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1. Στρατηγική



1.1 Η Κρήτη σε αριθμούς



Η οικονομία της Κρήτης
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 4η περιφερειακή οικονομία στην Ελλάδα ( παράγει το 5% του Εθνικού ΑΕΠ). 

 Kατά κεφαλήν ΑΕΠ,  χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου (84%) και του μέσου όρου της ΕΕ (56%). 
 Ετήσια μείωση ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 3,4% και 3,7% αντίστοιχα την τελευταία δεκαετία της κρίσης.
 Συνολική απώλεια του ΑΕΠ -16% και της απασχόλησης -13%, την τελευταία δεκαετία .

 Η περιφερειακή οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, την αναψυχή, τα ακίνητα, το δευτερογενή και τη γεωργία.

 Ενισχύονται πρωτογενής (+ 3,4%) και δευτερογενής (+ 10%).

 Υποχωρούν εμπόριο-τουρισμός (- 6%) και υπηρεσίες (-17%).

 Ενισχύονται οι διασυνδέσεις με τις διεθνείς αγορές και η εξωστρέφεια. Οι εξαγωγές αυξάνονται (+ 8,2%).

 Οι κλίνες αυξάνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%

 Η πανδημία έπληξε με ένταση την περιφερειακή οικονομία λόγω της εξάρτησης του περιφερειακού ΑΕΠ από τον
τουρισμό. (μεγαλύτερη μείωση από τον εθνικό μέσο όρο).

 Ο αγροτικός τομέας επλήγη λόγω διατάραξης του μηχανισμού διανομής των προϊόντων και μείωσης της τοπικής
ζήτησης

 Οι εποχικά απασχολούμενοι στον τουρισμό και τη γεωργική παραγωγή επηρεάστηκαν περισσότερο από την
πανδημία. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν μεταξύ 2019 και 2020 κατά 44%.



Οι δείκτες ευημερίας της Κρήτης
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 Ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ.

 Ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο στη χώρα (13η θέση/2021).

 Οι γυναίκες αποτελούν το 60% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων (ΟΑΕΔ, 2014-2020).

 3η περιφέρεια ως προς τον κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας με ποσοστό 15,2% (εθνικός μέσος όρος:

17,9%).

 18,9% του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει 4 από τις 9 κρίσιμες για την ευημερία του ανάγκες (ΠΠΚΕ,
2021).



1.2 Στόχοι ανάπτυξης 2021-2027



Ποιοτική Ανάπτυξη, 

με εξειδίκευση της 
οικονομίας, περιβαλλοντικά 

φιλικής, ενσωμάτωση 
καινοτομιών και εφαρμογών 

ΤΠΕ και παράλληλη 
ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας

Ενεργός Περιβαλλοντική 
Διαχείριση, 

με αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής και ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών 

πόρων

Δυναμική Κοινωνική 
Συνοχή, 

με φροντίδα των ευάλωτων 
ηλικιακών/κοινωνικών 
ομάδων και δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης 

μέσα από ενεργές και 
δυναμικές πολιτικές

Αποτελεσματική 
Διακυβέρνηση,

με ενίσχυση των 
ικανοτήτων της δημόσιας 
διοίκησης και της ενεργού 

και αποδοτικής συμμετοχής 
των τοπικών κοινωνιών στην 

αναπτυξιακή διαδικασία .

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας 2021-2027

ΤΟ ΟΡΑΜΑ
Κρήτη δυναμική, βιώσιμη, ευφυή, με κοινές αξίες και κοινωνική 

συνοχή, δημιουργική με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση.
4  Πεδία Πολιτικής



Αναπτυξιακή στρατηγική 2021-2027 & Στόχοι Πολιτικής της ΕΕ
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Ποιοτική Ανάπτυξη

Ενεργός Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχοι Πολιτικής ΕΕ 2021-2027

Δυναμική Κοινωνική Συνοχή

Αποτελεσματική Διακυβέρνηση

Στόχοι Περιφέρειας 2021-2027

ΣΠ1.Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 
της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

ΣΠ4.Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

ΣΠ5. 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.



