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1.1. Οι Βασικοί Περιφερειακοί Δείκτες  
 
♦ Γεωγραφικά - μορφολογικά στοιχεία 
Η περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το 
Ηράκλειο, Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται Βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος και Νότια από το Λιβυκό 
Πέλαγος. Έχει συνολική έκτ4αση 8.335 χμ2  και καλύπτει το 6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στην Περιφέρεια 
Κρήτης ανήκουν επίσης και αρκετά μικρά νησιά όπως Γαύδος, Ντία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή, Διονυσάδες, 
Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα.  
 
Η μορφολογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την  ύπαρξη τριών βασικών ζωνών: την ζώνη με υψόμετρο 400 μ. και άνω 
(υψηλή ή ορεινή), τη ζώνη από 200-400 μ. (μέση) και την χαμηλή ζώνη που αφορά τις περιοχές που εκτείνονται από την 
επιφάνεια της θάλασσας έως τα 200 μ. υψόμετρο. Οι δύο πρώτες ζώνες καταλαμβάνουν σχεδόν τα 3/5 της νήσου και 
αποτελούν μια συνεχή οροσειρά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διακοπτόμενη από μικρές κοιλάδες και φαράγγια. Η 
οροσειρά αυτή έχει έξι κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μ. 
 
♦ Πληθυσμός 
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται σε 562.276 κατοίκους σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΣΥΕ για το 1998, 
που είναι το 5,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι 
σχεδόν διπλάσιος από τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της χώρας στην εξαετία 93-98 (2,58% έναντι 1,56%). Η 
πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας Κρήτης είναι μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής (67,5 έναντι 79,7 κατοίκων ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο). 
 
Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 42% του συνολικού πληθυσμού (1991) και παρουσιάζει τάση αύξησης σε σχέση με 
το 1981. Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 46% του συνολικού και παρουσιάζει μείωση, ενώ ο ημιαστικός 
πληθυσμός παραμένει σταθερός και ανέρχεται στο 12% του συνόλου. 
 
♦ Περιφερειακό ΑΕΠ 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. 
Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 105,7% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος 1994, παρουσιάζοντας μια 
ελαφρά βελτίωση  σε σχέση με το έτος 1989 που ήταν 104,7%. 
 
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
1996 και κατατάσσεται στις φτωχές Περιφέρειες της Ε.Ε., βελτιώνοντας όμως τη θέση της σε σχέση με το έτος 1986, που 
ανερχόταν στο 57% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ένωσης και βρισκόταν στην 21η θέση μεταξύ των Περιφερειών με 
το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ. 
 
Η Περιφέρεια παράγει το 5,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 31%, στον 
δευτερογενή το 13% και στον τριτογενή τομέα το 56% του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 15% για τον πρωτογενή τομέα, 25% για τον δευτερογενή και 60% για τον 
τριτογενή. Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Περιφέρειας παράγεται στο νομό Ηρακλείου (51,1%), ενώ ακολουθούν οι 
νομοί Χανίων (23,4%), Λασιθίου (13,7%) και Ρεθύμνης (11,8%). 
 
Όσον αφορά την παραγωγικότητα, η Περιφέρεια βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τη χώρα, ενώ υστερεί σε σχέση 
με  την παραγωγικότητα της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το έτος 1996 η παραγωγικότητα της Κρήτης καλύπτει  το 72% του μ.ο. 
της Ε.Ε. (Μ.Ο. Ελλάδας = 72%), παρουσιάζοντας όμως συνεχή βελτίωση τα τελευταία χρόνια. (το 1993 το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 69%, ενώ το 1988 ήταν  64%). 
 
♦ Απασχόληση 
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται σε 229,6 χιλ., ενώ οι απασχολούμενοι σε 219,1 χιλ. 
(1997). Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1993-97) παρουσιάζει 
αύξηση, γεγονός που συμβαδίζει  με τη διαχρονική αύξηση του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. 
 
Το 37,8% των απασχολουμένων εργαζόταν στον πρωτογενή τομέα, το 12,5% στον δευτερογενή τομέα και το 49,7% 
στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Όσον αφορά τη 
διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης, κατά διάρκεια της περιόδου 1993-1997 παρατηρείται μια 
τάση ενίσχυσης του τριτογενή και του πρωτογενή τομέα, ενώ στο δευτερογενή τομέα παρατηρείται σχετική κάμψη. 
 
♦ Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια το έτος 1997 φθάνει το 4,6% και βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο 
από το αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,3%. Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 4,2%, ενώ το 1997 
έφθασε στο 4,6% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 9,7% και 10,3%). Η κατάσταση είναι καλύτερη στην 
Περιφέρεια από ότι στη χώρα, όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες ανέργων.  
 
Το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες είναι 7,3%, ενώ οι νέοι άνεργοι καταλαμβάνουν το 20,7% των ανέργων, σε 
αντιστοιχία με την χώρα όπου τα ποσοστά είναι 15,9% και 32,3%. Το  ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας για την Κρήτη 
ανέρχεται στο 49,7%, ενώ για την χώρα στο 57,1%. Η έντονη κυκλικότητα και εποχικότητα των βασικών δραστηριοτήτων 
της τοπικής οικονομίας απαιτούν αυξημένη πολυειδίκευση με στόχο την αύξηση της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού. 
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♦ Επίπεδο εκπαίδευσης 
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης εμφανίζει αποκλίσεις σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας. Παρουσιάζεται υστέρηση σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης, ενώ 
η εξειδίκευση της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις σε δεξιότητες και 
ειδικεύσεις. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ για το 1997, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 
50,3% του ενεργού πληθυσμού έχει εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό (έναντι του 38,1% της χώρας). Το 32,3% έχει 
απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου, ενώ το υπόλοιπο 16,5% έχει ανώτερες και ανώτατες σπουδές (ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε εθνικό επίπεδο είναι 39% και 22,9%). 
 
1.2. Ενδοπεριφερειακές ανισότητες : Διαχρονική εξέλιξη, εκτίμηση τάσεων 
 
♦ Διανομαρχιακές ανισότητες 
Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες χαρακτηρίζονται από έναν έντονο χωρικό δυϊσμό μεταξύ του βορείου αναπτυγμένου 
τμήματος της Κρήτης  και της ενδοχώρας μαζί με τις νότιες ακτές και τα μικρότερα νησιά. 
 
Ειδικότερα, υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στο βόρειο παραλιακό τμήμα, όπου εκεί 
χωροθετούνται και τα μεγάλα αστικά κέντρα-πρωτεύουσες των νομών, καθώς και οι σημαντικότερες υποδομές (λιμάνια, 
αεροδρόμια), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονται από χωρική διασπορά του πληθυσμού και 
των δραστηριοτήτων σε πολυάριθμους μικρούς οικισμούς. 
 
Όσον αφορά τις διανομαρχιακές ανισότητες βασικό χαρακτηριστικό είναι η κυριαρχία του Ν. Ηρακλείου μιας και εκεί 
συγκεντρώνεται ο μισός περίπου πληθυσμός της Περιφέρειας. Οι Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου είναι οι πιο ανεπτυγμένοι 
νομοί της Περιφέρειας. Έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ αισθητά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ τα τελευταία χρόνια και ο 
Νομός Χανίων, που έχει φτάσει το επίπεδο του εθνικού μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δείχνει τάσεις υπέρβασής του. Ο 
Νομός Ρεθύμνης είναι ο μόνος της Περιφέρειας Κρήτης που έχει μείνει κάτω από τον εθνικό μέσο αν και δείχνει και αυτός 
κάποιες τάσεις βελτίωσης της θέσης του.  
 
♦ Ορεινός χώρος / Εσωτερικές ζώνες 
Οριοθετούνται 3 εκτεταμένες ορεινές ζώνες: η πρώτη καταλαμβάνει τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων και της Ίδης, η 
δεύτερη είναι η επιμήκης ζώνη των Αστερουσίων στα νότια του νομού Ηρακλείου και η Τρίτη ζώνη οριοθετείται 
ανατολικότερα και περιλαμβάνει τα Λασιθιώτικα Όρη. Το 49,4% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας είναι ορεινό. Από 
το σύνολο των παλαιών δήμων και κοινοτήτων (567) που υπάρχουν στην περιφέρεια Κρήτης το 35,6% ανήκει σε ορεινές 
περιοχές (202), ενώ το 17,1% του πληθυσμού κατοικεί στον ορεινό χώρο. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Καθοριστικές παράμετροι είναι η διασπορά του πληθυσμού σε μικρούς οικισμούς 
με επικρατούν μέγεθος τα 200-250 άτομα, το οποίο δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε υποδομές ύδρευσης – 
αποχέτευσης και οδικών συνδέσεων, ενώ τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ο δείκτης γήρανσης, που σε 
αρκετές περιπτώσεις κυμαίνεται από 150% έως 225%, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη στην περιοχή ενδιάμεσων 
κέντρων που θα καλύπτουν τις ανάγκες σε κοινωνικές υποδομές. 

 
♦ Αστικά Κέντρα 
Ο αστικός πληθυσμός της Κρήτης καταλαμβάνει το 31% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, με κυρίαρχο το 
αστικό κέντρο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο Δήμος Ηρακλείου έχει πληθυσμό 116.178 
κατοίκους (ενώ το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου είναι 126.907 κατ.). Πέρα από το Ηράκλειο, υπάρχουν και άλλα 
σημαντικά αστικά κέντρα στην Περιφέρεια, όπως τα Χανιά (50.077 κατ.), το Ρέθυμνο (25.064 κατ.), η Ιεράπετρα (12.519 
κατ.), ενώ ο Άγιος Νικόλαος που είναι πρωτεύουσα νομού δεν ξεπερνά τις 10.000 (8.574 κατ.). 

Πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι σε σχέση με τον πραγματικό πληθυσμό των αστικών κέντρων υπάρχει υποεκτίμηση για 
λόγους που αφορούν την μετακίνηση ατόμων κατά την διενέργεια των απογραφών από τον τόπο κατοικίας στον τόπο 
καταγωγής, καθώς και την κατοικία γύρω από τα αστικά κέντρα, που ενισχύουν τον πραγματικό πληθυσμό των αστικών 
κέντρων. 

Για τον προσδιορισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής των αστικών κέντρων και την αξιοποίηση τους στην αναπτυξιακή 
διαδικασία, απαιτείται ο σαφής προσδιορισμός του αναπτυξιακού τους ρόλου, η ενίσχυση των επιχειρηματικών και των 
αναπτυξιακών υποδομών τους, η ενίσχυση των «Προωθητικών Δραστηριοτήτων» που δημιουργούν σημαντική 
αναπτυξιακή δυναμική στην πόλη, προσελκύουν και συντηρούν συμπληρωματικές δραστηριότητες και αναβαθμίζουν το 
αναπτυξιακό περιβάλλον. 

 
1.3. Αναπτυξιακή Στρατηγική  - Στόχοι και δομή του προγράμματος 
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας Κρήτης  τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2000-2006 είναι:  

 Η θέση της Περιφέρειας στη ΝΑ Μεσόγειο.   
 Τα δυναμικά αστικά κέντρα Ηρακλείου – Χανίων. 
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 Η σημαντική της θέση στην τουριστική αγορά. 
 Ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός και ο δυναμισμός του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού. 
 Η ύπαρξη ισχυρού εκπαιδευτικού ιστού και δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ. 
 Η θετική δημογραφική εξέλιξη και το μικρό ποσοστό ανεργίας. 
 Το κλίμα και το φυσικό περιβάλλον. 

 
Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι περιορισμοί, για τους οποίους θα πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες 
δράσεις, που είναι:  
 

 Η επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας. 
 Οι θύλακες άναρχης τουριστικής συγκέντρωσης και η έντονη εξάρτηση από το μαζικό τουρισμό. 
 Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα. 
 Οι έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στο βόρειο τμήμα. 
 Οι έντονες πιέσεις και τα προβλήματα στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις (κυρίως στο Ηράκλειο). 
 Οι αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές λόγω μεγάλης διασποράς του πληθυσμού σε πολυάριθμους μικρούς 
οικισμούς. 

 Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της ενδοχώρας. 
 Ο σχετικά μικρός βαθμός εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Η στρατηγική της περιφέρειας, βάσει της παραπάνω ανάλυσης, προσδιορίζεται ως προς έξι βασικούς τομείς 
παρέμβασης που είναι η καινοτομία και κοινωνία της πληροφορίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η αστική ανάπτυξη, η 
ανάπτυξη της υπαίθρου και οι επικοινωνίες – μεταφορές. 
 
1.3.1. Καινοτομία και κοινωνία της πληροφορίας 
 
Η αντίληψη της τεχνολογικής στρατηγικής, με σαφείς προτεραιότητες, εναλλακτικές προσεγγίσεις σε διαφορετικές λύσεις 
τεχνολογικών προβλημάτων και συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα διαπιστώνεται μόνο σε λίγες επιχειρήσεις μεγάλου 
μεγέθους του νησιού. Η αντίληψη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τη διαμόρφωση ενός περιφερειακού 
συστήματος καινοτομίας εφόσον η ισχυρή ζήτηση τεχνολογικών υπηρεσιών αποτελεί βασική συνιστώσα. 
 
Στο παρόν πρόγραμμα επιχειρείται με συγκεκριμένες δράσεις να δημιουργηθεί η ζήτηση τεχνολογικών υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 
 
Οι δράσεις τόνωσης της ζήτησης Τεχνολογικών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Κρήτης εστιάζονται: 
 

 Στην βελτίωση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν τεχνολογικές αλλαγές προκειμένου να 
βελτιώσουν την απόδοση  τους 

 Στην επιχειρηματική δικτύωση ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας που θα τους επιτρέψουν 
να επιτύχουν το επιθυμητό μέγεθος οργάνωσης για την εφαρμογή καινοτομιών. 

 Στην ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των μέτρων της 
απασχόλησης που προωθούνται σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο 

 
Στο τομέα της παραγωγής και προσφοράς τεχνολογίας, η Κρήτη είναι μεταξύ των πιο ισχυρών περιφερειών του Στόχου 
1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 20 χρόνια δυναμικών επενδύσεων του δημοσίου τομέα, η Κρήτη διαθέτει 
σημαντική υποδομή για την παραγωγή έρευνας και τεχνολογίας, με διεθνή αναγνώριση. Το σύστημα παραγωγής και 
προσφοράς τεχνολογίας της Κρήτης διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών τεχνολογιών, και 
είναι διεθνώς ανταγωνιστικό, ειδικά όσον αφορά την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 
 
Παρά το γεγονός των διαπιστωμένων πλεονεκτημάτων του συστήματος παροχής τεχνολογίας της Κρήτης, η συνεισφορά 
στην προώθηση της καινοτομίας στην ίδια την περιφέρεια είναι περιορισμένη. Υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες τεχνολογικής 
βάσης, που αποτελούν όμως αξιόλογα παραδείγματα σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Επίσης, δεν χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό το σύστημα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες λογικά 
θα ήταν αναμενόμενες, με βάση την ισχυρή τεχνολογική προσφορά και για μια σειρά από λόγους που ξεπερνούν την 
λειτουργία των ίδιων των ιδρυμάτων και άπτονται της εθνικής φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 
 
Στο παρόν πρόγραμμα επιχειρείται με συγκεκριμένες δράσεις να αξιοποιηθούν οι παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες 
και τα παραγόμενα αποτελέσματα έρευνας από τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης.  
 
Οι δράσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης των τεχνολογικών υπηρεσιών εστιάζονται:  

 Στην προβολή των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας σε διεθνείς επίπεδο με στόχο την προσέλκυση 
επενδύσεων εντάσεως τεχνολογίας στους τομείς που η Κρήτη παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα 

 Στην παροχή δέσμης κινήτρων για προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού (επιστημονικού, τεχνο-επιχειρηματικού 
και διευθυντικού) στην Κρήτη. Παρόμοια στρατηγική έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του συστήματος 
τεχνολογικής προσφοράς του νησιού στο παρελθόν. 

 Στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα του 
Εθνικού προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας 

 Στην αξιοποίηση τεχνολογίας μεγάλων αξιώσεων 
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 Στον προσανατολισμό των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε δεξιότητες που θα υποστηρίξουν 
καινοτόμες δράσεις 

 Στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας των ερευνητικών πυρήνων που 
αναμένονται να υποστηρίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες 

 Στην συστηματική ενημέρωση του παραγωγικού κόσμου για τα επιτεύγματα και τις προοπτικές αξιοποίησης του 
παραγόμενου ερευνητικού έργου από τα Ιδρύματα της Κρήτης. (Καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων), 
αλλά και η ενημέρωση των ιδρυμάτων για τις ανάγκες του παραγωγικού κόσμου. 

 
 
Βασικές αρχές της Περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτομία 
 
Ολοκληρώνοντας τον Μάιο του 2000 το πρόγραμμα RITTS της Κρήτης θα έχει επιτευχθεί η απαραίτητη κατανόηση και 
συναίνεση των κοινωνικών εταίρων για την αναγκαιότητα ο παραγωγικός κόσμος και τα ερευνητικά – ακαδημαϊκά 
ιδρύματα να συνεργαστούν στο μέλλον προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και την 
επιδιωκόμενη μεγέθυνση τους. 
 
Με δεδομένες πλέον τις συγκυρίες και τη δεδηλωμένη βούληση των κοινωνικών εταίρων η διαφοροποίηση του 
σημερινού συστήματος αποτελεί βασικό στόχο της παρούσης περιόδου προγραμματισμού.  
 
Οι βασικές αρχές στρατηγικής έχουν ως στόχο να φέρουν στο ίδιο μήκος κύματος τις προσπάθειες της Δημόσιας 
Διοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. 
 
Κατά συνέπεια δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που προωθούν συνεργασία των κοινωνικών εταίρων (Δημόσια 
Διοίκηση – Ερευνητικοί φορείς – Ιδιωτικός τομέας) και όχι μόνο σε δράσεις που ενδυναμώνουν τα επιμέρους στοιχεία του 
συστήματος της καινοτομίας. 
 
Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις της Περιφερειακής στρατηγικής για την Καινοτομία στην Κρήτη. Οι  δύο αυτές 
κατευθύνσεις είναι συμπληρωματικές, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και κατευθύνονται τόσο προς την ικανοποίηση των 
αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα έρευνας όσο και προς την 
ενεργοποίηση του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού να στραφεί σε νέους τομείς, που σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις 
θα έχουν ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης στο μέλλον. 
 
Οι δύο προαναφερόμενες κατευθύνσεις εξειδικεύονται ως εξής : 

 Η κατεύθυνση πρόταξης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής αφορά την υποστήριξη των ίδιων 
των επιχειρήσεων να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης νέας γνώσης αλλά και την παροχή κινήτρων προς τα 
ιδρύματα να παράγουν και να διοχετεύσουν παραγωγικά χρήσιμη τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις 
αυτές αφορούν: 
♦ αύξηση  των ερευνητικών δαπανών των ίδιων των επιχειρήσεων 
♦ συνεργασία ομάδων επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα ή ενδιάμεσους φορείς για την παραγωγή και διάχυση 

γνώσης 
♦ έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων 
♦ έμφαση σε περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων, όπου η Κρήτη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να 

παρουσιάσει διεθνή ανταγωνιστικότητα (συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, τουριστικές υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας). 

 Η κατεύθυνση της μακροχρόνιας αναδιάρθρωσης του φάσματος παραγωγής, δίνει έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων σε τομείς που μέχρι τώρα έχουν πολύ περιορισμένη παρουσία στο νησί. Δεδομένου όμως ότι 
μακροχρόνια είναι απαραίτητη η μείωση της εξάρτησης του πλούτου από δύο μόνο τομείς (αγροτικός, τουριστικός), η 
κατεύθυνση εδώ αφορά :  
♦  προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων και σε τομείς που αναμένεται ότι η   ζήτηση τους θα αυξηθεί 

σημαντικά την επόμενη δεκαετία χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, με τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής 
που είτε θα προκύψουν από τα ερευνητικά ιδρύματα είτε θα έρθουν με τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων 

♦  προώθηση δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης και υψηλών εξειδικεύσεων που δεν θεωρούνται παραγωγικές 
δραστηριότητες, όπως οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική και της πληροφορικής. 

 
Βασικές αρχές για  την κοινωνία της πληροφορίας  
 
Βασικό μέσο για την υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης της Κρήτης όπως αυτοί εξειδικεύονται, αποτελεί και η Κοινωνία 
της Πληροφορίας με την αξιοποίηση των υποδομών και του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας που αποτελούν 
την «κρίσιμη μάζα» στον τομέα της Ε και ΤΑ. 
 
Στον πανευρωπαϊκό και εθνικό καταμερισμό των λειτουργιών και δραστηριοτήτων, η Κοινωνία της Πληροφορίας δίνει 
στην Κρήτη δυνατότητες για ισότιμη συμμετοχή δεδομένου ότι : 

 την απελευθερώνει από το γεωγραφικό της περιορισμό (νησιώτικη περιφέρεια) 
 αν και «απομακρυσμένη» (νοτιότερη παραμεθόρια περιφέρεια της Ε.Ε.) την  
 πλησιάζει στα διεθνή διοικητικά, οικονομικά κέντρα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
 ελαχιστοποιεί το «κόστος μετακίνησης» από και προς όλες τις περιοχές της δίνει ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια του 
διεθνούς ανταγωνισμού 

 προωθεί και παγιώνει  εθνικούς στόχους 
 αναδεικνύει νέες δομές – υπηρεσίες και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
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Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στο σχεδιασμό ενός Στρατηγικού Πλαισίου Δράσης για την 
κοινωνία της πληροφορίας όπου προβλέπονται δράσεις συμπληρωματικές προς αυτές του αντίστοιχου εθνικού 
προγράμματος που αποσκοπούν στην επαρκή αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών της περιφέρειας ως προς την 
επίτευξη των ακόλουθων στρατηγικών στόχων : 
 
α)  Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος με την εισαγωγή και χρήσης των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας.  
β)  Οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας με την προώθηση και χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών στις ΜΜΕ, 

καθώς και των αντίστοιχων νέων μεθόδων λειτουργίας (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο).  
γ)  Κοινωνική ανάπτυξη με την προώθηση, χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών κοινωφελούς σκοπού προς τους πολίτες.  
δ) Κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού με την ανάπτυξη 

δράσεων κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας που απευθύνονται κυρίως σε 
μειονεκτικές ομάδες ατόμων  

 
1.3.2. Τουρισμός 
 
Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της οικονομίας της Κρήτης και συγκεντρώνει το 
25% των ιδιωτικών τουριστικών υποδομών της χώρας. Γενικά παρουσιάζει μια ικανοποιητική απόδοση τα τελευταία 
χρόνια παρά το γεγονός ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν παρουσιάζουν πάντα το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Τα 
τουριστικά προϊόντα της Κρήτης εξακολουθούν να κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού.  
 
Συνεπώς, ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού που διαμορφώνουν οι δραστικές μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και απαιτητικοί, η βασική σύνθεση των τουριστικών προϊόντων της Κρήτης μεταβάλλεται με 
αργούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί αυτοί δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διατήρηση του περιφερειακού εισοδήματος από τον 
τουρισμό και το μερίδιο της Κρήτης στην τουριστική αγορά, εάν δεν αναληφθούν δράσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών 
και εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων της. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση δομείται η στρατηγική για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Κρήτης. 
 
Υπό το πρίσμα αυτό οι βασικές επιδιώξεις του προγράμματος, οι οποίες εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες του Εθνικού 
προγράμματος Ανταγωνιστικότητας είναι οι παρακάτω: 

 Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 Ο εμπλουτισμός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος,  
− με την ανάπτυξη ειδικών υποδομών που μπορούν να διαφοροποιήσουν την ανάπτυξη νέων τουριστικών 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που στηρίζονται στην αξιοποίηση καινοτομιών και τεχνολογιών 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, με την συμβολή και των ερευνητικών ιδρυμάτων της 
Κρήτης (ιατρικός τουρισμός, θαλάσσια πάρκα, τηλεεργασία κλπ.) 

− με τη δημιουργία νέων καταλυμάτων ειδικής μορφής  
− Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης και 

ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης  
 Η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Κρήτης  
 Η μείωση της εποχικότητας  

 
1.3.3. Περιβάλλον 
 
Η στρατηγική για το περιβάλλον στο πλαίσιο του ΠΕΠ διαμορφώνεται έτσι ώστε να είναι συμβατή με την αντίστοιχη 
Ευρωπαϊκή-Εθνική Πολιτική και να λειτουργεί προσθετικά και συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις 
χρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και από αμιγώς Εθνικούς Πόρους. 
 
Βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2000 – 2006 είναι να εναρμονιστεί η Περιφέρεια όπως και η χώρα με την 
Κοινοτική Νομοθεσία (οδηγίες 271/91 για τα υγρά απόβλητα, 689/91 για τα επικίνδυνα απορρίμματα, 31/99 για τους 
ΧΥΤΑ, 442/75 όπως έχει τροποποιηθεί με την 156/91 για τα  στερεά απόβλητα και την οδηγία 60/2000/EE για την 
πολιτική των υδάτων) και τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. Η σχετική παρέμβαση αφορά 
τόσο την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά όσο και το δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά 
συγκροτήματα. 
 
Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών θα στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη εθνική περιβαλλοντική πολιτική, η οποία 
θα έχει σαν πρακτική εφαρμογή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». 
 
Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατ εξοχήν στις περιβαλλοντικές και βιομηχανικές υποδομές καθώς και στις υποδομές 
μεταφορών και ενέργειας. Η συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στις εν λόγω υποδομές θα πρέπει ως εκ τούτου να 
αντανακλά την εφαρμογή της ως άνω αρχής. 
 
Ως προς την  εφαρμογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ (Πτηνά) και 92/43/ΕΟΚ ειδικότερα δε σε ότι αφορά τα έργα που θα 
μπορούσαν  να  επηρεάσουν σημαντικά περιοχές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο NATURA 2000 δεδομένου ότι 
ο σχετικός κατάλογος των περιοχών αυτών έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, οι εθνικές αρχές δεσμεύονται να μην 
επιτρέψουν την υποβάθμιση της κατάστασης των εν λόγω περιοχών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παρεμβάσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων. Επίσης οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν 
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λάβει ώστε να αποφευχθεί  η υποβάθμιση των περιοχών που χρήζουν προστασίας κατά την ένταξη και εκτέλεση των 
σχετικών έργων.  
 
Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα χρηματοδοτηθούν, θα εντάσσονται στο εγκεκριμμένο σχέδιο 
διαχείρισης των απορριμάτων στην Κρήτη (στα πλαίσια και του Εθνικού Σχεδιασμού) και θα περιλαμβάνουν και τον 
αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Θα δοθεί προτεραιότητα στο «κλείσιμο» και στην αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ), ανάλογα με την ωριμότητα. 
 
Οι δομές λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, κλπ) θα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού και της μελέτης του έργου. Η εξασφάλιση λειτουργίας του έργου 
θα είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής του.  
 
1.3.4. Αστική ανάπτυξη 
 
Οι αστικές περιοχές συγκεντρώνονται στο Βόρειο τμήμα του νησιού και συνυπάρχουν χωρικά με τις ανεπτυγμένες 
τουριστικά ζώνες και τις βασικές πύλες εισόδου – εξόδου της  Περιφέρειας. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της βόρειας 
αστικής – τουριστικής ζώνης είναι τα φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε αντίθεση με την 
ενδοχώρα και νότια αγροτουριστική ζώνη  που χαρακτηρίζεται από τη διασπορά πληθυσμού και δραστηριοτήτων. 
 
Λόγω της χωρικής συνύπαρξης των αστικών περιοχών με τις τουριστικές περιοχές υπάρχει αναπόφευκτη σύζευξη των 
παρεμβάσεων για δημιουργία υποδομών αλλά και προστασίας και ανάδειξης του φυσικού – πολιτισμικού και ιστορικού 
περιβάλλοντος, στο πλαίσιο στρατηγικής για τον τουρισμό και την αστική ανάπτυξη. 
 
Για την αστική ανάπτυξη σχεδιάζονται δράσεις που έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και αφορούν σαφώς οριοθετημένες 
ζώνες, σε μειονεκτικές – προβληματικές περιοχές αστικών κέντρων με ιδιαίτερα προβλήματα υποβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος και συγκέντρωσης κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
 
Σ’ αυτό τον τύπο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της εικόνας της πόλης 
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε επιλεγμένες ζώνες αστικών κέντρων. 
 
1.3.5. Ανάπτυξη της υπαίθρου 
 
Στην Περιφέρεια Κρήτης ο Πρωτογενής Τομέας και ειδικότερα η γεωργία έχει σημαντική θέση ως οικονομική 
δραστηριότητα. Η ανάπτυξη και η βελτίωση του Πρωτογενή Τομέα αποτελεί τον κυριότερο μοχλό για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. 
 
Το μέγεθος, η παραγωγή αλλά και η παραγωγικότητα του τομέα παρουσιάζουν στασιμότητα. Η ανταγωνιστικότητα των 
γεωργικών προϊόντων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αφενός λόγω ελλιπούς συστήματος τυποποίησης, προώθησης, 
υψηλού κόστους μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων προς τις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού, και αφετέρου της 
ανεπαρκούς κλιμάκωσης της παραγωγής κατά την διάρκεια του έτους, της υποβαθμισμένης ποιότητας αρκετών 
προϊόντων λόγω ελλιπών αρδεύσεων. Παράλληλα η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων επηρεάζεται αρνητικά 
από την πτωτική τάση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα. 
 
Οι δημόσιες επενδύσεις αφορούν κυρίως έργα αξιοποίησης του νερού χωρίς όμως να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες που σε 
αρδευτικά έργα στην Κρήτη εξακολουθούν να είναι σημαντικές, δεδομένου ότι οι βροχοπτώσεις είναι χαμηλές και το 
φαινόμενο της λειψυδρίας τα τελευταία χρόνια είναι εντονότατο. 
 
Η έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθεί να είναι μικρή και αυτό αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική 
αδυναμία του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας. Η απασχόληση στον Πρωτογενή Τομέα είναι φθίνουσα, ενώ η ηλικιακή 
διάρθρωση των απασχολουμένων στη γεωργία είναι προβληματική. Η συμμετοχή των απασχολουμένων με ηλικία άνω 
των 45 ετών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια η μείωση του αγροτικού εισοδήματος είναι εμφανής. 
 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι σημαντικές όπως, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η διάβρωση των εδαφών, η 
εγκατάλειψη εκτάσεων γεωργικής γης και η μετατροπή τους σε βοσκότοπους. Από την εντατικοποίηση της γεωργίας 
προβλήματα παρουσιάζονται από την εντατική χρήση των χημικών μέσων (Φάρμακα – λιπάσματα), των μηχανικών 
μέσων, αλλά και την μη ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 
Ο βαθμός εισαγωγής της καινοτομίας στην γεωργία, που αποτελεί βασικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της, 
είναι χαμηλός με βασική αιτία το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των γεωργών, την απουσία μηχανισμών προώθησης της 
καινοτομίας και τεχνικής υποστήριξης του αγρότη, καθώς και την απουσία μεγάλων γεωργικών επιχειρήσεων. 
 
Στον τομέα της αλιείας η Περιφέρεια αντιμετωπίζει προβλήματα που εντοπίζονται και στην έλλειψη υποδομών 
(κατασκευή και βελτίωση υπαρχόντων αλιευτικών καταφυγίων). 
 
Μετά την μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας στον Πρωτογενή 
Τομέα είναι: 
 
α) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και ειδικότερα: 

•  Η βελτίωση της ποιότητας γεωργικών και μεταποιημένων προϊόντων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
της αγοράς. 



 
  

 10

•  Η αύξηση της παραγωγικότητας. 
•  Η παραγωγή προϊόντων με αυξημένη ζήτηση (προϊόντα ΠΟΠ, βιολογικά, ΠΓΕ). 

 
β) Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, η διατήρηση του περιβάλλοντος,  
    του κοινωνικού ιστού στον αγροτικό χώρο και ειδικότερα: 

•  Η ενθάρρυνση επενδύσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικών εισοδημάτων στα πλαίσια μιας 
ολοκληρωμένης παρέμβασης. 

•  Η προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με έμφαση το νερό, σε συμφωνία με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 60/2000/ΕΕ 

•  Η ολοκληρωμένη και ενδογενής ανάπτυξη ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών. 
•  Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης στον αγροτικό χώρο καθώς και η βελτίωση του 

επιπέδου της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 
•  Η συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών ιδιαίτερα σε αγροτικές Περιοχές όπου παρατηρείται επιδείνωση 

της ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού. 
 
1.3.6. Επικοινωνίες - μεταφορές 
 
Στον τομέα των επικοινωνιών η Κρήτη παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της 
τηλεπικοινωνιακής της υποδομής, της υφισταμένης τεχνολογικής υποστήριξης (μέσα από τη δημόσια και ιδιωτική 
πρωτοβουλία) και διεκδικεί σημαντικό ρόλο ως τηλεπικοινωνιακό κέντρο διασύνδεσης της Ε.Ε. με την Ν.Α. Μεσόγειο. 
 
H στρατηγική της Κρήτης στον τομέα των Μεταφορών και η οποία στηρίζεται στα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα: 

• Αποτελεί τη νοτιότερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και τη Νότια Πύλη προς και από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο. 
• Διαθέτει μοναδική στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων και στην τομή ναυτιλιακών και εμπορικών 

γραμμών της Μεσογείου. 
• Λόγω θέσεως, είναι ιδιαίτερα ευπαθής στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 
• Έχει υποδομές μεταφορών που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται υπό συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό και 

μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις ζήτησης μεταφορών. 
 
1.4.  Άξονες Προτεραιότητας 
 
Σε αντιστοιχία με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης, διατυπώνονται οι εξής βασικοί άξονες 
προτεραιότητας του νέου Περιφερειακού Προγράμματος (ΠΕΠ 2000-2006) της Περιφέρειας Κρήτης 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Άξονας 1 Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, προώθηση της καινοτομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

 

Άξονας 2 Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριριφερειακών ανισότητων 

 

Άξονας 3 Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου διαμετακόμισης. 

 

Άξονας 4 Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 

Άξονας 5 Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών. 

 

Άξονας 6 Προώθηση της Απασχόλησης – Παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση. 

 

Άξονας 7 Τεχνική Βοήθεια 

 
Ο Κεντρικός Ρόλος της Περιφέρειας ενισχύεται ιδιαίτερα από τους άξονες προτεραιότητας 1 και 3 με ενίσχυση της 
«Εξωστρέφειας της Περιφέρειας» μέσα από βελτίωση των πυλών εισόδου – εξόδου, προώθηση της καινοτομίας και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. 
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Η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος ενισχύονται από τους άξονες 2, 4 και 5 με δράσεις που 
αφορούν «Αστική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της Υπαίθρου» και αποσκοπούν στη βελτίωση της «συνοχής στο εσωτερικό της 
Περιφέρειας», την «μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» και την ενίσχυση «της ιδιαίτερης διακριτής εικόνας» της 
Περιφέρειας μέσα από την ανάδειξη και προστασία του φυσικού – ιστορικού – πολιτισμικού της περιβάλλοντος. 
 
Οι παρεμβάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν αυτόνομο άξονα προτεραιότητας (άξονας 6) με κύριους στόχους 
την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, την προώθηση ίσων ευκαιριών και την 
ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Ειδικές δράσεις προβλέπονται και στους άξονες 4 και 5 για την αστική 
ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
Για την επίτευξη των στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προβλέπονται 
συγκεκριμένα μέτρα, μέσα στα οποία θα ενταχθούν ανάλογα έργα, έτσι ώστε, να δομηθεί ένα συνεκτικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα και δράσεις του  Εθνικού Σκέλους 
του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών θα επιτύχουν την ζητούμενη αναπτυξιακή προώθηση της Περιφέρειας, στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών καθώς και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών 
μειονεκτικών προβληματικών περιοχών της υπαίθρου. 
 
Άξονας 1  :   Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, 

προώθηση της καινοτομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
 
 Μέτρο 1  -  Εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές. 

Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών (κτιριακές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός) των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπα στις μόνιμες εγκαταστάσεις των. 
 
Μέτρο 2  -  Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, προώθηση της καινοτομίας. 
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση του Περιφερειακού συστήματος καινοτομίας γεφυρώνοντας το χάσμα που υπάρχει 
μεταξύ των επιχειρήσεων της Κρήτης και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και προσελκύοντας επενδύσεις εντάσεως 
τεχνολογίας και γνώσης. 
 
Μέτρο 3  -  Tεχνολογική αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα. 
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης με την παροχή δέσμης 
κινήτρων τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. 
 
Μέτρο 4   -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 
Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, που θα εξασφαλίσουν την διατήρηση του Περιφερειακού 
εισοδήματος, που προέρχεται από τον τουρισμό, μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων, δεδομένου ότι η Κρήτη κατέχει σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο της τουριστικής αγοράς, κυρίως των 
Ευρωπαίων επισκεπτών. (Κατά συνέπεια, βασικός στόχος του μέτρου είναι η διατήρηση του επιπέδου της απασχόλησης 
και η περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης θέσεων υψηλών δεξιοτήτων και εξειδικεύσεων). 
 
Μέτρο 5  -  Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, για την προώθηση εφαρμογών τηλεματικής ιδιαίτερα στον 
τομέα της δημόσιας διοίκησης, του πολιτισμού, της υγείας, της τηλεεργασίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 
Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

 
Μέτρο 1 - Διαχείριση στερεών, υγρών και βεβαρημένων αποβλήτων και ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης. 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση και συμπλήρωση των έργων που αφορούν την διαχείριση των στερεών και 
υγρών αποβλήτων στο νησί για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
στις περιοχές επέμβασης. Στο πλαίσιο του μέτρου θα χρηματοδοτηθεί και η αντικατάσταση – επέκταση δικτύων 
ύδρευσης. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα εστιάζονται κατά 
προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ. 
 
Μέτρο 2 - Yποδομές μεταφορών. 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση του δικτύου μεταφορών της Περιφέρειας, για τη στήριξη των παραγωγικών 
τομέων της οικονομίας της, την μείωση του χρόνου μετακίνησης και διακίνησης των εμπορευμάτων, και την αύξηση της 
ασφάλειας για τους χρήστες  του μεταφορικού δικτύου. 
 
