ανακύκλωση και ανάκτηση επί του συνόλου της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων 

συσκευασίας είναι 5%-25%. Για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στον ΠΕΣΔΑΚ χρηματοδοτούνται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020 οι μονάδες 

κεντρικού ενδιαφέροντος (ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων 

και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος  στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος 

Απορριμμάτων Αρχανών – Αστερουσίων, δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας και Μονάδα Επεξεργασίας 

απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας, καθώς και μετεξέλιξη της ΜΠΑ Ηρακλείου σε ΜΕΑ). Υποστηρικτικά λειτουργούν οι δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 

εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 2014-2020.Οι δράσεις διαλογής στην πηγή, διαχείρισης 

βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων γεωργικών υπολειμμάτων, κομποστοποίησης, ΣΜΑ, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου πράσινων σημείων 

καταγράφονται ως ανάγκες μετά το πέρας της τρέχουσας ΠΠ.  

Αστικό και φυσικό περιβάλλον. Τα μεγάλα και μεσαία οικιστικά κέντρα αναπτύσσονται κυρίως στο βόρειο και στο νότιο παράκτιο μέτωπο όπου καταγράφονται 

αυξημένες θερμοκρασίες αλλά και αυξημένος μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας. Η διαπίστωση αυτή, συνδυαστικά με το ότι στο σύνολο των οικιστικών 

κέντρων, κατά κανόνα σε κεντρικές περιοχές, όπου υπάρχουν παλαιά ιστορικά τμήματα με ακανόνιστο και δαιδαλώδες οδικό δίκτυο, έχει ως συνέπεια την 

δημιουργία του φαινομένου της θερμικής νησίδας. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση των «πράσινων χαρακτηριστικών» των υποδομών στο 

δημόσιο χώρο (βιοκλιματικά υλικά, φυτά προσαρμοσμένα στο κλίμα και κατάλληλα σχεδιασμένες φυτεύσεις παρόδιες και σε κοινόχρηστους χώρους με κριτήρια 

που αφορούν στην σκίαση αλλά και στην δημιουργία φυσικών ηχοπετασμάτων). Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, χρηματοδοτεί πάνω από 10 δράσεις για Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση Αναζωογόνηση, κοινόχρηστων χώρων, πάρκων και χώρων πρασίνου. Σχετικές δράσεις έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ των 2 

μεγάλων αστικών κέντρων (Ηράκλειο, Χανιά) καθώς και των 3 Περιαστικών ΟΧΕ για μεσαία οικιστικά κέντρα που εμπίπτουν στις περιοχές εφαρμογής τους . 

Επίσης στην Περιφέρεια είναι σημαντική η παρουσία των περιοχών NATURA 2000 (53 περιοχές που καλύπτουν το 45,35% της έκτασης της Περιφέρειας), με 

αυξημένες ανάγκες για δράσεις προβολής, ανάδειξης, ορθολογικής διαχείρισης καθώς και για τη δημιουργία πράσινων υποδομών. Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

χρηματοδοτεί την εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη καθώς και δράσεις για την 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συνδυαστικά με δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών για την βιοποικιλότητα με ιδιαίτερα 

σημαντικές εκείνες των 3 Περιαστικών ΟΧΕ εντός των περιοχών NATURA 2000 και των γεωπάρκων UNESCO.  
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Στόχος Πολιτικής 3. «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» 

Ψηφιακή συνδεσιμότητα. Με βάση την Eurostat η υπερπεριφέρεια Νησιά Αιγαίου, Κρήτη υπολείπεται ως προς το ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση σε 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, συγκριτικά με το μ.ο. της Ελλάδας, παρότι βελτιώνεται διαχρονικά (από 67% το 2014 σε 69% το 2018 συγκριτικά με 65% και 76% 

αντίστοιχα για την Ελλάδα). Το ΕΠΑνΕΚ  2014 – 2020, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Περιφέρειας 

Κρήτης. Σημαντικές παραμένουν οι ανάγκες για πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας.  

Μεταφορές. Το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, ενισχύει την ενδοπεριφερειακή κινητικότητα, με βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μείωση των απαιτούμενων χρόνων 

μετακίνησης από την ορεινή ενδοχώρα και τις νότιες παραγωγικές και τουριστικές περιοχές προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και με την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας επαρχιακών  οδικών συνδέσεων παραγωγικών περιοχών και περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2014 – 2020 χρηματοδοτούνται δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με μείωση των απαιτούμενων χρόνων μετακίνησης στο ΒΟΑΚ. Η συνολική 

αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο 200 χιλιομέτρων, 4 λωρίδων από Χανιά έως Άγιο Νικόλαο μέσω Ρεθύμνου και Ηρακλείου, και  βελτιώσεις σε κάθετους 

άξονες, καταγράφεται στο σενάριο βάσης του ΕΣΣΜ 2037, ως έργο προτεραιότητας για το οποίο η προετοιμασία εξελίσσεται επαρκώς, η χρηματοδότηση 

διασφαλίζεται και αναμένεται η ολοκλήρωσή του έως το 2027. Επίσης ενισχύεται η διασύνδεση της Περιφέρειας Κρήτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την 

αναβάθμιση του διεθνούς αεροδρομίου Χανίων και την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι. Με βάση τα προαναφερόμενα, είναι αναγκαίες οι 

παρεμβάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης του οδικού δικτύου, που θα επιτρέψουν την καλύτερη σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου, με τον ΒΟΑΚ και το 

ΝΟΑΚ (επιπλέον των συνδέσεων που προβλέπονται από την σύμβαση παραχώρησης), τη διασύνδεση του αεροδρομίου με τις υπόλοιπες πύλες εισόδου και την 

πόλη του Ηρακλείου. Κατά την ίδια λογική θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η καλύτερη  διασύνδεση του αεροδρομίου Χανίων με το ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας. 

Αστική κινητικότητα. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που εκπονούνται σε 8 Δήμους (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Ιεράπετρας, Χερσονήσου, 

Φαιστού, Αγίου Νικολάου και Σητείας), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα αναδείξουν το εύρος και το είδος των δράσεων βελτίωσης της αστικής 

κινητικότητας κατά τρόπο αειφόρο, μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ πιλοτικές δράσεις της τρέχουσας περιόδου θα εφαρμοστούν σε 

μεγαλύτερη κλίμακα.  

Στόχος Πολιτικής 4. «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».  

Δημογραφική δυναμική. Η φυσική κίνηση πληθυσμού4 το 2017 ήταν -0,2 και η Κρήτη κατατάσσεται στην 119η θέση σε 281 Περιφέρειες της ΕΕ, καταγράφοντας 

για πρώτη φορά υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων. Ο δείκτης είχε αυξητική τάση από το 2006 (2,9) έως το 2009 (4) και σταδιακή μείωση μετά το 

2010. Το προσδόκιμο ζωής5 ανέρχεται στα 82 χρόνια με μικρές διακυμάνσεις από το 2013 έως το 2017 και η Κρήτη κατατάσσεται 164η σε 337 Περιφέρειες της 

ΕΕ. Με αυτά τα χαρακτηριστικά δημογραφικής δυναμικής δημιουργούνται ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων, φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση Ν. 4521/2018) και δέσμης δράσεων που θα ενισχύσουν τις νεανικές ηλικίες της πυραμίδας του πληθυσμού και τις 

οικογένειες της Κρήτης. Το ΠΕΠ 2014 – 2020 εξασφαλίζει την λειτουργία 16 ΚΗΦΗ με 334 ωφελούμενους και υποστηρίζει την φροντίδα και φιλοξενία 11.665 

παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. 