1.3 Προκλήσεις & Επιδιώξεις



Οι προκλήσεις
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 To οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης δεν έχει επιτύχει την ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην παραγωγική
διαδικασία.

 Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο προβλέπεται να παραμείνουν ισχυρές σε μεσοπρόθεσμη
βάση, επηρεάζοντας παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων.

 Η θερμική και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων παραμένει χαμηλή.

 H Κρήτη πλήττεται ισχυρά τα τελευταία χρόνια από πλημμυρικά φαινόμενα, υφιστάμενη τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.

 Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής
ποιότητας νερό αποτελεί σημαντική πρόκληση.

 Ενώ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή υποδομών συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’
κατηγορίας, διαπιστώνονται ελλείψεις σε σχετικές υποδομές παράκτιων τουριστικών ή και ευαίσθητων
οικολογικά περιοχών.

 Με τις μονάδες μηχανικής διαλογής απορριμμάτων σε στάδιο υλοποίησης/ολοκλήρωσης, διαπιστώνεται η ανάγκη
εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους παραγωγικούς τομείς καθώς και η ενίσχυση των επίπεδων
ανάκτησης και ανακύκλωσης στα ποσοστά που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και ο ΕΣΔΑ.

 Ο δημόσιος χώρος υπολείπεται σε υποδομές με «πράσινα χαρακτηριστικά»

ΣΠ1

ΣΠ2



Οι προκλήσεις

12

Η αποδοτική και ασφαλής διασύνδεση των παραγωγικών ζωνών αγροτικής και τουριστικής δραστηριότητας με το ΒΟΑΚ
και τις πύλες εισόδου δεν έχει επαρκώς εξασφαλιστεί στο επίπεδο του περιφερειακού και εθνικού οδικού δικτύου

.,

 Οι σχολικές μονάδες καλούνται να υποστηρίζουν σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης με ασφάλεια, για όλες τις
ομάδες του πληθυσμού, χωρίς αποκλεισμούς.

 Οι υποδομές των ΑΕΙ οφείλουν να προσαρμόζονται στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης .

 Η υποδομές υγείας της Κρήτης καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας και να υποστηρίξουν
την παροχή ολοκληρωμένων και βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας.

 Οι υποδομές κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας καλούνται να υποστηρίξουν αυξημένες κοινωνικές ανάγκες και
νέες ευάλωτες ομάδες .

 Οι ανάγκες για νέους και ασφαλείς βρεφονηπιακούς σταθμούς στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο εμφανίζονται
αυξημένες .

 Η προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απαιτεί βελτιώσεις. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων και μνημειακών συνόλων,καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών δημιουργεί σημαντική
προστιθέμενη αξία.

ΣΠ3

ΣΠ4



Οι προκλήσεις
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 Αυξημένα ποσοστά ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας ιδιαίτερα σε γυναίκες και νέους
 Αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες. Αυξάνεται ο κίνδυνος της φτώχειας.

 Ενισχύονται τα φαινόμενα έμφυλης βίας, οι δείκτες παιδικής φτώχειας και ο κίνδυνος κοινωνικής περιθωριοποίησής
τους.

 Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υπολείπεται σημαντικά του μ.ο. ΕΕ,
 Οι δημογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες εντείνουν την  ανεπάρκεια των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας
 Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων πρωτοβάθμιας και δημόσιας υγείας, καθώς και των δομών 

απεξάρτησης και ψυχικής υγείας.



 Οι πόλεις, αν και παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης βρίσκονται αντιμέτωπες με
σημαντικά προβλήματα όπως οι πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, η ανεπάρκεια υποδομών και δομών, η υποβάθμιση
περιοχών, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού .

 Οι ορεινές και αγροτικές περιοχές διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής
ενός μοντέλου ήπιας ανάπτυξης , το οποίο θα είναι περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό σε διεθνείς δυσμενείς
συγκυρίες.

ΣΠ4

ΣΠ5



Οι επιδιώξεις
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 Ενθάρρυνση των συνεργασιών του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων της γνώσης/ Ενδυνάμωση των
περιφερειακών δομών στήριξης- διακυβέρνησης της έξυπνης εξειδίκευσης ,

 Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της περιφέρειας .

 Ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω δέσμης κινήτρων, ενίσχυση των νέων/νεοφυών
επιχειρήσεων και (της κοινωνικής Επιχειρηματικότητας).

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα .

 Διαχείριση των επιφανειακών απορροών, υδατορεμάτων, πλημμυρικών ποταμών και ομβρίων στην ύπαιθρο και
τις πόλεις της Κρήτης, με αντιπλημμυρικά έργα προστασίας. Ενίσχυση της ετοιμότητας των ΟΤΑ α’& β’ βαθμού για
την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

 Αποδοτική χρήση του νερού ύδρευσης με έλεγχο/μείωση διαρροών και διασφάλιση της ποιότητάς του .

 Διαχείριση των λυμάτων σε παράκτιες τουριστικές και ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

 Μετάβαση στη κυκλική οικονομία, αποτελεσματική ανακύκλωση απορριμμάτων και συλλογή στην πηγή
 Προώθηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πράσινων υποδομών στον αστικό χώρο.

ΣΠ1

ΣΠ2



Οι επιδιώξεις
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 Βελτίωση της προσβασιμότητας στο διευρωπαϊκό δίκτυο
 Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων
 Βελτίωση της απόδοσης του περιφερειακού και εθνικού δικτύου, όσον αφορά στην εξοικονόμηση χρόνου

μετακίνησης

 Εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών υποδομών (κτίρια και εξοπλισμός) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

 Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, μέσω αναβαθμισμένων υποδομών

 Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας /φροντίδας μέσω αναβαθμισμένων υποδομών

 Ανάδειξη, αξιοποίηση και ενοποίηση των μνημειακών συνόλων και αρχαιολογικών χώρων και διασύνδεσή τους με
την τοπική οικονομία και κοινωνία ενισχύοντας και τον τουρισμό ποιότητας .

 Προβολή του πολιτιστικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

ΣΠ3

ΣΠ4



Οι επιδιώξεις

16

 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 
 Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ενεργούς κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας. 

 Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 
 Ανάπτυξη υπηρεσιών μακροπρόθεσμης φροντίδας για ευάλωτες  κοινότητες (ΡΟΜΑ, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας). 
 Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, βασισμένων στην οικογένεια και την κοινότητα. Αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας και  των έμφυλων διακρίσεων
 Πρόσβαση μειονεκτουσών ομάδων σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
 Ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές 

κοινωνικές υπηρεσίες και καθώς υπηρεσίες υγείας.
 Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα. Εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης σε δομές 

απεξάρτησης 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης προκειμένου για τον μετασχηματισμό των
πόλεων σε έξυπνες, παραγωγικές, κοινωνικά δίκαιες και περιβαλλοντικά ανθεκτικές .

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις προκειμένου για την ανάδειξη του ισχυρού
«ταυτοτικού πυρήνα» της ορεινής και ημιορεινής Κρήτης, που εδράζεται στους τομείς «πολιτισμός-περιβάλλον» .

ΣΠ4

ΣΠ5



2. Αρχιτεκτονική του Ε.Π.



30% των πόρων του ΕΤΠΑ 28% των πόρων του ΕΚΤ+ 8% των πόρων του τουΕΚΤ+ 8 % των πόρων του ΕΤΠΑ

ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»  2021-2027

Κλιματική Αλλαγή Κοινωνική Ένταξη Καταπολέμηση παιδικής φτώχειας Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Ε    Ενισχύει κατά κύριο λόγο δράσεις για τις οποίες   αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης έχουν περιφερειακοί και τοπικοί φορείς  

Το πλαίσιο σχεδιασμού του προγράμματος

Υποστηρίζει τις Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης που καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφορων όρων (Enabling 

Conditions)  

Συμβάλει στους περιορισμούς των Κανονισμών ΕΔΕΤ για τις θεματικές συγκεντρώσεις

Λειτουργεί συμπληρωματικά και συνεργάζεται με τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 , σε ένα πλαίσιο πλήρους διαχωρισμού 
των δράσεων (demarcation)

Συνεργάζεται με το Πρόγραμμα  Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τα νησιά
4
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Ενδεικτικά:



Δομή του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2021-2027

19

5 Στόχοι Πολιτικής της ΕΕ

8 Προτεραιότητες για το Ε.Π «Κρήτη» 2021-2027

(6 ΕΤΠΑ & 2 ΕΚΤ+)

19 Ειδικοί Στόχοι για το Ε.Π «Κρήτη» 2021-2027 

(  13 ΕΤΠΑ & 6 ΕΚΤ+)

65 Δράσεις
(41 ΕΤΠΑ &  24 ΕΚΤ+)



2.1. Προτεραιότητες του Ε.Π.