Μέτρο 3 - Υποδομές και εξοπλισμός στην εκπαίδευση. 
Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών σε κτίρια και εξοπλισμό στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης που δεν έχουν καλυφθεί 
κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 
 
Μέτρο 4 - Ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής – ιστορικής κληρονομιάς. 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού που 
θα οδηγήσει στην ανάδειξή του ως κέντρου πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος 
τουριστικών ομάδων υψηλότερου μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου για την Κρήτη και την ανάπτυξη υπηρεσιών 
και προϊόντων υψηλότερης ποιότητας. 
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Άξονας 3 : Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου  διαμετακόμισης 
 
Μέτρο 1 - Υποδομές μεταφορών 
Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των βασικών λιμανιών της Περιφέρειας, που αποτελούν και τις βασικές πύλες 
εισόδου – εξόδου, για την χρήση τους ως κόμβου διαμετακόμισης τόσο των παραγόμενων προϊόντων στην Περιφέρεια, 
αλλά και προϊόντων που διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Μέτρο 2 - Ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής.  
Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της εμπορικής υποδομής και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας και η 
ανάδειξη της Κρήτης ως κόμβου διαμετακόμισης. 
 

Άξονας 4 :  Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα 
 
Μέτρο 1 - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας. 
 
Μέτρο 2 - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 
Στόχος του μέτρου είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του αισθητικού και 
κυκλοφοριακού περιβάλλοντος των αστικών κέντρων καθώς και η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών 
Υγείας – Πρόνοιας και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος των υπηρεσιών υγείας. 
 
Μέτρο 3 - Διαμόρφωση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και δικτύων. 
Το μέτρο στοχεύει στην δημιουργία προϋποθέσεων για την οργανωμένη εγκατάσταση των ΜΜΕ και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, την άρση των συγκρούσεων χρήσεων γης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία 
προϋποθέσεων για την αποτελεσματική προώθηση των Κρητικών Προϊόντων. 
 
Μέτρο 4 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΤΠΑ. 
Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών αστικών κέντρων με χρηματοδότηση 
ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. 
 
Μέτρο 5 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΚΤ. 
Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών αστικών κέντρων με χρηματοδότηση 
ολοκληρωμένων δράσεων υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. 
 

Άξονας 5  :  Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών. 
 
Μέτρο 1 - Επεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικής γης – υποδομές. 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της περιφέρειας για την 
αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη χρήση του και λοιπών υποδομών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
 
Μέτρο 2 - Δασικά μέτρα. 
Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η αποκατάσταση φυσικού τοπίου και η 
αειφόρος διαχείριση των δασών. 
 
Μέτρο 3 - Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου 
καθώς και την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων. 
Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και 
η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων. 
 
Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.  
Στόχοι του μέτρου είναι η βελτίωση και ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής, η μείωση του κόστους παραγωγής, η 
διατήρηση  και ενίσχυση ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, η ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η διατήρηση – δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης, η 
διατήρηση και προώθηση καλλιεργητικών συστημάτων χαμηλών εισροών, η διαφύλαξη και προώθηση της αειφόρου 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και τέλος η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προώθηση ίσων ευκαιριών για τους άνδρες 
και τις γυναίκες, ιδίως μέσω της στήριξης σχεδίων που προωθούνται και υλοποιούνται από γυναίκες. 
 
Μέτρο 5 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών (ολοκληρωμένα σχέδια). 
Στόχος του μέτρου είναι η εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων αγροτικών 
περιοχών και η προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του περιβάλλοντος και των πόρων της υπαίθρου, για εξασφάλιση 
βιωσιμότητας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
 
Μέτρο 6 - Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα 
ορεινά κέντρα στα πλαίσια του μέτρου 5.5 (ολοκληρωμένα σχέδια) 
Στόχοι του μέτρου είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με την επίτευξη αστικού επιπέδου 
ζωής για τον τοπικό πληθυσμό, η δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης και η προβολή και ανάδειξη 
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του πολιτιστικού πλούτου σε επιλεγμένες αγροτικές περιοχές. Παράλληλα με την άρση της απομόνωσης και 
περιθωριοποίησης των ορεινών ζωνών και ενοποίησης τους με τον υπόλοιπο γεωγραφικό και οικονομικό χώρο της 
Περιφέρειας θα γίνει προσπάθεια ανάσχεσης των φθινουσών πληθυσμιακών τάσεων και αλλοιώσεων. Το μέτρο θα 
εφαρμοσθεί σε ειδικές ζώνες όπου θα εφαρμοσθούν ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. 
 
Μέτρο 7 - Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα 
ορεινά κέντρα. 
Οι στόχοι του παρόντος μέτρου συγκλίνουν με αυτούς του μέτρου 6. 
 
Μέτρο 8 - Υποδομές αλιείας. 
Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των αλιέων και αλιευτικών σκαφών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
αλιέων και η διευκόλυνση στην διακίνηση αλιευτικών προϊόντων και εφοδίων. 
 
Μέτρο 9 - Εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.  
Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της απασχόλησης του συνόλου του ενεργού πληθυσμού, η αύξηση του τοπικού 
εισοδήματος, η ανάσχεση των φθινουσών πληθυσμιακών τάσεων και αλλοιώσεων και η ανάπτυξη νέων τουριστικών 
προορισμών. 
 
Μέτρο 10 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών – ΕΚΤ. 
Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης στις παραπάνω αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 
 

Άξονας 6   :   Προώθηση της Απασχόλησης – Παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση. 
  
Μέτρο 1 - Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών. 
Το μέτρο στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης ιδίως στις γυναίκες με την δημιουργία κατάλληλων 
υποστηρικτικών μηχανισμών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, κλπ) 
 
Μέτρο 2  -  Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. 
Το μέτρο αποσκοπεί στην βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και των προσόντων των εργαζομένων σε τομείς που 
είναι άμεσα συνδεδεμένοι με δράσεις και έργα του ΠΕΠ. 
 
Μέτρο 3  -  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης. 
Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπική 
κλίμακα. 
 

Άξονας 7    :   Τεχνική Βοήθεια 
 
Στόχος του άξονα είναι η : 

 Υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος 
 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, ωφελούμενοι κλπ) 

 
Προβλέπεται η υλοποίηση ενεγειών όπως : 
 Μελέτες εφαρμογής  
 Προβολή, δημοσιότητα, ενημέρωση 
 Διαχείριση, αξιολόγηση του προγράμματος 
 Σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης 
 Κατάρτιση, επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση και διαχείριση 
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22..  ΤΤεεχχννιικκάά  ΔΔεελλττίίαα  ΜΜέέττρρωωνν  ααννάά  ΆΆξξοονναα
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  11  
ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ωωςς  εερρεευυννηηττιικκοούύ  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκοούύ  ππόόλλοουυ  σσττηηνν  ΝΝ..ΑΑ..  ΜΜεεσσόόγγεειιοο,,  ππρροοώώθθηησσηη  

ττηηςς  κκααιιννοοττοομμίίααςς  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  
 

 

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 105.458.943 

Δημόσια Δαπάνη 56.678.943 

Ιδιωτική Συμμετοχή 48.780.000 

Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ) 44.618.993 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  8.14 % 

 
 
Στόχοι του Άξονα είναι : 
• H ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας της Περιφέρειας αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα 

της συγκέντρωσης και δραστηριοποίησης σημαντικού αριθμού πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και 
ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Κρήτη. 

• Η ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας τόσο προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης των 
επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας (διεύρυνση παραγωγικής βάσης της Κρήτης) όσο και προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς 
κλάδους και τομείς. 

• Η προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και γενικότερα των εφαρμογών τηλεματικής ως μέσο αντιμετώπισης 
βασικών μειονεκτημάτων που οφείλονται στο νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας. 

• Η διατήρηση του περιφερειακού εισοδήματος που δημιουργεί ο τουρισμός μέσω: 
(Α) της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό μέσω του εκσυγχρονισμού και της 
αναβάθμισης των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων και των δομών οργάνωσης των τουριστικών 
επιχειρήσεων. 
 (Β)   του εμπλουτισμού της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος (ανάπτυξης ειδικών προϊόντων τα οποία μπορούν 
να προσελκύσουν ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και να επιφέρουν μείωση της εποχικότητας της 
τουριστικής δραστηριότητας)  

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 
 

ΜΜέέττρροο  11  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  
ΜΜέέττρροο  22  ΕΕξξοοιικκεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεε  ττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  

κκααιιννοοττοομμίίααςς  
ΜΜέέττρροο  33  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  δδεευυττεερροογγεεννήή  

ττοομμέέαα  
ΜΜέέττρροο  44  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ..  

ΜΜέέττρροο  55  ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς..  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 - 334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1 ΜΕΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

36 
 

183 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΥΓΕΙΑ (75%) 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΤΑΚ (25%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 21.100.000  20,01  2,67  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 21.100.000  20,01 37,23 2,67 3,03 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 16.880.000 80,00 % 16,01 29,78 2,14 2,43 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 4.220.000 20,00 % 4,00 7,45 0,53 0,60 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης 
 

Στο τομέα της παραγωγής και προσφοράς τεχνολογίας, η Κρήτη είναι μεταξύ των πιο ισχυρών περιφερειών του Στόχου 1 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 20 χρόνια δυναμικών επενδύσεων του δημοσίου τομέα, η Κρήτη διαθέτει σημαντική 
υποδομή για την παραγωγή έρευνας και τεχνολογίας, με διεθνή αναγνώριση. Το σύστημα παραγωγής και προσφοράς 
τεχνολογίας της Κρήτης διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών τεχνολογιών, και είναι διεθνώς 
ανταγωνιστικό, ειδικά όσον αφορά την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Μάλιστα ορισμένα από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της περιφέρειας όπως το ΙΤΕ και το ΕΛΚΕΘΕ έχουν την δυνατότητα να 
λειτουργούν λαμβάνοντας λιγότερο από το 20% της χρηματοδότησης τους από το Ελληνικό Κράτος. Ικανοποιητική είναι η 
κινητικότητα και η ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού (ερευνητές, εκπαιδευόμενοι) μεταξύ ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τεχνολογικές δυνατότητες σ’ ένα ευρύ φάσμα κυρίως νέων τεχνολογιών. Προωθούνται 
συνεργασίες με εταιρίες τηλεπικοινωνιών για εισαγωγή νέων πρωτοκόλλων, με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης για 
έλεγχο ποιότητας τροφίμων κλπ. Υπάρχουν περιοχές της ιατρικής έρευνας με σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές 
τεχνολογικής αξιοποίησης όπως είναι αυτές της οφθαλμολογίας, της κρητικής δίαιτας και διατροφής καθώς και της 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα στους τομείς του βιομηχανικού αυτοματισμού, εφαρμογών πληροφορικής, υλικών, ενέργειας, βιοχημικής 
μηχανικής περιβαλλοντικής μηχανικής και βιομηχανικής ασφάλειας, μηχανικής ορυκτών πόρων, διαχείρισης καινοτομίας, 
μάρκετινγκ και διοίκησης επιχειρήσεων. Tο ΤΕΙ Ηρακλείου με το παράρτημα  του στα Χανιά επέδειξε σημαντική δράση 
στην έρευνα και τις εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προσφέρει 
σύγχρονη εκπαίδευση σε τομείς με σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Όμως για την εύρυθμη λειτουργία όλων των ιδρυμάτων –ακαδημαϊκών και ερευνητικών- απαιτείται η ενίσχυση τους σε 
υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό για την καλύτερη στήριξη του έργου τους 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν τόσο την υποδομή ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όσο και Ερευνητικών Κέντρων πού δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, με έμφαση σε δράσεις που 
ενισχύουν την εξωστρέφεια και την εμβέλεια των ιδρυμάτων αυτών στην ΝΑ Μεσόγειο. 
 
Παράλληλα προβλέπεται να διατεθούν πόροι για την συμπλήρωση τόσο του λειτουργικού όσο και του εργαστηριακού τους 
εξοπλισμού. 
 
Με την υλοποίηση του το μέτρο, ενισχύει σημαντικά τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης ενώ συμβάλλει 
ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου του άξονα που είναι η ενίσχυση του ρόλου της Κρήτης στην Ν.Α. Μεσόγειο και η 
προώθηση της καινοτομίας. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου 
 
Κατά προτεραιότητα θα επιδιωχθεί : 

 Η ολοκλήρωση των υποδομών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη 
 Η συμπλήρωση της Υποδομής των Ερευνητικών Φορέων 
 Η βελτίωση του εξοπλισμού τους 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Στο μέτρο θα περιληφθούν πράξεις που ενδεικτικά μπορεί να είναι : 

 Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων-συμπλήρωση υποδομών 
που χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ ΚΠΣ  

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
 Κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης (βιολογικοί καθαρισμοί–ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ)  
 Προσαρμογή και λειτουργία υπάρχοντος εξοπλισμού σε νέες εγκαταστάσεις 
 Δημιουργία δομών και υποδομών που προάγουν την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα, την ποιότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Υποδομές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ερευνητικών 
κέντρων (τ.μ. νέων κτιρίων) 

- 40% ισοδύναμο 
φυσικού αντικειμένου 3.000 τ.μ 

    
    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    
Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 

κατά την υλοποίηση - - 167 

Αύξηση δυναμικότητας 
εκπαιδευτικών – ερευνητικών 
υποδομών (% υποδομών από 

ΠΕΠ – Β’ ΚΠΣ) 

5.700 τ.μ. 
(από ΠΕΠ – Β’ ΚΠΣ) - 53% 

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 
απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση 
- - 

 
119 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 
 

     
ΜΕΤΡΟ 1.1 

 

         

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική  συμμετοχή  Συμμετοχή  του Κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

       

 
2001 

 
36-183 2.966.083 2.966.083 2.224.562 2.224.562 741.521 741.521  

 
2002 

 
36-183 3.746.745 3.746.745 2.810.059 2.810.059 936.686 936.686  

 
2003 

 
36-183 3.506.345 3.506.345 2.629.759 2.629.759 876.586 876.586  

 
2004 

 
36-183 3.731.217 3.731.217 2.798.413 2.798.413 932.804 932.804  

 
2005 

 
36-183 3.716.867 3.716.867 2.984.464 2.984.464 732.403 732.403  

 
2006 

 
36-183 3.432.743 3.432.743 3.432.743 3.432.743 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ  21.100.000 21.100.000 16.880.000 16.880.000 4.220.000 4.220.000   
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης) 
 Τα ερευνητικά Ιδρύματα – κέντρα που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη (ΕΛΚΕΘΕ, ΜΑΙΧ, ΙΤΕ, ΕΘΙΑΓΕ) 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 - 334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

1.2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 



 
  

 22

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2 ΜΕΤΡΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΌΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΜΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

182 
 
 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 8.778.943  8,32  1,11  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 4.778.943  4,53 8,43 0,61 0,69 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 3.203.993 67.04 % 3,04 5,65 0,41 0,46 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1.574.950 32.96 % 1,49 2,78 0,20 0,23 
Ιδιωτική Συμμετοχή 4.000.000  3,79  0,50  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
 
Η Κρήτη παρουσιάζει ένα διπλό πρόσωπο σχετικά με την καινοτομία. Έχοντας αξιοποιήσει τις δυναμικές σχετικές 
επενδύσεις του δημόσιου τομέα τα τελευταία 15 χρόνια, υπερτερεί σαφώς άλλων περιφερειών της χώρας ,ενώ ανήκει στις 
πιο ισχυρές τεχνολογικά περιφέρειες του Στόχου 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική υποδομή, ανθρώπινο 
δυναμικό και παραγωγή Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ στο εξής) με διεθνή αναγνώριση. Διαπιστώνεται 
ικανοποιητική κινητικότητα και ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού (ερευνητές, εκπαιδευόμενοι) μεταξύ τοπικών και 
διεθνών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, καθώς και συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων ιδιαίτερα στους τομείς 
της από κοινού ανάληψης ερευνητικών προγραμμάτων. 

 
Το άλλο πρόσωπο είναι η σημαντική υστέρηση στο βαθμό διείσδυσης της καινοτομίας στην παραγωγή αλλά και στην 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ερευνητών. Το  γεγονός συναρτάται αφενός με το επίπεδο εκπαίδευσης του 
ενεργού πληθυσμού που είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον μ.ό. της χώρας και τα βασικά χαρακτηριστικά των ισχυρών 
τομέων της οικονομίας της Κρήτης που δημιουργούν  νοοτροπίες επανάπαυσης λόγω των σαφών πλεονεκτημάτων 
εκκίνησής τους  (αφού μέχρι σήμερα έχουν επιτρέψει στον πληθυσμό την εξασφάλιση σχετικά ικανοποιητικού κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. και χαμηλών επιπέδων ανεργίας), αφετέρου με προβλήματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, με την 
έως πρόσφατα ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου για τεχνοβλαστούς, δομών που εξασφαλίζουν τους επενδυτές, κλπ. Έτσι 
δεν έχει δημιουργηθεί το  συλλογικό επιχειρηματικό πνεύμα που εκλαμβάνει την καινοτομία ως από τις σημαντικότερες 
παραμέτρους προόδου των επιχειρήσεων, που στο πλαίσιο της νέας οικονομίας μετατρέπεται σε βασική παράμετρο 
επιβίωσης ακόμα και των πολύ μικρών και παραδοσιακών επιχειρήσεων.  

  Κύρια πλεονεκτήματα της Περιφέρειας είναι: 
o ο Tεχνολογικός της δυναμισμός που είναι ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο 
o το ειδικευμένο προσωπικό με διεθνή αναγνώριση και θετική στάση για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα  
o η ικανοποιητική κινητικότητα και ανταλλαγή προσωπικού- πληροφοριών μεταξύ τοπικών και διεθνών 

ερευνητικών κέντρων  
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o η ύπαρξη υψηλής ποιότητας Ινστιτούτων εφαρμογών  
o η προώθηση ίδρυσης εργαστηρίων που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και υποστήριξη στον 

δευτερογενή τομέα της περιφέρειας 
o  η ύπαρξη προγραμμάτων σε εξέλιξη για τοποθέτηση εκπαιδευομένων ερευνητών στο Βιομηχανικό 

τομέα   
o το εκφρασμένο ενδιαφέρον ερευνητών για spin-offs. 
 

  Κύρια μειονεκτήματα θεωρούνται: 
 το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ενεργού πληθυσμού, 
 ο μικρός αριθμός στελεχών  Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 
 ο μικρός αριθμός εταιρειών τεχνολογικής βάσης,  
 η περιορισμένη ζήτηση από τον τοπικό ιδιωτικό τομέα των παρεχόμενων τεχνολογικών 

υπηρεσιών και δυνατοτήτων,  
 οι ελλειπείς και αδύναμες ενδιάμεσες δομές για την προώθηση της Καινοτομίας στην 

Περιφέρεια,  
 η περιορισμένη τεχνολογική υποστήριξη των εταιρειών μεταποίησης τροφίμων,  
 η έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων Διαχείρισης Πνευματικής ιδιοκτησίας,  
 η απουσία ξένων επενδύσεων που αποδίδεται και στην  ελλειπή πληροφόρηση για τις 

υπάρχουσες δυνατότητες,  
 ο περιορισμένος αριθμός επενδυτών στους τομείς υψηλής τεχνολογίας  
  ο περιορισμένος αριθμός Spin-offs μέχρι σήμερα. 

  Κυριότερες απειλές: 
o η πολύ χαμηλή επίπτωση του περιφερειακού συστήματος ΕΤΑ στην τοπική οικονομία, 
o Ο αργός ρυθμός συνειδητοποίησης των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και των απαιτούμενων για 

την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλαγών στη νοοτροπία και πρακτική τους σχετικά με την καινοτομία 
o  η ανεπαρκής ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στο χώρο της ΕΤΑ που γεννά κινδύνους όπως 

την πιθανότητα αποδυνάμωσης του Τεχνολογικού Πάρκου,  
o τα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικού κινδύνου στην περιφέρεια.  

 
  Οι  κύριες ευκαιρίες (πολλές από αυτές συνυφασμένες με το ΚΠΣ 2000-2006): 

 η οικονομική υποστήριξη για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας στην περιφέρεια 
 τα διαθέσιμα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και για την προώθηση της καινοτομίας (ΕΠΑΝ, 

Γ΄ΠΕΠ Κρητης),  
 η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με το νέο θεσμικό πλαίσιο και σχετικές αναμενόμενες 

δράσεις (Π.Δ. 17/2001, ΕΠΑΝ),  
 η ενίσχυση των δομών υποστήριξης των ΜΜΕ (ΕΠΑΝ, Γ΄ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, one stop shops N.A. 

κλπ)  
 οι ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων έργων που συνδέουν τουρισμό και υψηλής τεχνολογικής 

ποιότητας υπηρεσίες,  
 οι δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία στην πρωτογενή παραγωγή    
 η ικανότητα του συστήματος προσφοράς τεχνολογίας στην υποστήριξη της δημιουργίας 

επιχειρήσεων νέας Τεχνολογίας υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις  
 το έμπρακτο ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών και πολυεθνικών για ερευνητικά αποτελέσματα που 

παράγονται στην Κρήτη 
 

• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει δράσεις ενίσχυσης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που θα υλοποιηθούν από 
κοινοπραξίες επιχειρηματιών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και δράσεις ενσωμάτωσης καινοτομιών και 
τεχνολογικών αποτελεσμάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.  
 
Οι δράσεις είναι απόλυτα συνυσφασμένες με τον στόχο του μέτρου που είναι η ενίσχυση του Περιφερειακού συστήματος 
καινοτομίας αφενός με τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων της Κρήτης και των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αφετέρου με την προσέλκυση νέων επενδύσεων εντάσεως τεχνολογίας και γνώσης. Προφανής 
και η συνάφεια με τους αντίστοιχους στόχους του άξονα αφού όλες οι δράσεις είτε άμεσα είτε συνοδευτικά ενισχύουν τις 
δυνατότητες των επιχειρήσεων για ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων προς βελτίωση της απόδοσής τους,  την 
επιχειρηματική δικτύωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου  δυναμικού. Επί πλέον είναι άμεσα συμπληρωματικές των 
αντίστοιχων μέτρων του ΕΠΑΝ, ενώ υποστηρίζονται και από άλλα μέτρα του ΠΕΠ Κρήτης ιδίως το 1.3 
 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου. 
 
Ως πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται οι δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας που θα υλοποιηθούν από κοινοπραξίες 
επιχειρηματιών και ερευνητικών ιδρυμάτων εφόσον αφενός υποστηρίζοντας τις κοινοπραξίες ερευνητικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων για την παραγωγή αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας γεφυρώνουν στην πράξη το μεταξύ τους χάσμα, 
αφετέρου τονίζουν προς τον παραγωγικό κόσμο (και με την αξιοποίηση των δράσεων δημοσιότητας του ΠΕΠ στην κοινή 
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γνώμη), την έμφαση που πρέπει να δίδεται στο πλαίσιο της νέας οικονομίας σε επενδύσεις στην παραγωγή γνώσης για τη 
βελτίωση των επιδόσεων.  
 
Ακολουθούν οι δράσεις ενσωμάτωσης καινοτομιών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία και οι 
δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης τα οποία συνδυάζουν έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
καθώς και ενέργειες διάχυσης νέων διεργασιών, προϊόντων ή και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα των παραγωγικών 
φορέων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει τις παρακάτω κατηγορίες έργων και δράσεων: 
 
Δράση 1 Ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν με συνεργασία των Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ερευνητικών ιδρυμάτων και 
των επιχειρήσεων της Κρήτης για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών 
αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. (Ερευνητικές Κοινοπραξίες) (συμπληρωματική του 
μέτρου 4.5 του ΕΠΑΝ) 
 
Δράση 2  Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε νέες Επιχείρισεις που ξεκινούν την 
παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητας (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) (συμπληρωματική του μέτρου 4.3 του ΕΠΑΝ) 
 
Δράση 3 Υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης. Ως Επιδεικτικά ορίζονται τα έργα που αποσκοπούν στην εφαρμογή νέων 
τεχνικών, διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία έχει ως επί το πλείστον ολοκληρωθεί το στάδιο έρευνας ή 
σε νέες εφαρμογές καθιερωμένων τεχνικών, διεργασιών και προϊόντων. Κύριος σκοπός των έργων είναι η εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών ή διαδικασιών που έχουν δοκιμασθεί επιτυχώς στο εξωτερικό ή σε άλλους κλάδους, με στόχο τη 
δημιουργία υποδομής για περαιτέρω ανάπτυξη και επίδειξη των καινοτομικών μεθοδολογιών/προϊόντων ή υπηρεσιών 
τεκμηριώνοντας την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα τους. (συμπληρωματική του μέτρου 4.3 του ΕΠΑΝ) 

   
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθμός κοινών 
προγραμμάτων εταιρειών-
ερευνητικών κέντρων 

48 ερευνητικά 
προγράμματα στο Β’ ΚΠΣ - 20 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 100 

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

 
- 

 
- 

 
60 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 
 

     
ΜΕΤΡΟ 1.2 

 

                             
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης  
(κωδικός)

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

2000 
 

        

 
2001 

 
 182 1.977.294 988.647 741.485 741.485  247.162 247.162 988.647  

 
2002 

 
 182 1.998.906 1.249.453 937.090 937.090  312.363 312.363 749.453  

 
2003 

 
 182 1.838.246 1.169.123 876.842 876.842  292.281 292.281 669.123  

 
2004 

 
182 1.703.381 959.537 648.576 648.576  310.961 310.961 743.844  

 
2005 

 
182 1.047.483 412.183 0 0  412.183 412.183 635.300  

 
2006 

 
182 213.633 0 0 0  0 0 213.633  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 8.778.943 4.778.943 3.203.993 3.203.993  1.574.950 1.574.950 4.000.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Ειδικότερα : 

 Η δράση ΠΑΒΕΤ-ΝΕ θα υλοποιηθεί με τελικό δικαιούχο την ΓΓΕΤ και με εφαρμογή του Π.Δ. 274/2000 Το 
καθεστώς ενίσχυσης Ν760/1 εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. με στοιχεία 
SG293100/21-12-01 και διαβιβάστηκε στην ΓΓΕΤ με το υπ’ αριθ. 6410/Α/007/4-1-02 έγγραφο της Μόνιμης 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. 

 Η δράση 1 : Ερευνητικές Κοινοπραξίες θα υλοποιηθεί με τελικό δικαιούχο την ΓΓΕΤ. Το νομικό πλαίσιο που θα 
εφαρμοσθεί είναι ο Νόμος 1514/85 και οι τροποποιήσεις του, οι Ν.1733/87, Ν.2741/99, Ν.2843/2000 και τα ΠΔ 
274/2000 και ΠΔ 17/2001. Το καθεστώς ενίσχυσης Ν547/01 έχει εγκριθεί με το έγγρφο με στοιχεία SG (2002) 
D/28200/22-01-2002 της E.E. 

 Η δράση ΠΕΠΕΡ (ΔΡΑΣΗ 3) θα υλοποιηθεί με Τελικό Δικαιούχο την ΓΓΕΤ και με βάση το Π.Δ. 274/2000 και το 
εγκεκριμμένο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.545/2001 

 
Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Η πρόταση μπορεί να 
υποβληθεί για χρηματοδότηση από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. 
Στην δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος 
ο οποίος αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου 
απέναντι στη Περιφέρεια Κρήτης. 

 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

• Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
• Γ.Γ.Ε.Τ. - ΥΠΑΝ 
• Τα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΜΑΙΧ, ΕΘΙΑΓΕ) 

 
Ζ.   ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

• Ν.760/01 για ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 
• Ν.545/01 για ΠΕΠΕΡ 
• Ν.547/01 για Ερευνητικές Κοινοπραξίες 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

1.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3 ΜΕΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΌΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΜΕ   
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

 
161 

 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 22.800.000  21,62  2,89  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 9.100.000  8,63 16,06 1,15 1,31 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΠΤΑ) 7.280.000 80,00 % 6,90 12,84 0,92 1,05 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1.820.000 20,00 % 1,73 3,21 0,23 0,26 
Ιδιωτική Συμμετοχή 13.700.000  12,99  1,74  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 

 
Ο δευτερογενής τομέας είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος παραγωγικός τομέας της Κρήτης, χαρακτηρίζεται από χαμηλούς 
δείκτες συμμετοχής στην απασχόληση και στο προϊόν, και μάλιστα, η συμμετοχή του στο Α.Π.Π. φαίνεται να μειώνεται 
λόγω της μεγαλύτερης αύξησης του αγροτικού και κυρίως του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή ( απασχολεί το 12,5% 
των απασχολουμένων έναντι του 22,5% σε επίπεδο χώρας και έχοντας συμμετοχή 5,3% στο Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν έναντι του 26,9% του Α.Π.Π. σε επίπεδο χώρας). Επιπλέον διαπιστώνεται ελλειπής σύνδεση μεταξύ του 
πρωτογενή και τριτογενή τομέα, με αρνητικές συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας του νησιού και τo επίπεδο ποιότητας 
του συνολικά προσφερομένου προϊόντος. Η διάγνωση των αδυναμιών αυτών εντοπίζεται και στη στοχοθεσία του ΠΕΠ 
Κρήτης 1994-1999 το οποίο χρηματοδότησε με 5,6 δις δρχ 47 επενδυτικά σχέδια  ΜΜΕ και δαπάνησε 6,1 δις για σχετικές 
υποδομές και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες, που δεν έχουν ακόμη αποδώσει στο επιθυμητό επίπεδο.  

Αξίζει να σημειωθεί  ότι η χαμηλότερη διείσδυση της καινοτομίας και των υπολοίπων αρχών της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας παρατηρείται στον σημαντικότερο κλάδο του τομέα, αυτών της μεταποίησης προϊόντων του 
πρωτογενούς τομέα, των οποίων η εν δυνάμει τελική ποιότητα αποτελεί από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της οικονομίας της Κρήτης. Επί πλέον είναι εμφανής η απουσία σύγχρονα οργανωμένων δομών-δικτύων προώθησης  
αυτών των προϊόντων, τόσο προς την εσωτερική του νησιού και της χώρας αγορά, όσο και προς τις  χώρες προέλευσης 
του κυρίου όγκου των επισκεπτών. Έτσι παρόλη την αφύπνιση περί την υπόθεση της Κρητικής Διατροφής, ο 
ενδιαφερόμενος καταναλωτής θα δυσκολευθεί αρκετά να εντοπίσει σημείο πώλησης Κρητικών προϊόντων μεταποίησης 
υψηλής ποιότητας,  που να καλύπτει ολόκληρη την χωρική κλίμακα με  τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαφορές 
τεχνοτροπίας που αυτή συνεπάγεται στην Κρήτη  για κάθε διακριτό διατροφικό προϊόν μεταποίησης. (Αντ’ αυτού οι 
υφιστάμενες  επιχειρήσεις περιορίζονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, έως το  επίπεδο του οικείου νομού και σε λίγες 
περιπτώσεις και κάποιας γειτονικής περιοχής άλλου νομού).  

Τα κύρια πλεονεκτήματα του τομέα: 
 η ύπαρξη σημαντικών πλεονεκτημάτων εκκίνησης προϊόντων της Κρήτης (διατροφικά προϊόντα 

ποιότητας, τεχνολογικά προϊόντα κλπ) 
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 η ύπαρξη μιας άμεσης αγοράς 3.000.000 επισκεπτών και κατοίκων, καθώς και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης του τουρισμού ως οχήματος προώθησης στοχευμένων εξαγωγών στις κύριες χώρες 
προέλευσης των επισκεπτών 

 η παρουσία στην περιφέρεια σημαντικής ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας 
 η  δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου, του Εκθεσιακού Κέντρου Ηρακλείου, της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και 

του ΒΙΟΠΑ Χανίων, (και η προετοιμασία υλοποίησης των Β.Ε.ΠΕ. - ΒΙΟ.ΠΑ. Λασιθίου, Ρεθύμνου, 
Ηρακλείου, Ανώπολης και Αρκαλοχωρίου), που δίνουν νέες δυνατότητες στις ΜΜΕ  

 η σχετική (αν και αρκετά δειλή) μεταστροφή στον τρόπο αντιμετώπισης της ΕΤΑ,  
 η παρουσία κάποιων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν κυρίως την τελευταία οκταετία, 

στηριζόμενες  στις αρχές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και η επιρροή στην κοινή γνώμη της  
συνεχούς αναβάθμισης και προόδου των  

 οι ενδείξεις συνειδητοποίησης εκ μέρους των αγροτικών συνεταιρισμών της αναγκαιότητας  ανάπτυξης 
διατομεακών συνεργιών, συνενώσεων και εκσυγχρονισμού των, ως προϋπόθεσης επιβίωσής των στο 
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον είναι οι φορείς που έως πρόσφατα 
ήλεγχαν το σύνολο και συνεχίζουν να ελέγχουν το μεγάλο μέρος της μεταποίησης προϊόντων του 
πρωτογενούς.. 

            
Κύρια μειονεκτήματα  των επιχειρήσεων της βιομηχανίας - βιοτεχνίας είναι: 

 Το μικρό  μέγεθος ( με κύρια  εξαίρεση τις συνεταιριστικές. Η Κρήτη συγκεντρώνει μόνο το 1,8% των 
καταστημάτων της  μεγάλης βιομηχανίας και μόνο 25 μονάδες έχουν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 
1 δις δρχ), 

  Ο  κατά κανόνα χαμηλός δυναμισμός τους 
  Η  μικροτοπικής εμβέλειας δράση τους 
 Ο μικρός βαθμός ανάπτυξης διατομεακών συνεργιών  
 Ο ελλιπής προσανατολισμός στην καινοτομία και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων Ε.Τ.  
 Ο πολύ χαμηλός ρυθμός αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην  οργάνωση, δικτύωση 

και ανάπτυξή τους  
 Ο ελλιπής εκσυγχρονισμός των παραγωγικών υποδομών  
 Το χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού  
 Ο μικρός αριθμός στελεχών Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης  
 Η εν γένει απουσία όλων των γνωρισμάτων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας 
 Η ανεπαρκής χωροταξική/πολεοδομική οργάνωση της μεταποίησης, με αποτέλεσμα να προκαλεί 

περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και να δέχεται πιέσεις από την οικιστική επέκταση και την ανάπτυξη των 
άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας 

 
Οι κυριότερες απειλές είναι: 
              --- Ο αργός (σε σχέση με αυτόν των ανταγωνιστών ) ρυθμός ενσωμάτωσης σύγχρονων πρακτικών 

μεταποίησης και προώθησης των προϊόντων. 
               --- Ο αργός ρυθμός συνειδητοποίησης των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και των απαιτούμενων 

για την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλαγών στη νοοτροπία και πρακτική τους 
--- Η σχετική επανάπαυση που επικρατεί εξ αιτίας της διαρκώς αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 

προϊόντα όπου η Κρήτη διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα εκκίνησης  
     
Οι σημαντικότερες ευκαιρίες σχετίζονται με:                                                                                                                                                  

---  τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε προϊόντα όπου η Κρήτη διαθέτει σημαντικά 
πλεονεκτήματα εκκίνησης και την ενθάρρυνση (μέσω του Γ΄ΚΠΣ) σύχρονων επιχειρηματικών σχεδίων 
στους σχετικούς τομείς.  

--- τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις προς άρση των εσωτερικών αδυναμιών τους και ενθάρρυνση της 
σύγχρονης επιχειρηματικότητας που προσφέρει το Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 (ΠΕΠ Κρήτης, ΕΠΑΝ, ΚτΠ κ.ά)  

--- τις θεσμικές παρεμβάσεις προς ενίσχυση των παρεχόμενων προς τις ΜΜΕ υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων 

        --- τη βελτίωση των κρατικών υποδομών  
 

• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει δράσεις ενίσχυσης υφισταμένων ΜΜΕ-ΠΜΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νέας οικονομίας, ενθάρρυνσης στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς 
αιχμής για την τοπική οικονομία. 
 
Οι δράσεις είναι απόλυτα συνυφασμένες με το στόχο του μέτρου που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων με την παροχή κινήτρων για τον οργανωτικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους, την αξιοποίηση νέων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της περιφέρειας και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Προφανής και η συνάφεια με τους αντίστοιχους 
στόχους του άξονα αφού όλες οι δράσεις είτε άμεσα είτε συνοδευτικά ενισχύουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων για 
ενσωμάτωση σύγχρονων λύσεων προς βελτίωση της απόδοσής τους,  την επιχειρηματική δικτύωση και την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου  δυναμικού.  
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• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 
του μέτρου. 

 
Ως πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται οι δράσεις ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων για υιοθέτηση νέων 
συστημάτων οργάνωσης, εμπορίας και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα εφόσον είναι οι δράσεις που ενισχύουν άμεσα και 
στην πράξη την ανταγωνιστικότητα του τομέα.  
 
Ακολουθεί η δράση για την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και γενικότερα 
επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης. 
 
Τέλος προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου του εμπορίου και των υπηρεσιών για 
την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. 
 
Η επιτυχία αυτών των δράσεων, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα (βελτίωση ανταγωνιστικότητας, διεύρυνση 
παραγωγικής βάσης κλπ), αναμένεται να βοηθήσει στην διάχυση της νέας αντίληψης για την επιχειρηματικότητα που 
βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργιών, την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της Γνώσης και την έμφαση στην ποιότητα, 
χαρακτηριστικά κρίσιμης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κρήτης.  
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Δράση 1 Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και 
βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού, εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη και 
εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W), προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου καθώς και 
εργαστηριακού εξοπλισμού, ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος κτλ (καν 70/2001) 

  
Δράση 2 Ενίσχυση των υφισταμένων ή νέων επιχειρήσεων για παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων υψηλής 
προτιθέμενης αξίας (βιολογικά, οικολογικά, υψηλής διατροφικής αξίας κλπ) σε τομείς στους οποίους η Κρήτη παρουσιάζει 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης (Δράσεις αναπτυξιακού 
Νομού Ιδιωτικών Επενδύσεων ).  