Η κατάσταση των νέων. Ο συνολικός πληθυσμός ηλικίας 15-24 ετών μειώνεται από το 2014 στο 20186 κατά 5%, κατατάσσοντας την Κρήτη 200η σε 338 

Περιφέρειες της ΕΕ. Το 2018, η αναλογία νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης7 είναι 11,7% (104η σε 325 

Περιφέρειες της ΕΕ), όμως ο ρυθμός μείωσης συγκριτικά με το 2014 είναι ιδιαίτερα υψηλός (7η σε 325 Περιφέρειες της ΕΕ). Η αναλογία των απασχολουμένων 

νέων 15-24 ετών είναι 11,7%, υψηλότερη συγκριτικά με το 2014, κυρίως στον αγροτικό τομέα, εμπόριο, τουρισμό και υπηρεσίες. Οι νέοι 18-24 που εγκατέλειψαν 

πρόωρα την εκπαίδευση8 ανέρχονται στο 7% ποσοστό  μειωμένο συγκριτικά με το 2014 (14%). Οι ανάγκες εντοπίζονται στην εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων 

εργασίας για τους νέους, που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες μιας εκσυγχρονιζόμενης οικονομίας. Συγκεκριμένα η Κρήτη κατατάσσεται στην 187η θέση σε 
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280 Περιφέρειες της ΕΕ ως προς την αναλογία αποφοίτων τριτοβάθμιας στις ηλικίες 25-649 (με αυξητικές τάσεις από το 2008 στο 2018), στην 252η θέση σε 281 

Περιφέρειες της ΕΕ ως προς το ποσοστό των απασχολούμενων σε επιστημονικούς, τεχνολογικούς κλάδους10 και στην 247η σε 259 Περιφέρειες της ΕΕ ως προς 

τους απασχολούμενους σε κλάδους προηγμένης τεχνολογίας11. Στον τομέα της εκπαίδευσης το έλλειμμα εντοπίζεται στο επίπεδο αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

αναγκών της αγοράς εργασίας. Από το ΠΕΠ 2014 – 2020 κατασκευάζονται και αναβαθμίζονται τουλάχιστον 15 σχολικές μονάδες και ενισχύεται ο ψηφιακός 

εξοπλισμός των εκπαιδευτικών μονάδων, το ΕΠΑνΕΚ ενισχύει τουλάχιστον 500 απόφοιτους τριτοβάθμιας για δημιουργία επιχειρήσεων, ενώ το ΕΠΑΝΑΔ 

χρηματοδοτεί δράσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας σε Πανεπιστήμια, καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας για ΕΠΑΛ. 

Υγεία. O δείκτης υγείας πληθυσμού12 ενώ εμφάνισε σημαντική ανάκαμψη το 2016 συγκριτικά με το 2013, το 2019 δείχνει τάση μείωσης και αναδεικνύει την 

ανάγκη για διαρκώς βελτιούμενες, σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια. Η Κρήτη με βάση την αναλογία κατοίκων ανά νοσοκομειακή 

κλίνη13 κατατάσσεται στην 127η σε 202 Περιφέρειες ΕΕ το 2017, με μείωση της τιμής του δείκτη από 265 το 2015 σε 262 το 2017. Παρεμβάσεις στα μεγάλα 

νοσοκομεία έγιναν σε προηγούμενες ΠΠ, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε το δίκτυο δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα και 

Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΜΥ). Το ΠΕΠ 2014 – 2020 χρηματοδοτεί την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και ενισχύει την 

λειτουργία 12 ΤΟΜΥ και 12 δομών ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας της Κρήτης θα εξακολουθήσει 

να υφίσταται τόσο για το κτιριακό απόθεμα όσο και για τον ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος  γηράσκει τεχνολογικά. Νέες υποδομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

περιορισμένης κλίμακας θα απαιτηθούν σε περιοχές της ενδοχώρας που παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική. 

Ευάλωτες ομάδες και μειονεκτούντα άτομα. Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού14 είναι 37% για το 2018 (131η σε 148 

Περιφέρειες της ΕΕ). Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ο οποίος διατίθεται σε επίπεδο της υπερπεριφέρειας (Νότιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) παρουσιάζει μείωση από 

το 2007 (27,5%) έως το 2011 (21,3%), σημαντική αύξηση έως το 2017 (38,8%) και μείωση το 2018 (36%). Το ΠΕΠ 2014-2020 χρηματοδοτεί 8 δομές παροχής 

βασικών αγαθών με ωφελούμενες 1.686 οικογένειες, 16 Κέντρα Κοινότητας με 6.331 ωφελούμενους και 1 παράρτημα με 180 ωφελούμενους από ειδικές ομάδες 

(Ρομά, μετανάστες) (ΕΚΤ),17 ΚΗΦΗ, 5 ΚΔΗΦ καθώς και την εκπαιδευτική υποστήριξη για 726 παιδιά ΑμεΑ .Το ΕΠΑΝΑΔ χρηματοδοτεί δράσεις υποστήριξης 

φοιτητών από ευάλωτες ομάδες. Η ανεργία στην ομάδα ηλικιών άνω των 2515 φθάνει το ποσοστό των 12,7% για το 2018 (296η σε 334 Περιφέρειες της ΕΕ) και 

φαίνεται να μειώνεται σταδιακά από το 2014 (22,2%). Από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενισχύονται τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων. Η κοινωνική 

ένταξη και η ενεργός απασχόληση μειονεκτούντων /ευάλωτων ομάδων θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα ενίσχυσης τη νέα ΠΠ. Το Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Εργασίας ( έργα του ΠΕΠ 2014–2020)θα υποστηρίξουν τη διατύπωση 

στρατηγικών και στοχευμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης . 

Κοινωνική καινοτομία και κοινωνικές ανισότητες. Στην πορεία για την βιώσιμη ανάπτυξη η τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό συντελεστή και ως εκ τούτου 

υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της  δυνατότητας ενημέρωσης, κατανόησης και συμμετοχής της σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής των Προγραμμάτων και 

πολιτικών. Συνεπώς, θα απαιτηθεί ο σχεδιασμός εξειδικευμένων  προγραμμάτων δια βίου μάθησης ή και δράσεων διάχυσης ειδικών στρατηγικών όπως τα 

Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., τα οποία εκτός από τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενες ή και νέες Κ.ΑΛ.Ο. δύνανται να παρέχουν και 

υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό με στόχο την ενημέρωση περί βιώσιμων παραγωγικών εγχειρημάτων, με βάση τις αξίες και 

τους στόχους της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Η Κρήτη με βάση τη δυναμική της οικονομίας της, αλλά και τη διάρθρωση  της απασχόλησης ευνοεί 

την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας. Ειδικότερα από τις 82 επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. της Κρήτης, με 653 μέλη, το 1/3 δραστηριοποιείται στον τουρισμό, 

πολιτισμό, αναψυχή καθώς και στην παραγωγή και εμπορία Κρητικών προϊόντων διατροφής. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων 

καταγράφεται η ανάγκη εξάλειψης του ψηφιακού αναλφαβητισμού, δεδομένων των στατιστικών αναφορών στην υπερπεριφέρεια (Νότιο, Βόρειο Αιγαίο Κρήτη) 
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όπου το ποσοστό των ατόμων που δεν έκαναν ποτέ χρήση υπολογιστή16 είναι 25% για το 2018 (195η σε 236 Περιφέρειες της ΕΕ) με σταδιακή μείωση από το 

2012 (40%). 

Στόχος Πολιτικής 5. «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών» 

Το ανάγλυφο, η προσπελασιμότητα και τα χαρακτηριστικά της οικονομίας, διαφοροποιούν το βόρειο παράκτιο τμήμα, από την ενδοχώρα και το νότιο παράκτιο 

της Κρήτης. Το βόρειο παράκτιο τμήμα συγκεντρώνει το 60% του πληθυσμού και τα μεγάλα αστικά κέντρα που συχνά εναλλάσσονται με αναπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές, σημαντικούς ιστορικούς – πολιτιστικούς πόρους και περιοχές NATURA 2000 και παρουσιάζει ποικιλομορφία στην απασχόληση, εργατικό 

δυναμικό υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και πόλους εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Η ορεινή ημιορεινή ενδοχώρα, αντιπροσωπεύει το 50% της 

έκτασης της Περιφέρειας, το 75% των οικισμών και το 20% του πληθυσμού της, ενώ η νότια παράκτια ζώνη συγκεντρώνει το 30% του πληθυσμού. Και στις 2 

ζώνες οι περιοχές NATURA 2000, διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι και σημειακές τουριστικές αναπτύξεις, εναλλάσσονται με παραδοσιακές καλλιέργειες και 

κτηνοτροφία ενώ η απασχόληση συγκεντρώνεται σε λιγότερους τομείς της οικονομίας με μικρότερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και χαμηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι ανάγκες για ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι αυξημένες και στις 3 

ζώνες. Στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές είναι υπαρκτή η ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση και σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό 

καθώς και για κοινωνικές υποδομές. Στις αστικές – περιαστικές περιοχές υπερισχύουν οι ανάγκες για αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση 

φαινομένων φτώχειας, καθώς και αξιοποίηση των προϋποθέσεων ανάπτυξης στο πλαίσιο της RIS3Crete. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), ΤΑΠΤοΚ 

προσδιορίστηκαν μέσα από μια εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΠΕΠ 2014 – 2020) συνδυαστικά και με τις 

προβλέψεις του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ. Υλοποιούνται 2 ΟΧΕ / ΒΑΑ σε επιλεγμένες ζώνες των αστικών περιοχών Ηρακλείου και Χανίων, με ιστορικά κέντρα, 