Προτεραιότητες του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
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ΣΠ1. Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες

Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας  
(ΕΤΠΑ)

Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών 
Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Π7.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π8.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

(5) ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (8) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 21-27



2.2. Ειδικοί Στόχοι/Δράσεις του Ε.Π.



Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Ειδικός Στόχος: 
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
παραγωγικών επενδύσεων [1.iii]

Επιχειρηματικότητα

Ειδικός Στόχος:                                              
Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων 
της έρευνας και της καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων 
τεχνολογιών [1.i]

Καινοτομία
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Δράσεις

 Συμπράξεις επιχειρήσεων με 
ερευνητικούς οργανισμούς

 Ενίσχυση ερευνητικών 
υποδομών

Δράσεις

 Ενίσχυση των 
επιχειρήσεων 
(υφισταμένων & νέων)



Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Ειδικός Στόχος: 
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου [2.i]

Εξοικονόμηση 
ενέργειας

Διαχείριση φυσικών    
καταστροφών

24

Δράσεις

 Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων δημόσιου τομέα

Δράσεις

 Αντιπλημμυρικά Έργα
 Εξοπλισμοί  φορέων για 

αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών

Ειδικός Στόχος: 
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου 
καταστροφών και της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα [2.iv]



Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 
(ΕΤΠΑ) 

Ειδικός Στόχος: 
Προαγωγή της πρόσβασης 
στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού [2.v]

Διαχείριση υδάτων και 
λυμάτων

Ειδικός Στόχος: 
Προαγωγή της μετάβασης σε μια 
κυκλική και σε αποδοτική ως προς 
τους πόρους οικονομία [2.vi]

Ειδικός Στόχος: 
Ενίσχυση της προστασίας και της 
διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας 
και των πράσινων υποδομών, μεταξύ 
άλλων σε αστικές περιοχές και 
μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 
[2.vii]

Διαχείριση Απορριμμάτων Πράσινες υποδομές 
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Δράσεις

 Συμπλήρωση/Αναβά
θμιση των δικτύων 
ύδρευσης

 Διαχείριση Υγρών 
αποβλήτων

Δράσεις

 Υποδομές 
Διαχείρισης 
Απορριμμάτων 
μικρής κλίμακας

Δράσεις

 Πράσινες 
υποδομές στο 
αστικό περιβάλλον 



Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας  (ΕΤΠΑ)

Ειδικός Στόχος: 
Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 
πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή κινητικότητα [3.ii]

Μεταφορές

ΑμEΑ
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Δράσεις

 Συμπλήρωση/αναβάθμιση του 
εθνικού και περιφερειακού οδικού 
δικτύου

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας



Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ειδικός Στόχος: 
Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε 
χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  
διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων 
με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης [4.ii]

Ειδικός Στόχος: 
Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα που 
βασίζεται στην οικογένεια και την 
τοπική κοινότητα [4.v]

Υγεία & Κοινωνική ΠρόνοιαΕκπαίδευση

Ειδικός Στόχος: 
Ενίσχυση του ρόλου του 
πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική καινοτομία 
[4.vi]

Πολιτισμός-Τουρισμός
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Δράσεις
 Αναβάθμιση/συμπλήρωση των 