 
Δράση 3  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. (Καν. 70/2001) 
 
Δράση 4  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχείρησεων του κλάδου του εμπορίου και των υπηρεσιών) 
 
Είναι δυνατόν στο πλαίσιο του μέτρου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με δαπάνες από 
1.1.2000 που έχουν ήδη εγκριθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις 
κατά την περίοδο που καλύπτει το Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ) 1260/99 

 
 

• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 
Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
επιχειρήσεων σε λειτουργία 

- - 65 

Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται 

- - 23 

    
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    

Επενδύσεις αξιοποίησης τεχνολογιών 
αιχμής 

  50 

    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση 
 
- 

 
- 

 
120 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 1.3  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική  συμμετοχή   Συμμετοχή  τουΚράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο  
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

 
Πεδίο 

παρέμβασ
ης  

(κωδικός) 

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

2000 
 

       

 
2001 

 
 161 3.323.317 1.186.460 889.845 889.845 296.615 296.615 2.136.857

 
2002 

 
161 4.343.005 1.499.271 1.124.453 1.124.453 374.818 374.818 2.843.734

 
2003 

 
 161 3.483.382 1.402.927 1.052.195 1.052.195 350.732 350.732 2.080.455

 
2004 

 
 161 5.043.752 2.198.669 1.706.502 1.706.502 492.167 492.167 2.845.083

 
2005 

 
 161 3.385.322 2.263.222 1.957.554 1.957.554 305.668 305.668 1.122.100

 
2006 

 
 161 3.221.222 549.451 549.451 549.451 0 0 2.671.771

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  22.800.000 9.100.000 7.280.000 7.280.000 1.820.000 1.820.000 13.700.000 
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ειδικότερα : 

 Ο Α’ και Β’ κύκλος των δράσεων 1 και 3 υλοποιείται  από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης. Για τις ενισχύσεις που χορηγούνται εχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που ορίζονται στον Καν. 
70/2001 και η εφαρμογή τους ακολουθεί  τα παρακάτω βήματα : 

1. Προετοιμασία της ενεργοποίησης των δράσεων 
1.1. Προκήρυξη από ΔΑ ΚΠΣ των δράσεων που συνοδεύεται από αναλυτικούς οδηγούς προς τους 

δυνητικούς τελικούς ενδιαφερόμενους 
2.2. Υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στους Φορείς Υποστήριξης 

2. Πρόσκληση ενεργοποίησης του μέτρου από την ΕΥΔ του ΠΕΠ προς τον Τελικό Δικαιούχο 
3. Αξιολόγηση των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων 
4. Απόφαση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
5. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων από τον Τελικό Δικαιούχο (ΔΙΣΑ) στη Διαχειριστική Αρχή 

ΠΕΠ. 
6. Αξιολόγηση από τη ΔΑ ΠΕΠ και έκδοση απόφαση ένταξης πράξεων/υποέργων στο ΠΕΠ 

 Η δράση 2 υλοποιεταιί μέσω του Ν 2601/98 που αποτελεί εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης με αριθμό αναφοράς 
Ν59/98, με τελικό δικαιούχο την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων και του 
αναπροσανατολισμού των επιχειρήσεων. 

 Ο Γ’ κύκλος προκήρυξης των δράσεων 1 και 3 υλοποιείται με Τελικούς Δικαιούχους τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι 
ενισχύσεις χορηγούνται με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Καν. 70/2001 και στις τροποποιήσεις του 

 Η δράση 4 θα υλοποιηθεί με Τελικούς Δικαιούχους τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με 
τις διατάξεις που ορίζονται στον Καν. 69/2001 και στις τροποποιήσεις του 

 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

• Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

• Πιστωτικά Ιδρύματα 
 
Ζ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

--- Κανονισμός 70/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον 364/2004 
--- Κανονισμός 69/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
--- N.2601/1998 
--- Ν.3299/2004 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

1.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ Κρήτης 

1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν-Α ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

4 ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΌΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

171 
 
 
 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΕΝΤΡΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-KΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 48.580.000  46,07  6,16  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 17.500.000  15,59 30,88 2,22 2,51 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 13.895.000 79,40 % 13,18 24,52 1,76 2,00 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.605.000 20,60 % 3,42 6,36 0,46 0,51 
Ιδιωτική Συμμετοχή 31.080.000  29,47  3,94  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Ο τομέας του τουρισμού είναι ο βασικότερος  της οικονομίας του νησιού. Η Κρήτη δέχτηκε περίπου 2,5 εκατομμύρια 
τουρίστες το έτος 1998 και 2,8 εκατ. το έτος 1999. Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού αριθμού των 
επισκεπτών στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι η Κρήτη έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200.000 κλινών σε ξενοδοχεία και 
διαμερίσματα. Από αυτές, 45.000 ανήκουν σε Α’ κατηγορίας ή λουξ ξενοδοχεία, 65.000 κλίνες σε ξενοδοχεία 
χαμηλότερων κατηγοριών (κυρίως Γ΄Κατηγορίας) και 75.000 σε διαμερίσματα. Έργα τουριστικής  υποδομής τα οποία 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται υπό κατασκευή, θα ενδυναμώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης. Σ’ αυτά 
περιλαμβάνεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες Ηρακλείου, το γήπεδο γκολφ στη περιοχή του Λιμένα 
Χερσονήσου, οι νέες μαρίνες στο Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαο, Μάλλια και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στις Γούβες. 
Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει απόλυτα αντιληπτές οι απαιτήσεις της συνεχώς 
μεταβαλλόμενης αγοράς του τουριστικού τομέα, και ως εκ τούτου απουσιάζει μια αξιόπιστη  στρατηγική βασισμένη στην 
έρευνα, (περιλαμβανόμενης και της έρευνας αγοράς), τον προσδιορισμό των ανταγωνιστών και επίγνωσης των 
στρατηγικών τους, την αναγνώριση των μελλοντικών τάσεων της ζήτησης κ.ό.κ. Αν και ο Τουρισμός είναι ο βασικός 
τομέας του νησιού, ο πολυκερματισμός και επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων αρχών και φορέων σε 
συνδυασμό με  την  απουσία φορέα- συντονιστή δεν έχουν μέχρι σήμερα επιτρέψει τη χάραξη ολοκληρωμένης 
στρατηγικής.   

  
Κυριότερα πλεονεκτήματα του τουριστικού τομέα της Κρήτης θεωρούνται: 
 --- ο «δοκιμασμένος» χαρακτήρας του τουριστικού προϊόντος, 
 --- το σχετικά ικανοποιητικό μέσο επίπεδο παροχής υπηρεσιών  
 --- η σχετικά σταθερή  ισχυρή τάση προτίμησης της αγοράς,  
 --- ο μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,  
 --- το μεγάλο πλήθος σημαντικών πολιτιστικών, ιστορικών και φυσικών πόρων,  
 --- το ευνοϊκό για υπαίθριες δραστηριότητες κλίμα καθόλη τη διάρκεια του έτους,  
 --- οι καλές αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.  
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Κυριότερα μειονεκτήματα είναι  
--- Η εποχικότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος που ωθεί πολλούς επιχειρηματίες  στην 

επιδίωξη της υψηλότερης δυνατής κερδοφορίας σε μικρό χρονικό διάστημα με αρνητικές επιπτώσεις 
στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

--- Η ανισορροπία της ανάπτυξης μεταξύ βορρά-νότου και παραλίων-ορεινών 
--- Η απουσία θεσμικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας φυσικών ή πολιτιστικών πόρων υψηλής 

αξίας από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την υψηλή ροή επισκεπτών με πρακτικές που μειώνουν 
την ελκυστικότητα των πόρων 

--- Η  ανεπάρκεια των περιβαλλοντικών υποδομών σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών και 
άλλες επιβαρυντικές δραστηριότητες 

--- Η περιορισμένη ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επιχειρηματιών (κυρίως των τουριστικών 
περιοχών) για θέματα τάξης, καθαριότητας κλπ  

--- Οι αρνητικές πολιτισμικέςεπιπτώσεις του τουρισμού (νοοτροπίες γρήγορου  πλουτισμού, παράνομη 
και άναρχη δόμηση,  κ.ό.κ ) που υπονομεύουν τόσο την τουριστική ελκυστικότητα του νησιού, όσο και 
τις κοινωνικές λειτουργίες, 

--- Η ατελής εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής που έχει οδηγήσει σε αυθαίρετη και άναρχη οικιστική 
ανάπτυξη  

--- Η κατάσταση του οδικού δικτύου που  σε συνδυασμό με την πολιτική των υφιστάμενων μέσων 
μαζικής μεταφοράς αποθαρρύνουν την εσωτερική κινητικότητα επισκεπτών και κατοίκων,  

--- Το ανεπαρκές ή ανύπαρκτο σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου της ποιότητας σε κρίσιμους τομείς 
όπως της διαμονής, της εστίασης, (όπου πολλές επιχειρήσεις υπονομεύουν με λανθασμένες 
συμπεριφορές την υπόθεση της Κρητικής διατροφής που αποτελεί σημαντικό εν δυνάμει 
πλεονέκτημα) και του πολιτισμού (όπου η κακή μέση κατάσταση των μνημείων, των περιβαλλόντων 
χώρων και των σχετικών υπηρεσιών, παρουσιάζει εικόνα αντιστρόφως ανάλογη του πλούτου και της 
σημασίας των κληρονομημένων στοιχείων, με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην τελική συνολική 
εντύπωση του επισκέπτη 

--- Η ανεπάρκεια του συστήματος εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων στον τομέα 
--- Το χαμηλό μέσο επίπεδο αξιοποίησης των  νέων τεχνολογιών και ενσωμάτωσης καινοτομιών που 

συνδέονται με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
--- Η σημαντική εξάρτηση από τους ξένους τουριστικούς επιχειρηματίες  
--- Η ανυπαρξία περιφερειακής δομής τεκμηρίωσης, έρευνας και χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής. 
 

Οι κυριότερες απειλές είναι : 
--- Ο υψηλός ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς  με χαμηλότερο κόστος και 

υψηλότερο μέσο επίπεδο υπηρεσιών.  
--- Οι μακροπρόθεσμες και συνεπείς στρατηγικές των ανταγωνιστών.  
--- Η περιορισμένη αγορά (μικρός αριθμός διαφορετικών κρατών προέλευσης των τουριστών) στην 

οποία στηρίζεται η Κρήτη.  
--- Οι αλλαγές που σημειώνονται στο Κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο το 

μοναδικό κλίμα της Κρήτης που είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης 
επισκεπτών.  

--- Ο ορατός κίνδυνος μεταφοράς του «μοντέλου» ανάπτυξης της βόρειας πλευράς του νησιού στη νότια 
πλευρά.  

--- Οι νοοτροπίες επανάπαυσης στην υψηλή πυκνότητα  τουριστικών πόρων, (που έχει εξασφαλίσει 
αντίστοιχα  υψηλή ελκυστικότητα), που αφενός υπονομεύουν τους ίδιους τους πόρους, αφετέρου 
λειτουργούν ως αντικίνητρο για την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και τη 
συνειδητοποίηση της κρισιμότητας αυτής της προσπάθειας για επιβίωση στον σημερινό τουριστικό 
χάρτη.   

 
Οι κυριότερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται εντοπίζονται:  

--- Στις σημαντικές χρηματοδοτικές προσφερόμενες δυνατότητες αναβάθμισης των τουριστικών 
επιχειρήσεων (ΚΠΣ 2000-06, Ν2601/98) 

--- Στην σταδιακή, (με τεκμηριωμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική και στοχευμένη αγορά), ανάπτυξη ενός 
νέου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, παράλληλου του υφισταμένου και «ανεξάρτητα» 
προωθούμενου, που αφενός καθόλη τη διάρκεια του έτους θα προσελκύει στην Κρήτη των υψηλών 
φυσικών και μνημειακών πόρων, επισκέπτες ποιότητας για να απολαύσουν υπηρεσίες ποιότητας, 
αφετέρου θα ενσωματώσει όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για τις οποίες προσφέρεται η 
Κρήτη, αξιοποιώντας και τις ποιοτικές δυνατότητες των προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα, της 
Έρευνας και Τεχνολογίας και της Μεταποίησης.  

---   στις, σημαντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες αναβάθμισης των  υποδομών, των πυλών εισόδου και 
των σχετικών υπηρεσιών, της υφιστάμενης περιβαλλοντικής και τοπιακής εικόνας, των μνημειακών 
σημείων και των  ζωτικών  χώρων  των, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Νέας Οικονομίας, των 
καινοτομιών και της τεχνολογίας, της  συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού και εν συνόλω της εξασφάλισης αειφορίας στην Κρήτη και σημαντικής αναβάθμισης της 
ποιότητας.  

--- στη σταδιακή ευαισθητοποίηση κοινωνίας και επιχειρηματιών σε θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος 
και ποιότητας των υπηρεσιών 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει δράσεις  ποιοτικής αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρηματικά σχέδια 
τουριστικών ΜΜΕ και ΠΜΕ, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις,  ιδιωτικές επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού με στόχο τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.  

 
Οι δράσεις είναι απόλυτα συνυφασμένες με τον στόχο του μέτρου δηλαδή τη δημιουργία προϋποθέσεων, που θα 
εξασφαλίσουν την διατήρηση του Περιφερειακού εισοδήματος, που προέρχεται από τον τουρισμό, μέσα σε συνθήκες 
έντονου ανταγωνισμού και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και κατά συνέπεια τη διατήρηση του επιπέδου της 
απασχόλησης και την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης θέσεων υψηλών δεξιοτήτων και εξειδικεύσεων. Η συνάφεια είναι 
προφανής και με τον στόχο του άξονα προτεραιότητας που είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου 
 

--- Προτεραιότητα δίδεται στις δράσεις για ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων μέσω του 
Ν2601/98, εφόσον ο εκσυγχρονισμός των καταλυμάτων υψηλής ποιότητας θεωρείται κρίσιμη για την 
διατήρηση και αύξηση των επισκεπτών υψηλού εισοδήματος που αποτελεί βασικό περιφερειακό στόχο.  

 
Ακολουθούν οι δράσεις : 

--- Ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων τουριστικών ΜΜΕ και ΠΜΕ, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες 
οργανωτικές δράσεις με στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, την πρόσβασή τους στην αγορά και 
την προσφορά αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών.  

--- Ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για την ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου.  

 
Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 

1. Ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων (νέα τμήματα, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 
υπηρεσίες κλπ) του Ν2601/98 και Ν.3299/04. Οι επενδύσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού των 
καταλυμάτων αφορούν σε κτήρια, εξοπλισμό και μέσα που συνδυάζονται με την επικείμενη εισαγωγή 
του συστήματος κατάταξης σε κατηγορίες αστεριών.  

2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο την 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, την προσέλκυση νέων αγορών και την προσφορά 
αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Προβλέπεται να ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ, 
που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις (συνενώσεις και συνεργασίες, βελτίωση 
της σχετικής θέσης των ΜΜΕ στην αγορά τους, διείσδυση σε νέες αγορές, εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
κλπ).  

3. Ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για την ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού όπου η Κρήτη παρουσιάζει συγκριτικό αποτέλεσμα. Η δράση θα επικεντρωθεί σε 
επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων οικιστικών συνόλων/κτιρίων σε ξενοδοχειακές 
μονάδες τουλάχιστον Γ’ Τάξης προσανατολισμένες κατά προτίμηση στο φυσιολατρικό τουρισμό. Η 
χορήγηση ενισχύσεων για τις νέες ξενοδοχειακές κλίνες πρέπει να γίνεται με βάση τη φυσική, 
περιβαλλοντική και κοινωνικά φέρουσα ικανότητα των τουριστικών περιοχών. Οι περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζονται με γνώμονα την ικανότητα 
αυτή. (Ν.2601/98 – Ν.3299/04) 

 
Είναι δυνατόν στο πλαίσιο του μέτρου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με δαπάνες από 
1.1.2000 που έχουν ήδη εγκριθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις 
κατά την περίοδο που καλύπτει το Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ) 1260/99 
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• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Υφιστάμενες κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται  

(πλήθος) 

9.300 στο διάστημα 
1990-2000 στον Ν.2601 

 
3.500 

 
5.000 

Νέες κλίνες σε παραδοσιακά 
καταλύμματα (πλήθος) 

 
- 

 
- 

 
80 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση 

 
- 

 
550 

 
740 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

 
- 

 
- 

 
100 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 1.4  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική  συμμετοχή   Συμμετοχή  του Κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο  
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

 
Πεδίο 

παρέμβα
σης  

(κωδικός)
  

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

2000 
 

         

 
2001 

 
171-173 4.575.947 1.186.319 889.740 889.740  296.579 296.579 3.389.628

 
2002 

 
171-173 6.510.018 1.499.094 1.124.320 1.124.320  374.774 374.774 5.010.924

 
2003 

 
171-173 6.571.053 1.477.762 1.052.071 1.052.071  425.691 425.691 5.093.291

 
2004 

 
171-173 10.541.757 4.468.466 3.333.676 3.333.676  1.134.790 1.134.790 6.073.291

 
2005 

 
171-173 11.929.416 4.647.125 3.273.959 3.273.959  1.373.166 1.373.166 7.282.291

 
2006 

 
171-173 8.451.809 4.221.234 4.221.234 4.221.234  0 0 4.230.575

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  48.580.000 17.500.000 13.895.000 13.895.000  3.605.000 3.605.000 31.080.000
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ειδικότερα : 

 Οι δράσεις 1 και 3 θα υλοποιηθούν μέσω των Ν 2601/98 και Ν.3299/04 που αποτελούν εγκεκριμένο καθεστώς 
ενίσχυσης με αριθμό αναφοράς Ν59/98, με τελικό δικαιούχο την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών 
αποτελεσμάτων και του αναπροσανατολισμού των επιχειρήσεων. 

 Ο Α’ και Β’ κύκλος της δράσης 2 υλοποιείται από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρήτης. Για τις ενισχύσεις που χορηγούνται τηρούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στον Καν. 70/2001 και η 
εφαρμογή τους ακολουθεί τα παρακάτω βήματα : 

o Προετοιμασία της ενεργοποίησης των δράσεων 
 Προκήρυξη από ΔΑ ΚΠΣ των δράσεων που συνοδεύεται από αναλυτικούς οδηγούς προς τους 

δυνητικούς τελικούς ενδιαφερόμενους 
 Υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στους Φορείς Υποστήριξης 

o Πρόσκληση ενεργοποίησης του μέτρου από την ΕΥΔ του ΠΕΠ προς τον Τελικό Δικαιούχο 
o Αξιολόγηση των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων 
o Απόφαση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
o Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων από τον Τελικό Δικαιούχο (ΔΙΣΑ) στη Διαχειριστική Αρχή 

ΠΕΠ. 
o Αξιολόγηση από τη ΔΑ ΠΕΠ και έκδοση απόφαση ένταξης πράξεων/υποέργων στο ΠΕΠ 

 Ο Γ’ κύκλος προκήρυξης της δράσης 2 θα υλοποιηθεί με Τελικούς Δικαιούχους τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 Υπουργείο Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
 Πιστωτικά Ιδρύματα 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 
 Δράσεις 1 και 3 :  Κρατικές Ενισχύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου  2601 / 98 καθώς και τον 
νέο Αναπτυξιακό νόμο 3299/04 

 Δράση 2 : Εφαρμογή του κανονισμού 70/2001 και ο Καν. 364/2004 που τον τροποποιεί 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

1.5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

5 ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

323 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ  (100%) 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 4.200.000  3,98   0,53  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 4.200.000  3,98  7,41 0,53 0,60 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 3.360.000 80,00 % 3,18 5,93 0,43 0,48 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 840.000 20,00 % 0,80 1,48 0,10 0,12 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης 
 
Στον πανευρωπαϊκό και εθνικό καταμερισμό των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων, η Κοινωνία της πληροφορίας 
παρέχει στην Κρήτη να συμπληρώσει τα κενά και να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούν  : 

 Ο γεωγραφικός της περιορισμός  
 Το χαμηλό ποσοστό εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες 
 Η έλλειψη κινήτρων και διαδικασιών για μάθηση και μετεκπαίδευση  
 Το χαμηλό ποσοστό διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην μεταποίηση, στις υπηρεσίες, στην υγεία, στην πρόνοια, 
στο περιβάλλον και τις μεταφορές 

 Η ελλιπής προσαρμογή των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η δυσλειτουργία των κρατικών 
υπηρεσιών (δεδομένης και της γεωγραφικής απόστασης από τα κέντρα λήψης αποφάσεων) 

  
Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η Κοινωνία της Γνώσης, η κοινωνία Ίσων Ευκαιριών στη γνώση και η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι ο κεντρικός άξονας της για την δημιουργία όλων των παρεμβάσεων σε Εθνικό, Περιφερειακό 
και Τοπικό Επίπεδο. 
 
Στις διεθνείς συγκυρίες της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας η ΚτΠ δίνει δυνατότητες για ισότιμη συμμετοχή μέσα από 
μια συνολική Περιφερειακή Πολιτική με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες εφαρμογής. 
 
Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής για την Κρήτης στην ΚτΠ είναι : 

 Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και της Διακυβέρνησης σε Περιφερειακό, Νομαρχιακό και Τοπικό 
Επίπεδο  

 Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της απασχόλησης με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
 Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία, στην πρόνοια, στο περιβάλλον και τις μεταφορές 
 Η διείσδυση της ΚτΠ στο εκπαιδευτικό σύστημα και η προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας 
 Η συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη της ΚτΠ και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 

 
Με βάση τα παραπάνω ο βασικός στόχος του μέτρου είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με την βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παράλληλα η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες. 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚτΠ στην Περιφέρεις Κρήτης και στο πλαίσιο εφαρμογής μέρους του σε 
συνδυασμό από αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ΚτΠ οι πράξεις που θα 
επιλεγούν στο πλαίσιο του Μέτρου θα πρέπει να συνεισφέρουν,: 
 

 Στον Εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος  
Προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών και των δικτύων επικοινωνίας σε σχολικές μονάδες και στην διοίκηση 
της εκπαίδευσης με την παροχή της απαραίτητης υποδομής.  

 
 Στην Κοινωνική Ανάπτυξη με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη 
Θα επιδιωχθεί η προώθηση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την παροχή αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών από την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 
 

• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 
του μέτρου 

 
Με βάση τα παραπάνω κατά προτεραιότητα θα υλοποιηθούν δράσεις : 
--- εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος με την χρηματοδότηση υποδομών τόσο στην α’ βάθμια όσο και στην 
β’ βάθμια εκπαίδευση 
--- υποστήριξης της εφαρμογής νέων μεθόδων επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
--- υποδομών στήριξης της Διοίκησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Α’ και Β΄ βαθμό Αυτοδιοίκηση) 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
1. Εκσυγχρονισμός του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

 Εξοπλισμός των σχολικών και διοικητικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής 

 Αναβάθμιση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ως προς τις υποδομές και τις υπηρεσίες παρέχοντας 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία 

 Υποδομές τηλε-εκπαίδευσης  και τηλεσυνεργασίας  
 
2. Κοινωνική Ανάπτυξη της Περιφέρειας  

 Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (εφαρμογές 
βάσεων δεδομένων, περιφερειακά, back-end συστήματα κλπ) 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη  
 Εφαρμογές και συστήματα υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών και διάχυσης της πληροφορίας (e-mail 

servers, fax servers, συστήματα υποβοήθησης των πολιτών στην χρήση των εφαρμογών κλπ) 
 Υποδομές για την δημιουργία κόμβων στο διαδίκτυο 
 Τηλεματικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών  
 Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του κοινού 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
στην εκπαίδευση (πλήθος) - - 73 

Δράσεις τηλε-εκπαίδευσης – 
τηλεσυνεργασίας (πλήθος) - - 4 

Δράσεις ΚτΠ για την 
εξυπηρέτηση  

του πολίτη (πλήθος) 
- - 45 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 1.5  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική  συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους 
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

       

 
2001 

 
323 790.973 790.973 593.230 593.230 197.743 197.743

 
2002 

 
323 999.812 999.812 749.859 749.859 249.953 249.953

 
2003 

 
323 860.480 860.480 701.610 701.610 158.870 158.870

 
2004 

 
323 820.195 820.195 646.396 646.396 173.799 173.799

 
2005 

 
323 492.824 492.824 433.189 433.189 59.635 59.635

 
2006 

 
323 235.716 235.716 235.716 235.716 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  4.200.000 4.200.000 3.360.000 3.360.000 840.000 840.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Για τις πράξεις εκείνες που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΣΔΔΑ (άρθρο 24 
παρ. 1γ του Ν. 2860)  
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι φορείς του καθ’ αρμοδιότητα, ανάλογα 
με τη φύση και το είδος της πράξης 

 Πολυτεχνείο Κρήτης 
 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 ΤΕΙ Κρήτης 
 ΟΤΑ  
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 Περιφέρεια Κρήτης 

 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  22  
ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεννδδοοππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ααννιισσοοττήήττωωνν  

  
  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 262.762.769 

Δημόσια Δαπάνη 262.762.769 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0 

Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ) 207.045.357 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  37,75 % 

 
 

Στόχος του άξονα είναι η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις 
περιοχές επέμβασης, η ενίσχυση της συνοχής μέσε από τη βελτίωση της προσπελασιμότητας καθώς και η 
ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του ευρύτερου πληθυσμού σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 

  
ΜΜέέττρροο  11  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  σσττεερρεεώώνν,,  υυγγρρώώνν  κκααιι  ββεεββααρρηημμέέννωωνν  ααπποοββλλήήττωωνν  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη  υυπποοδδοομμώώνν  

ύύδδρρεευυσσηηςς  
ΜΜέέττρροο  22  ΥΥπποοδδοομμέέςς  μμεεττααφφοορρώώνν  
ΜΜέέττρροο  33  ΥΥπποοδδοομμέέςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
ΜΜέέττρροο  44  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ιισσττοορριικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ,ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
1 ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

343 
344 
345 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (20%) 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (10%) 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ (72%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 33.900.000  12,90  4,30  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 33.900.000  12,90 12,90 4,30 4,87 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 27.120.000 80,00 % 10,32 10,32 3,44 3,90 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 6.780.000 20,00 % 2,58 2,58 0,86 0,97 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Β.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Κατά την διάρκεια των δύο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων με την συνδρομή του πρώτου και δεύτερου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα περιβάλλοντος στην Κρήτη. Για 
λόγους μεθοδολογικούς η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και στην συνέχεια των στόχων που τίθενται 
επικεντρώνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες παρέμβασης : Πόσιμο Νερό – Αποχέτευση και Καθαρισμός λυμάτων – Αστικά 
και Βιομηχανικά Απόβλητα και ιδιαίτερα διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων.  
 

 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
Η εφαρμογή του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» έδωσε την δυνατότητα στους νέους διευρυμένους Δήμους για την 
υλοποίηση προγραμμάτων διαχειριστικών για τις υποδομές ύδρευσης. Στην κατεύθυνση αυτή το ΕΠΤΑ (Ειδικό 
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), από εθνικούς πόρους, χρηματοδότησε μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στις 
υποδομές ύδρευσης και στους 70 0ΤΑ της Κρήτης και ιδιαίτερα των οικισμών της ενδοχώρας συνολικού ύψους 13 δις 
δραχμών. Έτσι οι ανάγκες εστιάζονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις  περιοχές  υψηλής τουριστικής 
ανάπτυξης και στις περιοχές με έντονη δημογραφική και αφορούν ανάγκες την προμήθεια ή αντικατάσταση Η/Μ 
εξοπλισμού, δίκτυα νέα και βελτίωση υφιστάμενων και εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης δικτύου και ελέγχου των 
διαρροών. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς που θα υλοποιήσουν θα δεσμεύονται για την εφαρμογή της οδ. 60/2000 ΕΕ σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές . 
 

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος σχετικά με  την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων η Κρήτη 
εμφανίζει μια εικόνα σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την αρχή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (1994-
1999). Οι παρεμβάσεις που έγιναν σ’ αυτή την κατεύθυνση τόσο από το Πρώτο όσο κυρίως από το δεύτερο ΚΠΣ και το 
Ταμείο Συνοχής, αποτιμάται στα κάτωθι αποτελέσματα. 

o Οι πρωτεύουσες των Νομών (Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγ.Νικόλαος) έχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων που λειτουργούν πολύ καλά. 

o Έχουν κατασκευασθεί  άλλες 25  ΕΕΛ  σε διάφορους μικρούς οικισμούς της Κρήτης (εκ των οποίων κάποιοι 
με έντονη τουριστική ανάπτυξη όπως Χερσόνησσος, Σητεία, οικ. Μπαλί κ.λ.π.). 

   



 
  

 48

Επίσης πέρα  από τις υποδομές για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων υπάρχουν ΕΕΛ για τις βιομηχανικές περιοχές 
και για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.  
 
Παρόλα αυτά οι υποδομές σε δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ  εξακολουθούν  να υστερούν σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τις πραγματικές αναπτυξιακές ιδιαίτερα κάποιων  περιοχών  μεγάλης 
τουριστικής ανάπτυξης. 
   

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Η υπάρχουσα  κατάσταση σχετικά με την Διαχείριση των  Στερεών Αποβλήτων  έχει ως εξής :  
 

• υπάρχουν 8 λειτουργούντες ΧΥΤΑ , εκ των οποίων οι 6 βρίσκονται σε φάση επέκτασης και  εκσυγχρονισμού .  
• έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το έργο  «Δημιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής , Κομποστοποίησης 

και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ. Ακρωτηρίου Ν. Χανίων»  που καλύπτει την Ε’ 
Διαχειριστική  Ενότητα  του Νομού Χανίων  

 
Επίσης έχει ολοκληρωθεί η μελέτη  «Επικαιροποίησης  Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης»  προκειμένου και έχει οριστικοποιηθεί να οριστικοποιηθεί ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με την 677/21-2-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τα δρομολογημένα  έργα καθώς και τις απαιτήσεις της πιο πρόσφατης Εθνικής 
και Κοινοτικής Νομοθεσίας . 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/ συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2000 – 2006 είναι να εναρμονιστεί η Περιφέρεια όπως και η χώρα με την Κοινοτική 
Νομοθεσία (οδηγίες 271/91 για τα υγρά απόβλητα, 689/91 για τα επικίνδυνα απορρίμματα, 31/99 για τους ΧΥΤΑ, 442/75 
όπως έχει τροποποιηθεί με την 156/91 για τα  στερεά απόβλητα και την οδηγία 60/2000/EE για την πολιτική των υδάτων) 
και τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη.  
 
Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών θα στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη εθνική περιβαλλοντική πολιτική, η οποία 
θα έχει σαν πρακτική εφαρμογή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Η συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στις εν λόγω 
υποδομές θα πρέπει ως εκ τούτου να αντανακλά την εφαρμογή της ως άνω αρχής. 
 
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση το περιεχόμενο του μέτρου στο κείμενο του ΠΕΠ αποτυπώνει τα παραπάνω και τα οποία είναι : 
1. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης. 

• Αντικατάσταση  - επέκταση δικτύων ύδρευσης 
2. Διαχείριση απορριμμάτων 

• Αποκατάσταση Υφισταμένων Χώρων Αναεξέλεγκτης Απόρριψης Διάθεσης  Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) 
• Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
• Προγράμματα διαλογής στην πηγή. 
• Σταθμοί μεταφόρτωσης  
• Ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου, ύαλου και πλαστικών, βιολογικών αποβλήτων και υποπροϊόντων της 

ελαιοκαλλιέργειας και της παραγωγής ελαιολάδου. 
• Μηχανολογικός εξοπλισμός. 

3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
• Αποχετευτικά Δίκτυα (κατασκευές, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις). 
• Βιολογικοί καθαρισμοί των αστικών κέντρων και της ενδοχώρας Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

μικρών πληθυσμιακών κέντρων και οικισμών που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές ή σε ευαίσθητο 
περιβάλλον με σύγχρονα συστήματα φιλικά στο περιβάλλον 

4. Διαχείριση βεβαρημένων αποβλήτων 
• Διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. 
• Διαχείριση αποβλήτων των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . 

 
Στο σημείο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι οι διατιθέμενοι από το ΠΕΠ πόροι για το περιβάλλον θα δράσουν σε 
συμπληρωματικότητα των πόρων που θα διατεθούν για την Κρήτη από το λειτουργικό πρόγραμμα του Περιβάλλοντος και 
το Ταμείο Συνοχής. 
 
Έτσι, οι δράσεις του  Μέτρου 2.1 στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος με την «Διαχείριση στέρεων, υγρών και 
βεβαρημένων απόβλητων και ενίσχυση υποδομών ύδρευσης». Παράλληλα υπηρετούν τους στόχους του  Άξονα 2 
«Προστασία περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» και κυρίως την παράμετρο που λέγεται 
προστασία περιβάλλοντος   
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 

1. Κατασκευή νέων έργων υποδομής ύδρευσης-αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με 
έμφαση και προτεραιότητα στις περιοχές απαιτήσεων εφαρμογής της οδ.271/91. 

2. Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης  
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3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
4. Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Το μέτρο προωθεί τύπους δράσεων όπως : 

 Αποκατάσταση Υφισταμένων Χώρων Αναξέλεγκτης Απόρριψης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) 
 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
 Διαχείριση απορριμμάτων. 
 Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  
 Δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης  
 Εκσυγχρονισμός του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των στερεών αποβλήτων 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Υφιστάμενοι ΧΑΔΑ που 
αποκαθίστανται - - 20 

Δημιουργούμενοι σταθμοί 
βιολογικού καθαρισμού (πλήθος) 

 
29 

 
1 

 
5 

Μήκος νέων δικτύων 
ύδρευσης (χλμ) - 18,56 25 

Μήκος νέων δικτύων 
Αποχέτευσης (χλμ) - 36 40 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    

Αύξηση του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού από ΧΥΤΑ 

17 % 3 % 6,5 % 

Ισοδύναμος πληθυσμός 
εξυπηρετούμενος από βιολογικούς 

καθαρισμούς 
- - ΟΜΙΠ 

60.000 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά 
την υλοποίηση - 86 210 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

   

Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 
απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση σε περιβαλλοντικές 
υποδομές 

 
- 

 
- 

 
15 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 2.1  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής 

Έτος 
Πεδίο 

παρέμβασ
ης  

(κωδικός)

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

 
2000 

 
       

 
2001 

 
343,344, 

345 2.624.620 2.624.620 1.968.465 1.968.465  656.155 656.155   

 
2002 

 
343,344, 

345  3.373.771  3.373.771 2.530.328 2.530.328  843.443 843.443  

 
2003 

 
343,344, 

345 3.088.696 3.088.696 2.316.522 2.316.522  772.174 772.174  

 
2004 

 
343,344, 

345 3.896.513 3.896.513 2.922.385 2.922.385  974.128 974.128  

 
2005 

 
343,344, 

345 15.199.782
 

15.199.782
 

11.665.682 11.665.682  3.534.100 3.534.100  

 
2006 

 
343,344, 

345  5.716.618  5.716.618 5.716.618 5.716.618  0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 33.900.000 33.900.000 27.120.000 27.120.000  6.780.000 6.780.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Επίσης η συνεργασία με όλους τους φορείς υλοποίησης , τους υπεύθυνους φορείς του Δημοκρατικού προγραμματισμού 
τις ενώσεις πολιτών και  τις ΜΚΟ για κάθε βοήθεια που θα χρειασθούν στο νέο κανονιστικό περιβάλλον θα είναι κρίσιμο 
σημείο για την αποτελεσματικότητα των δράσεων .  
 
 
Ε.   ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Περιφέρεια Κρήτης 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 ΟΤΑ 
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). 
 Σύνδεσμοι ΟΤΑ με συναφείς δραστηριότητες 
 Αναπτυξιακοί οργανισμοί της Κρήτης . 
 Εποπτευόμενοι φορείς των ΟΤΑ και των Ν.Α. 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

2.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
2 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

312 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΔΟΙ (100%) 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 175.000.000  66,60  22,18  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 175.000.000  66,60 66,60 22,18 25,14 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 140.000.000 80,00 % 53,28 53,28 17,74 20,11 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 35.000.000 20,00 % 13,32 13,32 4,44 5,03 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
 
Η Κρήτη, λόγω της μοναδικής γεωγραφικής της θέσης στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, μπορεί να παίξει και πάλι 
ένα σημαντικό ρόλο στις μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Η εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης θα πρέπει να γίνει 
σε δύο επίπεδα το  διεθνές και το εθνικό. Στο πρώτο, εντάσσονται οι παράμετροι της διεθνούς σκηνής που επηρεάζουν 
την Ελλάδα και στο δεύτερο καταγράφεται η ελληνική πραγματικότητα.   
 
Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και δραστηριοτήτων στα βόρεια παράλια δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε 
υποδομές, ενώ εξίσου αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές δημιουργεί και η χωρική διασπορά του πληθυσμού σε 
πολυάριθμους μικρού μεγέθους οικισμούς που διατηρούνται λόγω της ελαιοκαλλιέργειας, κύρια στην ενδοχώρα. 
 
Το υπάρχον οδικό δίκτυο της Περιφέρειας απέχει πολύ από τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητικό για τις ανάγκες της Περιφέρειας ούτε στο επίπεδο των ενδοπεριφερειακών (διανομαρχιακών) συνδέσεων 
ούτε στο τοπικό επίπεδο. 
 
Η σημαντικότερη οδική αρτηρία της Κρήτης είναι ο Βόρειος Οδικός ΄Άξονας προς τον οποίο αρθρώνεται ολόκληρο το  
υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού. 
 
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης ανήκει στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ελλάδας αλλά και στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο 
και θεωρείται ως έργο υψηλής προτεραιότητας. Μέσω του ΒΟΑΚ εξυπηρετείται όλη η βόρεια παραλιακή ζώνη, όπου 
παράγεται το 79% του ακαθάριστου εισοδήματος από τον τουρισμό στην Κρήτη και εξυπηρετείται το 74% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας. 
 
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας σήμερα είναι κατασκευασμένος κατά τμήματα με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά ενώ 
παρεμβάλλονται ενδιαμέσως τα από δεκαετίες υπάρχοντα παλαιάς κατασκευής τμήματα. 
 
Σημαντικές είναι οι ανάγκες για βελτίωση και ολοκλήρωση του Νοτίου οδικού άξονα που συνδέει τις σημειακές τουριστικές 
αναπτύξεις και τις περιοχές εντατικών καλλιεργειών με τους εγκάρσιους κάθετους άξονες και το υπόλοιπο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο. Το δίκτυο αυτό, αρκετά εκτεταμένο μεν, εντούτοις δεν ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης 
λόγω περιορισμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά και συχνά μέτριας βατότητας.  
 
Σήμερα παρατηρούνται οι διανομαρχιακές οδικές συνδέσεις (εθνικό δίκτυο) και οι οδικές συνδέσεις (επαρχιακό δίκτυο) να 
μη είναι ολοκληρωμένες και γενικά να είναι προβληματικές όσο αφορούν την λειτουργική τους σύνδεση με τον υπεραστικό 
χώρο της Περιφέρειας Κρήτης. 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το περιεχόμενο του μέτρου μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της 
ενδοπεριφερειακής ανισότητας στα γεωγραφικά όρια της Κρήτης. 