υψηλές κτιριακές και πληθυσμιακές πυκνότητες καθώς και σημαντική συγκέντρωση οικονομικών λειτουργιών, όπου συγκεντρώνεται το 10% του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. Οι δράσεις που υλοποιούνται εξυπηρετούν στόχους του ΠΕΠ για προστασία και ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού κεφαλαίου (με παρεμβάσεις 

ανάδειξης χώρων αλλά και εφαρμογές ΤΠΕ), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αντιμετώπιση κινδύνων από 

κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, καθώς και στόχους για διείσδυση εφαρμογών ΤΠΕ και ανάπτυξη καινοτομιών σε 

ΜΜΕ αλλά και βελτίωση της απασχόλησης και ενίσχυση κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον των ΟΧΕ/ΒΑΑ υλοποιούνται και 3 ΟΧΕ που αφορούν στο 

46% της έκτασης και το 27% του πληθυσμού της Περιφέρειας, με κοινό χαρακτηριστικό την έντονη παρουσία αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 

συνδυαστικά με στοιχεία του πολιτιστικού, ιστορικού. Ειδικότερα στις 2 ΟΧΕ (ΠΕ Ρεθύμνου, Λασιθίου) κύριο γνώρισμα είναι οι ζώνες αξιόλογων τοπίων, αλλά και 

υποβαθμισμένων, καθώς και ζώνες με πολυδραστηριότητες τουρισμού / αγροτουρισμού, ενώ η 3η είναι Περιφερειακού επιπέδου και περιλαμβάνει τις 3 περιοχές 

UNESCO (τα 2 γεωπάρκα: Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και Φυσικό Πάρκο στο ανατολικό άκρο της Σητείας, τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς και τον Ορεινό όγκο των 

Λευκών Ορέων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο Άνθρωπος και Βιόσφαιρα). Ο κοινός στόχος των 3 ΟΧΕ είναι η βασική επιδίωξη του ΠΕΠ για ενίσχυση της 

ενδοπεριφερειακής συνοχής σε όρους χωρικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς και η ανάδειξη του brand name της Περιφέρειας με αξιοποίηση διεθνώς 

αναγνωρισμένων φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών της πόρων. Στο πλαίσιο των 3 ΟΧΕ καλύπτονται επιμέρους στόχοι του ΠΕΠ που αφορούν στην 

συνδυασμένη προβολή και ανάδειξη φυσικών, πολιτιστικών πόρων, στην μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στην ορθή διαχείριση φυσικών 

πόρων (ύδατα, υγρά στερεά απόβλητα), στην ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και του δημόσιου χώρου, στην βελτίωση 

προσπελασιμότητας περιοχών ενδιαφέροντος και στην ενίσχυση επιχειρήσεων για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Από το ΠΕΠ 2014 – 2020 

χρηματοδοτούνται 4 ΤΑΠΤοΚ που αφορούν στο 57% του πληθυσμού της Περιφέρειας σε αγροτικές, ημιορεινές, ορεινές και παράκτιες ζώνες. Λειτουργούν 

συμπληρωματικά με τα ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ 2014 – 2020, ενώ έχουν χωρική συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις 3 μη αστικές ΟΧΕ και εξυπηρετούν κυρίως 

στόχους του ΠΕΠ για ενίσχυση της απασχολησιμότητας (συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων), ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων και 
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δημιουργία νέων καθώς και υποστήριξη και κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των περιοχών εφαρμογής 

των 2 στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ και των 3 στρατηγικών ΟΧΕ, συνδυαστικά με τους Ειδικούς Στόχους του Στόχου Πολιτικής 5 επιβεβαιώνεται η ανάγκη συνέχισης 

των παρεμβάσεων χωρικής ανάπτυξης με πιθανή αναπροσαρμογή των Στρατηγικών ή και των ορίων των περιοχών εφαρμογής.  

2. Βασικά προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων στρατηγικής του φορέα 

ανά τομέα πολιτικής  

Η εφαρμογή του Ν 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων επέφερε καθυστερήσεις  στην πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων αυτής της ΠΠ. 

Εγκρίθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται με πολλές ελλείψεις και αδυναμίες σχεδόν στο ξεκίνημα της περιόδου. Η ανάγκη συνεχούς ερμηνείας των διατάξεων, οι 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις με μεγάλα κενά διαστήματα απραξίας και αναμονής ,οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες που επιβάλλει , η συνεχής προσαρμογή 

του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και του ΟΠΣ στις ισχύουσες διατάξεις οδήγησαν σε μεγάλες καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και εν συνεχεία 

συμβασιοποίηση των έργων που συναρτώνται άμεσα με  τους δείκτες απορρόφησης των προγραμμάτων. Ακόμη και σήμερα τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης 

της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις εργολαβίες δεν ισχύουν ως έχουν. Ο μέσος χρόνος μεταξύ δημοπράτησης και συμβασιοποίησης ενός έργου έχει αυξηθεί σημαντικά από τους 

5 στους 8 μήνες . 

Οι μεγάλες εκπτώσεις των έργων , οι οποίες έχουν φθάσει και στο 70% θέτουν σε επισφάλεια την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ και μειώνουν τη διαθέσιμη ύλη 

(συμβάσεις) δημιουργίας δαπανών, επηρεάζοντας σημαντικά το ρυθμό απορρόφησης και την επιτυχή ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών που εισάγει το ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ αυξάνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος 

διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων τόσο στο επίπεδο του δικαιούχου όσο και στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχείριση των έργων επιχειρηματικότητας μέσω του ΠΣΚΕ, η παρακολούθηση μεγάλου αριθμού 

ενδιάμεσων φορέων στους οποίους ενίοτε εκχωρούνται ποσά μικρότερα του 1 εκ ευρώ κλπ . 

Η καθυστέρηση στην εξειδίκευση  δράσεων που υλοποιούν τις διάφορες στρατηγικές που επέβαλλαν οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ και οι αιρεσιμότητες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία καταρτίστηκε  μετά την έγκριση των Ε.Π και εν συνεχεία εξειδικεύτηκε 

περεταίρω μέσω της ασαφούς διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δράσεων που 

ενισχύουν την καινοτομία στην Περιφέρεια, πολλές από τις οποίες είχαν συνδεθεί και με το αποθεματικό επίδοσης. Καθυστερήσεις επίσης προέκυψαν από 

καθυστερημένη ενεργοποίηση άλλων αιρεσιμοτήτων, όπως το θεσμικό πλαίσιο  για την ενέργεια, που μετέθεσε χρονικά την έναρξη υλοποίησης των δράσεων του 

ΘΣ4  

Η αδυναμία στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας με προσωπικό νέων ειδικοτήτων αναγκαίων για τη διαχείριση νέων δράσεων της 

τρέχουσας ΠΠ  όπως οι δράσεις ΕΚΤ , ΠΑΑ, Καινοτομίας  κλπ , Η μη επαρκής στελέχωση των δικαιούχων των έργων ΕΣΠΑ. Η κινητικότητα, η 

συνταξιοδότηση των στελεχών του δημόσιου τομέα, η μετανάστευση καταρτισμένων στελεχών και ο περιορισμός προσλήψεων στερεί από πολλούς δικαιούχους 

την απαιτούμενη επάρκεια στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, μικρή συμμετοχή στις προσκλήσεις που 

εκδίδονται, περιορισμένο αριθμό δικαιούχων με διαχειριστική επάρκεια κλπ 

Η δυσκολία ωρίμανσης νέων έργων η οποία διαπιστώνεται από την περιορισμένη συμμετοχή στις προσκλήσεις που εκδίδονται, την ποιότητα των προτάσεων 

που υποβάλλονται και τα αιτήματα των φορέων για μεγάλη διάρκεια των προσκλήσεων που εκδίδονται από τη Δ.Α, επηρεάζει τους ρυθμούς ενεργοποίησης του 

προγράμματος. Το θέμα αυτό αναδεικνύεται περισσότερο σε ορισμένους τομείς όπως η διαχείριση κινδύνων με την κατασκευή ειδικών έργων (αντιπλημμυρικά, 
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προστασία ακτών από διάβρωση), η διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Επίσης συχνά καθυστερήσεις προκύπτουν από ειδικές απαιτήσεις όπως αυτή για την 

υποχρεωτική διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή διαγωνισμού ιδεών για όλα τα τεχνικά έργα των Δήμων. Με βάση το ισχύον πλαίσιο ή θα έπρεπε να 

ακολουθηθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή να δοθεί απαλλαγή από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (επίσης χρονοβόρα 

διαδικασία). Λύση για αυτό το ζήτημα δόθηκε μόνο για έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΟΧΕ, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 

στις 20/09/2019. 