υποδομών α' βάθμιας και 
β΄βάθμιας εκπαίδευσης

 Αναβάθμιση/συμπλήρωση των 
υποδομών γ' βάθμιας
εκπαίδευσης

 Αναβάθμιση/συμπλήρωση 
υποδομών παιδικής φροντίδας

Δράσεις
 Αναβάθμιση/συμπλήρωση των 

υποδομών υγείας
 Αναβάθμιση/συμπλήρωση των 

υποδομών κοινωνικής πρόνοιας

Δράσεις 
 Προστασία και ανάδειξη 

του πολιτιστικού 
αποθέματος

 Τουριστική Προβολή



Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της 
ενεργού ένταξης, με σκοπό την 

προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, της απαγόρευσης των 

διακρίσεων, και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα για 
τις μειονεκτούσες ομάδες·[4.η]

Ενεργός Ένταξη

Ειδικός Στόχος: Ίση πρόσβαση σε ποιοτική 
και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και  ολοκλήρωσής τους, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες ομάδες, από την 

προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 
γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση 
και επιμόρφωση ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της 

προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες 
[4.στ]

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 
μεταναστών [4.θ]

Κοινωνική Ένταξη
μεταναστών

Εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς 
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Δράσεις 
 Προσχολική φροντίδα για παιδιά 

που διαβιούν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό 
συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΜΕΑ (μέτρα εναρμόνισης 2021-

22)

 Δράσεις προώθησης της ενεργού 
ένταξης  (ΒΑΑ,ΟΧΕ)

Δράσεις 
 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση για 
παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά 
(εναρμόνιση από 2022 και μετά)

 Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ και μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό 
σχολείο

 Υποστήριξη δομών (ΚΕΣΥ) για μαθητές ΑμεΑ
και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Δράσεις

 Ολοκληρωμένες δράσεις 
ένταξης υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας

 Μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας σε υπηκόους 
τρίτων χωρών



Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Ειδικός Στόχος: Προώθηση 
της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των Ρομά
[4.ι]

Κοινωνική Ένταξη ΡΟΜΑ

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο 
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης [4.ια]

Ειδικός Στόχος: 
Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των 
παιδιών [4.ιβ]

Κοινωνική ένταξη 
απόρων και παιδιών

Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες & 
υπηρεσίες υγείας  
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Δράσεις 
 Ολοκληρωμένα προγράμματα 

για την ενσωμάτωση των 
ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανόμενης της 
καταπολέμησης του 
ψηφιακού αποκλεισμού. 

 Λοιπές δράσεις υποστήριξης 
των ΡΟΜΑ (διαχείριση χώρων 
μετεγκατάστασης, βελτίωση 
συνθηκών διαβίωσης.

Δράσεις 
 Κοινωνικά Κέντρα (Μετεξέλιξη κέντρων Κοινότητας με την ενσωμάτωση των ΚΕΜ, της 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης και των Δομών παροχής αγαθών)
 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων κλπ
 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)
 Δίκτυο παροχής Κοινωνικής Φροντίδας σε ηλικιωμένους (ΚΗΦΗ)
 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΑΜΕΑ, Ηλικιωμένων, Μεταναστών)
 Δίκτυο δομών για την υποστήριξη γυναικών που υφίστανται βία
 Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή
 Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές
 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 Ενίσχυση Υπηρεσιών δημόσιας Υγείας
 Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικές 

ουσίες κλπ.)

Δράσεις
 Υποστήριξη εφήβων σε 

υποβαθμισμένες περιοχές  
 Ολοκληρωμένα σχέδια για 

την αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας

 Δράσεις πρόσβασης σε 
κοινωνική κατοικία για 
άστεγους και οικογένειες 
με σοβαρή υλική στέρηση 



Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Ειδικός Στόχος: 
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας 
στις αστικές περιοχές [5.i]

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Ειδικός Στόχος: 
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, 
του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών [5.ii] 

Ανάπτυξη αγροτικών και ορεινών περιοχών
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Θα υλοποιηθούν 4 ΟΧΕ/ΒΑΑ στις πρωτεύουσες των Π.Ε:
Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγ.Νικόλαος