 
Ειδικότερα, στο περιεχόμενο του μέτρου θα συμπεριληφθούν: 

1. Βελτιώσεις /αναβαθμίσεις οδικού δικτύου κατά τμήματα 
2. Νέες χαράξεις 
3. Μελέτες οδικών έργων (σκοπιμότητας, τεχνικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π.) 
4. Μέτρα ασφάλειας παθητική και ενεργητική οδική ασφάλεια). 

 
Οι παραπάνω δράσεις, με την ολοκλήρωσή τους, θα συμβάλουν στην εξαγωγική δραστηριότητα της Κρήτης παρέχοντας 
βελτιωμένη πρόσβαση στο σημαντικότατο λιμάνι του Ηρακλείου αλλά και των Χανίων καθώς και στα αεροδρόμια της 
Κρήτης, διασφαλίζοντας έτσι τη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή. 
 
Επιπλέον θα συμβάλλουν στην εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις παρακάμψεις των αστικών και τουριστικών 
κέντρων, θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας μεταξύ των σημαντικότερων αστικών 
κέντρων της Κρήτης από Ανατολάς προς Δυσμάς και παράλληλα αποβαίνουν προς όφελος του περιβάλλοντος (μείωση 
ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας).  
 
Επίσης με την ολοκλήρωσή τους θα εξυπηρετηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση κυκλοφορίας, η οποία κατά την 
τουριστική περίοδο αυξάνεται σημαντικά και θα βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας με αναμενόμενη μείωση των 
ατυχημάτων. 
 
Ακόμα η ολοκλήρωση των πράξεων θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη περιοχών που διασχίζουν 
δημιουργώντας ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη, λόγω της βελτίωσης της εξυπηρέτησης που θα προσφέρει, της 
μείωσης του χρόνου διαδρομής, της αύξησης της προσπελασιμότητας και της ορθολογικότερης λειτουργίας του. 
 
Τέλος η επί πλέον ενεργητική ασφάλεια, η οποία θα παρασχεθεί με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Υπηρεσιών Τροχαίας, 
παράλληλα με την παθητική, η οποία θα παρέχει το προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
αιμορραγίας στην άσφαλτο, με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
στους τομείς μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού και προστασία του περιβάλλοντος.  

 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων η στρατηγική της συγκέντρωσης των πόρων σε σημαντικές παρεμβάσεις 
έργων υποδομών μεταφορών, με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση ήδη εκτελούμενων έργων από το Β΄ ΚΠΣ και στη 
συμπληρωματική ενίσχυσή τους με τις απαραίτητες συνδέσεις και εξοπλισμούς, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίησή 
τους και η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού τους αποτελέσματος.  
 
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης λόγω της μεγάλης σημασίας του, είναι ενταγμένος στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και 
ανήκει στα μεγάλα έργα που προωθεί κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Πανευρωπαϊκών Δικτύων το οποίο περιλαμβάνει 10 Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους, η 
Ελλάδα μέσω του ΒΟΑΚ αποκτά καίριο στρατηγικό ρόλο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο μεταφορών. 
 
Τα έργα για ολοκλήρωση και βελτίωση του ΒΟΑΚ είναι πρώτης προτεραιότητας. 
 
Η βελτίωση και η ολοκλήρωση του ΝΟΑΚ και των καθέτων αξόνων θα διασφαλίσουν τη συνοχή και την άρση ανισοτήτων 
στο εσωτερικό της Περιφέρειας, με διαπιστωμένη τη διαφορά (ως προς τον βαθμό ανάπτυξης αλλά και την αναπτυξιακή 
δυναμική), μεταξύ του βόρειου αναπτυγμένου τμήματος και της ενδοχώρας, μαζί με τις νότιες ακτές.  
 
Η βελτίωση συνθηκών ασφαλείας αυτών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, έχει σαφή συμπληρωματικό και 
υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τα έργα του μέτρου γιατί ταυτίζεται απόλυτα με τους στόχους αυτού. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Οι  κατηγορίες πράξεων καθώς και των ενδεικτικά προβλεπόμενων είναι οι εξής: 
 

1. Κατασκευή νέων εθνικών οδών 
2. Βελτιώσεις υφισταμένων εθνικών οδών 
3. Κατασκευή νέων επαρχιακών δρόμων  
4. Βελτιώσεις υφισταμένων επαρχιακών δρόμων 
5. Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων 
6. Πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των οδών (σήμανση, ηλεκτροφωτισμός, στηθαία 

ασφαλείας, παράλληλοι δρόμοι, εξοπλισμός). 
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Με βάση τα παραπάνω υπάρχει συνεισφορά του ΠΕΠ στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ  για τα 
συμπληρωματικά έργα στο Βόρειο Οδικό Άξονα και το λοιπό Διευρωπαϊκό Δίκτυο της Κρήτης. 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 
 

Εθνική Οδός νέα  (χλμ.) 
 

- - 19 

 
Εθνική Οδός βελτίωση (χλμ.) 

 
- 3 3 

 
Επαρχιακή οδός νέα (χλμ.) 

 
- 7,95 72 

 
Επαρχιακή οδός βελτίωση (χλμ.) 

 
- 9,75 75 

 
Ανισόπεδοι κόμβοι (πλήθος) 

 
- - 2 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Μείωση χρόνου ταξιδιού (στο σύνολο 
του βασικού οδικού δικτύου μήκους 

400 χλμ.) 
- - 0,3 λεπτά/χλμ 

Δείκτης κέρδους προσπελασιμότητας 
ESS (ισοδύναμη ταχύτητα ευθείας ως 

σταθμισμένος μέσος όρος για 
υφιστάμενους άξονες) 

- - 14,30 % 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά 
την υλοποίηση - 151 1505 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 
απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση - - 280 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 2.2  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή  του Κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
 (κωδικός)

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

 
2000 

 
        

 
2001 

 
312  21.322.181 21.322.181 15.991.636 15.991.636 5.330.545 5.330.545  

 
2002 

 
312   26.560.851 26.560.851 19.920.639 19.920.639 6.640.212 6.640.212  

 
2003 

 
 312  24.668.022 24.668.022 18.501.015 18.501.015 6.167.007 6.167.007  

 
2004 

 
312   33.171.652 33.171.652 24.878.740 24.878.740 8.292.912 8.292.912  

 
2005 

 
312   44.237.199 44.237.199 35.667.875 35.667.875 8.569.324 8.569.324  

 
2006 

 
312   25.040.095 25.040.095 25.40.095 25.40.095 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
312   175.000.000 175.000.000 140.000.000 140.000.000 35.000.000 35.000.000   
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ 
 ΟΤΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

2.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ  

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
3 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

36 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΥΓΕΙΑ (100%) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 40.200.000  15,30  5,10  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 40.200.000  15,30 15,30 5,10 5,78 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 32.160.000 80,00 % 12,24 12,24 4,08 4,62 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 8.040.000 20,00 % 3,06 3,06 1,02 1,16 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης 
 
Οι υποδομές εκπαίδευσης, κυρίως της Τριτοβάθμιας, στην Περιφέρεια Κρήτης είναι σε υψηλό επίπεδο, εκτός από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα όπου παρατηρούνται σχετικές ελλείψεις, βασικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. 
 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η αναλογία των μαθητών ανά αίθουσα είναι 15,9 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε καλύτερη 
θέση από τη χώρα όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 17,3 (για το ακαδημαϊκό έτος 1996-97). Επίσης το ποσοστό των 
Δημοτικών σχολείων που λειτουργούν αποκλειστικά πρωί, χωρίς διπλοβάρδιες είναι 93,2% (το αντίστοιχο ποσοστό για το 
σύνολο της χώρας είναι 81,4%). Στα Γυμνάσια, η αναλογία μαθητών ανά αίθουσα είναι 26,4 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε 
χαμηλότερο επίπεδο από την χώρα, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 25,4. 
 
Το 55% των Γυμνασίων λειτουργούν αποκλειστικά πρωί (ενώ στη χώρα το 69,4%). Όσον αφορά τέλος τα Γενικά Λύκεια, 
ο λόγος μαθητές ανά αίθουσα είναι 24 (ενώ στη χώρα είναι 24,4). Επίσης, το 60,5% των λυκείων λειτουργούν 
αποκλειστικά πρωί (ενώ σε επίπεδο χώρας το 66,9%). 
 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης ότι μεγάλο μέρος της λειτουργίας των σχολείων ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα στηρίζεται 
σε ενοικιαζόμενες αίθουσες 
 
Τέλος μεγάλο κενό παρουσιάζεται στην εργαστηριακή υποδομή τόσο των Γυμνασίων όσο και των Λυκείων ενώ απαιτείται 
στήριξη του θεσμού των ΤΕΕ τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων όσο και σε επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού. 
 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στόχος του μέτρου είναι η ολοκλήρωση και η κάλυψη τόσο σε κτίρια όσο και σε εξοπλισμό και των δύο βαθμίδων της 
εκπαίδευσης  
 
Για το σκοπό αυτό προβλέπονται : 

 Η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  



 
  

 60

 Η Ανάπτυξη – ενίσχυση και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών 
 Ο εξοπλισμός εργαστηρίων τεχνολογίας, και φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης 
 Η δημιουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για την επιμόρφωση ενηλίκων 
 Η ανάπτυξή των υποδομών και των εργαστηρίων των ΤΕΕ και της ΣΕΚ 
 Η δημιουργία σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης και σχολείων για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 
Με βάση τα παραπάνω βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εκπαίδευση με άμεση 
επίπτωση στην ποιότητα ζωής που είναι από τους βασικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας. 
 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου 
 
Κατά προτεραιότητα θα επιδιωχθεί : 

 Η ολοκλήρωση (ενίσχυση και εκσυγχρονισμός) των υποδομών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης 
 Η συμπλήρωση των υποδομών και εξοπλισμού σε εργαστήρια 
 Η ανάπτυξη νέων βιβλιοθηκών 

 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Ενδεικτικές πράξεις που αναμένεται να ενταχθούν στο μέτρο είναι : 
 

 Κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΤΕΕ και ΣΕΚ 
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων 
 Ανάπτυξη και εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών 
 Διαμόρφωση χώρων για την λειτουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας 
 Ανάπτυξη υποδομών ειδικής εκπαίδευσης και σχολείων για άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Ολοκλήρωση-εκσυγχρονισμός των σχολικών συγκροτημάτων Α’ Βάθμιας, Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕΕ και 
ΣΕΚ 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αίθουσες διδασκαλίας νέες 
(πλήθος) - 50 175 

    
    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Αίθουσες σε διπλή βάρδια (% 
του συνόλου των αιθουσών) 

10,5 % υφιστάμενη 
κατάσταση 9,30 %  

7 % 
Ανθρωποέτη εργασίας κατά την 

υλοποίηση - - 308 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

   

Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 
απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση 
- - 200 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 2.3  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή   Συμμετοχή  του Κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

         

 
2001 

 
36 3.954.728 3.954.728 2.966.046 2.966.046   988.682 988.682  

 
2002 

 
36 5.082.143 5.082.143 3.811.607 3.811.607  1.270.536 1.270.536  

 
2003 

 
36 4.654.145 4.654.145 3.490.609 3.490.609  1.163.536 1.163.536  

 
2004 

 
36 6.476.083 6.476.083 4.857.062 4.857.062  1.619.021 1.619.021  

 
2005 

 
36 11.591.605 11.591.605 8.593.380 8.593.380  2.998.225 2.998.225  

 
2006 

 
36 8.441.296 8.441.296 8.441.296 8.441.296  0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  40.200.000 40.200.000 32.160.000 32.160.000   8.040.000 8.040.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι φορείς του καθ’ αρμοδιότητα ανάλογα 
με τη φύση και το είδος της πράξης 

 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και εποπτευόμενοι φορείς τους 
 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

2.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
4 ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

354 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 13.662.769  5,20  1,73  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 13.662.769  5,20 5,20 1,73 1,96 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 7.765.357 56,84 % 2,96 2,96 0,98 1,12 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 5.897.412 43,16 % 2,24 2,24 0,75 0,84 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης.  
 
Η Κρήτη ως τόπος με σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά καλείται και επιβάλλεται να την αξιοποιήσει και να αναγάγει 
την πολιτιστική ανάπτυξη σε ύψιστη προτεραιότητά της με δεδομένο ότι ο πολιτισμός είναι πλέον ένας σημαντικός μοχλός 
ανάπτυξης κάθε τόπου. 
 
Κάτω από αυτή τη θεώρηση οι απαιτήσεις για την προστασία των πολιτιστικών μαρτυριών θεωρούνται ικανή και αναγκαία 
συνθήκη  για την αρμονική ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ουσιαστικό ότι με το Β΄ ΠΕΠ εφαρμόσθηκε ένα 
ανακαινιστικό έργο του πολιτιστικού πλούτου, πέραν των αστικών κέντρων, που αφορούσε την ανάδειξη και προβολή 
τριών σημαντικών Ιστορικών και Παραδοσιακών Χώρων, τον εκσυγχρονισμό ενός μουσείου και την αποκατάσταση έξι 
Κτιρίων – Μνημείων, κάθε κατηγορίας και χρονολογίας που λειτουργούν πλέον ως σύγχρονοι και οργανωμένοι πόλοι 
έλξης επισκεπτών. Και είναι, επίσης, ουσιαστικό το ότι με την υλοποίηση του Β΄ ΠΕΠ έχει διασφαλισθεί η προστιθέμενη 
αξία της εφαρμογής του Γ΄ ΠΕΠ , το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, προωθώντας ορατές βελτιώσεις για όλη την 
Κρήτη, ανατρέποντας τα έντονα φαινόμενα υποβάθμισης που συχνά παρατηρούνται, προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα την 
αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη μείωση της απομόνωσης περιοχών με μια ισόρροπη 
χωρικά ανάπτυξη. 
 
Προς την ίδια κατεύθυνση και σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη κατασκευής – βελτίωσης και 
εκσυγχρονισμού μουσείων, πέραν αυτών των αστικών κέντρων, τα οποία θα αποτελούν αυτοδύναμους πόλους έλξης για 
ένα ευρύτατο αριθμό επισκεπτών. 
 
Επιβάλλεται επομένως η συνέχιση του επίπονου προγράμματος κατασκευής – βελτίωσης και εκσυγχρονισμού Μουσείων, 
στερέωσης και προβολής μνημείων και ιστορικών χώρων (ιδιομορφία έργων, εξειδικευμένες μελέτες, χρονοβόρες 
εγκρίσεις από ΥΠΠΟ, δυνατότητα δημοπράτησης μόνο από Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ κ.α.), που από κοινού 
αποτελούν πόλο έλξης και προσέλκυσης  τουρισμού υψηλής ποιότητας και εισοδηματικής τάξης. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στα πλαίσια του μέτρου επιχειρείται η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με μελέτες και έργα για κατασκευή – 
βελτίωση και εκσυγχρονισμό Μουσείων, αποκατάσταση, ανάδειξη, ολοκλήρωση Μνημείων - Συνόλων -  Χώρων, 
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δημιουργία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων σε δικτύωση με διαχρονική συνέχεια, που θα αποτελούν υπόδειγμα του 
πολιτιστικού γίγνεσθαι σε συνδυασμό τόσο με την προσφορά παιδείας (μέσω υπαίθριων ή στεγασμένων μουσείων, 
μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων, με δυνατότητα χρήσης Η/Υ για ευληπτότερη πληροφόρηση), όσο και με την ενίσχυση 
της τουριστικής δραστηριότητας. 
 
Το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάσωσης, προβολής και απόδοσης σε 
χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτουργώντας υποστηρικτικά στη βαθύτερη γνώση της Κρήτης, στη δημιουργία 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. 
 
Οι στόχοι του μέτρου βρίσκονται σε συνέργια και συμπληρωματικότητα με τους στόχους του Άξονα, συνδέοντας την 
ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος με την κοινωνική ανάπτυξη σε τοπική κλίμακα. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Βασικές προτεραιότητες του μέτρου είναι: 

1. Κατασκευή – βελτίωση – εκσυγχρονισμός Μουσείων σε μη αστικά κέντρα. 
2. Προστασία – ανάδειξη και προβολή σημαντικών Μνημείων – Συνόλων – Χώρων, που χρήζουν αναστηλωτικών 

επεμβάσεων και που προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. 
3.  Προβολή και ανάδειξη ιστορικών χώρων, που μπορούν να ενταχθούν σε ενιαίο δίκτυο. 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 Συντηρήσεις – Στερεώσεις μνημείων – συνόλων - χώρων 
 Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτιρίων – Μνημείων και Συνόλων. 
 Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, 

εκθετήρια, πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κ.α.) 
 Διαμορφώσεις και εξυγιάνσεις του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων 
 Συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός.  
 Κατασκευή – βελτίωση – εκσυγχρονισμός Μουσείων. 
 Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής κ.α.) 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (πλήθος) 

- - 6 

Μουσεία νέα/ αναβαθμιζόμενα 
(πλήθος) 

- - 1 

Μνημεία που αναδεικνύονται 
(πλήθος) 

- - 3 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας κατά 
την υλοποίηση 

- - 327 

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

 
- 

 
- 

 
110 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
      ΜΕΤΡΟ 2.4  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος  

Πεδίο 
παρέμβα
σης  

(κωδικός) 
  

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

 
2000 

 
       

 
2001 

 
 354 1.581.808 1.581.808 1.186.356 1.186.356 395.452 395.452  

 
2002 

 
 354 2.034.400 2.034.400 1.525.800 1.525.800 508.600 508.600  

 
2003 

 
 354 1.861.373 1.861.373 1.396.030 1.396.030 465.343 465.343  

 
2004 

 
 354 1.981.147 1.981.147 1.485.860 1.485.860 495.287 495.287  

 
2005 

 
 354 5.508.927 5.508.927 1.476.197 1.476.197 4.032.730 4.032.730  

 
2006 

 
 354 695.114 695.114 695.114 695.114 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  13.662.769 13.662.769 7.765.357 7.765.357 5.897.412 5.897.412  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Ως τελικοί δικαιούχοι ορίζονται: 

 Περιφέρεια Κρήτης. 
 Το ΥΠΠΟ με τις περιφερειακές του Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα απ’ αυτό Ν.Π.Ι.Δ. καθ’ αρμοδιότητα ανάλογα 

με το είδος και τη φύση της πράξης 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
 ΟΤΑ 
 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 Οργανισμοί Ανάπτυξης 

 
Ζ.      ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  33  
ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  σστταα  δδιιεεθθννήή  μμεεττααφφοορριικκάά  δδίίκκττυυαα  ωωςς  κκόόμμββοουυ  δδιιααμμεετταακκόόμμιισσηηςς    

  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 26.523.992 

Δημόσια Δαπάνη 26.523.992 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0 

Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ) 20.748.000 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  3,81 % 

 
 

Στόχος του άξονα είναι : 

 Η βελτίωση των πυλών εισόδου – εξόδου για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών του νησιού κύρια 
της εξαγωγής των παραγόμενων προϊόντων 

 Η ανάπτυξη της Κρήτης σε κόμβο διαμετακόμισης στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 

 
ΜΜέέττρροο  11  ΥΥπποοδδοομμέέςς  μμεεττααφφοορρώώνν  ((ΛΛιιμμάάννιιαα))  
  
ΜΜέέττρροο  22  ΑΑννάάππττυυξξηη  ββαασσιικκήήςς  εεμμπποορριικκήήςς  υυπποοδδοομμήήςς    
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

3.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΛΙΜΑΝΙΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΩΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 
1 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΛΙΜΑΝΙΑ) 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

315 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΕΣ (100%) 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 16.523.992  62,30  2,09  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 16.523.992  62,30 62,30 2,09 2,37 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 12.988.000 78,60 % 48,97 48,97 2,65 1,87 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.535.992 21,40 % 13,33 13,33 0,44 0,50 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
 
Σήμερα η Κρήτη έχει ένα αξιόλογο λιμενικό δυναμικό με σπουδαιότερο το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρετεί τις 
ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών για το μεγαλύτερο μέρος της. Η κύρια σύνδεσή του είναι με 
το λιμάνι του Πειραιά ενώ τους θερινούς μήνες υπάρχουν τοπικές διασυνδέσεις καθώς και σημαντική κίνηση 
κρουαζιερόπλοιων. 
 
Το λιμάνι του Ηρακλείου έχει χαρακτηρισθεί ως λιμένας εθνικής σημασίας και παρουσιάζει μεγάλες επιβατικές και 
σημαντικές εμπορευματικές δραστηριότητες. Όσον αφορά στη διακίνηση των επιβατών, αυτή καλύπτεται κατά 97% από 
την ακτοπλοϊκή κίνηση ενώ το υπόλοιπο 3% αντιπροσωπεύει κίνηση εξωτερικού. Από πλευράς διακίνησης 
εμπορευμάτων, η κίνηση εσωτερικού καλύπτει το 92% της συνολικής κίνησης διακίνησης εμπορευμάτων. 
 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του λιμανιού του Ηρακλείου ώστε να μπορέσει να παίξει το ρόλο που του αρμόζει, 
υλοποιούνται ήδη πολύ σημαντικά έργα υποδομής και προμήθεια κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ 
παράλληλα έχει βελτιωθεί η προσπέλαση του λιμανιού προς και από τον ΒΟΑΚ  και η σύνδεσή του με το Διεθνές 
Αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τη Βιομηχανική Περιοχή. Έτσι, το λιμάνι του Ηρακλείου θα μπορεί να αποτελεί ένα 
πραγματικό κόμβο στο συνολικό δίκτυο των μεταφορών.   
 
Εκτός από το λιμάνι του Ηρακλείου, στο δίκτυο των λιμανιών της Κρήτης συμμετέχει σημαντικά το λιμάνι της Σούδας με 
εμπορευματική και επιβατική κίνηση και δευτερευόντως τα λιμάνια  Καστελλίου  Κισάμου   (το οποίο συνδέεται πορθμειακά 
η Κρήτη με την Πελοπόννησο), Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Σητείας 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το περιεχόμενο του μέτρου με έργα υποδομών και λειτουργικών αναβαθμίσεων, θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά την 
λειτουργική δικτύωση και λιμανιών της Κρήτης μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η διασύνδεση του νησιού με τα διεθνή 
μεταφορικά δίκτυα. 
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• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 
του μέτρου . 

 
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα ακολουθηθεί η στρατηγική της συγκέντρωσης των πόρων σε 
σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών λιμενικών έργων, με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση ήδη εκτελούμενων έργων από 
το Β΄ ΚΠΣ  
 
Παράλληλα θα επιδιωχθεί η λειτουργική αναβάθμιση των λιμανιών και η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών με τους 
απαραίτητους εξοπλισμούς. 
 
Τέλος θα ληφθεί μέριμνα για τη σύνδεση των λιμανιών με το βασικό οδικό δίκτυο της Κρήτης με στόχο την λειτουργική 
δικτύωση αυτών. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Οι  κατηγορίες καθώς και οι ενδεικτικά προβλεπόμενες πράξεις είναι οι εξής: 

1. Κατασκευή νέων λιμενικών έργων 
2. Βελτίωση υφισταμένων λιμενικών έργων 
3. Έργα λειτουργικής αναβάθμισης των λιμανιών  
4. Εξοπλισμοί 
5. Εφαρμογές συστημάτων νέων τεχνολογιών 
 

• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 
Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Παρεμβάσεις σε λιμένες 
(πλήθος) 

- - 4 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 150 

Μέση ετήσια αύξηση του 
αριθμού των επιβατών 

1.000.000 
Μέση ετήσια τιμή στην 

δεκαετία του ‘90 
- 10% 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 32 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 3.1  
          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική  συμμετοχή Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης  
(κωδικός)

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

 
2000 

 
        

 
2001 

 
 315 1.977.295 1.977.295 1.482.971 1.482.971 494.324 494.324

 
2002 

 
 315 3.998.360 3.998.360 2.998.770 2.998.770 999.590 999.590

 
2003 

 
 315 3.530.877 3.530.877 2.878.411 2.878.411 652.466 652.466

 
2004 

 
 315 3.087.539 3.087.539 2.390.654 2.390.654 696.885 696.885

 
2005 

 
 315 2.870.909 2.870.909 2.178.182 2.178.182 692.727 692.727

 
2006 

 
 315 1.059.012 1.059.012 1.059.012 1.059.012 0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  16.523.992 16.523.992 12.988.000 12.988.000 3.535.992 3.535.992  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
 ΟΤΑ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΩΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

2 ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

312 
315 
352 
161 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΔΟΙ  (10%) 
ΛΙΜΕΝΕΣ (32%) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (20%)  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (38%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 10.000.000  37,70  1,27  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 10.000.000  37,70 37,70 1,27 1,44 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 7.760.000 77,60 % 29,26 29,26 0,99 1,12 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 2.240.000 22,40 % 8,44 8,44 0,28 0,32 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
 
Η εμπορευματική κίνηση από τα λιμάνια της Κρήτης στη δεκαετία του 1990 αντιπροσώπευε το 10-13% της 
εμπορευματικής κίνησης της χώρας σε εκφορτώσεις και περίπου 4% σε φορτωθέντα εμπορεύματα. Ο κύριος όγκος των 
εμπορευματικών μεταφορών καταγράφεται στο λιμάνι του Ηρακλείου (της τάξης του 70% σε εκφορτωθέντα και 60% σε 
φορτωθέντα επί του συνόλου της Περιφέρειας) και ακολουθούν τα λιμάνια της Σούδας, του Ρεθύμνου, του Αγ. Νικολάου 
και της Σητείας. 
 
Από τα λιμάνια της Κρήτης διακινούνται εμπορεύματα όλο τον χρόνο κύρια από και προς Πειραιά και Ηπειρωτική Ελλάδα. 
Για χώρες του εξωτερικού διακινούνται εμπορεύματα από τα λιμάνια Ηρακλείου, Σούδας, Ρεθύμνου και Σητείας (1% επί 
του συνόλου της χώρας εκφορτώσεις και 0,5% φορτώσεις). 
 
Η σημερινή κατάσταση στα λιμάνια της Κρήτης παρουσιάζει ελλείψεις σχετικά με τις εμπορευματικές υποδομές και την 
εσωτερική οργάνωση της διακίνησης των εμπορευμάτων. Με δεδομένη την συνύπαρξη του επιβατικού και εμπορικού 
τμήματος των λιμανιών προβλήματα παρουσιάζονται και στο σύστημα εσωτερικής διακίνησης των επιβατών αλλά και 
μετεπιβίβασης τους. 
 
Συγκεκριμένα στο σύστημα διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργίες όπως  
--- Ανορθολογική κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα μέσα μεταφοράς 
--- Χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς 
--- Ανυπαρξία τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών 
--- Χαμηλοί δείκτες πληρότητας φορτηγών οχημάτων 
--- Χαμηλός βαθμός μοναδοποίησης των φορτίων 
--- Γεωγραφικές πολώσεις επιχειρήσεων μεταφορών σε ξεπερασμένες με τα σημερινά δεδομένα  
    γεωγραφικές ζώνες 
--- Αδυναμία του συστήματος να εξάγει προστιθέμενη αξία από την διαχείριση της διερχόμενης κίνησης 
--- Έλλειψη ποιότητας υπηρεσιών logistics 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Η κατασκευή ενός κέντρου στο Ηράκλειο με λειτουργίες όπως η οργάνωση και η συγκρότηση φορτίων, η αναδιανομή και 
ομαδοποίηση φορτίων από διαφορετικές προελεύσεις προς κοινούς προορισμούς, ο ευρύτερος συντονισμός αφίξεων και 
αναχωρήσεων εμπορευματικών ροών, η συμβατική και εξειδικευμένη αποθήκευση, η οργάνωση τελικής διανομής, η 
αλλαγή μέσων μεταφοράς, η συσκευασία και αποσυσκευασία, η συναρμολόγηση, η προσφορά εξοπλισμού 
μεταφόρτωσης, υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεματικής κλπ θα συντελέσει σημαντικά στην αναπτυξιακή στρατηγική της 
Περιφέρειας, στην βελτίωση, αύξηση της εμπορευματικής του κίνησης και διασύνδεση του νησιού με τα διεθνή μεταφορικά 
δίκτυα. Το περιεχόμενο του μέτρου θα προσδιορισθεί από σχετική μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείο 
Μεταφορών και θα υποστηρίζεται από δράσεις του Μέτρου 3.1. για την βέλτιστη εκπλήρωση του στόχου του άξονα για 
την συμμετοχή της Κρήτης στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου διαμετακόμισης. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Στόχος του Μέτρου είναι η ανάδειξη της Κρήτης ως κόμβου διαμετακόμισης, η βελτίωση της εμπορικής υποδομής και η 
προώθηση των προϊόντων της Περιφέρειας. Για την εξυπηρέτηση του στόχου άμεση προτεραιότητα δίδεται στην 
ανάπτυξη Εμπορευματικού Σταθμού στο λιμάνι του Ηρακλείου,και στη λειτουργική διευθέτηση των γειτνιαζουσών 
δραστηριοτήτων επιβατικής δραστηριότητας προς όφελος της ασφάλειας της διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. 
 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Κυριότερη κατηγορία πράξεων κρίνονται αυτές που αποβλέπουν στην βελτίωση της εμπορευματικής διακίνησης και 
ανταγωνιστικότητας του λιμανιού του Ηρακλείου και ενδεικτικά προβλέπεται η κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου. 
Εφόσον επαρκέσουν οι πόροι, άλλες κατηγορίες και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις είναι : 

 Βελτίωση υφισταμένων λιμενικών έργων 
 Κατασκευή- βελτίωση-εκσυγχρονισμός υποδομών εξυπηρέτησης του εμπορευματικού σταθμού με υπόστεγα για 

εμπορευματοκιβώτια και λοιπές εγκαταστάσεις 
 Λειτουργική διευθέτηση δραστηριοτήτων εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης και βελτίωση των συνθηκών 

ασφαλούς λειτουργίας 
 Έργα λειτουργικής διασύνδεσης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού με τον γειτνιάζοντα αστικό ιστό 
 Συμπλήρωση –εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
 Διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων λιμενικών ζωνών 
 Δημιουργία Κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου 
 Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

  
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Παρεμβάσεις σε λιμένες 
(πλήθος) - - 1 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

Αύξηση των εξαγωγών 
795 χιλ. τόννοι 

Μέση ετήσια τιμή στη 
δεκαετία του ‘90 

- 5 % 

Δημιουργούμενες μεικτές 
θέσεις απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση 
- - 38 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 3.2  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή   Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης  
(κωδικός)

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

2000 
 

         

 
2001 

 
312-315-
352-161 1.997.296 1.977.296 1.482.971 1.482.971  494.325 494.325 0  

 
2002 

 
312-315-
352-161 998.360 998.360 748.770 748.770  249.590 249.590 0 

 
2003 

 
312-315-
352-161 1.144.885 1.144.885 628.411 628.411  516.474 516.474 0  

 
2004 

 
312-315-
352-161 1.667.538 1.667.538 1.175.654 1.175.654  491.884 491.884 0 

 
2005 

 
312-315-
352-161 1.850.909 1.850.909 1.363.182 1.363.182  487.727 487.727 0  

 
2006 

 
312-315-
352-161 2.361.012 2.361.012 2.361.012 2.361.012  0 0 0 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  10.000.000 10.000.000 7,760.000 7.760.000  2.240.000 2.240.000 0  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι εκάστοτε διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Η εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει την ύπαρξη εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου από το Υπουργείο 
Μεταφορών και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών που θα απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο προσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. 
 
Στην περίπτωση μη έγκαιρης διευθέτησης του θεσμικού πλαισίου για το Εμπορευματικό Κέντρο, οι πόροι του μέτρου 
χρησιμοποιούνται για τις λοιπές προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Υπουργείο Μεταφορών – Επικοινωνιών 
 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙ/ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ 
 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
 Περιφέρεια Κρήτης/ΔΙΣΑ 
 Οργανισός Λιμένος Ηρακλείου 
 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 ΟΤΑ 
 Οργανισμοί Ανάπτυξης 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Κρατκές Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  44  
ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  κκααιι  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς    

σστταα  μμεεγγάάλλαα  αασσττιικκάά  κκέέννττρραα  
  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 101.231.166 

Δημόσια Δαπάνη 92.951.166 

Ιδιωτική Συμμετοχή 8.280.000 

Διαρθρωτικά Ταμεία       (ΕΤΠΑ) 

                                      (ΕΚΤ) 

67.775.114 

4.779.148 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  13,35 % 

 
 
Στόχοι του άξονα είναι : 

 Η προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

 Η βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων. 

 Η ανάπτυξη υποδομών εξυπηρέτησης των λειτουργιών των μεγάλων αστικών κέντρων. 

 Η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού των αστικών κέντρων και ιδιαίτερα των ανέργων και των απειλούμενων με 
ανεργία.  

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 

 
ΜΜέέττρροο  11  ΧΧωωρροοττααξξιικκόόςς  ––  πποολλεεοοδδοομμιικκόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  
ΜΜέέττρροο  22  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  αασσττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ββεελλττίίωωσσηη  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς  
ΜΜέέττρροο  33  ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ββιιοομμηηχχααννιικκώώνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  κκααιι  δδιικκττύύωωνν  
ΜΜέέττρροο  44  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  αασσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσεε  ττοοππιικκέέςς  ζζώώννεεςς  μμιικκρρήήςς  κκλλίίμμαακκααςς  --  

ΕΕΤΤΠΠΑΑ    
ΜΜέέττρροο  55  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  αασσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσεε  ττοοππιικκέέςς  ζζώώννεεςς  μμιικκρρήήςς  κκλλίίμμαακκααςς  --  

ΕΕΚΚΤΤ    
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

4.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο  Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

1 ΜΕΤΡΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

352 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (100%) 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 2.713.487  2,69  0,34  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 2.713.487  2,69 2,92 0,34 0,39 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 2.124.750 78,30 % 2,10 2,29 0,27 0,31 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 588.737 21,70 % 0,59 0,63 0,07 0,08 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
Σύμφωνα με την κείμενη Πολεοδομική Νομοθεσία οι Πολεοδομικές παρεμβάσεις μελέτες διακρίνονται σε τρία διαδοχικά-
αυτοτελή στάδια. 

1ο στάδιο: Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.) ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) για οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων και 
Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) για οικισμούς κάτω των 2.000 
κατοίκων σε μη αστικό χώρο. Τα προαναφερόμενα σχέδια προσδιορίζουν ζώνες χρήσεων γής,  όρων 
δόμησης και προστασίας καθώς και το βασικό οδικό δίκτυο. Εφαρμογή τους είναι η έγκριση τους από το Γ.Γ 
της Περιφέρειας. 

2ο  στάδιο: Πολεοδομικές μελέτες που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ορίων Ρ.Σ., Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Εφαρμογή τους 
είναι η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης από το Γ.Γ της Περιφέρειας ή τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. 

3ο στάδιο: Πράξεις εφαρμογής του σχεδίου πόλης σε περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν 23 εγκεκριμένα Γ.Π.Σ/ και 33 εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες. Μετα την πρόσφατη 
συνένωση των παλαιών ΟΤΑ είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και επέκταση ήδη εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, η εκπόνηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου και η εκπόνηση Σχεδίων Χωροταξικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης για σημαντικά οικονομικά κέντρα. 

Η συνύπαρξη οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και περιοχών ιστορικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος με οικιστικές ζώνες, 
καλλιεργούμενες εκτάσεις και τουριστικά ανεπτυγμένες ζώνες, καθιστά επιτακτική την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των 
πολεοδομικών-χωροταξικών  ρυθμίσεων.    

• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/ συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο περιλαμβάνει Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωροταξικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων, 
Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις Εφαρμογής. Μέσα από την έγκριση  αυτών των σχεδίων θεσμοθετούνται ζώνες 
χρήσεων γης και λειτουργιών, δίκτυα υποδομών και όροι προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και πολιτισμικού).  Οι 
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δράσεις του μέτρου συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του άξονα για βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και 
της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, μέσα από τη θεσμοθέτηση όρων λειτουργίας, οργάνωσης και προστασίας του 
χώρου. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Πρώτης προτεραιότητας είναι οι πολεοδομικές-χωροταξικές ρυθμίσεις που αφορούν: 

 περιοχές με έντονες πιέσεις από οικιστική – τουριστική δραστηριότητα σε σημαντικές αστικές συγκεντρώσεις.   
 στην ενίσχυση κέντρων διευρυμένων ενοτήτων του αστικού χώρου 
 ευρύτερες περιοχές επιρροής από μεγάλα έργα και παρεμβάσεις 

 
Σε δεύτερη προτεραιότητα χρηματοδοτούνται οι Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις εφαρμογής. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
− Χωροταξικές-πολεοδομικές ρυθμίσεις σε περιοχές με έντονες πιέσεις στο περιβάλλον λόγω συγκεντρώσεων 

τουριστικών δραστηριοτήτων ή αλλαγών χρήσεων. 
− Χωροταξικές-πολεοδομικές ρυθμίσεις σε περιοχές όπου το περιβάλλον απειλείται από τις επιπτώσεις της κατασκευής 

μεγάλων έργων 
− Πολεοδομικά σχέδια επέκτασης των οικιστικών κέντρων των Δήμων 
− Πολεοδόμηση περιοχών που διαθέτουν Σχέδιο Πόλης των πρωτευουσών των νέων Δήμων 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Ρυθμιστικά – πολεοδομικά 
Σχέδια (πλήθος) 

- - 13 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση 

- - 20 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 4 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
      ΜΕΤΡΟ 4.1   
          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός) 

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

2000 
 

       

 
2001 

 
352 395.487 395.487 296.615 296.615  98.872 98.872

 
2002 

 
352 499.479 499.479 374.609 374.609  124.870 124.870

 
2003 

 
352 468.720 468.720 351.540 351.540  117.180 117.180

 
2004 

 
352 498.003 498.003 373.502 373.502  124.501 124.501

 
2005 

 
352 493.257 493.257 369.943 369.943  123.314 123.314

 
2006 

 
352 358.541 358.541 358.541 358.541  0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  2.713.487 2.713.487 2.124.750 2.124.750  588.737 588.737  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις του μέτρου υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Ν.2508/98 περί βιώσιμης 
οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και Ν.2742/99 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Περιφέρεια Κρήτης 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 ΟΤΑ 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

4.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβιος 2008
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

2 ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

312 
344 
352 
354 

 
36 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΔΟΙ  (19,76%) 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (5,08%) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (26,13%) 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (17,74%) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΥΓΕΙΑ (31,29%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 60.200.423  59,47  7,63  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 60.200.423  59,47 64,76 7,63 8,64 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 47.260.505 78,51 % 46,69 50,84 5,99 6,79 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 12.939.918 21,49 % 12,78 13,92 1,64 1,85 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης.  
 