Σε ότι αφορά τις δράσεις καινοτομίας (Στρατηγική RIS), μια 1η ομάδα προβλημάτων αφορά στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και γλώσσας επικοινωνίας 

μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, που μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από συστηματικές διαδικασίες 

διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και κατάλληλη πολιτική επικοινωνίας. Ενώ η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης συνέβαλε θετικά, η 

ασάφεια του  πλαισίου υλοποίησης των δράσεων ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα συγχρονισμού με 

προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων. Μια 2η ομάδα προβλημάτων συναρτάται με τις χρονοβόρες, σύνθετες και γραφειοκρατικές διαδικασίες υλοποίησης 

(προετοιμασία, έκδοση προσκλήσεων, υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων) και παρακολούθησης της εφαρμογής της RIS. Για την αντιμετώπιση των 

προαναφερόμενων προβλημάτων η Περιφέρεια Κρήτης, έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες και θέτει ως προτεραιότητα : 

 Να διασφαλιστεί η διαρκής  λειτουργία των πλατφορμών και η διενέργεια της επιχειρηματικής ανακάλυψης  

 Να ενισχυθεί η δομή διακυβέρνησης  της RIS με μια ειδική Μονάδα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, η οποία θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να 

συντονίζει και να κινητοποιεί τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς Να διενεργηθούν έρευνες πεδίου για την παρακολούθηση αλλαγών στις αντιλήψεις, τις 

πρακτικές και τις προοπτικές των εμπλεκόμενων μερών  

Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική επικοινωνίας για τους στόχους και την Στρατηγική της RIS3Crete.  

Σε ότι αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη, κατά τη φάση του σχεδιασμού, τα προβλήματα αφορούν στην διασφάλιση μιας 

ουσιαστικής διαβούλευσης μεταξύ διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης, οργανισμών και κοινωνικοοικονομικών ομάδων, έτσι ώστε η επίτευξη των στόχων, η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και οι λύσεις τους να αποτελέσουν «κοινό κτήμα» των πολιτών και των φορέων γιατί απαιτούν δύσκολες προσωπικές και 

πολιτικές επιλογές. Για τους Δήμους που αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη τα βασικά προβλήματα 

συναρτώνται με την δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στον πολλαπλό τους ρόλο ως Αστική Αρχή – Ενδιάμεσος Φορέας –δικαιούχοι αλλά και ως εμψυχωτές 

και κινητήριοι μοχλοί για άλλους συμμετέχοντες φορείς αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Με βάση τα παραπάνω και ανεξαρτήτως του μεγέθους των Δήμων μια 

πρώτη δυσκολία έχει να κάνει με το στελεχιακό δυναμικό (έλλειψη ειδικοτήτων ή περιορισμένος αριθμός στελεχών), ή και τις αδυναμίες διαμόρφωσης 

συναινέσεων στα όργανα λήψης απόφασης. Κατά την φάση υλοποίησης των στρατηγικών πέραν των προβλημάτων ωρίμανσης των επιμέρους δράσεων, 

προκύπτουν προβλήματα λόγω ασυμβατότητας επιμέρους προβλέψεων των στρατηγικών με ρυθμίσεις διαφόρων επιπέδου χωρικού σχεδιασμού, ενώ για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση κρίσιμο ζήτημα, παραμένει η διασφάλιση της  διασφαλιστεί διαθεσιμότητας διαχρονικών στοιχείων και δεικτών στο επίπεδο 

των Δήμων.  



Ερωτηματολόγιο 1ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού 

 10 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. Κύριες στρατηγικές επιλογές του φορέα και ιεράρχησή τους  

Για την ΠΠ 2021-2027, η Περιφέρεια Κρήτης διατυπώνει τους Στρατηγικούς της Στόχους σε 4 αλληλοεπιδρώντα Πεδία Πολιτικής, που αφορούν :  

 Ποιοτική Ανάπτυξη, με εξειδίκευση της οικονομίας περιβαλλοντικά φιλικής, ενσωμάτωση καινοτομιών και εφαρμογών ΤΠΕ.    
 Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση, με πρόληψη επιπτώσεων στο περιβάλλον και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα έργα και 

δραστηριότητες     
 Κοινωνική Δυναμική & Κοινωνική Συνοχή, με ενίσχυση της δημογραφικής/κοινωνικής δυναμικής και φροντίδα ευάλωτων ηλικιακών/κοινωνικών 

ομάδων     
 Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, με ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης και της ενεργού και αποδοτικής συμμετοχής των τοπικών 

κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

Η διαμόρφωση των κύριων Στρατηγικών Επιλογών ανά Πεδίο Πολιτικής γίνεται μέσα από τη ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων όλων των συντελεστών 

της ανάπτυξης και την αποτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που προκύπτουν από την εμπειρία προηγούμενων ΠΠ, λαμβάνοντας 

υπόψη τους Ειδικούς Στόχους ανά Στόχο Πολιτικής για την ΠΠ 2021 – 2027. Οι κύριες Στρατηγικές Επιλογές, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η συνάφεια τους 

με επιμέρους προγράμματα και στρατηγικές, κωδικοποιούνται πινακοποιημένα ανά Στόχο Πολιτικής και σε συσχέτιση με τα 4 Πεδία Πολιτικής της Περιφέρειας. 
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Κύρια Στρατηγική 
Επιλογή  
Ταμείο 

Χρηματοδότησης 

Πεδία 
Πολιτικής 

Περιφέρειας 
Κρήτης 21-27  

Αναμενόμενα αποτελέσματα ανά Στόχο Πολιτικής  
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Στρατηγικών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο   
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Εξειδίκευση 
οικονομίας, Ανάπτυξη 

Καινοτομίας και 
Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων 
αλυσίδων αξίας    
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 Αύξηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας 
σε συνεργασία των επιχειρήσεων, ενός ή περισσότερων κλάδων 
και ερευνητικών κέντρων που εστιάζουν σε κρίσιμους τομείς με 
βάση την αναθεωρημένη RIS3 της Περιφέρειας .  

 Αύξηση παραγωγής ψηφιακών εφαρμογών, βελτίωση του 
βαθμού ψηφιοποίησης της οικονομίας και αύξηση των 
παρεχόμενων ψηφιακών  υπηρεσιών σε πολίτες και 
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο έξυπνων πόλεων. 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Ενίσχυση Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας και προώθηση συμπράξεων 

ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας  
 Ενίσχυση Δομών Υποστήριξης καινοτομίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  
 Ενίσχυση Επιχειρήσεων για καινοτομία 
 Καταρτίσεις επιμορφώσεις εργαζομένων στους επιλεγμένους τομείς   

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
 Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας 
 Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της 

απασχόλησης / Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς προτεραιότητας 
της οικονομίας 

Μετάβαση στην 
Κυκλική οικονομία - 

Αξιοποίηση των 
Πόρων 

 Αύξηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας 
σε συνεργασία των επιχειρήσεων, ενός ή περισσότερων κλάδων 
ή και ερευνητικών κέντρων που εστιάζουν στην κυκλική 
οικονομία, στην  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην 
οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 &  
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 

 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής για τη διαχείριση 
αποβλήτων στο πλαίσιο της RIS. 

 Αναβάθμιση και ενίσχυση των κλάδων της Βιοοικονομίας 

Ενίσχυση των 
ικανοτήτων της 

Δημόσιας Διοίκησης 
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 Βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα 
με ταυτόχρονη αύξηση των συμμετοχικών διαδικασιών με την 
χρήση ψηφιακών εφαρμογών   

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
  Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας  / 

Ανοικτή διακυβέρνηση 
 Αναθεώρηση  του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Ενίσχυση ενεργού 
συμμετοχής των 

τοπικών κοινωνιών 
στην αναπτυξιακή 

διαδικασία 
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Πολιτικής 
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Επιτάχυνση της 
Ενεργειακής 

αναβάθμισης Μπλε + 
Πράσινη Ανάπτυξη 
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  Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε κατοικίες, στον 
δημόσιο χώρο, σε δημόσια κτίρια και υποδομές καθώς και 
επιχειρήσεις 

 Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  
 Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
 Μείωση εκπομπών και απορροφήσεις αερίου του θερμοκηπίου και βελτίωση 

ενεργειακής απόδοσης  
 Ενίσχυση των τεχνολογιών και της χρήσης ΑΠΕ 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 &  
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 

 Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες σε τοπικό 
επίπεδο μέσω τεχνολογιών ΑΠΕ και βελτίωση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας 

Πρόληψη  και 
διαχείριση 

επιπτώσεων 
κλιματικής αλλαγής 

και απειλών από 
καταστροφές 

Π
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 Αύξηση του πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα προστασίας 
(αντιπλημμυρικά, πυροπροστασία, καταστροφές συνδεόμενες 
με την κλιματική αλλαγή, κίνδυνοι συνδεόμενοι με ανθρώπινη 
δραστηριότητα)  