Δράσεις
 Εφαρμογές ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα
 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα
 Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών και Διαχείριση ομβρίων
 Συμπλήρωση / Αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης
 Διαχείριση Απορριμμάτων μικρής κλίμακας
 Αναβάθμιση αστικών αρτηριών
 Αναβάθμιση  υποδομών παιδικής φροντίδας
 Αναβάθμιση υποδομών α' βάθμιας εκπαίδευσης
 Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας
 Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 Πράσινες υποδομές στο αστικό περιβάλλον
 Ηλεκτροκίνηση της αστικής συγκοινωνίας
 Διεύρυνση του δικτύου Ποδηλατοδρόμων και προμήθεια ποδηλάτων

Θα υλοποιηθεί μια ΟΧΕ, με θεματική αναφορά στον πολιτισμό και 
το περιβάλλον, για τις 4 περιοχές UNESCO της Κρήτης  και τη 
Πολιτιστική Διαδρομή των Μινωικών Ανακτόρων. 

Δράσεις
 Εφαρμογές ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα
 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 Συμπλήρωση / Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
 Διαχείριση Απορριμμάτων μικρής κλίμακας
 Αναβάθμιση τοπικών οδών
 Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας
 Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 Τουριστική Προβολή
 Δράσεις ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος



3. Πόροι



ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

5,3

20,9

€ 564,5 εκ. Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων:

 € 479,9 εκ. Ενωσιακή Συμμετοχή
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

 € 84,7 εκ. Εθνική Συνεισφορά

Συνολικοί διαθέσιμοι πόροι

3

2

Εθνική 
Συνεισφορά

15%

Ενωσιακή Συμμετοχή ΕΤΠΑ 
&ΕΚΤ+ 

85%



Κατανομή πόρων ανά Στόχο Πολιτικής

ΣΠ1 Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

Προώθηση καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού  
μετασχηματισμού

10,6% των 
συνολικών  πόρων

ΣΠ2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη

ΣΠ3 Μια πιο
διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτεςτης

Προώθηση βιώσιμης και  
ολοκληρωμένης ανάπτυξης,  
μέσω της στήριξης τοπικών  
πρωτοβουλιών

16% των συνολικών
πόρων

Ανάπτυξη προσβάσιμων,
υψηλής ποιότητας,
πολυτροπικών, έξυπνων και  
βιώσιμων υποδομών και
συστημάτων μεταφορών
12,3% των συνολικών πόρων

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική
Ευρώπη

Επένδυση σε ανθρώπινο  
δυναμικό και διασφάλιση  
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά

39,5% των συνολικών πόρων

Προώθησης καθαρής και  
δίκαιης ενεργειακής
μετάβασης, των πράσινωνκαι  
γαλάζιων επενδύσεων

20,2% των συνολικών
πόρων
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79,798,908

69,162,747

114,077,839

59,757,394
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Κατανομή πόρων ανά άξονα προτεραιότητας 
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Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής 
προσβασιμότητας  (ΕΤΠΑ)

Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και 
Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών 
Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Π7.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π8.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

(8) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 21-27
Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

564,5 εκ ευρώ

59,76 εκ ευρώ   (10,55%)

114,08 εκ ευρώ (20,20%)

69.16 εκ ευρώ (12,20%)

79,80 εκ ευρώ (14,10%)

143,40 εκ ευρώ (25,40%)

90,48 εκ ευρώ (16,30%)

5,00 εκ ευρώ (0,90%)

2,86 εκ ευρώ (0,45%)



4. Διδάγματα από την Π.Π. 2014-2020



Διδάγματα  2014-2020
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 Η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης & ελέγχου, οι απαιτούμενες δεξιότητες, η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού  
και οι χρόνοι απόκρισης στις επιμέρους διαδικασίες .

 Πολλές  και συνεχείς θεσμικές  αλλαγές,  με βασικότερη αυτή του Νόμου Δημοσίων Συμβάσεων ( Ν.4412/2016) (Πολλά &μεγάλα 
διαστήματα απραξίας, ασάφειες , έλλειψη ετοιμότητας)         

 Η ηλεκτρονική διαχείριση των δράσεων του ΕΣΠΑ και η λειτουργία/διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης (ΟΠΣ,e-pde, 

ΠΣΚΕ,ΚΗΜΔΗΣ) 

 Το θέμα των  κρατικών ενισχύσεων (Η τεχνογνωσία, οι μεγάλοι χρόνοι αξιολόγησης δράσεων ΚΕ, η παρακολούθηση, το ΠΣΚΕ) 