Η πληθυσμιακή συγκέντρωση και η αυθαίρετη δόμηση που παρατηρείται στα αστικά κέντρα της Κρήτης, έχει ως συνέπεια  
αυξημένες απαιτήσεις για την βελτίωση των υποδομών στον αστικό χώρο (μεταφορές, κοινωνικές εξυπηρετήσεις κ.ά.) και 
την βελτίωση - ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος. 
 
Η μητροπολιτική αστική περιοχή του Ηρακλείου, με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση και την λειτουργία της ως 
περιφερειακό κέντρο πρώτου επιπέδου, ασκεί ηγεμονικό ρόλο, διαταράσσοντας την ισορροπία του συστήματος, ενώ 
ταυτόχρονα πιέζεται στο εσωτερικό της από προβλήματα συμφόρησης και υποβάθμισης. 
 
Αντίστοιχο ρόλο και παρόμοιες ανάγκες, έχει να επιδείξει και η διευρυμένη αστική ζώνη των Χανίων. Τα Χανιά με το 
αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι και το λιμάνι στη Σούδα αποτελούν την δεύτερη σημαντική πύλη εισόδου της Περιφέρειας. 
 
Το Ρέθυμνο είναι το αμέσως επόμενο οικιστικό κέντρο, με το λιμάνι, το Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών. 
 
Ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάλυψη αναγκών στις περιόδους αιχμής του τουρισμού. 
 
Η Ιεράπετρα με δυναμική που οφείλεται στον τουρισμό αλλά και στην συγκέντρωση εντατικών καλλιεργειών (πρώιμα 
κηπευτικά) αποτελεί το μοναδικό  σημαντικό οικιστικό κέντρο της νότιας ζώνης της Περιφέρειας. 
 
Με βάση τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι τα προβλήματα στις αστικές περιοχές της 
περιφέρειας αφορούν τους τομείς : του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών και της υγείας – πρόνοιας. 
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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Τα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος στην Κρήτη εμφανίζουν μια ιδιαίτερη ένταση και οφείλονται κυρίως στην μη 
οργανωμένη αστική εξάπλωση και τις αυθαίρετες οικοδομικές κατασκευές για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Το πρόβλημα 
αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια να ελέγχεται. Όμως έχει επέλθει μια σημαντική αισθητική αλλά και λειτουργική 
υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού χώρου. 
 
Η προτεραιότητα που τίθεται από το μέτρο αφορά κυρίως τον λειτουργικό παράγοντα αυτής της υποβάθμισης και εξ αυτού 
οι δράσεις στοχεύουν κυρίως στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης με ότι αυτό συνεπάγεται (αναβάθμιση Η/Μ 
εξοπλισμού, δίκτυα, εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης κ.λ.π.).  
 
Για όλες τις δράσεις που θα γίνουν λαμβάνεται υπόψιν η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στοχεύει παράλληλα στην 
βέλτιστη  διαχείριση των υδατικών πόρων ως παράγοντα κρίσιμο για την αειφόρο ανάπτυξη μιας νησιωτικής περιοχής 
όπως η Κρήτη.  
 
Κατά την διάρκεια των δύο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων με την συνδρομή του πρώτου  και δεύτερου 
Κοινοτικού Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής υλοποιήθηκαν  σημαντικά έργα περιβάλλοντος στην Κρήτη. Ιδιαίτερα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα υλοποιήθηκαν έργα ύδρευσης αποχέτευσης και βιολογικοί  καθαρισμοί έτσι που η Κρήτη σήμερα 
και όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζει  μια εικόνα αρκετά καλή που είναι η κάτωθι: 

 Οι πρωτεύουσες των Νομών (Χανιά , Ηράκλειο ,Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαος ) έχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων που λειτουργούν πολύ καλά. Επίσης ο βιολογικός της Σητείας είναι στην φάση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας ενώ ο βιολογικός της Ιεράπετρας στην φάση της κατασκευής. 

 Τα αποχετευτικά  δίκτυα είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζουν όμως το πρόβλημα ότι είναι σε 
κάποιο βαθμό παντορροικά με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πρόβλημα στην λειτουργία των βιολογικών 
καθαρισμών . 

 Τα δίκτυα ύδρευσης σε μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί και απομένει η βελτίωση παλαιωμένων υποδομών 
και δικτύων καθώς και η σύγχρονη εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης με τον έλεγχο των διαρροών, τον 
τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό αντλιοστασίων και γεωτρήσεων κ.λ.π. 

 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Τα  αστικά κέντρα του νησιού παρά τα εμφανή ίχνη από το πέρασμα των αιώνων διατηρούν μέχρι σήμερα το ιστορικό 
τους πρόσωπο. Η διάσωση, η ανάδειξη και η προβολή τους έχει τεράστια ιστορική, αισθητική και πολιτιστική αξία. Παρά 
το γεγονός ότι με το Β΄ ΠΕΠ έχουν γίνει συγκροτημένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή (έχουν αναστηλωθεί 
δεκαοκτώ μνημεία, δύο μουσεία και έχουν γίνει δεκατρείς παρεμβάσεις ανάπλασης) εντούτοις συνεχίζουν να αποτελούν 
ανάγκη διαρκώς αυξανόμενη λόγω της διακίνησης μεγάλου πλήθους επισκεπτών, που αλλοιώνουν και εξαφανίζουν τα 
πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά. 
 
Παράλληλα στα πλαίσια μιας σύγχρονης μουσειολογικής αντίληψης έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι η αναβάθμιση των 
υποδομών και των υπηρεσιών στα Μουσεία των αστικών κέντρων, που λειτουργούν ως βασικός φορέας μνήμης είναι 
θέμα συνυφασμένο με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 
Όλα τα φυσικά πλεονεκτήματα και όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά ευεργετήματα επιβάλλουν συνεχή αξιοποίηση τόσο του 
περιβαλλοντικού όσο και του πολιτιστικού πλούτου των περιοχών αυτών, υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας και δωδεκάμηνης διάρκειας πολιτιστικού τουρισμού τόσο στα ίδια τα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα προβλήματα των αστικών περιοχών στον τομέα των μεταφορών πηγάζουν από τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης 
τους. Στο σύνολο σχεδόν των αστικών περιοχών διατηρούνται τα ιστορικά κέντρα με ακανόνιστο και δαιδαλώδη ιστό ενώ 
οι νέες περιοχές δημιουργήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό κατά τμήματα ή αυθαίρετα. 

 
Μια δεύτερη πηγή αυξημένων αναγκών μεταφορικής υποδομής στα αστικά κέντρα είναι και η γειτνίαση τους με 
ανεπτυγμένες τουριστικά ζώνες αλλά και τις βασικές πύλες εισόδου (λιμάνια – αεροδρόμια) 

 
Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι προβλήματα κίνησης, στάθμευσης των οχημάτων, η μικρή αναλογία ελεύθερων 
χώρων και η δυσκολίες στην κίνηση των πεζών. Παράλληλα η ολοκλήρωση του υπερτοπικού οδικού δικτύου δημιουργεί 
ανάγκες σημαντικών έργων μεταφορικής υποδομής για την σύνδεση των αστικών κέντρων. 
 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Το επίπεδο υγείας του πληθυσμού της Κρήτης, όπως εκφράζεται μέσα από τους δείκτες προσδόκιμου επιβίωσης και 
θνησιμότητας, κρίνεται ικανοποιητικό καθώς κινείται στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ικανοποιητικό 
επίπεδο δικαιολογείται εν μέρει και από τις μεσογειακές συνθήκες διαβίωσης και διατροφής. 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της υγείας στην Κρήτη μπορεί συνοπτικά να αποδοθεί με τις 
παρακάτω διαπιστώσεις: 

 Η Περιφέρεια Κρήτης έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας – 
πρόνοιας.  Ειδικότερα για τα Γενικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ η εθνική αναλογία είναι 2,7 κλίνες ανά 1.000 
κατοίκους με αναμενόμενη τιμή για το 2000 3,1 , η Κρήτη έχει αντίστοιχο σημερινό δείκτη 3,4 και μετά την 
ολοκλήρωση του Β΄ ΚΠΣ 3,7. Επαρκές χαρακτηρίζεται και το αγροτικό δίκτυο Κέντρων Υγείας. Το δίκτυο 
παροχής υπηρεσιών υγείας συμπληρώνεται με 103 περιφερειακά – αγροτικά ιατρεία και πολυκλινικές του ΙΚΑ. 

 Παρά την επάρκεια κλινών, η λειτουργική τους δομή και οι κτιριακές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις εφαρμογές των νέων τεχνολογικών και 
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επιστημονικών μεθόδων, χωρίς νέες και σημαντικές επενδύσεις. Σοβαρές ελλείψεις εντοπίζονται σε κλίνες 
εξειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών και αποκατάστασης. Διαπιστώνεται, όπως είναι φυσικό, υστέρηση στην 
ποιότητα των νοσηλευτικών χώρων, του εξοπλισμού και των υποδομών εξυπηρέτησης. 

 
Σε ότι αφορά την πρόνοια κατά την προγραμματική περίοδο ’94 – ’99, η προνοιακή πολιτική της χώρας επικεντρώθηκε: 

 στη δημιουργία δομών για την κάλυψη βασικών αναγκών που είτε υπήρχαν είτε προέκυψαν από τα νέα 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιόδου αυτής όπως αύξηση προσφύγων, ανάπτυξη φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού, αύξηση αριθμού γυναικών που εντάσσονται στη αγορά εργασίας κλπ. 

 στην ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο σύνολο της χώρας στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας ανοιχτών δομών  (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ κλπ), 

 
Οι ανάγκες όμως για κοινωνικές υποδομές εξακολουθούν να είναι μεγάλες τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην 
ενδοχώρα ενώ πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με το Ν2646/1998 το πλαίσιο για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κύριοι στόχοι για το περιβάλλον είναι η βελτίωση του πόσιμου νερού (επαρκής ποσότητα και ποιότητα) για τα μεγάλα 
αστικά κέντρα που σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μεγάλου μέρους των κατοίκων και η χρηστή διαχείριση των 
υδατικών πόρων θα υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που θέτει η οδ. 60/2000 ΕΕ καθώς και η γενικότερη 
πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη. 
 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Στα πλαίσια του Μέτρου επιχειρούνται παρεμβάσεις σε σημαντικά μνημεία και χώρους, που θα αναβαθμίσουν τη 
λειτουργία του αστικού κέντρου ως πόλο ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να επεκτείνει τα θετικά πλεονεκτήματά 
του σε όλη την Περιφέρεια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. 
 
Παράλληλα υποστηρίζεται η αναβάθμιση της υποδομής και η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στα Μουσεία, 
αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική τους διάσταση και αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά με δυνατότητα πρόσβασης 
σ’ αυτήν από το ευρύ κοινό. 
 
Δημιουργούνται έτσι προϋποθέσεις που λειτουργούν υποστηρικτικά στην εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και 
παράλληλα ενισχύουν τη λειτουργία των αστικών κέντρων ως πόλους ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών παρέχοντας 
καλύτερη οικονομική αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, σ’ ένα περιβάλλον αναβαθμισμένο πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά και λειτουργικά που θα προβάλλει την ιστορική φυσιογνωμία τους. 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Λαμβανομένων υπόψη των ανισορροπιών που υπάρχουν στο αστικό σύστημα και στις αστικές περιοχές, η πολιτική 
μεταφορών πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλει στην επίλυση της συμφόρησης και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. 

 
Το περιεχόμενο του μέτρου και συγκεκριμένα στο τομέα Μεταφορών μπορεί να διαχωριστεί  στις παρακάτω δράσεις που 
αποσκοπούν στην δημιουργία και εκσυγχρονισμό υποδομών και δομών για τις μεταφορές στα αστικά κέντρα. 

 Κυκλοφοριακή εξυγίανση της περιοχής η οποία εξειδικεύεται με τις παρακάτω ενέργειες: 
1. Σχεδιασμός ή και επανασχεδιασμός του κυκλοφοριακού δικτύου, με στόχο την καλύτερη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. 
2. Δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης ώστε να απαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες από 

την έλλειψη αυτών των χώρων. 
3. Δημιουργία ή και επανασχεδιασμός κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που θα 

χρειάζεται η περιοχή για την αναψυχή κατοίκων όσο και επισκεπτών καθώς και για την 
αισθητική αναβάθμισης της περιοχής. 

 Κατασκευή συνδετήριων δρόμων -διανοίξεις οδών- ασφαλτοστρώσεις -πλακοστρώσεις. 
 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στο  πλαίσιο του Μέτρου όσον αφορά την Υγεία προβλέπεται να αντιμετωπιστούν ελλείψεις και ανάγκες της Β΄& Γ’ 
βάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα η κατασκευή – αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και η ολοκλήρωση, επέκταση,  αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. 
 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της υποδομής των νοσηλευτικών μονάδων, ειδικότερα όπου 
έχουν εντοπισθεί αδυναμίες και ανάγκη  παρέμβασης στο πλαίσιο των στόχων της μεταρρύθμισης για αναβάθμιση των 
υπηρεσιών υγείας. 
 
Σε ότι αφορά την πρόνοια οι δράσεις του ΠΕΠ θα επικεντρωθούν : 

 στη δημιουργία δομών για την κάλυψη βασικών αναγκών που είτε υπήρχαν είτε προέκυψαν από τα νέα 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιόδου αυτής. 

 στην ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στη Περιφέρεια 
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Είναι προφανές ότι οι στόχοι του μέτρου 4.4 είναι σε συνάφεια/συνέπεια με τους στόχους του άξονα 4 «Βελτίωση 
οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα» κυρίως όσον αφορά την ποιότητα ζωής στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
---    Έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Βασικές προτεραιότητες είναι : 

1. Η προστασία, αποκατάσταση και προβολή σημαντικών χώρων και μνημείων ιστορικής μοναδικότητας, 
υπερτοπικής σημασίας που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και συνόλων στα αστικά κέντρα, που χρήζουν επεμβάσεων και 
αποτελούν πόλο έλξης ντόπιων και ξένων επισκεπτών. 

3. Η κατασκευή – επέκταση – βελτίωση – εκσυγχρονισμός Μουσείων αστικών κέντρων. 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Στον τομέα των μεταφορών στα αστικά κέντρα βασικές προτεραιότητες είναι : 
1. Η ολοκλήρωση και βελτίωση του οδικού δικτύου και των συνθηκών κυκλοφορίας 
2. Οι διαμορφώσεις κόμβων 
3. Η διασφάλιση πεζοδιαδρόμων 
4. Η διαμόρφωση ελέυθερων χώρων 

 
 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 

1. Η ολοκλήρωση υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ ΚΠΣ 
2. Ο εκσυγχρονισμός του εργαστηριακού βιοϊατρικού εξοπλισμού 
3. Η δημιουργία δομών και υποδομών για εξυπηρέτηση αναγκών σε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
 Δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης 
 Έργα βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού 

 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Συντηρήσεις – Στερεώσεις κτιρίών - μνημείων. 
 Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις κτιρίων – μνημείων – Συνόλων. 
 Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, 

εκθετήρια πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κ.α.). 
 Διαμορφώσεις – εξυγιάνσεις περιβάλλοντος χώρου των μνημείων  
 Συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός.. 
 Δράσεις – μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής κ.α.). 
 Κατασκευή – επέκταση – βελτίωση – εκσυγχρονισμός Μουσείων 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 Διανοίξεις – διαπλατύνσεις οδών στα μεγάλα αστικά κέντρα 
 Ασφαλτοστρώσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις αστικού οδικού δικτύου σε αστικά κέντρα και μείζονες 

περιοχές τους με έντονες τουριστικές πιέσεις 
 Διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων στάθμευσης 
 Κατασκευή και εξοπλισμός κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες κλπ.) 
 Μέτρα ασφαλείας και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα (σήμανση, 

ηλεκτροφωτισμός, εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών κλπ) 
 

 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στο πλαίσιο του μέτρου προβλέπονται 

 Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργικής υποδομής των νοσοκομειακών συγκροτημάτων με ολοκλήρωση των 
υποδομών ή και δημιουργία νέων για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας 

 Η προμήθεια, ανανέωση και αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
 Η δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
 Η δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων 
 Η δημιουργία Κέντρων υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (γηροκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) 

 



 
  

 90

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Μήκος δικτύων ύδρευσης 
(χλμ) 

- 21,35 21,35 

Μήκος αστικών δρόμων που 
αναβαθμίζονται (χλμ) 

- 3,18 25 

Εξοπλισμός – Λειτουργική 
αναβάθμιση νοσοκο-μειακών  

κλινών 
(πλήθος νοσοκομείων) 

 
- 

75 % ισοδύναμου 
φυσικού αντικειμένου 

 
4 

Αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (πλήθος) - - 4 

Μνημεία που αναδεικνύονται - - 6 
Εκτάσεις που ανπλάθονται 

(στρέμματα) - - 300 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Μείωση απωλειών δικτύων 
ύδρευσης στις περιοχές 

παρέμβασης 

 
- 

 
- 

 
17%  

Ευρύτερη ομάδα πληθυσμού 
για την οποία βελτιώνονται οι 

συνθήκες ύδρευσης 

 
- 

 
- 

 
80.000 

Ανθρωποέτη εργασίας κατά 
την υλοποίηση 

- - 1000 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 380 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 4.2  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
(κωδικός)

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

2000 
 

        

 
2001 

 
312 -344-

352 -354-36 8.121.555 9.121.555 6.091.166 6.091.166 2.030.389 2.030.389

 
2002 

 
312 -344-

352 -354-36  9.998.608  9.998.608 7.498.956 7.498.956 2.499.652 2.499.652

 
2003 

 
312 -344-

352 -354-36  9.418.584  9.418.584 7.063.938 7.063.938 2.354.646 2.354.646

 
2004 

 
312 -344-

352 -354-36  11.174.816  11.174.816 8.381.112 8.381.112 2.793.704 2.793.704

 
2005 

 
312 -344-

352 -354-36  13.046.107  13.046.107 9.784.580 9.784.580 3.261.527 3.261.527

 
2006 

 
312 -344-

352 -354-36  8.440.753 8.440.753 8.440.753 8.440.753 0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  60.200.423 60.200.423 47.260.505 47.260.505 12.939.918 12.939.918  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Ως τελικοί δικαιούχοι ορίζοναι: 

 Περιφέρεια Κρήτης. 
 Υπουργείο Πολιτισμού με τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΙΔ καθ’ 

αρμοδιότητα ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης. 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 ΟΤΑ 
 ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ καθ΄ αρμοδιότητα ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης 
 ΑΕΙ της Κρήτης 
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
 Σύνδεσμοι ΟΤΑ 
 Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 
 Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
 ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ 
 ΠΕΣΥ Κρήτης 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

4.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
3 ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

161 
164 

 
351 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (8%) 
ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (33%) 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (59%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 15.662.773  15,47  1,99  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 7,382.773  7,29 7,94 0,94 1,06 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 5,639.859 76,39 % 5,57 6,07 0,72 0,81 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1,742.914 23,61 % 1,72 1,87 0,22 0,25 
Ιδιωτική Συμμετοχή 8.280.000  8,18  1,05  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 

 
Στo πλαίσιo του Β' Κ.Π.Σ. καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών στην 
Κρήτη έχοντας διαγνωσθεί πως η χωρίς σχεδιασμό και άναρχη διασπορά των ΜΜΕ, τις περισσότερες φορές εντός των 
πολεοδομικών οργανισμών ή εντός φυσικών χώρων οικολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος,  αφενός προκαλεί 
πολλαπλές οχλήσεις στο περιβάλλον (αστικό ή φυσικό), αφετέρου κάνει τις ίδιες τις επιχειρήσεις να ασφυκτιούν από τις 
νομικές, κοινωνικές, χωρικές και άλλες πιέσεις. 
 
Βασικός στόχος της πολιτικής που ακολουθήθηκε υπήρξε η δημιουργία και παροχή προς τις επιχειρήσεις ενός 
σύγχρονου πλαισίου βιομηχανικών υποδομών και συνοδευτικών υπηρεσιών που υπακούει στις πραγματικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων καθιστώντας τις συμμετοχές στην προσπάθεια οργάνωσης του χώρου εγκατάστασης και προβολής των 
προϊόντων τους. Έτσι το Ε.Π.Β. 1994-99 στήριξε έργα 2,2 δις δρχ. στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ενώ το ΠΕΠ Κρήτης 1994-99 
έργα 835 εκ. δρχ στο ΒΙΟΠΑ Χανίων (Β φάση, θερμοκοιτίδες), 1,5 δις στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, και 625 εκ. στο 
Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.ΤΕ.Π.) Κρήτης.  
 
Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την αναγκαιότητα της παρέμβασης, εφόσον σήμερα οι 
ΒΕΠΕ Ηρακλείου και Χανίων θεωρούνται κορεσμένες (212 και 120 εγκατεστημένες επιχειρήσεις αντίστοιχα), 330 
επιχειρήσεις από συγκεκριμένα σημεία της Κρήτης έχουν ήδη εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον για μετεγκατάστασή τους 
σε ΒΕΠΕ για τη δημιουργία των οποίων έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ενώ και σε άλλα σημεία 
παρατηρείται παρόμοια ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση.  
 
Σημαντική παράμετρος της μεγάλης ανταπόκρισης θεωρείται το γεγονός ότι πολλές Μ.Μ.Ε. λειτουργούν με προσωρινή 
άδεια λειτουργίας που δεν επιτρέπει την οργάνωση και λειτουργία σε ένα περιβάλλον κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αποδεκτό. 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του γενικού στόχου και ανάλυση της 
συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του  Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  
 
Το μέτρο θα ενισχύσει δημιουργία νέων ΒΕΠΕ, μετεγκατάσταση ΜΜΕ σε ΒΕΠΕ, θα συμπληρώσει υποδομές προώθησης 
των κρητικών προϊόντων. Οι δράσεις βρίσκονται σε προφανή συνάφεια με τον στόχο του Μέτρου που είναι η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αφενός με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τα οποία προκύπτουν από την 
εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωμένους και εξοπλισμένους με την κατάλληλη υποδομή χώρους σε επιλεγμένες 
περιοχές, αφετέρου με την λειτουργία υποστηρικτικών δομών και δράσεων. 
 
Επί πλέον η δημιουργία χώρων με κατάλληλη υποδομή για τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες, κυρίως στον 
δευτερογενή τομέα, με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού. Παράλληλα προωθούνται οι στόχοι της 
περιφερειακής ανάπτυξης, με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, και της προστασίας του περιβάλλοντος που 
αποτελούν σημαντικές συνιστώσες του ΠΕΠ 2000-2006. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Ως πρώτη προτεραιότητα του μέτρου θεωρείται η ανάπτυξη νέων ΒΕΠΕ, εφόσον απαντάει  σε εκδηλωμένη ζήτηση τόσο 
από το μέρος των ΜΜΕ, όσο και από αυτό του αστικού και κοινωνικού περιγύρου. Παράλληλα οι παρεμβάσεις στον τομέα 
των υποδομών αφορούν  το σύνολο ή ομάδες των επιχειρήσεων, βελτιώνουν τη σύνδεση επιχειρηματικών 
συγκεντρώσεων με έργα υποδομής και στοχεύουν  στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των 
επιχειρήσεων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την εξασφάλιση της ροής των απαραίτητων 
υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
 
Ακολουθεί η συμπλήρωση υποδομών προώθησης των κρητικών προϊόντων εφόσον η καταγεγραμμένη δραστηριότητα 
των ΜΜΕ του νησιού, αποκαλύπτει μεγάλα κενά στον εν λόγω τομέα, με αρνητικές συνέπειες στο σύνολο της τοπικής 
ανταγωνιστικότητας. 
 
Τέλος θα ενισχυθούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν2601/98) μετεγκαταστάσεις ΜΜΕ σε ΒΕΠΕ.  
    
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 Δημιουργία νέων ΒΕΠΕ 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων οι οποίες μετεγκαθίστανται στις οργανωμένες ΒΕΠΕ. 
 Ολοκλήρωση των υποδομών προώθησης των προϊόντων της Κρήτης 
 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών του δευτερογενή και τροτογενή τομέα 

 
Είναι δυνατόν στο πλαίσιο του μέτρου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με δαπάνες από 
1.1.2000 που έχουν ήδη εγκριθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις 
κατά την περίοδο που καλύπτει το Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ) 1260/99 
 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Νέες ΒΕΠΕ  
(πλήθος) 

- - 2 

Ενισχυόμενες ΜΜΕ για 
μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ 

(πλήθος) 

 
- 

 
- 

 
10 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Επιχειρήσεις που 
εγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ 

- - 180 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση 

 
- 

 
- 

 
100 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση των ΒΕΠΕ 

 
- 

 
- 

 
8 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 4.3  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του Κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός)

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

2000 
 

          

 
2001 

 
161-164  

351 2.372.781 2.372.781 1.029.586 1.029.586  343.195 343.195 0  

 
2002 

 
 161-164  

351  1.998.006 1.998.006 1.498.505 1.498.505  499.501 499.501 0  

 
2003 

 
 161-164 

351 1.805.779 1.805.779 1.354.334 1.354.334  451.445 451.445 0  

 
2004 

 
 161-164  

351  4.235.200 985.200 738.900 738.900  246.300 246.300 3.250.000  

 
2005 

 
 161-164  

351  4.059.894 809.894 607.421 607.421  202.473 202.473 3.250.000  

 
2006 

 
 161-164  

351  2.191.113 411.113 411.113 411.113  0 0 1.780.000  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  15.662.773 7.382.773 5.639.859 5.639.859  1.742.914 1.742.914 8.280.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Ειδικότερα : 

 Οι δράσεις που αφορούν τις ΒΕΠΕ θα υλοποιηθούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 2545/97 όπως κάθε 
φορά ισχύει. Τελικός δικαιούχος για τις δράσεις ΒΕΠΕ θα είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 Οι δράσεις μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων θα υλοποιηθούν μέσω των Ν.2601/98 και Ν.3299/04 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Περιφέρεια Κρήτης/ΔΙΣΑ 
 Φορείς ΒΕΠΕ 
 Φορείς διαχείρισης εκθεσιακών κέντρων 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 ΟΤΑ 
 Υπουργείο Ανάπτυξης/ΓΓΒ 
 Επιμελητήρια Κρήτης 

 
 
Ζ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υλοποίηση με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 2545/97 και των τροποποιήσεων 
του περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) 
 
Ο Νόμος 2601/98 για ενισχύσεις επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

4.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΤΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

4 ΜΕΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- 
ΕΤΠΑ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

352 
161 

 
 

171 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (70%) 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) (15%) 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ,   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) (15%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 16.282.285  15,47  1,99  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 16.282.285  7,29 7,94 0,94 1,06 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 12.750.000 78,31 % 5,57 6,07 0,72 0,81 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.532.285 21,69 % 1,72 1,87 0,22 0,25 
Ιδιωτική Συμμετοχή   8,18  1,05  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 
Στην Περιφέρεια Κρήτης προσδιορίζονται 5 αστικά κέντρα, ισάριθμων διευρυμένων αστικών ζωνών, με παραμέτρους την 
οικονομική λειτουργία τους (χαρακτηριστικά αστικής οικονομίας), το ρόλο τους (διοικητικά και οικονομικά κέντρα σε 
διευρυμένες ζώνες), τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και το συγκριτικό (στο πλαίσιο της Περιφέρειας) 
πληθυσμιακό τους μέγεθος.  

Μέσα από μια τέτοια λογική ως αστικά κέντρα στη Περιφέρεια προσδιορίζονται οι πόλεις: 

 Του Ηρακλείου, που συγκεντρώνει το 44% του πληθυσμού του ομώνυμου Νομού (116.178 κάτοικοι στην απογραφή 
1991) ενώ το 1971 το αντίστοιχο ποσοστό  ήταν μόνο 37%. Λειτουργεί ως Περιφερειακό Διοικητικό κέντρο και 
εξυπηρετεί σε επίπεδο αστικών λειτουργιών το 60% του πληθυσμού του νομού. 

 Των Χανίων, που συγκεντρώνει το 37,5% του πληθυσμού του ομώνυμου νομού (50.077 κάτοικοι στην απογραφή 
1991) ενώ το 1971 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 33%. Λειτουργεί ως Νομαρχιακό Διοικητικό Κέντρο και 
εξυπηρετεί σε επίπεδο αστικών λειτουργιών το 56% του πληθυσμού του νομού. 

 Του Ρεθύμνου, που συγκεντρώνει το 34% του πληθυσμού του ομώνυμου νομού (25.064 κάτοικοι στην απογραφή 
1991) ενώ το 1971 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 24%. Λειτουργεί ως Νομαρχιακό Διοικητικό Κέντρο και 
εξυπηρετεί σε επίπεδο αστικών λειτουργιών το 40% του πληθυσμού του νομού. 

 Του Αγίου Νικολάου, που συγκεντρώνει το 12% του πληθυσμού του νομού Λασιθίου (8.574 κάτοικοι στην απογραφή 
1991) ενώ το 1971 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 7,5%. Λειτουργεί ως Νομαρχιακό Διοικητικό Κέντρο και 
εξυπηρετεί σε επίπεδο αστικών λειτουργιών το 20% του πληθυσμού του νομού. 
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 Της Ιεράπετρας, που συγκεντρώνει το 17,5% του νομού Λασιθίου (12.519 κάτοικοι στην απογραφή 1991) ενώ το 
1971 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 12%. Λειτουργεί ως το μοναδικό αστικό κέντρο στη νότια ζώνη της 
Περιφέρειας και εξυπηρετεί σε επίπεδο αστικών λειτουργιών το 35% μιας διευρυμένης ζώνης στα νότια του νομού. 

Ο τρόπος ανάπτυξης των προαναφερόμενων αστικών κέντρων στην Περιφέρεια γύρω από προϋπάρχοντες ιστορικούς 
πυρήνες, με αποσπασματικές κυρίως Πολεοδομικές Ρυθμίσεις ή και περιοχές άναρχης επέκτασης, έχει δημιουργήσει 
«προβληματικούς αστικούς θύλακες». Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των θυλάκων είναι η συσσώρευση προβλημάτων στις 
τεχνικές υποδομές, τον κοινωνικό εξοπλισμό καθώς και η υποβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στους 
ίδιους θύλακες συνήθως συσσωρεύονται και αρνητικά κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι προαναφερόμενοι προβληματικοί αστικοί θύλακες εντοπίζονται κύρια: 

 Στα ιστορικά κέντρα των πόλεων 

 Σε περιοχές κατοικίας με ελλείψεις σε τεχνικές-κοινωνικές υποδομές και υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά του 
δομημένου περιβάλλοντος 

 Σε περιοχές εξειδικευμένων οικονομικών λειτουργιών (κύρια της μεταποίησης) μετά από απότομη αλλαγή χρήσεων  

Οι ολοκληρωμένες δυνητικές παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης με δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ (μέτρα 4.4 και 4.5) 
εφαρμόζονται σε αυτής της μορφής τους «προβληματικούς αστικούς θύλακες», στα προαναφερόμενα αστικά κέντρα.  

Τα «κριτήρια επιλεξιμότητας» των περιοχών παρέμβασης ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες και αφορούν : 

1. Χωρικά χαρακτηριστικά 
1.1. Συνεκτικότητα, οι επιλεγμένες ζώνες θα αποτελούν διακριτές και συνεχείς χωρικά πολεοδομικές 

ενότητες, με ύπαρξη σαφούς χωροταξικού σχεδιασμού 
1.2. Εντεινόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος 
1.3. Μεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις 
1.4. Υποβάθμιση ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών  στοιχείων από τη σύγχρονη λειτουργία στο 

επίπεδο της πολεοδομικής ενότητας. 
1.5. Σημαντική συγκέντρωση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων οικονομικών λειτουργιών 

μετά από αλλαγή χρήσεων 
2. Κοινωνικά – οικονομικά χαρακτηριστικά 

2.1. Υψηλοί δείκτες ανεργίας 
2.2. Φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού (μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες, οικονομικοί 

μετανάστες) 
2.3. Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού 
2.4. Φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες (με έμφαση σε παραδοσιακά επαγγέλματα) 

3. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας αναπτυξιακής δυναμικής 
3.1. Ύπαρξη κρίσιμης μάζας παραγωγικών ηλικιών 
3.2. Διασφάλιση συναίνεσης και μεγιστοποίηση συμμετοχής των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών 

εταίρων. 
3.3. Αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

Για την επιλογή μιας περιοχής ως «περιοχή εφαρμογής ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικής ανάπτυξης»  θα πρέπει να 
ισχύουν τουλάχιστον 2 κριτήρια από κάθε μια των προαναφερομένων κατηγοριών κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/ συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης υποστηρίζουν άμεσα τον στόχο του άξονα 4 για βελτίωση των 
οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι δράσεις συνδυάζουν μέτρα που 
συμβάλλουν στην βελτίωση του αστικού χώρου, στην ευελιξία της τοπικής οικονομίας, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και της τοπικής απασχόλησης, στην ανάπλαση των ιστορικών κέντρων και στην ανάπτυξη αστικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών. Η προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης είναι παράλληλος στόχος 
αυτών των παρεμβάσεων. 
 
Το Μέτρο δρα συμπληρωματικά ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων του Άξονα με το Μέτρο 4.5: Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Οι προτεραιότητες του Μέτρου διατυπώνονται με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των αστικών περιοχών της Περιφέρειας, 
το πλαίσιο δράσης για την Αειφόρο αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (28/10/1998-COM 1998), τον ενδεικτικό 
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τύπο Τεχνικού Δελτίου (έγγραφο ΥΠΕΘΟ, Α.Π. 11927/ΓΔΠΠΠ ΔΕ 100-05/04/2001) και αφορούν προστασία και βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος με κύριες προτεραιότητες: 

• Λειτουργική-οικονομική αναδιοργάνωση και αναζωογόνηση των επιλεγμένων περιοχών  
• Προστασία και βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Δημιουργία υποδομών και δομών που επιτρέπουν φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των περιοχών 
• Προστασία-ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 
• Περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών 
• Τοπικές δομές διαχείρισης, αναδιοργάνωσης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Μέτρου είναι: 
 

 Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (η ανάπλαση και ο φωτισμός κοινόχρηστων χώρων, η εφαρμογή 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η ανάδειξη κτιρίων δημόσιας χρήσης κ.α.) 

 Η ανάπλαση όψεων κτιρίων για αισθητική αναβάθμιση περιοχών 
 Η ανάδειξη μνημείων ή διατηρητέων κτιρίων 
 Η αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου (πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, βελτίωση υποδομών κ.α) 
 Η δημιουργία πολιτιστικών υποδομών 
 Η δημιουργία κοινωνικών υποδομών (κέντρα πρόνοιας, σταθμοί ενημέρωσης για ειδικές ομάδες πληθυσμού κ.α) 
 Η βελτίωση-επέκταση των δικτύων διαχείρισης αποβλήτων, των δικτύων ύδρευσης καθώς και η κατασκευή δικτύων 

πυρόσβεσης 
 Η στήριξη τοπικών δομών διαχείρισης, αναδιοργάνωσης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών 
 Η ενίσχυση ΜΜΕ στις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση», «Τουρισμός» και «Λοιποί κλάδοι τριτογενή τομέα» 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθμός Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων αστικής 
ανάπτυξης (πλήθος) 

- - 5 

    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Επωφελούενος Πληθυσμός 
από ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις αστικής 

ανάπτυξης 

- - 9.465 

    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 4.4  

          
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός 

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

2000 
 

       

 
2001 

 
352 2.373.200 2.373.200 1.779.900 1.779.900 593.300 593.300  

 
2002 

 
352 2.998.536 2.998.536 2.248.902 2.248.902 749.634 749.634  

 
2003 

 
352 2.806.273 2.806.273 2.104.705 2.104.705 701.568 701.568  

 
2004 

 
352 2.985.727 2.985.727 2.239.295 2.239.295 746.432 746.432  

 
2005 

 
352 2.965.404 2.965.404 2.224.053 2.224.053 741.351 741.351  

 
2006 

 
352 2.153.145 2.153.145 2.153.145 2.153.145 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  16.282.285 16.282.285 12.750.000 12.750.000 3.532.285 3.532.285  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Δ.1. Επιχειρησιακά Σχέδια Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης 
 
Α. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ καλεί του δυνητικούς τελικούς διακιούχους (δήμοι της περιφέρειας) να 
υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χρηματοδότηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης 
(κοινή και για το μέτρο 4.5)  
 
Οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν σε πρώτο στάδιο, την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη μορφή συνοπτικού 
επιχειρησιακού σχεδίου που περιλαμβάνει : 

1. την τεκμηρίωση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, εντός του αστικού ιστού στην οποία θα εφαρμόσει το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά 
δεδομένα της περιοχής. 

2. τους κύριους στόχους του ολοκληρωμένου προγράμματος.  
3. τις ομάδες δράσεων και ενεργειών που προτείνονται για χρηματοδότηση 
4. τον προϋπολογισμό του προγράμματος 
5. τον συντονιστή και τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής παρέμβασης που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Συνεργαζομένων Φορέων 
6. τους φορείς – Τελικούς Δικαιούχους των προτεινόμενων πράξεων 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αξιολογεί τα υποβληθέντα επιχειρησιακά σχέδια των πόλεων εφαρμόζοντας τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των περιοχών και εισηγείται στην Επ.Πα. του ΠΕΠ, η οποία και θα αποφασίζει τις χωρικές ζώνες των 
πόλεων στις οποίες θα εφαρμοσθούν οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καθώς και τον προϋπολογισμό των 
Επιχειρησιακών Σχεδίων για κάθε πόλη. 
 
Β. Μετά την επιλογή των περιοχών παρέμβασης καλούνται οι επιλεγέντες Δήμοι να υποβάλλουν αναλυτικό Σχέδιο 
Δράσης για την επιλογή των επι μέρους πράξεων. 
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αξιολογεί τα υποβληθέντα Σχέδια Δράσης εφαρμόζοντας τα κριτήρια : 

1. Ολοκληρωμένου χαρακτήρα και καινοτομίας 
2. Ωριμότητας και 
3. Αποτελεσματικότητας 

και εισηγείται στην Επ.Πα. του ΠΕΠ, η οποία αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης των Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων των 
πόλεων. 
 
Δ.2. Πράξεις Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν.159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και τους τελικούς δικαιούχους. 
 