 Μείωση του χρόνου απόκρισης σε καταστάσεις καταστροφών 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Κρήτης  
 Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών 

Βιώσιμη διαχείριση 
υδάτων  

 Πληθυσμός με βελτιωμένη παροχή πόσιμου νερού 
 Μείωση απωλειών νερού  

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης 
 Ενίσχυση, αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης και έλεγχος 

διαρροών  

Ανάπτυξη  Βιώσιμων  
Περιβαλλοντικών 

Υποδομών 

 Αύξηση υγρών αποβλήτων που υποβάλλονται σε σωστή 
επεξεργασία σε δευτερεύον τουλάχιστον σύστημα   

 Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται ή 
ανακτώνται  

Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 
 Επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση ιλύος ΕΕΛ 
 Διαχείριση, αξιοποίηση και επανάχρηση στερεών αποβλήτων 

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης 
 Πρόληψη της επιδείνωσης, βελτίωση και αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων των επιφανειακών υδάτων 
 Προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση της κατάστασης των υπόγειων 

υδάτων 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ) Κρήτης 

 Ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της 
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), της ανακύκλωσης και της ορθής επεξεργασίας των 
αποβλήτων, με τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό μέτρων και στόχων, για την 
προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων 

Ανάδειξη φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων 

 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μείωση του θορύβου στις 
αστικές περιοχές  

 Αύξηση των περιοχών NATURA 2000 που καλύπτονται από 
μέτρα προστασίας και αποκατάστασης σε εφαρμογή Σχεδίων 
Διαχείρισης   

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030  
 Στην αύξηση του αστικού πρασίνου και ενίσχυση του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού. 
 Ανάδειξη περιοχών NATURA 2000, υποστηρικτικά προς τη βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη σε εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης   

Σ
Π

3
  

Προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλισης  Π

Π
 1

 
Π

ο
ιο

τι
κ

ή
 

Α
νά

π
τυ

ξη
 

 Αύξηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ευρυζωνικές 
υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας   

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
 Υψηλή διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών Νέας Γενιάς 
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Ανάπτυξη  Βιώσιμων  
Μεταφορικών 

Υποδομών 

 Βελτίωση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας και της 
ασφάλειας, με μείωση των απαιτούμενων χρόνων μετακίνησης 
προς τις πύλες εισόδου από τουριστικούς προορισμούς, 
περιοχές παραγωγής εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων και 
απομονωμένων ορεινών περιοχών  

 Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 με 
ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και περιβαλλοντικά 
βιώσιμα ΜΜΜ 

Εθνική Πολιτική Μεταφορών 2025 
 Δημιουργία ενός «συνεκτικού» Συστήματος Μεταφορών το οποίο επιτυγχάνει 

συνολική βελτίωση της προσιτότητας επί μέρους περιοχών - Περιφερειών και 
άρση της απομόνωσης και των σημείων συμφόρησης. 

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (αειφορία) του Μεταφορικού 
Συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση εντός των αστικών συγκροτημάτων.  

ΣΠΕΜ 
Περιβαλλοντικοί στόχοι σε τομείς που αφορούν πληθυσμό, ανθρώπινη υγεία, αέρα, 
κλιματικές αλλαγές και ενέργεια  

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Στο συνδυασμό πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, προώθηση των 

ήπιων και ισότιμων μορφών μετακίνησης. 
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 

 Ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας στα Σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
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Αντιμετώπιση της 
Γήρανσης πληθυσμού- 
Ανανέωση Πληθυσμού 
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 Αναβάθμιση εξοπλισμού και βελτίωση της ποιότητας και 
δυναμικότητας των υποδομών φροντίδας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και ηλικιωμένους  

 Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων 

 Διασφάλιση συνθηκών ενεργού και υγιούς γήρανσης      

Νεολαία 17-27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Ενδυνάμωση των 
Νέων 

 Στη δημιουργία πόλεων φιλικών προς τη νεολαία και στη δημογραφική 
ανανέωση της υπαίθρου 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος ολοκληρωμένης φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους (Ο.Φ.ΗΛΙ.) 

Ανάσχεση της 
Μετανάστευσης 

ταλέντων και ατόμων 
υψηλής εξειδίκευσης 

και ενίσχυση 
ευκαιριών για νέους 

 Βελτίωση της ποιότητας και δυναμικότητας των υποδομών σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

 Αύξηση της απασχόλησης των νέων  
 Προσέλκυση νέων επιστημόνων στην αγορά εργασίας  
 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην αγορά εργασίας  

Νεολαία 17-27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Ενδυνάμωση των 
Νέων 

 Στην παροχή δίκαιης και ποιοτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης-μαθητείας. 
 Στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για τη νεολαία και στην ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας των νέων 
 Στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων. 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
 Αποτελεσματική ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 
 Συνεχής εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών δομών 

Αναβάθμιση 
ποιότητας στις 

παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας   

 Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υποδομών 
υγείας, αναβάθμιση, συμπλήρωση εξοπλισμού    

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με ειδική 
μέριμνα για ευάλωτες ομάδες και μειονεκτούντα άτομα  

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα 

Υγείας και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
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Διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των 
μειονεκτούντων 

ομάδων 

 Προώθηση των ίσων ευκαιριών, κοινωνικής ένταξης, της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας για μειονεκτούντα άτομα (μακροχρόνια 
άνεργοι, ΑμεΑ, άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, πρόσφυγες, Ρομά) 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία, καθώς και των 
μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Δίχτυ ασφάλειας κατά της φτώχειας, της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 Να προαχθεί η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή 
οικονομικής ή άλλης κατάστασης 

 Προστασία των ανέργων και η επανένταξή τους στην παραγωγική εργασία 
Αντιμετώπιση των 
νέων κοινωνικών 

ανισοτήτων 

 Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού με εστίαση στις πληθυσμιακές ομάδες όπου 
καταγράφεται υστέρηση   

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
 Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες 

Ενίσχυση της 
Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

Προσαρμογής 

Π
Π

 4
 

Α
π

ο
τε

λε
σ

μ
α

τ
ικ

ή
 

Δ
ια

κ
υ

β
έρ

νη
σ

η
   

 Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και ενηλίκων (δια βίου) με έμφαση σε κρίσιμα 
ζητήματα όπως  καινοτομίας, κυκλικής οικονομίας, κλιματικής 
αλλαγής   

 Προώθηση κοινωνικής οικονομίας 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 
 Ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
 Να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα συντονισμού και να επιδιωχθούν 

εκτεταμένες συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού, του δημοσίου και του κοινωνικού 
τομέα, μεταξύ των επιχειρήσεων, του εκπαιδευτικού συστήματος και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων 

Ο 5ος Στόχος Πολιτικής.  Οι 2 εγκεκριμένες στρατηγικές ΟΧΕ / ΒΑΑ των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων, ανταποκρίνονται πλήρως στον Ειδικό Στόχο i του ΣΠ5 

«Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές». 

Στη λογική αυτή και εφόσον διατηρηθούν τα κριτήρια αναφορικά με το μέγεθος των αστικών περιοχών, η υλοποίηση των 2 ΟΧΕ/ΒΑΑ μπορεί να συνεχιστεί και 

στη νέα ΠΠ, με πιθανή προσαρμογή των περιοχών εφαρμογής και αναθεώρηση των εγκεκριμένων στρατηγικών λαμβάνοντας υπόψη τους Ειδικούς Στόχους των 

Στόχων Πολιτικής 2021 – 2027. Επιπρόσθετα δύναται να εξεταστεί η επιλογή μιας ΟΧΕ Περιφερειακής σημασίας που αφορά σε περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας 

π.χ Κνωσός και περιβάλλουσα αυτής ζώνη. Στην Περιφέρεια επιπλέον των 2 ΟΧΕ / ΒΑΑ υλοποιούνται και 3 ΟΧΕ που αποσκοπούν στη διασφάλιση της χωρικής 

συνοχής και ισορροπίας, με την δημιουργία μιας ευέλικτης και πολυμορφικής υπαίθρου και αστικών κέντρων με συνοχή και ταυτότητα, προωθώντας την 

οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ υπαίθρου και πόλης και την αντιμετώπιση της γεωγραφικής περιθωριοποίησης. Οι 3 προαναφερόμενες ΟΧΕ εμφανίζουν χωρική 

συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα 4 ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στα ΤΑΠΤοΚ/ΠΑΑ. Στη νέα ΠΠ μπορεί να συνεχιστεί η 

υλοποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ συνδυαστικά με παρεμβάσεις ΤΑΠΤοΚ, με δεδομένο ότι ανταποκρίνονται πλήρως στον Ειδικό Στόχο ii του ΣΠ5 «Ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 

αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων». Στην περίπτωση αυτή θα 

επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές εφαρμογής των ΟΧΕ, με πιθανή οριοθέτηση θυλάκων εστίασης και θα σχεδιαστούν στρατηγικές οι οποίες θα συνεκτιμήσουν  

τους Στόχους Πολιτικής 2021 – 2027. Ενδεικτικά οι νέες στρατηγικές ΟΧΕ, οφείλουν να υποστηρίζουν τους στόχους της έξυπνης οικονομίας, της κυκλικής 

οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα . 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. Ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 
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i. Ενίσχυση των 
ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και την 
αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολογιών·  

1a   0,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 

Ενίσχυση υφιστάμενων 
κέντρων αριστείας και 

νέων τεχνολογικών 
ινστιτούτων 

 
 

Καλύπτει ανάγκες που 
συνδέονται με την εφαρμογή 
της RIS3Crete λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα  
παρακολούθησης και 

αξιολόγησης αυτής κατά την 
ΠΠ 2014-2020 . 