 Η διαθεσιμότητα ώριμων έργων και ο ανταγωνισμός των προγραμμάτων ( Η σημασία της χρηματοδότησης των μελετών 
ωρίμανσης έργων)

 Η επάρκεια των δικαιούχων και οι επιπτώσεις της κινητικότητας  

 Οι επιπτώσεις της πανδημία COVID-19 : οι νέες μορφές εργασίας , η ανάγκη τεχνολογικού εξοπλισμού, τα προβλήματα στην
επικοινωνία με δικαιούχους και στην εν γένει παρακολούθηση των έργων. Ο αναπροσανατολισμός των επιλογών του Ε.Π.

 Η προϋπόθεση σχεδιασμού στρατηγικών και η διακυβέρνηση αυτών (RIS,ΣΒΑΑ, ΟΧΕ, Κοινωνική Ένταξη, Παρακολούθηση 
αγοράς εργασίας) Η κινητοποίηση των περιφερειακών υπηρεσιών, οι δεξιότητες , η στελέχωση και η ανάγκη για οργανωτικές 
αλλαγές 



5. Εξέλιξη Διαβούλευσης/
Υποβολή Ε.Π. στην ΕΕ



Η εταιρική σχέση

38

Διαδικτυακή ευρεία επικοινωνία με φορείς και πολίτες σχετική με τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών για κρίσιμα αναπτυξιακά
ζητήματα της Περιφέρειας Κρήτης. Κείμενο συζήτησης: Concept Paper του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.(Ιανουάριος 2021)

Υβριδική Συνεδριακή Εκδήλωση για την ενημέρωση φορέων και κοινωνικών εταίρων σχετική με τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και
των δράσεων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ»2021-2027 . (Σεπτέμβριος 2021)

Συζήτηση/Έγκριση  τελικού σχεδίου του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης (Οκτώβριος 2021)

Επίσημη υποβολή Ε.Π. στην Ε.Ε (12 Οκτωβρίου 2021)

1η Διαβούλευση

2η Διαβούλευση

3η Διαβούλευση

https://2021-2027.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2021/01/Concept-Note-EP-KRHTH.pdf
https://2021-2027.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2021/01/Concept-Note-EP-KRHTH.pdf


Ευχαριστώ πολύ!

pepkritis.gr

#ΕΥΔ_ΕΠ_Περιφέρειας_Κρήτης
#περιφερεια_κρητης
#creteregion

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CF%85%CE%B4_%CE%B5%CF%80_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82?__eep__=6&__cft__[0]=AZWJSXrl_DCCJP6LxSMSxer0ED-EbkqRzB5-QeQmC2gcpqZYjctKVL5KT57CuGsHpfIfGcsDaE1ofYNkXC5UhisBB3xeBcVrKP0_t6HC4AW_QyA73fVXVyUrSK6UfXF-kIffGcChwOI0pyARHpTgum3zVbKvIsWPnI-wpCXwdLhjNf3et1t9MxggXn4bb4BlBMk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82?__eep__=6&__cft__[0]=AZWJSXrl_DCCJP6LxSMSxer0ED-EbkqRzB5-QeQmC2gcpqZYjctKVL5KT57CuGsHpfIfGcsDaE1ofYNkXC5UhisBB3xeBcVrKP0_t6HC4AW_QyA73fVXVyUrSK6UfXF-kIffGcChwOI0pyARHpTgum3zVbKvIsWPnI-wpCXwdLhjNf3et1t9MxggXn4bb4BlBMk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/creteregion?__eep__=6&__cft__[0]=AZWJSXrl_DCCJP6LxSMSxer0ED-EbkqRzB5-QeQmC2gcpqZYjctKVL5KT57CuGsHpfIfGcsDaE1ofYNkXC5UhisBB3xeBcVrKP0_t6HC4AW_QyA73fVXVyUrSK6UfXF-kIffGcChwOI0pyARHpTgum3zVbKvIsWPnI-wpCXwdLhjNf3et1t9MxggXn4bb4BlBMk&__tn__=*NK-R