Για την καλύτερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του μέτρου θα χρησιμοποιηθούν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας  για την 
στήριξη των Τελιικών Δικαιούχων. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 ΟΤΑ 
 Επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
 Πιστωτικά Ιδρύματα 

 
 
Ζ.   ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 - Καν. 69/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71001 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

4.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΕΚΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ    

 ΚΠΣ 2000 – 2006  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
5 ΜΕΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - EKT 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 

21 
22 
24 
 

25 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25%) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (13,70%) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (29%) 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (32.30,%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 6.372.198  6,29  0,81  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 6.372.198  6,29 6,86 0,81 0,92 
Κοινοτική Συμμετοχή (EKT) 4.779.148 75% 4,72 5,14 0,61 0,69 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1.593.050 25% 1,57 1,72 0,20 0,23 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης.  
 
Πολλά ουσιαστικά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά εμφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης των αστικών υποδομών είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές 
περιοχές και σε περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μη προνομιούχων ομάδων πληθυσμού.  
 
Το χαμηλό επίπεδο εισοδήματος, οι ελάχιστες δυνατότητες για παραγωγική απασχόληση, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικών 
υποδομών, η αυξημένη εγκληματικότητα και η χαμηλή έως ελάχιστη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των κατοίκων των περιοχών αυτών. 
 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που θα αφορούν την απασχόληση και την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών. Ο χαρακτήρας των ενεργειών αυτών θα είναι μικρής κλίμακας, 
εστιασμένος στις συγκεκριμένες περιοχές με τη μορφή δέσμης μέτρων ή πολυταμειακών δράσεων (ΕΤΠΑ). 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στο πλαίσιο του στόχου αναβάθμισης των υποβαθμισμένων περιοχών θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες υποστήριξης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συμπληρωματικές των ενεργειών που προβλέπονται στο Μέτρο 4. Οι ενέργειες αυτές 
θα είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και έχουν σκοπό την αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσα από την ενεργοποίηση όλων 
των αρμόδιων τοπικών φορέων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των προαναφερθέντων 
παρεμβάσεων. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τους 
κοινωνικούς εταίρους. 
 
Αναλυτικά το Μέτρο περιλαμβάνει ενέργειες: 

o Κατάρτισης – Προκατάρτισης. 
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o Συμβουλευτικής Στήριξης 
o Προώθησης στην Απασχόλησης 

 
Στόχος του μέτρου είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής η 
προώθηση της ισότητας της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και στην 
ενίσχυση  του τοπικού δυναμικού. 
 
Οι δράσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση οι 
οποίοι είναι : η βελτίωση της απασχόλησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της προσαρμοστικότητας και η προώθηση των 
ίσων ευκαιριών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε ένα τουλάχιστον από τους τέσσερις πυλώνες. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις συμπληρωματικές σε αυτές του Μέτρου 4, που στοχεύουν στην αναβάθμιση σε 
οικονομικές επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, σε υπηρεσίες και στο αστικό περιβάλλον ειδικών περιοχών, 
που έχουν προβλήματα αστικής υποβάθμισης. Το περιεχόμενό τους θα αναφέρεται στην ανασυγκρότηση 
υποβαθμισμένων ή γενικότερα προβληματικών αστικών περιοχών, σε επίπεδο τοπικής ζώνης μικρής κλίμακας, που θα 
αποφασισθούν με τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε ενέργειες για: 

o Την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ανέργους,. 
o Την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 
o Την ενίσχυση των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ με την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης . 
o Την ενίσχυση της απασχόλησης με την επιδότηση θέσεων,  

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Στο πλαίσιο του Μέτρου, οι δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ είναι :  

1. η Συμβουλευτική  
2. η Προώθηση στην Απασχόληση, δηλαδή η επιδότηση της απασχόλησης, η επιδότηση της 

αυτοαπασχόλησης και η επιδότηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και η επιδότηση νέων 
μορφών απασχόλησης 

3. η Κατάρτιση, η Προκατάρτιση και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες. 
4. η Δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών  
5. η Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 
Συμπληρωματικά στο πλαίσιο του μέτρου μπορούν να υλοποιηθούν και οριζόντιες δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης 
που συμβάλλουν στους στόχους του μέτρου. 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθμός Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων Αστικής 

Ανάπτυξης 
- - 5 

Πλήθος άμεσα ωφελουμένων - - 450 
Πλήθος άμεσα ωφελουμένων 

γυναικών - - 270 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Πλήθος έμμεσα ωφελούμενων - - 9.465 
    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 4.5  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή   Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβαση

ς  
(κωδικός)

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

 
2000 

 
         

 
2001 

 
 21-22-24-

25 1.070.313 1.070.313 802.735 802.735  267.578 267.578

 
2002 

 
 21-22-24-

25 1.352.368 1.352.368 1.014.275 1.014.275  338.093 338.093

 
2003 

 
 21-22-24-

25 1.265.499 1.265.499 949.124 949.124  316.375 316.375

 
2004 

 
 21-22-24-

25 1.346.509 1.346.509 1.009.882 1.009.882  336.627 336.627

 
2005 

 
 21-22-24-

25 1.337.509 1.337.509 1.003.132 1.003.132  334.377 334.377

 
2006 

 
 21-22-24-

25 0 0 0 0  0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  6.372.198 6.372.198 4.779.148 4.779.148  1.593.050 1.593.050  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Η εφαρμογή του μέτρου περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του μέτρου 4. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων του μέτρου γίνεται στην βάση των : 

o ΚΥΑ 113665/29-8-2002 για τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ 
o ΚΥΑ 110125/21-1-2004 για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 
o ΚΥΑ 4035 και 4036/27-7-2001 για τις Κοινωνικές Δομές 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

o Για τις δράσεις επιδότησης της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης, της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 
των νέων μορφών απασχόλησης τελικός δικαιούχος είναι ο ΟΑΕΔ. 

o Για τις λοιπές δράσεις κατάρτισης, προκατάρτισης, συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών τελικός δικαιούχος 
είναι ο ΟΤΑ  

o Για τις λοιπές δράσεις (συμβουλευτικής, δημοσιότητας, ευασθητοποίησης, δικτύωσης) τελικοί δικαιούχοι δύναται 
να είναι ΟΤΑ, φορείς παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών ενεργειών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
επιχειρήσεις ΟΤΑ, κοινωνικές οργανώσεις, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς 

o Για τις Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης τελικοί δικαιούχοι είναι οι Επιχειρήσεις ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται 
στις ΚΥΑ 4035 και 4036-27-7-2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

o ΕΟΜΜΕΧ 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις του Μέτρου υλοποιούνται στη βάση του Καν. 2204/2002 της Ε.Ε 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  55  

ΑΑννάάππττυυξξηη  οορρεειιννώώνν,,  μμεειιοοννεεκκττιικκώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  
  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 224.910.564 

Δημόσια Δαπάνη 189.017.851 

Ιδιωτική Συμμετοχή 35.892.713 

Διαρθρωτικά Ταμεία       (ΕΤΠΑ) 
                                    (ΕΚΤ) 

                                        (ΕΓΤΠΕ) 

51.575.257 
  3.375.002 
91.700.157 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  27,16 % 

 
Στόχοι του άξονα είναι η : 

 Βελτίωση της ποιότητας γεωργικών και μεταποιημένων προϊόντων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
αγοράς. 

 Παραγωγή προϊόντων με αυξημένη ζήτηση (προϊόντα ΠΟΠ, βιολογικά, ΠΓΕ κλπ) 
 Συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου παρατηρείται επιδείνωση της 
ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού. 

 Ενθάρρυνση επενδύσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικών εισοδημάτων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 
παρέμβασης. 

 Προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων με έμφαση το νερό. 
 Ολοκληρωμένη και ενδογενή ανάπτυξη ιδιαίτερα ορεινών περιοχών. 
 Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης στον αγροτικό χώρο καθώς και βελτίωση του επιπέδου της 
ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.   

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 
 

ΜΜέέττρροο  11  ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  σσεε  εεππίίππεεδδοο  γγεεωωρργγιικκήήςς  γγηηςς  --  υυπποοδδοομμέέςς  
ΜΜέέττρροο  22  ΔΔαασσιικκάά  ΜΜέέττρραα  
ΜΜέέττρροο  33  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  γγεεωωρργγίίαα,,  ττηη  δδαασσοοκκοομμίίαα,,  ττηη  

δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ττοοππίίοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  σσυυννθθηηκκώώνν  δδιιααββίίωωσσηηςς  ττωωνν  ζζώώωωνν  
ΜΜέέττρροο  44  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  εεππίίππεεδδοο  γγεεωωρργγιικκήήςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  
ΜΜέέττρροο  55  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς  εειιδδιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  

((οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  σσχχέέδδιιαα))    
ΜΜέέττρροο  66  ΥΥπποοδδοομμέέςς  οορρεειιννώώνν  κκέέννττρρωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  ττωωνν  εεσσωωττεερριικκώώνν  

ζζωωννώώνν  σστταα  οορρεειιννάά  κκέέννττρραα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  μμέέττρροουυ  55..55  ((οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  σσχχέέδδιιαα))  
ΜΜέέττρροο  77  ΥΥπποοδδοομμέέςς  οορρεειιννώώνν  κκέέννττρρωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  ττωωνν  εεσσωωττεερριικκώώνν  

ζζωωννώώνν  σστταα  οορρεειιννάά  κκέέννττρραα    
ΜΜέέττρροο  88  ΥΥπποοδδοομμέέςς  ΑΑλλιιεείίααςς  
ΜΜέέττρροο  99  ΕΕκκττααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ήήππιιωωνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ  
ΜΜέέττρροο  1100  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς  εειιδδιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  ––  ΕΕΚΚΤΤ  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
 

5.1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.   
1 ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ – 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

1301 
1308 

 
1309 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (0,81%) 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ (97,12%) 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (2,07%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 78.000.000  34,68  9,89  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 78.000.000  34,68 41,27 9,89 11,21 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 62.400.000 80,00 % 27,74 33,01 7,91 8,97 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 15.600.000 20,00 % 6,94 8,25 1,98 2,24 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Η ορθολογική διαχείριση  των υδατικών πόρων  αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Κρήτης λόγω των εδαφοκλιματικών συνθηκών (χαμηλές 
βροχοπτώσεις, ανισοκατανομή βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια του έτους, υψηλές  θερμοκρασίες) έχει αυξημένες 
αρδευτικές ανάγκες. Σήμερα  αρδεύεται το 34% των καλλιεργημένων εκτάσεων, ποσοστό μικρότερο  του μέσου όρου της 
χώρας που ανέρχεται στο 38%. Από τα υπάρχοντα αρδευτικά  δίκτυα πολλά χρήζουν εκσυγχρονισμού & βελτίωσης 
προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  άρδευσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
 
Κατά  την διάρκεια υλοποίησης  του 2ου ΠΕΠ δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση όλων των έργων που είχαν ενταχθεί στο 
Μέτρο 4.1. Συνεπώς  η τεχνική και  οικονομική ολοκλήρωση των έργων  αυτών είναι προϋπόθεση για την πλήρη 
λειτουργία τους ώστε να συμβάλουν  θετικά  στην διαχείριση των  υδατικών πόρων. 
 
Ο υπόγειας υδροφορέας στον οποίο σήμερα βασίζονται οι αρδεύσεις εμφανίζει σημαντική πτώση στάθμης και συνεπώς 
κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή έργων ταμίευσης επιφανειακών απορροών. 
 
Προβλήματα στο  πρωτογενή τομέα αποτελούν επίσης και η έλλειψη άλλων υποδομών όπως έργα βελτίωσης 
βοσκοτόπων, εξηλεκτρισμός  της γεωργίας κλπ.  
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του  στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας 
στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο στοχεύει στην ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού, την  ορθολογικότερη και 
αποτελεσματικότερη χρήση του, την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, των λοιπών υποδομών για την 
βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και έγγειες βελτιώσεις. 
 
Το μέτρο περιλαμβάνει την αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών, την  εκπόνηση νέων, την υλοποίηση έργων ταμίευσης, 
μεταφοράς και διανομής νερού, εκσυγχρονισμό και βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων, διευθέτηση χειμάρρων, 
έργων εγγείων βελτιώσεων–βελτιώσεων βοσκοτόπων, απαλλοτριώσεων, αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας, 
εξηλεκτρισμού της γεωργίας καθώς και έργα που τυχόν θα προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων. Ακόμα το μέτρο περιλαμβάνει κατασκευή αντλιοστασίων, δεξαμενών, οδών προσπέλασης για την 
εξυπηρέτηση των έργων, καθώς και ανόρυξη εξοπλισμό & ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων σε εξαιρετικές και απόλυτα 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.   
 
Το μέτρο είναι σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους  του άξονα προτεραιότητας, στον οποίο εντάσσεται, καθόσον 
συμβάλει: 

 στην ορθολογική διαχείριση  των υδατικών πόρων 
 στην βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων 
 στην βελτίωση της βιωσιμότητας  και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
 στην συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών 

 
καθώς επίσης ικανοποιεί και τον ειδικό στόχο του εν λόγω άξονα, δηλαδή, την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Για την  επίτευξη του στόχου του μέτρου δίδεται προτεραιότητα: 

 στην ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων 
 στην αναβάθμιση και ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου μέσω της βελτίωσης των αγροτικών υποδομών 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Αναλυτικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνονται αφορούν τα πεδία: 
 
Πεδίο παρέμβασης :  1308  

 Ταμίευση & εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών, έργων  μεταφοράς κ΄ διανομής νερού ταμίευσης. 
 Εκσυγχρονισμός & βελτίωση αρδευτικών  δικτύων. 
 Εκμετάλλευση  υπόγειου υδροφορέα σε εξαιρετικές και απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις  
 Εμπλουτισμός  υπόγειων υδροφορέων 

 
Πεδίο παρέμβασης :  1301  

 Έγγεια βελτίωση – βελτιώσεις  βοσκοτόπων 
 
Πεδίο παρέμβασης :  1309  

 Αγροτικός  εξηλεκτρισμός  
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Δίκτυο Μεταφοράς και 
διανομής (σε χλμ) 

- 70 105 

Όγκος Φραγμάτων           
σε χιλ μ3 1.365 3.200 3.660 

Υπόγειοι Υδροφορείς που θα 
εμπλουτισθούν (μ3 νερού ανά 

έτος) 

 
- 

 
3 εκ. μ3 /έτος 

 
3 εκ. μ3 /έτος 

Ταμίευση νερού                σε 
εκατ. Μ3 - 16 31 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση 

 
- 

 
610 

 
850 

Ποσοστιαία αναλογία επί των 
αρδευομένων εκτάσεων 850.000 στρ. - 9,2% 

Μείωση Απωλειών 
επιφανειακών υδάτων - - 1,3% 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

 
- 

 
- 

 
51 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.1  

                               
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμτοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλοι 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός)

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

 
2000 

 
    

 
2001 

 

 
1301-1308-

1309 
 

9.448.603 9.448.603 7.086.452 7.086.452 2.362.151 2.362.151

 
2002 

 
 1308-1309

1301 12.124.367 12.124.367 9.093.275 9.093.275 3.031.092 3.031.092

 
2003 

 
1308-1309 

1301 11.412.411 11.412.411 8.559.308 8.559.308 2.853.103 2.853.103

 
2004 

 
1308-1309 

1301 13.306.151 13.306.151 10.381.480 10.381.480 2.924.671 2.924.671

 
2005 

 
1308-1309 

1301 18.480.707 18.480.707 14.051.724 14.051.724 4.428.983 4.428.983

 
2006 

 
1308-1309 

1301 13.227.761 13.227.761 13.227.761 13.227.761 0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  78.000.000 78.000.000 62.400.000 62.400.000 15.600.000 15.600.000
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Η διαδικασία εφαρμογής της δράσης «Έγγυα Βελτίωση – Βελτιώσεις Βοσκοτόπων» γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 
301655/1-11-2004 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Για την εφαρμογή της δράσης Αγροτικός εξηλεκτρισμός ισχύει το 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 Περιφέρεια Κρήτης 
 Οργανισμοί Ανάπτυξης 
 Ο.Τ.Α 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.2. ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 



 
  

 116

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.   
2 ΜΕΤΡΟ ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

125 
 
 

126 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (87%) 
ΔΑΣΩΣΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ (13%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 4.190.500  1,86  0,53  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 4.000.000  1,78 2,12 0,51 0,57 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 3.200.000 80,00 % 1,42 1,69 0,41 0,46 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 800.000 20,00 % 0,36 0,43 0,10 0,11 
Ιδιωτική Συμμετοχή 190.500  0,08  0,02  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης:  
       
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Κρήτης αποτελούν το 60-65% περίπου της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Θα 
πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι πολλά από τα δάση και δασικές εκτάσεις της Κρήτης είναι ιδιαίτερα αξιόλογα, από 
οικολογική άποψη.  
 
Εκτός από την οικολογική τους σημασία, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Κρήτης είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση 
με τη διαμόρφωση των φυσικών και ημιφυσικών τοπίων του νησιού, και κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά σημαντικές ως 
πόλος έλξης των τουριστών.  
 
Πέρα αυτών τα δάση παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γεωργίας, συγκρατώντας το νερό και εμπλουτίζοντας 
τους υπόγειους υδροφορείς, αποτρέποντας τα φαινόμενα πλημμύρων και την απόπλυση των εδαφών.  
 
Παρά όμως τη σημαντική σημασία των δασών και δασικών εκτάσεων της Κρήτης στη διαμόρφωση μιάς συνολικής εικόνας 
για το νησί και ειδικότερα μιάς θετικής τέτοιας, ο συγκεκριμένος τομέας χαρακτηρίζεται από σημαντικά προβλήματα, τα 
κυριότερα από τα οποία είναι: 

- Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων στο κατά πολύ μεγαλύτερο τμήμα των δασών και δασικών εκτάσεων της 
Περιφέρειας. 

- Οι συνεχείς πυρκαιές, οι οποίες συστηματικά υποβαθμίζουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της Κρήτης.  
- Η υποβάθμιση των δασών και δασικών εκτάσεων από μύκητες όπως ο Corineum cardinale του κυπαρισσιού και 

ο Pytopthora cambirova της καστανιάς.  
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στόχοι του μέτρου 
Στόχοι του μέτρου είναι η ανάπτυξη των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών λειτουργιών των δασών στις αγροτικές 
περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι: 

- Η αειφόρος διαχείριση των δασών και η ανάπτυξη της δασοκομίας. 
- Η συντήρηση και βελτίωση των δασικών πόρων. 
- Η επέκταση των δασωδών εκτάσεων. 
- Η βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δημοσίων δασών στο πλαίσιο καλλιέργειας φιλοδασικού 

πνεύματος 
 
Περιεχόμενο του μέτρου 
Το μέτρο χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν: 

- Στην ανασύσταση του δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. 
- Στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. 
- Στη δάσωση μη γεωργικών εκτάσεων.  

 
Το μέτρο βρίσκεται σε συνάφεια και είναι συνεπές με τους στόχους 4, 5, 6 και 7 του άξονα προτεραιότητας 5 όπως αυτοί 
περιγράφονται στο ΠΕΠ Κρήτης, καθώς και με τον ειδικό στόχο του ίδιου άξονα προτεραιότητας «προστασία και ανάδειξη 
φυσικού περιβάλλοντος» 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί: 

- Στην ανόρθωση δασών και δασικών εκτάσεων οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές 

- Στην πρόληψη πυρκαιών σε δασικά συμπλέγματα ή και συστάδες μεγάλης οικολογικής αξίας.  
- Στην αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής των οποίων η βλάστηση έχει 

υποβαθμιστεί από πυρκαιές ή άλλα φυσικά αίτια και οι οποίες βρίσκονται ανάντη σημαντικών οικισμών ή και 
τεχνικών έργων και γεωργικών εκτάσεων 

- Στην επισήμανση και αποκατάσταση συστάδων οριζοντιόκλαδης κυπαρίσσου, οι οποίες έχουν προσβληθεί σε 
σημαντικό βαθμό από το μύκητα Corineum cardinale. 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 

Α. Δημόσια δασοπονία.  
Επιλέξιμα είναι τα έργα και οι μελέτες τα οποία, είτε αποκαθιστούν το δασοκομικό παραγωγικό δυναμικό που έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές, είτε προλαμβάνουν τις φυσικές καταστροφές του δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού. Πιο 
συγκεκριμένα, επιλέξιμες δράσεις (μελέτες και έργα) στα δημόσια δάση είναι: 

 Η πρόληψη των δασικών πυρκαιών με την κατασκευή και βελτίωση δασικών οδών για λόγους αντιπυρικής 
προστασίας, αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς δασών, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, έργων συγκράτησης νερού,  
κατασκευή πυροφυλακίων, τοποθέτηση σύγχρονων αισθητήρων για την ανίχνευση δασικών πυρκαιών, προμήθεια 
ελαφρού μηχανολογικού εξοπλισμού, δικύκλων και μικρών οχημάτων κατάλληλα εξοπλισμένων για πρόληψη 
δασικών πυρκαϊών και γενικά δράσεις που μπορούν να  αιτιολογηθούν ως μέσα πρόληψης των δασικών πυρκαιών. 

 Αναδασώσεις για την αποκατάσταση κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων από φυσικά αίτια (πυρκαιές, επιδημίες 
κ.λ.π.) δασικών εκτάσεων. 

 Αναδασώσεις με λιγότερο εύφλεκτα είδη. Υπογραμμίζουμε ότι τα είδη αυτά, θα πρέπει να είναι αυτόχθονα είδη της 
Κρήτης. 

 Καταπολέμηση επιδημιών από ασθένειες στα δάση. 
 Προστασία και αποκατάσταση βιοτόπων άγριας πανίδας από φυσικές καταστροφές. 
 Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Επιλέξιμα θα είναι ειδικά τα έργα τα οποία θα 
κατασκευαστούν στα ανάντη πόλεων, σημαντικών οικισμών, σημαντικών τεχνικών έργων κ.λ.π ή τα έργα τα οποία θα 
συνδυαστούν με τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα τα οποία υπάρχουν ή βρίσκονται υπό κατασκευή ή υπό μελέτη στα 
κατάντη των ιδίων λεκανών απορροής. 

 Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού 
πληθυσμού για προστασία των δασών από πυρκαϊές.  

 Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της οικολογικής τους και κοινωνικής τους αξίας και οι οποίες δεν 
παράγουν έσοδα για τους φορείς λειτουργίας τους όπως : οι χώροι αναψυχής,τα μονοπάτια περιήγησης, οι θέσεις 
θέας, οι ποδηλατόδρομοι, τα δασικά χωριά και έργα υποδομής για τον ορεινό δασοτουρισμό και για την βελτίωση της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας 

 
Β. Μη δημόσια δασοπονία.  
Εδώ είναι επιλέξιμες, επενδύσεις σε μη δημόσιες δασικές εκτάσεις (ιδιωτικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές, μοναστηριακές, 
συνεταιρισμών).  
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Πιο συγκεκριμένα οι επιδοτούμενες δραστηριότητες, οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης, το ύψος της οικονομικής 
ενίσχυσης, η Κοινοτική Συμμετοχή, οι υποχρεώσεις των διακιούχων προβλέπονται από την υπ’ αριθ. 86004/30/9.1.2002 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, ΕΣΔΔΑ και Γεωργίας (ΦΕΚ 38/ΤΒ/18-1-2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
με την υπ’ αριθ. 105431/2458/14.8.2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1160/ΤΒ/14.8.2003) 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από 
θεομηνίες και πρόβλεψη 

ενδεδειγμένων προληπτικών 
μέτρων (πλήθος 
παρεμβάσεων) 

101 - 22 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανρωποέτη εργασίας μεικτά 
κατά την υλοποίηση 

- - 100 

Μείωση Απωλειών 
επιφανειακών υδάτων - - 0,7% 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 2 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.2  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους 
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης  
(κωδικός)

  

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

2000 
 

          

 
2001 

 
125-126 790.835 790.835 593.126 593.126 197.709 197.709 0

 
2002 

 
125-126 952.073 952.073 714.055 714.055 238.018 238.018 0

 
2003 

 

 
125-126 962.136 962.136 721.602 721.602  240.534 240.534 0

 
2004 

 

 
125-126 887.489 887.489 763.750 763.750 123.739 123.739 0

 
2005 

 

 
125 -126 407.467 407.467 407.467 407.467 0 0 0

 
2006 

 

 
125-126 190.500 0 0 0 0 0 190.500

ΣΥΝΟΛΟ  4.190.500 4.000.000 3.200.000 3.200.000 800.000 800.000 190.500
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Για τη μη Δημόσια Δασοπονία οι λεπτομέρειες εφαρμογής ένταξης μελετών και έργων ανάπτυξης της μη δημόσιας 
δασοπονίας στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 όπως : επιδοτούμενες δραστηριότητες – ποσοστό χρηματοδότησης, τρόπος και 
χρόνος υποβολής επενδυτικών προτάσεων, υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθορισμός κριτιρίων επιλογής, παραλαβή 
– βεβαίωση έργων, καθορισμός οικονομικής ενίσχυσης, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων 
προβλέπονται με την αρ. πρωτ. 105957/2784/16.9.2003 Εφαρμοστική Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως κάθε 
φορά ισχύει. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Περιφέρεια Κρήτης 
 ΟΤΑ 
 Ειδικοί φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Νόμος 2742/99 αρ. 15). 
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) που είναι κύριοι ή νομείς ή διακάτοχοι ή 
μισθωτές δασών και δασικών εκτάσεων ως και φορείς επενδυτικών σχεδίων 

 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το καθεστώς ενίσχυσης για επενδύσεις στην μη δημόσια δασοπονία, στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος μέτρου, έχει 
οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνεται  στην μ΄ αριθμ. 2000/C 28/02 ανακοίνωση  της Ε.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε  και 
ισχύει σήμερα ‘’Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές  για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας’’. Το εν λόγω 
καθεστώς ενισχύσεων έχει επίσης συμπεριληφθεί  και περιγράφεται στους Κανονισμούς 1257/99 και 2328/91. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

3 ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-20006 

1312 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 1.992.109  0,89  0,25  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 1.900.000  0,84 1,01 0,24 0,27 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 1.506.700 79,30 0,67 0,80 0,19 0,22 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 393.300 20,70 0,17 0,21 0,05 0,06 
Ιδιωτική Συμμετοχή 92.109  0,05  0,01  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Γενικός στόχος του μέτρου είναι η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία και την 
προστασία του τοπίου. 
 
Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί αφενός μέσω πράξεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος σε 
αξιόλογες φυσικές περιοχές σε όλη την Κρήτη (περιοχές Natura, περιοχές προστατευόμενες από τη Δασική Νομοθεσία, 
μικρά νησιά και σημαντικά φαράγγια στον ευρύτερο χώρο των περιοχών Natura) και αφετέρου μέσω της υλοποίησης 
πράξεων που αφορούν μετεγκαταστάσεις  πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για περιβαλλοντικούς  λόγους. 
 

 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000 
Η περιοχή της Κρήτης χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερα υψηλή ποικιλότητα των τοπίων αυτής με την σε μικρό 
σχετικά χώρο εναλλαγή: 

 Παραδοσιακών γεωργικών καλλιεργειών, (κυρίως ελιάς και αμπελιών). 
 Εγκαταλειμμένων αναβαθμών, κατά κύριο λόγο στην ημιορεινή και χαμηλή ορεινή ζώνη. 
 Εκτάσεων που κυριαρχούνται από φρυγανική βλάστηση.  
 Εκτάσεων που κυριαρχούνται από δασική βλάστηση. 
 Φαραγγιών και άλλων αξιόλογων γεωμορφολογικών σχηματισμών. 
 Ενός μεγάλου αριθμού ορεινών όγκων. 
 Παράλληλα με την ποικιλότητα των τοπίων, η Κρήτη χαρακτηρίζεται από μία υψηλή ποικιλότητα σε σχέση με 
την πανίδα, τη χλωρίδα και τη βλάστηση αυτής, καθώς και από ένα μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών. Επί 
πλέον, αρκετά από τα είδη αυτά, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 Ε.Ο.Κ ως είδη 
Κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

 
Σαν αποτέλεσμα της υψηλής αυτής βιολογικής και γεωμορφολογικής ποικιλότητας, στην περιοχή της Κρήτης 
έχουν προταθεί 34 περιοχές για ένταξη στο δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης Natura 2000, ενώ στα πλαίσια 
της Δασικής Νομοθεσίας έχουν ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) και το αισθητικό δάσος 
του Βάι. 
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Όμως, παρά την αναμφισβήτητα μεγάλη συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου γενικότερα στη 
διαμόρφωση της συνολικής εικόνας και ειδικότερα μιας θετικής τέτοιας για τη σημασία της Περιφέρειας της 
Κρήτης, ο συγκεκριμένος τομέας χαρακτηρίζεται από σημαντικά προβλήματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι: 

- Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων και ειδικών μελετών. 
- Εν μέρει και ως αποτέλεσμα του παραπάνω, η μη ορθολογική άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε 

σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους γενικότερα. με αποτέλεσμα τη διάβρωση και φυσική 
υποβάθμιση των εδαφών.  

- Η έλλειψη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έργων ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία θα 
βοηθήσουν στην ορθολογική ανάπτυξη του ορεινού και ημιορεινού χώρου, αυξάνοντας κατά πολύ την 
επισκεψιμότητά του, προστατεύοντάς τον και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα σε 
οικοτουριστικές και συναφούς περιεχομένου δράσεις. 

 
 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: Συνολικό κόστος  

 
Με την εφαρμογή της δράσης  στο ΠΕΠ ΙΙ 1994-1999 μετεγκαταστάθηκαν 4 πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες ενώ 
συνεχίζουν να παραμένουν σε ακατάλληλες θέσεις περίπου 20 και άλλες μονάδες οι οποίες για 
περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς λόγους πρέπει να μετεγκατασταθούν.  

 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του γενικού στόχου και ανάλυση της 

συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  
 
Το μέτρο στοχεύει  στην προστασία  και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  με πράξεις που αφορούν αφενός  την 
προστασία και ανάδειξη των ανωτέρω περιοχών και αφετέρου στην άρση των αρνητικών συνεπειών από τη λειτουργία 
οχλουσών πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές και αποσκοπεί  στην βελτίωση  και προστασία 
του περιβάλλοντος καθώς και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. 
 

 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000:  
Στα πλαίσια του μέτρου χρηματοδοτούνται δράσεις προστασίας και ανάδειξης  του φυσικού περιβάλλοντος  σε:  

- Προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας, όπως: 
- Εθνικοί Δρυμοί,  
- Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

- Αξιόλογα φαράγγια (στον ευρύτερο χώρο) περιοχών Natura 
- Μικρά νησιά (στον ευρύτερο χώρο) περιοχών Natura. 
- Προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας δηλαδή περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

Τονίζουμε ότι σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανωτέρω περιοχές αλληλεπικαλύπτονται. 
 

 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  
Στα πλαίσια του μέτρου επίσης χορηγούνται  οικονομικές ενισχύσεις για τις  ακόλουθες δραστηριότητες:  
 

- Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων που για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας  και του 
περιβάλλοντος υποχρεώνονται ή να μετεγκαταστασθούν ή να διακόψουν την λειτουργία τους σύμφωνα   με την 
ισχύουσα  νομοθεσία. 

 
- Βελτίωση ή και συμπλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας & αποθήκευσης  των αποβλήτων  σε 

πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα για την περαιτέρω προστασία του 
περιβάλλοντος & της  δημόσιας υγείας. 

 
Δικαιούχοι ενίσχυσης από τη δράση που αφορά  την μετεγκατάσταση  είναι φυσικά & νομικά πρόσωπα, 
ιδρύματα & συνεταιριστικές οργανώσεις κάτοχοι πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες προβαίνουν ή 
σε μετεγκατάσταση των μονάδων τους ή στην  περαιτέρω βελτίωση /  συμπλήρωση  της συλλογής / 
επεξεργασίας  & αποθήκευσης  των  αποβλήτων των μονάδων τους.  

 
Ακόμα δικαιούχοι της δραστηριότητας βελτίωσης  και συμπλήρωσης  εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων 
είναι:  
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ενώσεις αυτών, Ιδρύματα, Συνεταιριστικές  Οργανώσεις, φορείς 
πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν άδεια  λειτουργίας  και προβαίνουν στην περαιτέρω βελτίωση, 
ή συμπλήρωση  της εγκατάστασης συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης  των αποβλήτων  με σκοπό την  
περαιτέρω  προστασία του περιβάλλοντος, με βάση σχετική μελέτη, που  θα έχει εγκριθεί  από την αρμόδια 
Νομαρχιακή Υπηρεσία, όπως  προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 
Προϋποθέσεις ένταξης και Ύψος Ενίσχυσης 
Για τις δραστηριότητες 
α)  της μετεγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων και 
β)  της βελτίωσης ή συμπλήρωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων 
εφαρμόζεται η ΚΥΑ 486/12-7-2002 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

 
Κριτήρια τήρησης ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον: 

 
α) Μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση νοείται ότι πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το περιβάλλον, 
εφόσον είναι δυνατή η λειτουργία της στην συγκεκριμένη θέση. Η ανωτέρω δυνατότητα θα αποδεικνύεται  με την 



 
  

 124

ύπαρξη στην υφιστάμενη  κατάσταση «Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων» (παλιές και νέες μονάδες) και «άδειας 
ίδρυσης» (μόνο νέες μονάδες) και στην μελλοντική κατάσταση «άδειας  Λειτουργίας» (παλιές και νέες). 

 
Η έγκριση  περιβαλλοντικών όρων και αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας, προϋποθέτουν: 

- Απαγόρευση διάθεσης  αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες 
- Διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος, εφόσον το BOD 5 είναι λιγότερο από 1200 Mgr/Lit και ολικά 

στερεά λιγότερα  από 0,45% 
- Εγκεκριμένη  μελέτη  χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων μονάδας. 

 
Ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής  και καλής διαβίωσης  των ζώων. 
(α) Χοιροτροφία: 
Όπως ορίζονται στο Π.Δ 139/95, το οποίο έχει εκδοθεί στα πλαίσια εναρμόνισης με την οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ. 
(β) Μόσχοι ηλικίας έως 6 μηνών : 
Όπως ορίζονται στο Π.Δ  179/98, το οποίο έχει εκδοθεί στα πλαίσια εναρμόνισης με τις οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ 
και 97/2 Ε.Κ του Συμβουλίου και απόφαση 97/182/Ε.Κ της Επιτροπής. 
(γ) όρνιθες ωοπαραγωγής : 
Όπως  ορίζονται στην οδηγία 99/74/Ε.Κ του Συμβουλίου. 
(δ)  Αιγοπροβατοτροφία: 
Όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α Υ1β/2000 (ΦΕΚ 343/Β). 

 
Το μέτρο βρίσκεται σε συνάφεια και είναι συνεπές  με τους στόχους  του άξονα ‘’Προστασία και ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος’’ 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 

 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις πράξεις που θα στοχεύουν στην προστασία οικοτόπων ή/και ειδών πανίδας και 
χλωρίδας προτεραιότητας (οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.) και ακολουθούν οι οικότοποι και τα είδη πανίδας και χλωρίδας 
Κοινοτικού ενδιαφέροντος (οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.) των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και περιοχών που 
προστατεύονται στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας.  

 
Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα σε είδη τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πανίδα, τη χλωρίδα και τη 
βλάστηση της Κρήτης, λόγω του ότι είναι στενοενδημικά ή σχεδόν στενοενδημικά ή απειλούμενα (σύμφωνα με το Red 
Data Book) και τα οποία δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 Ε.Ο.Κ. ως είδη Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. Περιοχές εφαρμογής είναι και εδώ οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και οι περιοχές που 
προστατεύονται στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας.  

 
Ακολουθεί, σαν προτεραιότητα, η προστασία των φυσικών πόρων και τέλος, η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
στις ίδιες περιοχές. 

 
 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  

Οι δραστηριότητες που ενισχύονται περιγράφονται στην ΚΥΑ 486/2002 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000  

Οι επιλέξιμες πράξεις μπορούν να ομαδοποιηθούν ως πράξεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τέτοιες πράξεις, ενδεικτικά, είναι: 
- Η περίφραξη εκτάσεων για προστασία έναντι της υπερβόσκησης. 
- Η χαρτογράφηση και συντήρηση των εγκαταλειμμένων βαθμίδων. 
- Η αντιπυρική προστασία εκτάσεων που δεν είναι επιλέξιμες για τον ίδιο σκοπό στα πλαίσια των Δασικών μέτρων 

(5.2). 
- Η προστασία ή και ανόρθωση βιοτόπων συγκεκριμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας, καθώς και οικοτόπων 

Κοινοτικής Σημασίας (περιφράξεις, φυτεύσεις, κατασκευή φυλακίων κ.λ.π.). 
- Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός οικολογικών μονοπατιών. 
- Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός χώρων διημέρευσης - υπαίθριας αναψυχής.  
- Η κατασκευή παρατηρητηρίων της φύσης. 
- Η κατασκευή και ο εξοπλισμός κέντρων ενημέρωσης για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
- Η εγκατάσταση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και προστασίας  της άγριας πανίδας. 

 
 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 
      Δραστηριότητες που ενισχύονται : 
 

α) της δραστηριότητας της μετεγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων: 
1. Η κατασκευή των παρακάτω εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και εξόδων  έκδοσης αδείας, 

ΙΚΑ εφόσον δεν επιδοτούνται από άλλη πηγή, αμοιβή μηχανικών κλπ. (πλην της αξίας των ζώων). 
- οι απαραίτητοι χώροι για τον σταβλισμό των ζώων  
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- Προαύλια και λοιποί βοηθητικοί χώροι ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση και τη δυναμικότητα της 
μονάδας. 

2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των μονάδων με τα απαραίτητα για την λειτουργία των σκεύη και μηχανήματα, 
ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση και τη δυναμικότητα των, με εξαίρεση εκείνων της παλιάς 
εκμετάλλευσης, που κρίνονται κατάλληλα για μεταφορά, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας. 

3. Οι εγκαταστάσεις χειρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων  της μονάδας που μετεγκαθίσταται. 
 
β) Της δραστηριότητας της βελτίωσης και συμπλήρωσης εγκαταστάσεων χειρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων. 
Η βελτίωση, ο εξοπλισμός ή και η συμπλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας  αποβλήτων πτηνοκτηνοτροφικών 
μονάδων, πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων, συμπεριλαμβανομένων εργατικών και δαπανών έκδοσης άδειας 
εφόσον  δεν επιδοτούνται από άλλη πηγή (δεν συμπεριλαμβάνεται η αξίας γης). 