 
 

ii. Εκμετάλλευση των 
οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις 
και τις κυβερνήσεις· 

2c 4.674.419,00 € 4.674.419,00 € 4.674.419,00 € 20.000.000,00 € 

Διαδίκτυο των 
πραγμάτων, ευφυείς 

πόλεις, data analytics, e-
culture, e-tourism  

 
 

Για τις δράσεις που αφορούν 
στις ευφυείς πόλεις θα 

απαιτηθεί η εκπόνηση  master 
plan και εν συνεχεία  η 

παρακολούθηση (project 
management) της  εφαρμογής 

 
 

iii. Ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ· 

3c 18.123.254,00 € 141.485.297,00 € 

147.792.640,00 € 180.000.000,00 € 

Επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού, 
σύστασης νέων 

καινοτόμων εταιριών 

Ενισχύσεις σε  επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται ή 

πρόκειται να 
δραστηριοποιηθούν σε τομείς 
της Αναθεωρημένης RIS3Crete 

3b   0,00 € 

2b 3.350.000,00 € 6.307.343,00 € 

3d   0,00 € 

iv. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση 
και την 
επιχειρηματικότητα· 

1b 11.724.419,00 € 22.018.262,00 € 

32.018.262,00 € 40.000.000,00 € 

 
Συμπράξεις ερευνητικών 
κέντρων επιχειρήσεων, 
καινοτομία στις ΜΜΕ, 

χώροι υποδοχής 
νεοσύστατων εταιριών, 

τεχνολογικά 
πάρκα/θερμοκοιτίδες  

 

 
 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη ότι εκτός από τους 

πόρους που διατίθενται από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020, οι φορείς της 
Κρήτης επωφελούνται και από 
το Horizon 2020 με επιπλέον 

πόρους (100 εκ €) για δράσεις 
συμπράξεων 

3a 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 

4f 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 

Σύνολο ΣΠ 1   47.872.092,00 € 184.485.321,00 € 184.485.321,00 € 250.000.000,00 €     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 
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i. Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης· 

4c 18.221.575,00 € 23.588.175,00 € 

23.588.175,00 € 

40.000.000,00 € 
Δράσεις τύπου 

"Εξοικονομώ κατ' οίκον"  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τη ζήτηση της δράσης 

"βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών" της 
ΠΠ 2014-2020 όπως αυτή έχει  

καταγραφεί μέχρι σήμερα. 

30.000.000,00 € 

Δημόσια / Δημοτικά 
κτίρια ιδιαίτερα 

ενεργοβόρα (όπως 
Νοσοκομεία) 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τη ζήτηση της δράσης 

"ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοσίων κτιρίων" της ΠΠ 

2014-2020 , όπως αυτή έχει  
καταγραφεί μέχρι σήμερα. 
Ειδικότερα 14 Νοσοκομεία, 

χρηματοδοτήθηκαν με  45,6 εκ 
€, δηλαδή περίπου 3.3 εκ € ανά 
Νοσοκομείο με μέγιστο κόστος 

4,450 εκ € στο Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης. Στη μελέτη για 

το κτιριακό απόθεμα το κόστος 
ανακαίνισης εκτιμάται σε €1,5 

ανά Kwh  

10.000.000,00 € 
Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων 

Αφορά παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις / 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
/ παρεμβάσεις βελτίωσης 
ενεργειακής απόδοσης / 

αξιοποίηση ΑΠΕ 

4b   0,00 € 10.000.000,00 € Επιχειρήσεις 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τη  ζήτηση που έχει ήδη 

καταγραφεί, καθώς και τις 
διαφαινόμενες  ανάγκες 

ενεργειακής αναβάθμισης των 
τουριστικών εγκαταστάσεων 

της Κρήτης . 
ii. Προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· 

4a   0,00 € 
0,00 €       

4g   0,00 € 

iii. Ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών 
συστημάτων, δικτύων και 
εξοπλισμού αποθήκευσης 
σε τοπικό επίπεδο· 

7e   10.274.245,00 € 

10.274.245,00 € 15.000.000,00 € 
Συστήματα 

αυτοματισμού, ελέγχου, 
συσσωρευτές  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη την εμπειρία και τα 

αποτελέσματα σχετικών 
δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020   
4d   0,00 € 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

iv. Προαγωγή της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης των κινδύνων 
και της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές· 

5b 6.854.789,00 € 6.854.789,00 € 

6.854.789,00 € 45.000.000,00 € 

Αντιπλημμυρικά έργα, 
συστήματα και 

εξοπλισμός πολιτικής 
προστασίας, δράσεις 

ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τη  ζήτηση που έχει ήδη 

καταγραφεί, καθώς και τις 
διαφαινόμενες  ανάγκες έργων 
αντιπλημμυρικής   προστασίας 
μετά τις πρόσφατες θεομηνίες 

που έπληξαν την Κρήτη. 
Συνεκτιμήσαμε ότι από το 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ χρηματοδοτούνται 
αντιπλημμυρικά έργα 18,5 εκ 

€. Εκπονούνται μελέτες 
αποτύπωσης των αναγκών 

5a   0,00 € 

v. Προαγωγή της 
βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού· 
6b 10.800.000,00 € 86.255.657,00 € 86.255.657,00 € 

21.000.000,00 € 

Σχέδια Διαχείρισης και 
Συστήματα Τηλεμετρίας 

και στους υπόλοιπους 
Δήμους  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη τις  ανάγκες του 
συνόλου των Δήμων της 

Περιφέρειας, επιπλέον αυτών 
που χρηματοδοτήθηκαν την 

ΠΠ 2014 - 2020 

25.000.000,00 € 

Αντικατάσταση - 
επέκταση δικτύων 

ύδρευσης - ενίσχυση 
πηγών - αφαλάτωση   

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τις κατευθύνσεις του 

ΣΔΛΑΠ (2017) για μείωση 
απωλειών και βελτίωση 

ποιότητας νερού  

vi. Προώθηση της 
μετάβασης σε μια κυκλική 

οικονομία· 

6a 3.600.000,00 € 74.669.721,00 € 74.669.721,00 € 

25.000.000,00 € Μεγάλα Πράσινα Σημεία  
Για τον υπολογισμό λάβαμε 

υπόψη  τις κατευθύνσεις του 
ΠΕΣΔΑΚ (2016) και τις τιμές 

μονάδας από τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις της ΜΟΔ (2018) 

και του ΕΠΕΡΑΑ (2015)  

5.000.000,00 € 
Δορυφορικά Πράσινα 

Σημεία / ΚΑΕΣΔΙΠ 
4.500.000,00 € ΣΜΑ/Υ 

1.000.000,00 € 
Μονάδες επεξεργασίας 
πράσινων αποβλήτων 

γεωργικών υπολειμμάτων  

6b 68.333.834,00 € 101.284.888,00 € 101.284.888,00 € 100.000.000,00 € 

 
Αναβάθμιση υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων / 

μηχανολογικά/μεμβράνες 
/ τριτοβάθμια 

επεξεργασία/ανακύκλωσ
η και νέες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων σε 

τουριστικές και 
οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές   

Λόγω της διαφορετικής ηλικίας 
των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων εκτιμάται 
μέση δαπάνη για 

εκσυγχρονισμό €50 ανά 
ισοδύναμο πληθυσμό και για 

τις νέες εγκαταστάσεις 
εκτιμάται δαπάνη €100 ανά 

ισοδύναμο κάτοικο.   
6g   0,00 €     
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

vii. Ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, των 
πράσινων υποδομών στο 
αστικό περιβάλλον και τη 
μείωση της ρύπανσης 