 
Ενισχύεται η αναερόβια επεξεργασία, ή η αναερόβια συμπληρωμένη από επιφανειακή αερόβια. Η αμιγής αερόβια  
ενισχύεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μάλιστα μετά από επαρκή αιτιολόγηση. 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Σχέδια προστασίας ανάδειξης 
βιοτόπων (πλήθος) - - 10 

Μετεγκαταστάσεις 
πτηνοκτηνοτροφικών 
μονάδων (πλήθος) 

20 - 2 

    
    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 20 

    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 2 

    
 



 
  

 126

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.3  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του Κράτους 
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

     

 
2001 

 
1312   279.200 279.200 209.400 209.400 69.800 69.800 0

 
2002 

 
1312   305.567 305.567 229.175 229.175 76.392 76.392 0

 
2003 

 
1312   357.411 357.411 268.058 268.058 89.353 89.353 0

 
2004 

 
1312   374.759 374.759 281.069 281.069 93.690 93.690 0

 
2005 

 
1312   345.263 314.869 250.804 250.804 64.065 64.065 30.394

 
2006 

 
 1312  329.909 268.194 268.194 268.194 0 0 61.715

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 1.992.109 1.900.000 1.506.700 1.506.700  393.300 393.300 92.109
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ειδικότερα : 

 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000  
Για τη εφαρμογή των δράσεων, θα λαμβάνονται υπ’ όψη: 
1. Τα διαχειριστικά σχέδια ή τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια ή οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν 

εκπονηθεί στα πλαίσια του κανονισμού LIFE – Φύση. 
2. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του Β ΚΠΣ και συγκεκριμένα από το 

ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε από το ταμείο ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
3. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από πιστώσεις 

Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Ταμείων. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, πριν τις επεμβάσεις, θα εκπονούνται διαχειριστικά σχέδια από 
ιδιώτες δασολόγους μελετητές, με ειδικές μελέτες από ορνιθολόγους όταν απαιτούνται συγχρόνως και έργα 
προστασίας της ορνιθοπανίδας. 

 
 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  
Η διαδικασία εφαρμογής της δράσης γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 486/2002 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Προστασία περιοχών δικτύου Natura 2000:  
- Περιφέρεια Κρήτης 
- ΟΤΑ 
- Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
- Οργανισμοί Ανάπτυξης 
- Ειδικοί φορείς  προστατευομένων περιοχών (Ν. 2742/99, άρθρο 15). 

 
 Μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων:  

- Περιφέρεια Κρήτης 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το καθεστώς ενίσχυσης στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος μέτρου, έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνεται  στην μ΄ 
αριθμ. 2000/C 28/02 ανακοίνωση  της Ε.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα ‘’Κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραμμές  για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας’’. Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων έχει επίσης 
συμπεριληφθεί  και περιγράφεται στον Κανονισμό 1257/99. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71001 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο  Οκτώβριος 2008
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 
 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ &  
ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

4 ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.5 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,  ΦΥΣΙΚΑ, 

ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛ- 
ΛΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
111 

 
1313 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (100%) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
(0%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 34.366.962  15,28  4,36  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 17.200.000  7,65 9,10 2,18 2,47 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 11.991.033 69,72 5,33 6,34 1,52 1,72 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 5.208.967 30,28 2,32 2,76 0,66 0,75 
Ιδιωτική Συμμετοχή 17.166.962  7,63  2,18  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Η συμμετοχή του Πρωτογενή Τομέα στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν ανέρχεται στο 31%, γεγονός που καταδεικνύει 
την σπουδαιότητα του Τομέα στην οικονομία της Περιφέρειας. Οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Περιφέρειας  έχουν 
κυρίως κατεύθυνση φυτικής παραγωγής, ενώ η κτηνοτροφία έχει κατά κύριο λόγο εκτατικό χαρακτήρα με μικρό αριθμό 
οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων. Παρά την σημαντική συμμετοχή του ο Πρωτογενής Τομέας χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνιες δομικές  αδυναμίες όπως: πολυτεμαχισμός των αγροτεμαχίων, το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το 
χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης των γεωργών, & τη δυσκολία εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Πέραν αυτών πρόβλημα 
αποτελεί η μειωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλού κόστους παραγωγής & υποβαθμισμένης, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ποιότητα. 
 
Κατά την  2η Προγραμματική περίοδο αρκετά από τα παραπάνω προβλήματα αμβλύνθηκαν και πολλές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις βελτιώθηκαν. 
 
Οι καλλιέργειες ελιάς & αμπέλου αποτελούν τις βασικές καλλιέργειες της Περιφέρειας. Τα κηπευτικά καλύπτουν το 3% της 
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, ενώ στην Κρήτη συγκεντρώνονται περίπου το 50% των θερμοκηπίων της χώρας. 
Διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την παραγωγή νωπών λαχανικών & ανθέων, εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο 
επιτραπέζιων σταφυλιών και οίνων καθώς και παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 
 
Από τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών, στο οποίο εκτιμάται ότι έχει καταχωρηθεί ποσοστό άνω του 95% των κατά κύριο 
επάγγελμα γεωργών, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις  που ανήκουν σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα ανέρχονται περίπου 
σε 60.000, ενώ το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 114.000 περίπου. 
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Οι ζημιές που προκαλούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία από θεομηνίες, πυρκαγιές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
άλλα έκτακτα γεγονότα κλονίζουν σοβαρά την ανταγωνιστικότα του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας καθώς οι 
παραγωγοί δεν έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασης και 
να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα.  
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου,  του γενικού στόχου και ανάλυση της 

συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  
 
Με το παρόν μέτρο επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι: 

 Μείωση του κόστους παραγωγής.  
 Βελτίωση και αναπροσανατολισμό της παραγωγής, διατήρηση και ενίσχυση ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού στις 

αγροτικές περιοχές. 
 Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. 
 Διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με στόχο την διασφάλιση καλύτερης  εκμετάλλευσης του 

υφιστάμενου εγγενούς δυναμικού. 
 Βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης. 
 Διατήρηση και προώθηση  καλλιεργητικών συστημάτων χαμηλών εισροών. 
 Διαφύλαξη και προώθηση αειφόρου γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας η οποία θα είναι συμβατή με τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
 Εξάλειψη των ανισοτήτων. 
 Προώθηση ίσων ευκαιριών για τους άνδρες και τις γυναίκες, ιδίως μέσω της στήριξης σχεδίων που προωθούνται 

και υλοποιούνται από γυναίκες. 
 
Το μέτρο περιλαμβάνει ενισχύσεις που αφορούν τις παρακάτω δράσεις: 

 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αναδιάρθρωση και επέκταση ειδών και ποικιλιών των οποίων τα 
προϊόντα έχουν κανονική διέξοδο στην αγορά. 

 Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας. 
 Καλλιέργεια αρωματικών, φαρμακευτικών και φυτών για παραγωγή προϊόντων εκτός διατροφής. 
 Βιολογικές καλλιέργειες, καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα χαρακτηρίζονται Π.Ο.Π. & Π΄ΓΈ.   
 Δημιουργία πρότυπων εκτροφών παραγωγής βιολογικών προϊόντων ποιότητας (κρέας, γάλα), βιολογικών 

προϊόντων και προϊόντων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. 
 Εγκατάσταση μητρικών φυτειών. 
 Επενδύσεις σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις. 

 
Το μέτρο δύναται να χρηματοδοτήσει και άλλες παράλληλες ενέρεγειες στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως η 
χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε γεωργοκτηνοτρόφους των οποίων οι εκμεταλλεύσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές 
(στο φυτικό ή ζωϊκό κεφάλαιο, σε γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα, θερμοκήπια κλπ) από θεομηνίες, πυρκαγιές και άλλα 
έκτακτα γεγονότα (Καν 1257/99/άθρο 33, δωδέκατη παύλα) 
 
Οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν κατά περίπτωση  ένα ή περισσότερα τα παρακάτω  κριτήρια:  

 Μείωση του κόστους παραγωγής  
 Βελτίωση ή και αναβάθμιση των συνθηκών  παραγωγής  
 Διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων 

πέραν των ελαχίστων προϋποθέσεων που απαιτούνται. 
 Προώθηση της πολυαπασχόλησης στα πλαίσια πάντοτε δράσεων που αφορούν γεωργικά προϊόντα του 

Παραρτήματος 1 της Συνθήκης. 
 Στην περίπτωση θέσπισης νέων ελάχιστων προϋποθέσεων (νεοεισαχθείσα ελάχιστα πρότυπα) για το 

περιβάλλον,για την υγιεινή  και την καλή διαβίωση των ζώων, οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη 
συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις. Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατόν να χορηγείται ενίσχυση και να 
προβλέπεται περίοδος χάριτος για τη συμμόρφωση με τα νέα αυτά πρότυπα μέχρι το τέλος της επενδυτικής 
περιόδου.. 

 
Παράλληλα με την πραγματοποίηση των επενδύσεων θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να μην επέλθει αύξηση της 
παραγωγής προϊόντων, τα οποία δε βρίσκουν κανονικές διεξόδους στην αγορά. 
 
Ύψος επιλέξιμων  δαπανών  
Το μέγιστο ύψος των επενδύσεων (συνολικό κόστος) που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς των ενισχύσεων 
την περίοδο 2000-2006 δύναται να φθάσει : 

o Κατά περίπτωση επένδυσης τα ανώτατα ποσά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  

o Ανά μονάδα ανθρώπινης εργασίας (ΜΑΕ) της εκμετάλλευσης τα 150.000 ΕΥΡΩ 
o Ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ 
o Ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου και συνεργαζόμενης εκμετάλλευσης τα 600.000 ΕΥΡΩ 
 

Όταν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές στις οποίες οι διαρθρωτικές δυσχέρειες που 
οφείλονται στο ιδιαίτερα περιορισμένο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 1257/1999, τα κράτη μέλη 
δύναναται μέχρι 31-12-2002 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρθου 37 παράγραφος 1 του εν λόγω 
κανονισμού και του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου, να προβλέπουν την παροχή στήριξης για επενδύσεις 
συνολικού ύψους κάτω των 25.000 ΕΥΡΩ, στόχος της οποίας είναι να επιτρέψει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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αυτών εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την παροχή της 
στήριξης. 
 
Ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων  δαπανών 
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται  με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο 
ενασχόλησής του με την γεωργική δραστηριότητα και την περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης. 
   
Όπου γίνονται επενδύσεις (στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο Σχεδίου Βελτίωσης) από νέους γεωργούς όπως 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισμού 1257/1999 αυτά τα ποσοστά μπορούν αν φθάσουν το μέγιστο στο 50% και 
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές σε 60% κατά την διάρκεια μιας περιόδου, που να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) 
χρόνια από την εγκατάσταση (του νέου γεωργού) κατά τον χρόνο ένταξης στο καθεστώς των επενδύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Η προϋπόθεση της ηλικίας που καθορίζεται στην πρώτη παύλα του άρθρου 8(1) του Κανονισμού 
1257/1999 όπως ισχύει κάθε φορά πρέπει να κατέχεται κατά τον χρόνο εγκατάστασης (του νέου γεωργού) 
 
Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή 
πραγματοποίησης της επένδυσης. 
 

ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους Υπόλοιπη Χώρα 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Ορεινή και 
μειονεκτική περιοχή 

Κανονική (πεδινή) 
περιοχή 

Ορεινή και 
μειονεκτική περιοχή 

Κανονική (πεδινή) 
περιοχή 

Νέος Γεωργός 
ηλικίας μικρότερης 
των 40 ετών εφόσον 
δεν έχει παρέλθει 

5ετία από την 
ημερομηνία της 

πρώτης 
εγκατάστασης 

75 % 65 % 60 % 50 % 

Λοιπά  
Πρόσωπα 65 % 55 % 50 % 40 % 

Το νησί Γαύδος του Ν.Χανίων υπάγεται στην κατηγορία “Μικρό Νησί του Αιγαίου πελάγους” 
 
Το μέτρο είναι σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους  του άξονα προτεραιότητας καθ΄ όσον: 

 Συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. 
 Ενισχύει την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ 
 Παρέχει κίνητρα για την συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών στις αγροτικές περιοχές. 

 
Καθώς επίσης ικανοποιεί και τον ειδικό στόχο του εν λόγω άξονα, δηλαδή, την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
 
Τα καθεστώτα  εφαρμογής  που αφορούν ενισχύσεις επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  είναι:  
 
Ι. Καθεστώς  ενισχύσεων  για την ενθάρρυνση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις 
οικονομικής βιωσιμότητας. 
 
Δύναται  να εφαρμοσθεί σε δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης οι οποίες έχουν σχέση με την πρωτογενή 
παραγωγή, την πρώτη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος (Ι)της συνθήκης, για επενδύσεις 
κυρίως φυτικής κατεύθυνσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 451/2001 όπως αυτή 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά. 
 
Μία εκμετάλλευση  νοείται ότι πραγματοποιεί επενδύσεις, κυρίως στον τομέα  φυτικής παραγωγής, εφόσον το  ύψος των 
επενδύσεων, που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στον τομέα αυτό, υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των 
επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης. 
 
Στο καθεστώς αυτό περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις  οι οποίες προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει  κατά την 
ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας των να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) Να βρίσκονται  εντός  των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού των. 
(β) Να λειτουργούν τουλάχιστον  ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα ή αν πρόκειται για εκμετάλλευση νέων γεωργών, 
διαδόχων πρόωρης συνταξιοδότησης και συνεργαζομένων εκμεταλλεύσεων να λειτουργούν κατά την ημερομηνία 
εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας. 
(γ) Με βάση τα κριτήρια  οικονομικής βιωσιμότητας  να χαρακτηρίζονται ως: 

-φθίνουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προοπτική ανάκαμψης 
-εν δυνάμει βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή  

 -βιώσιμες μη ανταγωνιστικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις  
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(δ) πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια σε ότι αφορά το περιβάλλον με εξαίρεση τους νέους γεωργούς που δύνανται να τα 
αποκτήσουν σε τρία έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ένταξής τους σ΄ αυτό όπως αυτά αναφέρονται 
παρακάτω. 
(ε) Τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής  και καλής διαβίωσης των ζώων με εξαίρεση τους νέους γεωργούς για τους 
οποίους ορίζεται μεταβατική περίοδος τριών ετών από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ένταξής τους σ΄ αυτό 
εντός της οποίας θα πρέπει να αποκτήσουν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. 
 
Δεν ενισχύονται με το παρόν καθεστώς: 

 Οι μη βιώσιμες  οικονομικά γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
  Οι βιώσιμες ανταγωνιστικές  εκμεταλλεύσεις  πλην των περιπτώσεων εκείνων που οι επενδύσεις αφορούν 

προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κριτήρια περιβάλλοντος υγιεινής και καλής διαβίωσης των 
ζώων καθώς και γεωργικών επενδύσεων που αφορούν της εξοικονόμηση  ύδατος. 

 
Κριτήρια τήρησης ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον: 
α) Μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση νοείται ότι πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το περιβάλλον, εφόσον 
είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας  της στην συγκεκριμένη θέση. Η ανωτέρω δυνατότητα θα αποδεικνύεται  με την 
ύπαρξη στην υφιστάμενη  κατάσταση «Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων» (παλιές και νέες μονάδες) και «άδειας ίδρυσης» 
(μόνο νέες μονάδες) και στην μελλοντική κατάσταση «άδειας  Λειτουργίας» (παλιές και νέες). 
 
Η έγκριση  περιβαλλοντικών όρων και αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας, προϋποθέτουν: 

- Απαγόρευση διάθεσης  αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες 
- Διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος, εφόσον το BOD 5 είναι λιγότερο από 1200 Mgr/Lit και ολικά 

στερεά λιγότερα  από 0,45% 
- Εγκεκριμένη  μελέτη  χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων μονάδας. 

 
β) Τηρούν Κώδικες Ορθής Γεωργικής  Πρακτικής 
Μία εκμετάλλευση νοείται ότι πληρεί  τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, εφόσον με την  υποβολή του Σ.Β 
υποβάλλει και σχέδιο τήρησης  των κωδικών ορθής γεωργικής πρακτικής, όπως αναφέρονται στην συνέχεια: 
 
Κώδικες  ορθής γεωργικής  Πρακτικής. 

1. Γεωργία  
• Οι παραγωγοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν προγράμματα αμειψισποράς, στα οποία η κύρια καλλιέργεια 

τους θ΄ αντικαθίσταται, στην μεν περίπτωση των σιτηρών από βελτιωτικές του εδάφους καλλιέργειες, άπαξ 
τους τετραετίας (π.χ ψυχανθή), στη δε περίπτωση των ψυχανθών από σιτηρά άπαξ τους τετραετίας. 

• Στην καλλιέργεια σιτηρών θα εφαρμόζεται μηδενική ποσότητα αζώτου κατά την βασική λίπανση. Μέγιστη 
ποσότητα λίπανσης 140 χλγ Ν/ΗΑ. Το λίπασμα θα εφαρμόζεται  σε δύο  δόσεις στο τέλος του χειμώνα και 
τους αρχές τους άνοιξης (Φεβρουάριος – Μάρτιος)  

• Σε όξινα εδάφη δε θα εφαρμόζονται αμμωνιακά λιπάσματα, πλην ασβεστούχου νιτρικής  αμμωνίας. 
• Σε επικλινείς  εκτάσεις (κλίση άνω του 60%) : 

 Η άροση και γενικότερα η καλλιέργεια του εδάφους θα γίνεται κατά τους ισοϋψείς. Εναλλακτικά η 
καλλιέργεια μπορεί να γίνει με την δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων, οι οποίες 
λειτουργούν ως ζώνες ανάσχεσης και οι οποίες καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση. Οι ζώνες 
ανάσχεσης  έχουν πλάτος 2 έως 4 μέτρα ανάλογα με την κλίση του εδάφους. 

 Δεν επιτρέπεται η βαθιά άροση, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων καταπολέμησης βαθύρριζών ζιζανίων, 
κατόπιν άδειας  τους Δ/νσης Γεωργίας. 

 Δεν επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς).Ανάλογα με τους τοπικές συνθήκες θα 
ακολουθείται η εξής διαχείριση: 
o Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά την βόσκηση 
o Άμεση ενσωμάτωση τους στο έδαφος  
o Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωση τους στο έδαφος την 

επόμενη άνοιξη. 
• Ομοίως δεν επιτρέπεται η καύση  των υπολειμμάτων, καλαμιάς, σε απόσταση μικρότερη από 500 μ. από δάση και 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. 
• Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων  σε απόσταση 2 μ. από επιφανειακά νερά και από τα όρια  οικοτόπων του 

Δικτύου Φύση 2000. 
 
2. Κτηνοτροφία. 

• Τήρηση  των αποφάσεων των Νομαρχιών σχετικά με την έναρξη και λήξη της περιόδου βόσκησης καθώς 
και με τον αριθμό κοπών το χρόνο πρώτης και τελευταίας κοπής  χόρτου. 

• Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων 
• Δεν επιτρέπεται η βόσκηση εκτάσεων, για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις της Δασικής Νομοθεσίας 

(καμένες, αναδασωθείσες κλπ) καθώς και εκτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί  σε αγροπεριβαλλοντικά 
προγράμματα, στα οποία απαγορεύεται η βόσκηση (Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών. 

• Η πυκνότητα βόσκησης δεν θα υπερβαίνει την βοσκοικανότητα. Για τις ανάγκες του προγράμματος η 
πυκνότητα βόσκησης ορίζεται σε 1 MZK/Ha για τις ορεινές περιοχές. Ομοίως  ορίζεται σε 1 MZK/Ha για τα 
νησιά, στα οποία  όμως η βόσκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ημέρες/χρόνο. 

• Η μη χρησιμοποίηση στην εκτροφή βοοειδών απαγορευμένων ουσιών, δυνάμει της οδηγίας 
96/22/ΕΚ(EL125) ή ουσιών που επιτρέπονται μεν βάσει της ανωτέρω οδηγίας αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
παράνομα. Ούτε να ανιχνευθούν κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας  96/23/ΕΚ ούτε να βρεθεί σε οποιαδήποτε 
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μορφή  στην εκμετάλλευση απαγορευμένη ουσία ή προϊόν ή  επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν, δυνάμει της 
οδηγίας 96/22/ΕΚ, που όμως κατέχεται παράνομα. 

• Εφαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για διάθεση  αποβλήτων εσταβλισμένης κτηνοτροφίας. 
 

Ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής  και καλής διαβίωσης  των ζώων. 
(α) Χοιροτροφία: 
Όπως ορίζονται στο Π.Δ 139/95, το οποίο έχει εκδοθεί στα πλαίσια εναρμόνισης με την οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ. 
(β) Μόσχοι ηλικίας έως 6 μηνών : 
Όπως ορίζονται στο Π.Δ  179/98, το οποίο έχει εκδοθεί στα πλαίσια εναρμόνισης με τις οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ 
και 97/2 Ε.Κ του Συμβουλίου και απόφαση 97/182/Ε.Κ της Επιτροπής. 
(γ) όρνιθες ωοπαραγωγής : 
Όπως  ορίζονται στην οδηγία 99/74/Ε.Κ του Συμβουλίου. 
(δ)  Αιγοπροβατοτροφία: 
Όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α Υ1β/2000 (ΦΕΚ 343/Β). 

 
Δικαιούχοι, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φυσικών και νομικών προσώπων, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
συνεργαζομένων εκμεταλλεύσεων, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων καθώς και υποχρεώσεις των τελικών 
αποδεκτών, ορίζονται στην ΚΥΑ 451/2001 όπως αυτή τροποποιείται ή αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά. 
 
ΙΙ. Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές  γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Το καθεστώς δύναται να εφαρμοσθεί σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με βάσει τα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας 
των οποίων ο κάτοχός τους είναι μόνιμος κάτοικος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κυρίως στον τομέα της φυτικής 
παραγωγής, στα πλαίσια του Μέτρου 5.4 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006. 
 
Στόχος: 
Το καθεστώς αποσκοπεί στην δημιουργία των προϋποθέσεων, στα πλαίσια των οποίων οι μικρές  γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις  θα αποκτήσουν : 

- ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας, δηλαδή η γεωργική εκμετάλλευση θα αποκτήσει τα κριτήρια της 
φθίνουσας γεωργικής εκμετάλλευσης με  ενδείξεις  οικονομικής ανάκαμψης 

- τις ελάχιστες  προϋποθέσεις σχετικά  με το περιβάλλον την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 
- ο κάτοχος της να αποκτήσει επαρκή επαγγελματική ικανότητα 

Οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν  το αργότερο σε τρία έτη από την  ημερομηνία έγκρισης  του Σχεδίου 
Βελτίωσης. 
 
Δικαιούχοι και εφόσον παράλληλα συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις είναι : 
Α) μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
Β) ενήλικα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης 
χορήγησης της ενίσχυσης 

 
Δεν δύναται να κριθούν Δικαιούχοι : 
Α) όσοι δεν είναι δικαιούχοι του καθεστώτος ενισχύσεων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν ενδείξεις 
οικονομικής βιωσιμότητας 
Β) οι νέοι γεωργοί που δεν έχουν συμπληρώσειτριετία από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης 

  
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων, η 
διαδικασία ένταξης των δικαιούχων στο καθεστώς ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των τελικών αποδεκτών, η παραλαβή των 
επενδύσεων και η πληρωμή των δικαιούχων περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 451/2001 όπως αυτή τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά. 
 
ΙΙΙ. Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές  γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Το μέτρο δύναται επίσης να χρηματοδοτήσει επίσης την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο, σε γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα, 
θερμοκήπια, ζώα κ.λ.π. από θεομηνίες, εκτεταμένες πυρκαγιές και άλλα έκτκτα γεγονότα της περιόδου 2000-2006 (πεδίο 
παρέμβασης 1313). Οι εν λόγω ενισχύσεις στόχο έχουν την υποβοήθηση των παραγωγών για ανασύσταση του 
ζημιωμένου κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων τους και δεν σχετίζονται με ασφάλιση του φυτικού, ζωϊκού και παγίου 
κεφαλαίου. 
 
Ειδικότερα, η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων αφορά φυτικό 
κεφάλαιο, γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα, θερμοκήπια, μηχανολογικό και γεωργικό εξοπλισμό, γεωργικά μηχανήματα, 
περιφράξεις, τοίχους αντιστήριξης, σωλήνες άρδευσης και μεταφοράς νερού για ύδρευση ζώων, δίκτυα ελαιοσυλλογής, 
σταφιδόπανα, πλαστικά κάλυψης καλλιεργειών, υποστηλώσεις καλλιεργειών, ζώα κ.λ.π. Αποκλείονται οι αποζημιώσεις 
για την απώλεια εισοδήματος εξ αιτίας τέτοιων γεγονότων. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Για την ικανοποίηση των αναγκών  του μέτρου και την επίτευξη των στόχων του προτεραιότητα  δίδεται: 

 σε επενδύσεις εκμεταλλεύσεων των οποίων τα προϊόντα έχουν κανονική διέξοδο στις αγορές 
 σε επενδύσεις που αφορούν εκμεταλλεύσεις παραγωγής προϊόντων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. 
 σε επενδύσεις που προορίζονται για την βελτίωση της ποιότητας των παραγωμένων γεωργικών προϊόντων. 
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• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Επενδυτικά σχέδια (πλήθος) 3.100  στο πλαίσιο του 
Β΄ΚΠΣ 

70% ισοδύναμο 39 
επενδυτικων σχεδίων  300 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ωφελούμενες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις (% των 

εκμεταλλεύσεων των κατά κύριο 
επάγγελμα αγροτών) 

60.000 - 0,5 % 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

   

Νέες Θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης  - - 200 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.4  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλοι 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

         

 
2001 

 
111   4.318.666 2.159.333 1.619.500 1.619.500  539.833 539.833 2.159.333 

 
2002 

 
111   5.362.644 2.681.322 2.010.992 2.010.992  670.330 670.330 2.681.322 

 
2003 

 
 111  5.159.260 2.579.630 1.934.723 1.934.723  644.907 644.907 2.579.630 

 
2004 

 
111   7.060.244 3.530.122 1.933.002 1.933.002  1.597.120 1.597.120 3.530.122 

 
2005 

 
111   7.438.162 3.605.176 1.848.399 1.848.399  1.756.777 1.756.777 3.832.986 

 
2006 

 
111   5.027.986 2.644.417 2.644.417 2.644.417  0 0 2.383.569 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 34.366.962 17.200.000 11.991.033 11.991.033  5.208.967 5.208.967 17.166.962 
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Η ένταξη των ενδιαφερομένων παραγωγών στο καθεστώς ενισχύσεων των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην 
ΚΥΑ 451/2001 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει ή αντικαθίσταται 
 
Κατηγορία πράξεων «Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από έκτακτα γεγονότα και 
φυσικές καταστροφές» : 
 
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων, λόγω της πολυμορφίας των ζημιών, του εκτάκτου χαρακτήρα και 
των ιδιαιτεροτήτων, που κατά βάση οφείλονται στα ακραία φυσικά – καιρικά φαινόμενα, που εμφανίζονται πλέον σχεδόν 
κάθε χρόνο, απαιτεί τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
συνιστούν και τους αντίστοιχους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό δεν αναμένονται μεγάλες δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή καθώς θα αξιοποιηθεί η εμπειρία από την ένταξη αντιστοίχων ενεργειών στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 
 
Για όσες ζημίες έχουν ήδη συμβεί και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις καθεστώτων ενίσχυσης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών, έχουν τηρηθεί ή πρόκειται να τηρηθούν, κατά την εφαρμογή, οι 
ακόλουθες διαδικασίες : 

 Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων 
(καθορισμός λεπτομερειών, διευκρινίσεων, δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής) 

 Ενημέρωση ενδιαφερομένων 
 Συγκέντρωση αιτημάτων από τον Τελικό Δικαιούχο ή τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Γεωργίας ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης) 
 Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργων – Υποέργων κ.λ.π. για έγκιση από Δ.Α. 
 Ενημέρωση των δικαιούχων που έχουν εγκριθεί σχετικά με τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση των 

σχετικών εργασιών αποκατάστασης 
 Πιστοποίηση αποκατάστασης των ζημιών από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες 
 Σύνταξη καταστάσεων πληρωμών δικαιούχων 
 Αίτηση κατανομής κονδυλίων 
 Κατανομές οικονομικών ενισχύσεων - Πληρωμές 

 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
 Περιφέρεια Κρήτης 
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση ΠΣΕΑ 
 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το καθεστώς ενίσχυσης για επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος 
μέτρου, έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνεται  στην μ΄ αριθμ. 2000/C 28/02 ανακοίνωση  της Ε.Ε, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα ‘’Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές  για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της 
Γεωργίας’’. Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων έχει επίσης συμπεριληφθεί  και περιγράφεται στον Κανονισμό 1257/99 
όπως ισχύει κάθε φορά. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 281-334410, 334420  
Fax : 281- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο  Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ KAI  
ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

5 ΜΕΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΧΕΔΙΑ) 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

1304 
 

1306 
 
 

1307 
 

1310 
 

1311 
 

114 
 

111 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(2,13%) 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
(28,75%) 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (17,53%)  
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(33,24%) 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (8,95 % ) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (5,35%) 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
(4,05%) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 33.978.921  15,11  4,31  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 17.875.779  7,95 9,46 2,27 2,57 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 12.602.424 70,50 % 5,60 6,67 1,60 1,81 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 5.273.355 29,50 % 2,34 2,79 0,67 0,76 
Ιδιωτική Συμμετοχή 16.103.142  7,16  2,04  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, τα πλεονεκτήματα και προβλήματα των ειδικών περιοχών εφαρμογής του 
μέτρου, θα γίνει κατά  τον προσδιορισμό των περιοχών αυτών και την εκπόνηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
σχεδίων. 

 
Γενικότερα στην Περιφέρεια της υπάρχουν αρκετές περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές, Απομακρυσμένες από αστικά κέντρα 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από απομόνωση, έλλειψη  υποδομών, σημαντικό αλλά συνεχώς μειούμενο αγροτικό εισόδημα, 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού ή μείωση και γήρανση αυτού, μείωση της απασχόλησης, χαμηλή διάχυση ωφελημάτων 
από ενισχύσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων κλπ. 

 
Όμως οι περιοχές αυτές εμφανίζουν σαφείς ενδείξεις για προοπτική ανάπτυξης, για περιβαλλοντική αειφορία, διαθέτουν 
αξιόλογη αγροτική κληρονομιά, αρκετά από τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα είναι προϊόντα ποιότητας χωρίς η 
ποιότητα αυτή να έχει διασφαλισθεί. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Οι  ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποιούνται σε αγροτικές περιοχές προσδιορισμένες γεωγραφικά, συνεκτικές και 
ομοιογενείς ως προς τα βασικά φυσιογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους.  
 
Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις είναι πολυτομεακές και έχουν ως τελικούς στόχους: 
• Την αντιμετώπιση φαινομένων οικονομικής υστέρησης, χαμηλού βιοτικού επιπέδου, πληθυσμιακής αποδυνάμωσης 

και περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
• Την εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος για τη δημιουργία αυτόνομης οικονομικής βάσης 
• Την προώθηση κοινής πολιτικής για οικονομική και κοινωνική συνοχή σε μειονεκτικές αγροτικές περιοχές 
• Την συγκράτηση ή προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων στις αγροτικές περιοχές. 
 
Τα κριτήρια επιλογής για τις περιοχές εφαρμογής των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης ειδικών αγροτικών 
περιοχών διαμορφώνονται με βάση: 
• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορεινού αγροτικού χώρου της ενδοχώρας της περιφέρειας 
• Το γενικό πλαίσιο κριτηρίων που αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας REGIO E.1/RS/el/int.ref.:610270 (30 /03 /2001-

102786 ) 
• Τις βασικές κατηγορίες ειδικών κριτηρίων του εγγράφου του ΥΠΕΘΟ, Α.Π 11927/ΓΔΠΠΠ&ΔΕ 100 (05 /04 /2001) 
• Την οδηγία 268/1975 EEC περί ορεινών μειονεκτικών περιοχών. 
 
Προσδιορίζονται 11 κατηγορίες κριτηρίων εκ των οποίων οι 4 αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή των 
υποψήφιων περιοχών εφαρμογής. Οι προς επιλογή περιοχές θα πρέπει να πληρούν όλα τα υποκριτήρια των 4 βασικών 
κατηγοριών. Οι υπόλοιπες 7 κατηγορίες κριτηρίων εφαρμόζονται για την ιεράρχηση των προς επιλογή περιοχών. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
1. Ορεινότητα-Μειονεκτικότητα 

1.1 Αναλογία  ορεινών εκτάσεων προς το σύνολο της έκτασης της περιοχής πάνω από 80% 
1.2 Αναλογία πληθυσμού σε οικισμούς με υψόμετρο  από 400 –800 μέτρα προς το σύνολο του πληθυσμού 

της περιοχής πάνω από το 1/3. 
1.3 Πληθυσμιακή  πυκνότητα κάτω των 45 κατ./τετρ. χιλ. 

 
2. Σημαντικός αλλά φθίνων  ρόλος του πρωτογενούς τομέα στην Τοπική Οικονομία 

2.1. Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα πάνω από 50% 
2.2. Αγροτικό εισόδημα ανά ΜΑΕ κάτω του μέσου όρου της περιφέρειας 
2.3. Μείωση απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα κατά το διάστημα 1981-1991 

 
3. Αναπτυξιακή δυναμική 

3.1. Δείκτης γήρανσης (αναλογία γεροντικού πληθυσμού προς τον νεανικό πληθυσμό) ίσο ή πάνω από 100% 
που χρησιμοποιείται ως δείκτης εκτίμησης της αναπτυξιακής υστέρησης 

3.2. Δημιουργία νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, βιοτεχνία, οικοτεχνία κτλ) ή είσοδος 
νέων αγροτών, που χρησιμοποιείται ως δείκτης για την προοπτική ανάπτυξης 

 
4. Οικονομικές, Κοινωνικές, Δημόσιες Υποδομές 

Γίνεται συγκριτική βαθμολόγηση των περιοχών ως προς την ύπαρξη ή έλλειψη βασικών οικονομικών, 
κοινωνικών, δημόσιων υποδομών 

4.1. Οικονομικές υποδομές : τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, τραπεζικό κατάστημα ή θυρίδα 
4.2. Κοινωνικές υποδομές :κέντρο υγείας, βρεφονηπιακός σταθμός, ΚΑΠΗ 
4.3. Δημόσιες Υποδομές 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 

1. Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 
1.1 Πλήθος οικισμών με πληθυσμό 

Μικρότερο των 100 κατοίκων 
Από 100 έως 500 κάτοικους 
Από 500 έως 2000 κάτοικους 
Πάνω από 2000 κάτοικους 

1.2 Μεταβολή πληθυσμού 1981-1991 
Αρνητική  
Θετική έως 5% 
Θετική πάνω από 5% 
 

2. Απομόνωση 
2.1 Χρονοαπόσταση περιοχής (χωρικού κέντρου οικισμών) από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.  

Έως 15 λεπτά της ώρας 
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15-30 λεπτά της ώρας 
πάνω από 30 λεπτά της ώρας 

2.2 Χρονοαπόσταση περιοχής (χωρικού κέντρου οικισμών) από την πλησιέστερη πύλη εισόδου 
Έως 45 λεπτά της ώρας 
45-60 λεπτά της ώρας 
πάνω από 60 λεπτά της ώρας 

 
3. Επίπεδο Εκπαίδευσης – Κατάρτισης 

3.1 Ποσοστό αναλφάβητων επί του συνόλου του πληθυσμού 
Έως 5% 
Από 5% έως 10% 
Πάνω από 10% 

3.2 Ποσοστό αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επί του συνόλου του πληθυσμού 
Έως 3% 
Από 3% έως 5% 
Πάνω από 5% 

3.3 Αριθμός καταρτισθέντων κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 
 

4. Ανάγκη Περιβαλλοντικής Προστασίας. 
4.1 Εστίες υποβάθμισης (έλλειψη ΧΥΤΑ, βιολογικών  καθαρισμών και αποχετευτικών δικτύων – Λατομεία)   
4.2 Περιοχή  Natura, Εθνικοί Δρυμοί, Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σημαντικοί οικότοποι. 

 
5. Βούληση Τοπικών Δυνάμεων για Κοινή Δράση 

5.1. Διαδημοτικές  συνεργασίες 
5.2. Ύπαρξη τοπικών αναπτυξιακών φορέων 
5.3. Δημόσιες & Ιδιωτικές Επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 

 
6. Συνεκτικότητα Περιοχής 

6.1 Πλήθος οικισμών 
6.2 Μέσο μέγεθος πληθυσμού ανά οικισμό 
6.3 Μέγιστη απόσταση οικισμού από το κέντρο της περιοχής 

 
7. Πολιτισμικό – Ανθρωπογενές  Απόθεμα 

7.1. Αρχαιολογικοί χώροι 
7.2.  Μοναστήρια – εκκλησίες 
7.3. Ιστορικά μνημεία 
7.4. Χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί 
7.5. Αξιόλογοι οικισμοί 
7.6. Μεμονωμένα παραδοσιακά στοιχεία, κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων 
7.7. Ηθογραφικός / Λαογραφικός  Πλούτος  και Μυθολογικά Στοιχεία.  

 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του γενικού στόχου και ανάλυση της 

συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  
 
Στόχοι του Μέτρου είναι : 
• Η διατήρηση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των τοπικών γεωργικών 

προϊόντων μέσω της μεταποίησης – τυποποίησης - εμπορίας τους σε τοπικό επίπεδο. 
• Προώθηση τοπικών γεωργικών προϊόντων ποιότητας . 
• Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της υπαίθρου. 
• Δημιουργία θέσεων εργασίας και εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών απασχόλησης για τον αγροτικό  πληθυσμό. 
• Αντιμετώπιση φαινομένων οικονομικής υστέρησης και υποβάθμισης αγροτικών περιοχών και αξιοποίηση των 

συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και μετασχηματισμού  του αγροτικού 
χώρου. 

• Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων, δημιουργία ίσων 
ευκαιριών, συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες τους. 

• Δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσέλκυση και την εγκατάσταση και νέων κατοίκων και 
επιχειρήσεων. 

• Προστασία του φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος  
 
Οι στόχοι του μέτρου βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια τόσο με τους γενικούς όσο και με τους ειδικούς στόχους του άξονα  
προτεραιότητας 5.  
 
Το μέτρο υλοποιείται πάντα σύμφωνα με την ΚΥΑ 505/2002 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά και  εφαρμόζεται 
στα παρακάτω πεδία παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 1260/1999. 
 