6d 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 

13.372.988,00 € 40.000.000,00 € 

Πράσινες υποδομές στον 
αστικό χώρο / 

βιοκλιματικά υλικά / 
φυτά προσαρμοσμένα στο 

κλίμα και κατάλληλα 
σχεδιασμένες φυτεύσεις 

παρόδιες και σε 
κοινόχρηστους χώρους με 

κριτήρια που αφορούν 
στην σκίαση αλλά και 

στην δημιουργία φυσικών 
ηχοπετασμάτων 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη την εμπειρία από 

αντίστοιχα έργα της ΠΠ 2014 - 
2020  

6e 6.400.000,00 € 9.872.988,00 € 

6f   0,00 € 

Σύνολο  ΣΠ 2   117.710.198,00 € 316.300.463,00 € 316.300.463,00 € 371.500.000,00 €     
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i. Ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας· 

2a   0,00 € 0,00 €       

ii. Ανάπτυξη βιώσιμου, 
ανθεκτικού στην 
κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς και 
διατροπικού ΔΕΔ-Μ· 

7a   94.054.533,00 € 

94.054.533,00 € 2.568.000.000,00 € 

Αναβάθμιση και βελτίωση 
κατά τμήματα του 

Βόρειου Οδικού Άξονα 
Κρήτης (ΒΟΑΚ) 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη στοιχεία του ΟΑΚ. Το 

κόστος διαμορφώνεται σε 
1.516 εκ € για την αναβάθμιση 

των  τμημάτων Χανιά - 
Ρέθυμνο (385 εκ €), Ρέθυμνο - 
Ηράκλειο (462 εκ €), Ηράκλειο 

- 'Άγιος Νικόλαος (251 εκ €) 
και για τις βελτιώσεις στα  

τμήματα Καστέλι Κισσάμου - 
Χανιά (147 εκ €) και Άγιος 

Νικόλαος - Σητεία (271 εκ €). 
(στη συνολική ΔΔ 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και 
απαλλοτριώσεις 150 εκ €) 

7d   0,00 € 

iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, ασφαλούς και 
διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας, με 
καλύτερη πρόσβαση σε 
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 
κινητικότητα· 

7b 67.382.779,00 € 67.382.779,00 € 

67.382.779,00 € 

131.000.000,00 € 

Αναβάθμιση και βελτίωση 
των κάθετων οδικών 

αξόνων, που ενισχύουν 
την σύνδεση του ΒΟΑΚ με 

το ΝΟΑΚ 

Αφορά παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και βελτίωσης σε 
6 οδικά τμήματα των καθέτων 
αξόνων, (επαρχιακό δίκτυο), 

που περιλαμβάνονται στην 1η 
αναθεώρηση ΣΠΕΜ (2019) και 
δε χρηματοδοτούνται στην ΠΠ 

2014-2020 

7c   0,00 € 20.000.000,00 € Δράσεις οδικής ασφάλειας  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη την εμπειρία από 

αντίστοιχες δράσεις  της ΠΠ 
2014 - 2020  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

iv. Προαγωγή της 
βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας 

4e   0,00 € 0,00 € 6.000.000,00 € Υποδομή ηλεκτροκίνησης  

Αφορά στην διαμόρφωση 
δικτύου που θα υποστηρίξει 

την ηλεκτροκίνηση στα μεγάλα 
αστικά κέντρα και σε βασικούς 

κόμβους εισόδου και 
τουριστικών προορισμών 

(τεχνικές εργασίες 
διαμόρφωσης και προμήθεια 
συμβατικών φορτιστών και 

ταχυφορτιστών) 
Σύνολο ΣΠ 3   67.382.779,00 € 161.437.312,00 € 161.437.312,00 € 157.000.000,00 €     
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i. Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας 
των αγορών εργασίας και 
της πρόσβασης σε 
ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης μέσω της 
ανάπτυξης της κοινωνικής 
καινοτομίας και των 
υποδομών 

8a   0,00 € 

0,00 €       

8c   0,00 € 

8d   0,00 € 

9c   0,00 € 

 
ii. Βελτίωση της 
πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της 
ανάπτυξης υποδομών 
 

10a 25.979.864,00 € 25.979.864,00 € 25.979.864,00 € 35.000.000,00 € 

Αναβάθμιση και 
συμπλήρωση υποδομών 

εκπαίδευσης : 
αντισεισμική θωράκιση / 
βελτίωση ελκυστικότητας 

/ ψηφιακό σχολείο   

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη τη ζήτηση και την 
εμπειρία από αντίστοιχες 

δράσεις  της ΠΠ  2014 - 2020  

 
iii. Ακόμη μεγαλύτερη 
κοινωνικοοικονομική 
ένταξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, μεταναστών 
και των μειονεκτουσών 
ομάδων, με την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων μέτρων 
που αφορούν μεταξύ 
άλλων τη στέγαση και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες  
 

9b   0,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 
Αναβάθμιση και 

συμπλήρωση υποδομών 
των κοινωνικών δομών  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη τη ζήτηση και την 
εμπειρία από αντίστοιχες 

δράσεις  της ΠΠ  2014 - 2020  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

iv. Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη με 
την ανάπτυξη υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης 

9a 21.691.164,00 € 21.691.164,00 € 21.691.164,00 € 20.000.000,00 € 

 
Συμπλήρωση και 

αναβάθμιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων και 
Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού 

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη  τις ανάγκες 

αντικατάστασης ιατρικού 
εξοπλισμού που γηράσκει 

τεχνολογικά και τις ανάγκες 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε 

περιοχές τις ενδοχώρας που 
παρουσιάζουν αναπτυξιακή 

δυναμική    
Σύνολο ΣΠ 4 ΕΤΠΑ   47.671.028,00 € 47.671.028,00 € 47.671.028,00 € 65.000.000,00 €     
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i. βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση όλων των 
ατόμων που αναζητούν 
εργασία, ιδίως των νέων, 
των μακροχρόνια 
ανέργων και των 
οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων, προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας 

8i   0,00 € 

22.340.143,00 € 35.000.000,00 € 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

αρχικών σταδίων, παροχή 
συμβουλών βιωσιμότητας 

επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών, ενίσχυση 

επιχειρήσεων που 
στηρίζουν την ίδρυση 

επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας. 

Αφορά ενίσχυση 
επιχειρηματικότητας νέων σε 

τομείς της Αναθεωρημένης 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στην 
κοινωνική οικονομία πέραν 

των τομέων που υπάρχει ήδη 
δραστηριοποίηση (όπως 

τουρισμός, πολιτισμός, Κρητική 
διατροφή), επιδιώκεται και η 
δημιουργία υπεργολαβικών 

σχημάτων κοινωνικής 
οικονομίας, σε συνάρτηση με 

εδραιωμένες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην 

εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων (πρακτικές από 

Γαλλία).   

8ii   1.716.480,00 € 

8iii 2.000.000,00 € 15.369.663,00 € 

9v 5.000.000,00 € 5.254.000,00 € 

ii. εκσυγχρονισμός των 
θεσμών της αγοράς 
εργασίας και των 
υπηρεσιών για την 
αξιολόγηση και την 
πρόβλεψη των αναγκών 
σε δεξιότητες και 
εξασφάλιση της έγκαιρης 
και εξατομικευμένης 
βοήθειας και στήριξη της 
προσαρμογής στις 
ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, των 
μεταβάσεων και της 
κινητικότητας 

8v 3.434.595,00 € 3.434.595,00 € 

3.434.595,00 € 5.000.000,00 € 

Προσαρμογή 
απασχολουμένων στις 

νέες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη τη ζήτηση και την 

εμπειρία αντίστοιχων έργων 
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 σε 

τομείς της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης όπως αυτοί 

αναμένεται να προσδιοριστούν 
μετά  την αναθεώρησή της  

8vii   0,00 € 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

iii. Προώθηση της 
συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά 
εργασίας, βελτίωση της 
ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, 
περιλαμβανομένης της 
πρόσβασης στην παιδική 
φροντίδα, προώθηση ενός 
υγιούς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένου 
εργασιακού 
περιβάλλοντος για την 
αντιμετώπιση κινδύνων 
για την υγεία, προώθηση 
της προσαρμογής των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην 
αλλαγή και ενεργός και 
υγιής γήρανση  

9i 29.653.532,50 € 29.653.532,50 € 

38.868.615,00 € 45.000.000,00 € 
Εναρμόνιση 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής  

Για τον υπολογισμό λάβαμε 
υπόψη τη ζήτηση και  εμπειρία 

του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
(φροντίδα παιδιών 

συμπεριλαμβανομένων και των 
δράσεων φροντίδας παιδιών 

ΑμεΑ) με την προϋπόθεση 
επιλεξιμότητας της δράσης . 

9iii 9.215.082,50 € 9.215.082,50 € 

8vi   0,00 € 

vii. προώθηση της 
ενεργού ένταξης, με 
σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών 
και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση 
της απασχολησιμότητας 

8iv   0,00 € 

iv. Βελτίωση της 
ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και 
της συνάφειας των 
συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας με σκοπό 
τη στήριξη της απόκτησης 
βασικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών 
δεξιοτήτων 
 

10iv   6.205.445,00 € 6.205.445,00 € 10.000.000,00 € 
Διασύνδεση εκπαίδευσης 
/ κατάρτισης και αγοράς 

εργασίας   

Αφορά σε δράσεις που 
ενισχύουν την διασύνδεση 

εκπαίδευσης / κατάρτισης με 
τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας (προσεγγίζεται με 
βάση την εμπειρία της 

υλοποίησης στο ΕΣΠΑ 2014 - 
2020)  
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 21 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

v. προώθηση της ίσης 
πρόσβασης και της 
ολοκλήρωσης ποιοτικής 
και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδίως για 
μειονεκτούσες ομάδες, 
από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα, 
μέσω της γενικής και 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καθώς και την 
εκπαίδευση και τη 
μάθηση ενηλίκων, 
περιλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης της 
μαθησιακής 
κινητικότητας για όλους 

10ii   7.859.766,00 € 

7.859.766,00 € 10.000.000,00 € 
Βελτίωση εκπαιδευτικού 
επιπέδου του πληθυσμού  

Αφορά σε μείγμα δράσεων που 
στοχεύουν στην μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου, ενίσχυση πρόσβασης 
στην προσχολική εκπαίδευση 
και ταυτόχρονα αύξηση των 

αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και στήριξη νέων 
ερευνητών (προσεγγίζεται με 

βάση την εμπειρία της 
υλοποίησης στο ΕΣΠΑ 2014 - 

2020)  

10i   0,00 € 

 
vi. προώθηση της διά βίου 
μάθησης, ιδίως με 
ευκαιρίες για ευέλικτη 
αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση για όλους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την 
καλύτερη πρόβλεψη των 
αλλαγών και τις νέες 
απαιτήσεις για δεξιότητες 
με βάση τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, 
διευκολύνοντας τις 
μεταβάσεις στη 
σταδιοδρομία και 
προωθώντας την 
επαγγελματική 
κινητικότητα 
 

10iii   0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € Δια βίου Μάθηση  

Αφορά σε στοχευόμενα 
προγράμματα δια βίου 

μάθησης για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες σε θεματικές αιχμής 

(ενδεικτικά κλιματική αλλαγή, 
κυκλική οικονομία) ή σε 

θεματικές που συνδέονται με 
κοινωνικές ανοσιότητες 
(ενδεικτικά ψηφιακός 

αναλφαβητισμός)  
(προσεγγίζεται με βάση την 

εμπειρία της υλοποίησης στο 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020)  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 

ix. ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες, εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της πρόσβασης 
στην κοινωνική προστασία 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας 
περίθαλψης 

9iv 22.778.750,00 € 22.778.750,00 € 22.778.750,00 € 25.000.000,00 € 
Στήριξη λειτουργίας 
Κοινωνικών Δομών  

Αφορά σε κοινωνικές δομές 
στήριξης ηλικιωμένων, ειδικές 

δομές και δομές υγείας. Με 
βάση την εμπειρία υλοποίησης 

στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα 
πρέπει να σχεδιαστεί νέο 

μείγμα δράσεων με στόχευση 
στην ενεργό και υγιή γήρανση 

και στην αποτελεσματική 
στήριξη της λειτουργίας των 

δομών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης   

viii. προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών και των 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

9ii 881.399,00 € 881.399,00 € 881.399,00 € 5.000.000,00 € Κέντρα στήριξης  

Αφορά σε νέο μείγμα δράσεων 
που πέραν των Ρομά 

στοχεύουν στην  
κοινωνικοοικονομική ένταξη 

προσφύγων   

x. προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των 
παιδιών 

9ii 4.052.001,00 € 4.052.001,00 € 

5.652.001,00 € 6.000.000,00 € 
Δράσεις αντιμετώπισης 

της φτώχειας 

Με βάση την εμπειρία 
υλοποίησης στο ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 οι δράσεις κάλυψης 
αναγκών θα πρέπει να 

συνδυαστούν και με 
ενεργητικές δράσεις 
αντιμετώπισης των 

γενεσιουργών κατά περίπτωση 
αιτίων της φτώχειας  

xi. αντιμετώπιση της 
υλικής στέρησης με 
παροχή τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας 
προς τους απόρους, 
συμπεριλαμβανομένων 
των συνοδευτικών 
μέτρων. 

9iv 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 

  9vi 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €       
Σύνολο ΣΠ 4 ΕΚΤ   83.615.360,00 € 113.020.714,00 € 113.020.714,00 € 143.000.000,00 €     
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΕΠ 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020 

Π/Υ  ΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης 2014 - 

2020 

Σύνολο ΔΔ ΣΠ από ΕΣΠΑ 2014 - 2020   
(Π/Υ ΠΕΠ)* 

Ανάγκες 2021 - 2027 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΔΔ** Περιγραφή 
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i. Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

και της ασφάλειας στις 
αστικές περιοχές· 

ΒΑΑ 
(ΕΤΠΑ) 

24.386.112,00 € 24.386.112,00 € 
24.386.112,00 € 

75.000.000,00 € 
Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις  

Η προσέγγιση γίνεται με βάση 
την εμπειρία υλοποίησης των 5 

στρατηγικών ΟΧΕ του ΠΕΠ 
2014 - 2020 και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των περιοχών 
εφαρμογής τους (σημαντική 
συγκέντρωση στοιχείων του 

ιστορικού - πολιτιστικού 
περιβάλλοντος). Η συνέχιση 

των στρατηγικών στη νέα ΠΠ 
θα γίνει με πιθανή 

αναπροσαρμογή των 
στρατηγικών ή και των ορίων 
των περιοχών εφαρμογής και 
πέραν των δράσεων ΕΤΠΑ θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν και 
δράσεις του ΕΚΤ, κυρίως σε ότι 

αφορά την προσαρμογή του 
ανθρώπινου δυναμικού ή και 

την ανάπτυξη δράσεων 
κοινωνικής οικονομίας, με 

βάση την αναπτυξιακή 
δυναμικού που 

προδιαγράφεται από τις 
στρατηγικές ΟΧΕ 

συνεκτιμώντας και τις 
κατευθύνσεις της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης   

8b   0,00 € 

6c 17.250.000,00 € 26.821.584,00 € 26.821.584,00 € 
ii. Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

και της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των αγροτικών και των 

παράκτιων περιοχών 
μέσω της τοπικής 

ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων 

ΟΧΕ 
(ΕΤΠΑ) 

37.050.000,00 € 37.050.000,00 € 37.050.000,00 € 

Σύνολο ΣΠ 5   78.686.112,00 € 88.257.696,00 € 88.257.696,00 € 75.000.000,00 €     
Γενικό Σύνολο   442.937.569,00 € 911.172.534,00 € 911.172.534,00 € 1.061.500.000,00 €     

* διαμορφώνεται ως άθροισμα των αντίστοιχων Π/Υ του ΠΕΠ Κρήτης και των ενταγμένων πράξεων στα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
** στη ΔΔ των αναγκών 2021 - 2027 δεν συμπεριλαμβάνονται οι ανάγκες για τον ΒΟΑΚ που ανέρχονται σε 2.568.000.000 € 
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1
Eurostat : Patent applications to the EPO by priority year 

2
Eurostat : Individuals who ordered goods or services over the internet for private use 

3
Eurostat : Individuals who used the internet for interaction with public authorities 

4Eurostat : Crude rate of natural change of population / live births minus deaths to the average population in that year  
5
Eurostat : Life expectancy   

6
Eurostat :  Population on 1 January per year  by age group, sex  

7
Eurostat :  Young people neither in employment nor in education and training by sex 

8
Eurostat : the percentage of the population aged 18 to 24 having attained at most lower secondary education and not being involved in further education or training. 

9
Eurostat :  Tertiary educational attainment, age group 25-64 by sex  

10
Eurostat :  Human resources in science and technology (HRST) 

11
Eurostat :  Employment in high-tech sectors 

12
 The EU Regional Competitiveness Index (RCI)2019, Health : Road fatalities / Healthy life expectancy / Infant mortality / Cancer disease death rate / Heart disease death rate / Suicide death rate 

13
Eurostat :   Inhabitants per Available beds in hospitals  

14
Eurostat :  People at risk of poverty or social exclusion / Persons who are at risk of poverty or severely materially deprived or living in households with very low work intensity 

15
Eurostat :  Unemployment rates by sex, age 

16
 Eurostat : Individuals who have never used a computer 