1. Κωδικός πεδίου παρέμβασης 1304 : Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας.  
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της εμπορίας τοπικών αγροτικών 
προϊόντων ποιότητας. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν  περιλαμβάνονται ενισχύσεις για 
ήπιες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με: 
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---  Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης, τεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας, 

ερευνών αγοράς για την διερεύνηση των δυνατοτήτων παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων 
ποιότητας. 

--- Την κάλυψη του κόστους για την προπαρασκευή αιτήσεων για την αναγνώριση ονομασιών 
προέλευσης, ή για πιστοποιητικά ιδιοτυπίας σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς κανονισμούς, την  
απόκτηση HACCP ή συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου, καθώς και την κάλυψη του κόστους για την 
αρχική  πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

--- Την κάλυψη του κόστους κατάρτισης προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ή συστήματα τύπου HACCP στο πλαίσιο της κάθε μιας από τις συγκεκριμένες 
πιστοποιήσεις. 

 
Η υλοποίηση της δράσης συμβάλλει στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη δημιουργία προϋποθέσεων για 
την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την τοπική 
οικονομία και κατά συνέπεια για την αύξηση  του γεωργικού εισοδήματος. 

 
2. Κωδικός πεδίου παρέμβασης 1306 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμών (πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων) 

και προστασία – διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς. 
Η δράση αφορά: 
Α. Στην κατασκευή βασικών έργων τεχνικής υποδομής των  αγροτικών οικισμών, η έλλειψη των οποίων 
υποβαθμίζει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και αποτελεί σοβαρό ανασχετικό παράγοντα στην ανάπτυξη 
των  οικισμών. Τα έργα αυτά καλύπτουν τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 
- Κατασκευή  δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης 
- Βελτίωση  κατασκευής  δικτύου εσωτερικής οδοποιϊας. 
- Ηλεκτροδότηση οικισμών 
Β. Στην αναβάθμιση των οικιστικών κέντρων με ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι,πλατείες κλπ) και 
την  ανάδειξη  του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών με την προστασία  και αξιολόγηση αξιόλογων 
διατηρητέων κτιρίων  με κοινωφελείς χρήσεις καθώς και με την  προστασία – ανάδειξη στοιχείων τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη ιστορική ή αισθητική αξία. 
Γ. Σε ενέργειες προστασίας και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 
συνδέονται με την τοπική ιστορία και τις παραδοσιακές αγροτικές εργασίες. 
Δεδομένου ότι με τη δράση αυτή αναβαθμίζεται τι οικιστικό περιβάλλον και προστατεύεται –αξιοποιείται η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, υπάρχει άμεση συνάφεια  με τους βασικούς 
στόχους του άξονα  5 του Π.Ε.Π 

 
       3.  Κωδικός 1307: Διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Η δράση  περιλαμβάνει την ενίσχυση  επενδύσεων από παραγωγούς οι οποίες διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη  νέων 
δραστηριοτήτων οι οποίες δεν σχετίζονται με την  γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κλπ) 
 
Σκοπός της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης 
εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, την δημιουργία ίσων 
ευκαιριών, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση  του αγροτικού πληθυσμού. 
 
Οι παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται  να ενισχυθούν  με την υλοποίηση  του μέτρου βρίσκονται σε  συνάφεια με 
τους στόχους του Άξονα 5  του ΠΕΠ Κρήτης οι οποίοι  αφορούν στην προώθηση  οικονομικών δραστηριοτήτων 
συμπληρωματικών προς τη γεωργία και τη δημιουργία εναλλακτικών πηγών  εισοδήματος για τον αγροτικό 
πληθυσμό, με αποτέλεσμα τη μείωση της υποαπασχόλησης και τη συγκράτηση του πληθυσμού της υπαίθρου.  
 

      4.   Κωδικοί 1310,1311: Ενθάρρυνση των τουριστικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από μη γεωργούς οι οποίες  αποσκοπούν : 

 στην  ενίσχυση επενδύσεων αγροτουριστικού χαρακτήρα ή εναλλακτικών   μορφών  τουρισμού  
 στην ενίσχυση  ιδιωτικών  επενδύσεων στο βιοτεχνικό τομέα, εκτός της πρώτης  μεταποίησης  και εμπορίας  
γεωργικών προϊόντων 

 στην ανάληψη δραστηριοτήτων σχετικών με την προβολή των πλεονεκτημάτων των περιοχών,  με στόχο 
αφενός την ενημέρωση  και προσέλκυση επενδυτών  σε αυτές και αφετέρου τη γνωστοποίηση των φυσικών 
και πολιτισμικών  πόρων τους στο ευρύτερο  κοινό. 

 
Η  υλοποίηση του μέτρου θα συμβάλλει στην παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοποίηση  των τοπικών  φυσικών και πολιτισμικών 
πόρων και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών αυτών.  
 
Παράλληλα, η διενέργεια ιδιωτικών επενδύσεων δημιουργίας ή εκσυγχρονισμού βιοτεχνικών μονάδων συμβάλλει  
στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης, εκτός  του πρωτογενή τομέα, καθώς και στη δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για την συγκράτηση  του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων  στις 
περιοχές αυτές. 
 
Οι παρεμβάσεις της δράσης βρίσκονται σε συνάφεια με τους στόχους του Αξονα 5 του ΠΕΠ Κρήτης, που 
αφορούν στην προσαρμογή των ασκούμενων πολιτικών με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής 
παρέμβασης, την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των τομέων της οικονομίας  στην ανάπτυξη και την 
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ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων  στην τοπική οικονομία, την αξιοποίηση του ενδογενούς 
δυναμικού κάθε περιοχής, την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω της εισαγωγής 
ήπιων αναπτυξιακών δράσεων και την  βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων των  αγροτικών  
περιοχών. 

 
5.     Κωδικός 114: Τοπική μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων μικρού προϋπολογισμού, έως 440.000 ΕΥΡΩ  οι οποίες 
αποσκοπούν κατά προτεραιότητα: 
1. στη διασφάλιση των όρων υγιεινής  και προστασία της δημόσιας υγείας 
2. στην  προστασία του περιβάλλοντος από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
3. στην ίδρυση νέων μονάδων σε περιοχές που δεν υπάρχει επαρκής μεταποιητική  δραστηριότητα για την  

τοπική μεταποιητική παραγωγή.  
Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις  ενισχύονται επενδύσεις οι  οποίες θα έχουν  ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 
και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας  των περιοχών παρέμβασης και την  αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
τοπικών γεωργικών προϊόντων μέσω της μεταποίησης  - τυποποίησης  - εμπορίας τους. 

 
Οι στόχοι αυτοί της  δράσης  είναι συμβατοί  με τους στόχους  του Αξονα 5 του  ΠΕΠ  Κρήτης οι οποίοι αφορούν 
στην ενθάρρυνση των επενδύσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, τη  βελτίωση των 
συνθηκών  μεταποίησης και εμπορίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση του εισοδήματος, 
τη συμμετοχή όλων των τομέων της τοπικής  οικονομίας στην ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης και στην 
ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων  στην τοπική οικονομία.  

 
6. Κωδικός πεδίου παρέμβασης 111: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα στις ειδικές περιοχές ΟΠΑΑΧ και περιλαμβάνει  ενισχύσεις για την ενθάρρυνση 
των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας, 
σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ 505/2002 όπως κάθε φορά ισχύει, για δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
πρωτογενή  παραγωγή στα πλαίσια της καθετοποίησης της παραγωγής μέσα στην εκμετάλλευση αυτές θα 
πρέπει να νατιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους των σχεδίων βελτίωσης. Στη 
δράση περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τα καθεστώτα ενισχύσεων για την ενθάρρυνση στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας. Δεν περιλαμβάνονται : καθεστώτα 
ενισχύσεων σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για την ενθάρρυνση προτύπων αγροκτημάτων,για την 
προώθηση καινοτόμων δράσεων καθώς και για την προώθηση της πολυαπασχόλησης. 
 
Τα παραγόμενα προϊόντα θα πρέπει να έχουν κανοική διέξοδο στην αγορά, θα πρέπει επίσης να πληρούν 
ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διβίωση των ζώων όπως 
αναγράφονται στο Μέτρο 5.4. 
 
Στην περίπτωση θέσπισης νέων ελάχιστων προϋποθέσεων (νεοεισαχθείσα ελάχιστα πρότυπα) για το 
περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη 
συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις. Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατόν να χορηγείται ενίσχυση και να 
προβλέπεται περίοδος χάριτος για τη συμμόρφωση με τα νέα αυτά πρότυπα μέχρι το τέλος της επενδυτικής 
περιόδου. 
 
Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων της δράσης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις,το ύψος 
ενίσχυσης (ποσά και ποσοστά ενίσχυσης), οι επιλέξιμες δαπάνες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συμπεριλαμβανομένων των κανονικών διεξόδων στην αγορά και της 
συμβατότητας με την ΚΟΑ περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 451/2001 και στο Παράρτημα Ι αυτής όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

 
Μέσω των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ενισχύονται επενδύσεις με τις οποίες επιδιώκονται ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους στόχους: 

 Μείωση του κόστους παραγωγής 
 Βελτίωση ή και αναβάθμιση των συνθηκών παραγωγής 
 Βελτίωση της ποιότητας  

 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 

Μετά την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων για την επίτευξη των στόχων του μέτρου δίδεται προτεαιότητα στην 
εξασφάλιση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 
 

• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 

 Κωδικός πεδίου παρέμβασης 1304: Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας.  
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν στην  παροχή 
κινήτρων για την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την αύξηση της αξίας της γεωργικής 
παραγωγής και την προσαρμογή της στην ζήτηση των καταναλωτών η οποία βαθμιαία αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στην κατανάλωση προϊόντων ποιότητας. 

 



 
  

 143

Ειδικότερα, προβλέπεται  να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας. 

Η δράση αφορά  στην κάλυψη του κόστους παροχής  συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους  παραγωγούς 
οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες όπως: 

 έρευνες αγοράς για την διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων 
σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών 

 κατάρτιση λοιπών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας που σχετίζονται με την προώθηση 
στην αγορά  τοπικών προϊόντων ποιότητας 

 σύλληψη και σχεδιασμός νέων προϊόντων ποιότητας, σύμφωνα με τις τάσεις της ζήτησης  
 Προπαρασκευή αιτήσεων για την αναγνώριση ονομασιών  προέλευσης, ή για τη λήψη πιστοποιητικών 

ιδιοτυπίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς. 
 

2.    Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας   
Η δράση περιλαμβάνει την κάλυψη του κόστους για την καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης  ποιότητας  
όπως: 

 οι σειρές ISO 9000 ή 14000, EMAS, σειρές AGRO 
 συστήματα τα οποία βασίζονται στην  ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημαία ελέγχου (HACCP) 
 Συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου  

 
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η κάλυψη του κόστους που καταβάλλεται από τους παραγωγούς 
σε αναγνωρισμένους  οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Η 
ενίσχυση χορηγείται με μέγιστη διάρκεια 6 ετών, προοδευτικά μειούμενη με βάση την κατανομή 
100,100,80,60,40,20 ή όπως άλλως ορίζουν οι τροποποιήσεις της ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύουν κάθε 
φορά  

 
3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης  ποιότητας 

Η δράση περιλαμβάνει την κάλυψη του κόστους κατάρτισης παραγωγών και προσωπικού, προκειμένου να 
γίνει  δυνατή  η εισαγωγή και εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις. Η 
κατάρτιση θα διεξάγεται από τον Οργανισμό που πραγματοποιεί την πιστοποίηση ή άλλο φορέα κατάλληλο 
για τέτοιες εκπαιδεύσεις. 

 
4. Προώθηση  προϊόντων ποιότητας 

Με τη δράση ενισχύεται η προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας μέσω της δημιουργίας  
ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, είτε με τη συμμετοχή των παραγωγών με τη δημιουργία νέων 
ιστοσελίδων σε υφιστάμενους δικτυακούς τόπους. 
 
Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο εφ’ όσον αφορούν την προώθηση προϊόντων τα οποία 
έχουν πιστοποιηθεί με τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής. 

 
Ύψος ενίσχυσης 
Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο για περίοδο 3 ετών  και μέχρι 75% 
του συνολικού επιλέξιμου κόστους. 
 
Οι κατηγορίες πράξεων του πεδίου παρέμβασης 1304 δεν υπόκεινται  στους περιορισμούς του άρθρου 
29.4.β. (ποσοστό συμμετοχής ταμείου μέχρι  35%), δεδομένου ότι δεν αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις 
κατά την έννοια του άρθρου αυτού. 

 
 Κωδικός πεδίου παρέμβασης 1306: Ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμών (πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων) και 

προστασία – διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς. 
  

Στα πλαίσια της δράσης θα εκπονηθούν μελέτες και θα κατασκευασθούν έργα τα οποία θα καλύπτουν τις 
παρακάτω κατηγορίες  πράξεων: 

 
1. Βελτίωση  και κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών. 

Στην κατηγορία αυτή  περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο η βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική υδροδότηση των οικισμών. Στα έργα της κατηγορίας αυτής 
περιλαμβάνεται η κατασκευή και αντικατάσταση αγωγών, η κατασκευή υδατοδεξαμενών, ο εξοπλισμός 
αντλιοστασίων κ.ο.κ 

 
Στα πλαίσια της ίδιας κατηγορίας πράξεων προβλέπεται επίσης και η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων 
μικρής κλίμακας, όπου έχει εξασφαλισθεί ο αποδέκτης των λυμάτων  και έχει τεκμηριωθεί από 
τεχνικοοικονομική  και περιβαλλοντική άποψη η αναγκαιότητα των πράξεων αυτών.  

 
2. Βελτίωση – κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες και έργα βελτίωσης και κατασκευής του οδικού δικτύου σε 
οικισμούς. Προβλέπονται έργα ασφαλτόστρωσης, ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς επίσης και 
επεμβάσεις μέσα σε οικισμούς (διάστρωση χώρων προσπέλσης με υλικά συμβατά με το ύφος και την 
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού)  Επίσης, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανση του εσωτερικού οδικού δικτύου των οικισμών, καθώς και η υλοποίηση τοπικών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οικισμούς οι οποίοι εμφανίζουν ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα (έλλειψη 
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ορατότητας σε κλειστές στροφές, δυσκολία διασταύρωσης οχημάτων λόγω περιορισμένου πλάτους 
οδοστρώματος κ.ο.κ). 

 
3. Ανάπλαση οικισμών  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα (μελέτη και κατασκευή) για την ανάπλαση και αναβάθμιση 
οικισμών. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους οικισμούς οι οποίοι είτε να είναι 
χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί και διατηρητέοι είτε να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης 
και σχετικής εγκατάλειψης. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμένους οικισμούς. 

 
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση τέτοιου είδους παρεμβάσεων είναι η σύνταξη  σχεδίου αναβάθμισης 
του οικισμού στην οποία θα αντιμετωπίζεται συνολικά ο οικισμός ή σύνταξη σχεδίου αναβάθμισης του 
οικισμού στο οποίο θα περιλαμβάνει σύνολο μελετών για συγκεκριμένα κτίρια η περιβάλλοντα στοιχεία του 
οικισμού.  

 
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν σαν στόχο να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας του οικισμού και να τον καταστήσουν πόλο έλξης τόσο επισκεπτών αλλά και κατοίκων. Ως 
εκ΄ τούτου θα πρέπει να γίνουν συνολικές και «ολοκληρωμένες» παρεμβάσεις στα πλαίσια ενός  ευρύτερου 
και μακρυπρόθεσμου  αναπτυξιακού σχεδιασμού του οικισμού, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν 
μεμονωμένες  χωρικές και κτιριακές  παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα  συνδέονται μεταξύ τους. 

 
Στα πλαίσια του μέτρου αυτού προβλέπονται δράσεις – έργα που αφορούν πεζοδρομήσεις  και 
διαμορφώσεις  - αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλοπαιδιών 
κλπ) 

 
Επίσης περιλαμβάνονται έργα που αφορούν αποκατάσταση κτιρίων (στατική, αρχιτεκτονική, φωτισμός 
κτιρίων, διαμόρφωση χώρου κλπ)  τα οποία είναι  χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα ή πρόκειται 
για αξιόλογα κτίσματα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 
ιστορικής αξίας, τα οποία όμως εντάσσονται μέσα στο συνολικό πλαίσιο ανάπλασης και ανάδειξης του 
οικιστικού χώρου. 

 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε έργα που αφορούν ηλεκτροφωτισμό κοινοχρήστων χώρων των 
οικισμών με τη δημιουργία, επέκταση ή συμπλήρωση του υπάρχοντος δικτύου. 

 
4. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων  αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες και έργα για την προστασία – αποκατάσταση και ανάδειξη 
αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική 
σημασία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μύλοι, γεφύρια, μονοπάτια, μοναστήρια κ.α 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή των πράξεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής δύο: 

• Η εξασφάλιση της προσπελασιμότητας, προκειμένου να είναι εύκολα προσιτό από επισκέπτες, η 
μικρή απόστασή τους από οικιστικό σύνολο και η ένταξή τους σε πολιτισμική διαδρομή. 

• Η ένταξη του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού στοιχείου σε ένα συνολικότερο δίκτυο διαδρομών το 
οποίο να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή.  

 
Ύψος ενίσχυσης 
Στα  Δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους. Όσο αφορά τα 
ιδιωτικά έργα το ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 505/2002 (άρθρο 4–παράγραφος 2) όπως 
κάθε φορά ισχύει.  

 
 Κωδικός 1307: Διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια από γεωργούς, κατά κύρια ή μερική απασχόληση, 
τα οποία θα αφορούν σε ανάπτυξη εναλλακτικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων. 

 
Ενδεικτικές πράξεις οι οποίες θα μπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιο του μέτρου είναι η διενέργεια 
επενδύσεων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων 
οικοτεχνίας κλπ 
 
Ύψος ενίσχυσης 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 ΕΥΡΩ σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 505/2002 όπως αυτή κάθε 
φορά ισχύει. 
 
Όσον αφορά τις επενδύσεις για αγροτουριστικά καταλύματα αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά στη βάση των 
προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 471/2002 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

 
 Κωδικού 1310,1311: Ενθάρρυνση των τουριστικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο της δράσης  θα υλοποιηθούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις στον 
τουριστικό τομέα, στο βιοτεχνικό τομέα των περιοχών παρέμβασης, καθώς  και παρεμβάσεις για την  προβολή 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών. 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων. 
 

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες: 

 Αυξάνουν την επισκεψιμότητα της περιοχής  παρέμβασης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου 
σε αυτή, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού προϊόντος 
 Συμβάλλουν στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση της 
χρησιμοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και επενδυτικών αγροτουριστικών πόρων. 

Η δράση θα ενισχύσει  μικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στην  συμπλήρωση ή ανάπτυξη της 
τουριστικής υποδομής  των περιοχών παρέμβασης, σύμφωνα με πρότυπα συμβατά με το είδος του 
τουριστικού προϊόντος που μπορεί να παρασχεθεί από αυτές. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός  
αγροτουριστικών καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων 
αναψυχής και κατασκήνωσης σε σημεία φυσικού κάλλους, υπαίθριων χώρων  κατάκλισης, αναψυκτηρίων, 
ορεινών καταφυγίων, η αναβίωση παραδοσιακών καφενείων και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

 
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

Στο πλαίσιο της δράσης  ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες: 
 Δημιουργούν  νέες ή βελτιώνουν  υφιστάμενες βιοτεχνικές δραστηριότητες 
 Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού προϊόντος 
 Συμβάλλουν  στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση της 

χρησιμοποίησης των φυσικών και επενδυτικών πόρων. 
 

Ως ενδεικτικές πράξεις  οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός 
βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (όπως τα προϊόντα παραδοσιακής 
ζαχαροπλαστικής, ξυλογλυπτικής, αγγειοπλαστικής, παραδοσιακά προϊόντα καλλιτεχνικού χαρακτήρα κλπ), 
η ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισμών γυναικών για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, και λοιπές συναφείς 
δραστηριότητες. 

 
3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης 

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, είτε 
όσον αφορά τη προσέλκυση επενδυτών για τη διενέργεια μικρών  επενδυτικών  σχεδίων στους παραπάνω 
τομείς, είτε όσον αφορά τους φυσικούς και πολιτιστικούς  τους πόρους, οι οποίοι  θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν στοιχεία έλξης ειδικών ομάδων τουριστών. 
 
Ως ενδεικτικές  πράξεις αυτής της μορφής  αναφέρονται  η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που 
εξυπηρετεί  τους στόχους προβολής  των περιοχών παρέμβασης,  ο σχεδιασμός και εκτύπωση επενδυτικών 
οδηγών, η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, η κάλυψη του κόστους καταχωρήσεων σε 
τουριστικούς οδηγούς και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

 
Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία πράξεων περιγράφονται στην ΚΥΑ 505/2002 άρθρο 7 
παρ. 4. όπως ισχύει κάθε φορά. 

 
4,    Ύψος ενίσχυσης  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 ΕΥΡΩ σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 505/2002όπως 
αυτή κάθε φορά ισχύει. 

  
 Κωδικός 114: Τοπική μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν  στα πλαίσια της δράσης  εντάσσονται σε δώδεκα  παραγωγικούς 
τομείς οι οποίοι  ομαδοποιούνται σε δύο  κατηγορίες – ενότητες: 

 
1. Ενότητα ζωϊκής παραγωγής 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους τομείς  Κρέατος, Γαλακτος, Αυγών-Πουλερικών, Διαφόρων ζώων (Μέλι – 
Σηροτροφία). Στη δράση δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις στους τομείς  των ζωοτροφών και των σφαγείων, 
οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στο μέτρο 2.1 του Ε.Π του Υπουργείου Γεωργίας. 

 
2. Ενότητα φυτικής παραγωγής. 

Η ενότητα περιλαμβάνει τους τομείς Δημητριακών, Οπωροκηπευτικών, Οίνου, Ελαιούχων προϊόντων, 
Φαρμακευτικών & Αρωματικών φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών, και Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού. Στη δράση δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις στον τομέα των ελαιούχων σπόρων, οι οποίες 
εντάσσονται αποκλειστικά στο μέτρο 2.1 του Ε.Π του Υπουργείου Γεωργίας. 

 
Γενικότερα η επιλεξιμότητα των επενδύσεων που είναι δυνατόν να ενταχθούν στην εν λόγω δράση 
περιγράφεται αναλυτικά στην ΚΥΑ 450/2001 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.  
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Ύψος  Ενίσχυσης  
Το ανώτατο ύψος των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η μορφή και το ύψος ενίσχυσης προσδιορίζονται 
στην ΚΥΑ 505/2002 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
 

 Κωδικός πεδίου παρέμβασης 111: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων 
 

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες 
εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 451/2001 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει ή 
αντικαθίσταται, για δραστηριότητες  που έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή στα πλαίσια της 
καθετοποίησης της παραγωγής μέσα στην εκμετάλλευση. 
 
Ύψος  ενίσχυσης  
Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του πεδίου παρέμβασης οι υποψήφιοι δικαιούχο και οι προϋποθέσει, το 
ύψος ενίσχυσης (ποσά και ποσοστά ενίσχυσης) καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στα αντίστοιχα 
άρθρα της ΚΥΑ 451/2001 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
Επίσης οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανονικών διεξόδων στην αγορά και τις συμβατότητες με ΚΟΑ, τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας 
καθώς και οι ορισμοί και οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί  για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης 
περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 451/2001 και στο Παράρτημα Ι αυτής όπως κάθε φορά ισχύει. 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 
γεωργικών προϊόντων που θα 

υλοποιηθούν 
- - 5 

Εκμεταλλέυσεις που 
υλοποιούν σχέδια βελτίωσης - - 10 

Επενδυτικά Σχεδια που 
εγκρίθηκαν - - 60 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
οικιστικού περιβάλλοντος και 
ανάδειξης παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
του αγροτικού χώρου 

- - 25 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    

Θέσεις εργασίας που 
δημιουγούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης 

- - 250 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Νέες θέσεις εργασίας πλήρους 

απασχόλησης - - 100 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.5  

                               
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος  

Πεδίο 
παρέμβασης 

 (κωδικός) 

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

2000 
 

     

 
2001 

 

1304-1306- 
1307-1310- 

1311-114 -111  
5.235.000 3.490.000 2.617.500 2.617.500 872.500 872.500 1.745.000  

 
2002 

 

1304-1306- 
1307-1310- 

1311-114-111  
6.685.017 4.362.767 3.272.075 3.272.075 1.090.692 1.090.692 2.322.250  

 
2003 

 

1304-1306. 
1307-1310. 

1311-114-111  
6.259.661 4.152.411 3.114.308 3.114.308 1.038.103 1.038.103 2.107.250  

 
2004 

 

1304-1306. 
1307-1310- 

1311-114-111  
8.366.646 5.020.762 3.310.169 3.310.169 1.710.593 1.710.593 3.345.884  

 
2005 

 

1304-1306- 
1307-1310- 

1311-114-111  
4.138.357 849.839 288.372 288.372 561.467 561.467 3.288.518  

 
2006 

 

1304-1306- 
1307-1310- 

1311-114-111  
3.294.240 0 0 0 0 0 3.294.240  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  33.978.921 17.875.779 12.602.424 12.602.424 5.273.355 5.273.355 16.103.142  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

1. Προσδιορισμός  κριτηρίων και επιλογή περιοχών της Περιφέρειας. 
 Τα κριτήρια για την επιλογή των περιοχών εγκρίνονται  από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, μετά από  
εισήγηση  της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον προσδιορισμό των εξειδικευμένων αυτών κριτηρίων επιλογής λαμβάνονται 
υπόψη οι προαναφερθείσες βασικές κατηγορίες γενικών κριτηρίων. 
 Η Περιφέρεια (Διαχειριστική Αρχή) επιλέγει τις περιοχές με την ακόλουθη διαδικασία: 

Προχωρεί σε μια μελετητική πρώτη φάση επιλογής και οριοθέτησης των περιοχών  
- αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες  σχετικές μελέτες 
- λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του ΠΕΠ  για τις ολοκληρωμένες  δράσεις  σε 

ορεινές / απομονωμένες περιοχές ευθύνης Περιφέρειας 
Η μελετητική αυτή φάση πρέπει να  εξασφαλίζει στην Διαχειριστική Αρχή μια τεχνικά αιτιολογημένη επιλογή και 
οριοθέτηση συγκεκριμένων  περιοχών της Περιφέρειας.  
Κάθε περιοχή που επιλέγεται πρέπει να ανταποκρίνεται τεκμηριωμένα  στα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κριτήρια. Η αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής της περιοχής στηρίζεται κυρίως σε 
ανάλυση, η οποία προβάλλει τα προβλήματα και τις αδυναμίες και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα, την 
πραγματική δυνατότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Η επιλογή κάθε περιοχής θα συνοδεύεται 
από ένα συνοπτικό σχέδιο δράσης, το ενδεικτικό περιεχόμενο του οποίου δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, 
αλλά  θα στοχεύει στην  αιτιολόγηση της επιλογής και οριοθέτησης της συγκεκριμένης περιοχής. 
Η επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής. 

 
Εκπόνηση σχεδίων δράσης ανά επιλεγείσα περιοχή 
Για κάθε μία από τις επιλεγείσες περιοχές η Περιφέρεια (Διαχειριστική Αρχή) προχωρεί στην εκπόνηση λεπτομερούς 
σχεδίου δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των μελετών των 34 περιοχών του Υπ. Γεωργίας. Για την 
εκπόνηση των μελετών – σχεδίων δράσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι της Τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ. 
Κατά την φάση εκπόνησης των σχεδίων δράσης θα εξασφαλίζεται η δημοσιοποίηση και η ενεργοποίηση των φορέων 
της περιοχής (ΟΤΑ, τοπικοί φορείς και ενώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ κλπ) και γενικότερα  του 
τοπικού πληθυσμού. 
Τα σχέδια δράσης παραλαμβάνονται και  εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή. 

 
Εφαρμογή των σχεδίων δράσης. 
Τα σχέδια υλοποιούνται με ευθύνη των περιφερειακών αρχών. Ο ολοκληρωμένος τους χαρακτήρας εξασφαλίζεται με 
την παρακολούθηση  και συντονισμό στο επίπεδο της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή των  σχετιζόμενων με τη 
περιοχή εταίρων καθώς και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. 

 Οι δράσεις που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Π υλοποιούνται 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 505/2002 λοπως κάθε φορά ισχύει και με την υποστήριξη δομών στήριξης. Η 
συγκρότηση των δομών αυτών πραγματοποιείται χρονικά κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των λεπτομερών 
σχεδίων δράσης, ώστε να είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν με την έναρξη της εφαρμογής των σχεδίων. 

Οι δομές στήριξης θα υποστηρίζουν τον τοπικό πληθυσμό, θα εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των σχεδίων, την  
πληροφόρηση για τις διαδικασίες συμμετοχής και αξιολόγησης των προτάσεων, την εμψύχωση  των δυνητικών  
αποδεκτών για συμμετοχή, την  υποβοήθησή τους στην  υποβολή προτάσεων κλπ. 

 
2.     Εφαρμογή ανά κατηγορία  πεδίων παρέμβασης : 

 
2α. Κωδικοί Πεδίων  Παρέμβασης : 1304,1307,1310,1311, 111, 114 
Οι δράσεις θα εφαρμοσθούν στις επιλεγμένες περιοχές των ολοκληρωμένων προγραμμάτων  ανάπτυξης αγροτικού 
χώρου και θα ακολουθήσει τις διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του 
μέτρου προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια εφαρμογής : 

• Για την υλοποίηση των ιδιωτικών έργων της δράσης θα εφαρμοσθεί η Κ.Υ.Α 505/28-11-2002 όπως κάθε 
φορά ισχύει με την οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες παροχής των ενισχύσεων, όπως είναι τα όρια 
των παρεχομένων ενισχύσεων, η επιλεξιμότητα δαπανών, τα ποσοστά χρηματοδότησης των έργων, οι 
διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, οι υποχρεώσεις   των φορέων υλοποίησης τους, η χρονική 
διάρκεια των έργων και ο χρόνος έναρξης και λήξης κλπ 

• Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Δομές Στήριξης Αγροτικού 
Χώρου, προβαίνει στην ενημέρωση των προβλεπομένων κατηγοριών τελικών αποδεκτών του μέτρου, και 
τους πληροφορεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη φύση των 
δράσεων που δύνανται  να προτείνουν για ένταξη στο μέτρο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν 
οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης τους σύμφωνα με τις Διατάξεις  
Εφαρμογής του ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος  καθώς και τα κριτήρια ένταξης του μέτρου. 

• Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερομένους φορείς, η οποία θα 
περιλαμβάνει  τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των έργων, τα κριτήρια επιλογής κλπ 

• Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
• Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και υποβολή εισήγησης προς τον Γ.Γ. Περ. Κρήτης για την ένταξη 

ή μη του υποέργου. 
• Σύνταξη Τεχνικού Έργου ή και υποέργων του Γ΄ ΚΠΣ σύμφωνα με τη  κωδικοποίηση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΘΟ (ΟΠΣ/ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και  υποβολή  εισήγησης του προς την  
Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης 

• Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα από την Δ.Α. του ΠΕΠ Κρήτης 
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• Έναρξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου 
Η  διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των έργων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή  
του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις  εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης. 
 
2β. Κωδικός πεδίου  παρέμβασης 1306 
Η δράση θα εφαρμοσθεί στις επιλεγμένες περιοχές των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού 
χώρου και αποκλειστικά σε αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2000 μόνιμους κατοίκους. Πιο 
συγκεκριμένα για την εφαρμογή της δράσης προβλέπονται  τα ακόλουθα στάδια εφαρμογής: 
 
Α. Δημόσια έργα: 

o Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

o Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο 
Μέτρο 

o Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 
σχετικούς όρους χρηματοδότησης 

 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
των πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Β. Ιδιωτικά έργα 

• Για την  υλοποίηση ιδιωτικών έργων του Μέτρου θα εφαρμοσθεί η ΚΥΑ 505/28-11-2002 όπως κάθε 
φορά ισχύει με την οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες παροχής των ενισχύσεων, όπως  είναι τα 
όρια των παρεχόμενων ενισχύσεων, η επιλεξιμότητα δαπανών, τα ποσοστά χρηματοδότησης των 
έργων, οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης τους, η 
χρονική διάρκεια των έργων και ο χρόνος έναρξης και λήξης τους κλπ 

• Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Δομές Στήριξης Αγροτικού 
Χώρου, προβαίνει  στην ενημέρωση των προβλεπομένων κατηγοριών τελικών  αποδεκτών της δράσης, 
και τους πληροφορεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης  δράσεων. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη 
φύση των δράσεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις  που θα υποβάλλονται , καθώς  και τις διαδικασίες αξιολόγησης 
τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα 
κριτήρια ένταξης του μέτρου 

• Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή  προτάσεων από τους ενδιαφερομένους φορείς, η οποία θα 
περιλαμβάνει τους όρους  και τις προϋποθέσεις ένταξης των έργων, τα κριτήρια επιλογής κλπ 

• Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
• Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και υποβολή εισήγησης προς τον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρεια Κρήτης για την ένταξη ή μη του υποέργου 
• Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Έργου ή/και Υποέργων του Γ΄ ΚΠΣ σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΘΟ (ΟΠΣ/ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και υποβολή του προς 
τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης 

• Ένταξη του έργου  στο Πρόγραμμα από η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης 
• Έναρξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου 

 
Η  διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των έργων θα γίνεται από τη Διαχειριστική 
Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις  εφαρμογής του ΚΠΣ και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης. 

 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Περιφέρεια Κρήτης 
 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 ΟΤΑ 
 ΔΕΥΑ 
 Οργανισμοί Ανάπτυξης 
 Υπουργείο Πολιτισμού με τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΙΔ καθ’ 
αρμοδιότητα ανάλογα με τοείδος καιτη φύση της πράξης  

 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Κωδικός Πεδίου Παρέμβασης 111 
Το καθεστώς ενίσχυσης για επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος 
μέτρου, έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνεται  στην μ΄ αριθμ. 2000/C 28/02 ανακοίνωση  της Ε.Ε, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα ‘’Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές  για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της 
Γεωργίας’’. Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων έχει επίσης συμπεριληφθεί  και περιγράφεται στον Κανονισμό 1257/99. 



 
  

 
 

150

 
Κωδικός Πεδίου Παρέμβασης 1304 
Οι κρατικές ενισχύσεις των δράσεων του μέτρου ακολουθούν τις διατάξεις του Καν 1257/99 και τα αναφερόμενα στο 
σημείο 13 των Κοινοτικών κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία  
 
Κωδικός Πεδίου Παρέμβασης 1306 
Κατά γενικό κανόνα δεν παρέχονται. Στις όποιες περιπτώσεις προβλέπεται ενίσχυση σε κεφαλαιουχικό μη παραγωγικό 
εξοπλισμό παραδοσιακών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς ή σε παραγωγικό εξοπλισμό χωρίς αύξηση παραγωγικής 
ικανότητας, η ενίσχυση ανέρχεται έως 100% ή 75% του κόστους αντίστοιχα σύμφωνα με το σημείο 4.1.1.2 των 
κατευθυντήριων γραμμών στη γεωργία. Οι δράσεις του μέτρου δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου29.4.β του 
καν.1260/99 δεδομένου ότι δεν αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου αυτού. 
 
Κωδικός Πεδίου Παρέμβασης 1307-1310-1311-114 
Οι παρεχόμενες κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δράσεων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ505/28-11-2002 όπως ισχύει 
κάθε φορά. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 5.5  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΟΝΕ-ΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

6 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.5 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ) 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
343 
344 
345 
354 

 
36 
312 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (1,33%) 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (3,00%) 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (7,00%) 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (11,33%) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (28,32%) 
ΟΔΟΙ (49,02%) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 19.155.587  8,52  2,43  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 19.155.587  8,52 10,13 2,43 2,75 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 15.000.002 78,31 % 6,67 7,93 1,90 2,15 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 4.155.585 21,69 % 1,85 2,20 0,53 0,60 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Το Μέτρο είναι πολυτομεακό και περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς: Περιβάλλοντος, Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού 
και Μεταφορών που θα υλοποιηθούν στις Ειδικές περιοχές όπως αυτές θα προσδιορισθούν. 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης 343,344,345) 
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η πολιτική ‘’συνοχής’’ 
και ‘’περιβάλλον’’ δίδει μεγάλη σημασία στα περιβαλλοντικά ζητήματα γεγονός το οποίο θα πρέπει ν΄ αποτυπώνεται 
εντονότερα σε περιοχές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Οι κύριες κατηγορίες παρέμβασης είναι: η ύδρευση, 
αποχέτευση, καθαρισμός λυμάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, στα  πλαίσια του μέτρου, θα 
υλοποιηθούν δράσεις για το περιβάλλον που θα προβλέπονται από τα επιχειρησιακά σχέδια των ειδικών περιοχών όπως 
αυτές θα προσδιορισθούν. Στην ενδοχώρα της Κρήτης το ΕΠΤΑ χρηματοδότησε έργα ύδρευσης σε 70 ΟΤΑ ύψους 13 δις 
δρχ. Στον τομέα της ύδρευσης  εμφανίζονται  προβλήματα στην  βελτίωση των υποδομών, την ποιότητα  και την επάρκεια 
του νερού. Από το Ταμείο Συνοχής, το Α΄ και κυρίως το Β΄ ΚΠΣ έχουν κατασκευασθεί  στην ενδοχώρα 25 εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) εκ των οποίων 10 σε ορεινές περιοχές. 
 
Παρόλα αυτά  οι υποδομές   σε δίκτυα αποχέτευσης  και ΕΕΛ εξακολουθούν  να υστερούν σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας  και τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες.. Τίθεται πρώτη προτεραιότητα η 
εφαρμογή της οδηγίας 271/91 και η προστασία της Δημόσιας Υγείας. Σχετικά  με τη διαχείριση  στερεών αποβλήτων, στην  
ενδοχώρα υπάρχουν 4 ΧΥΤΑ, ενώ οι ανάγκες εξακολουθούν  να είναι σημαντικές. 
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 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ (Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης 36) 
Στην ενδοχώρα της Κρήτης η Υγεία υποστηρίζεται από 17 Κέντρα Υγείας καθώς και από 100 Περιφερειακά Αγροτικά 
Ιατρεία, αριθμός επαρκής αλλά με λειτουργικότητα που επιδέχεται σοβαρή βελτίωση Ειδικότερα διαπιστώνονται ελλείψεις 
σε υλικοτεχνική υποδομή και παλαίωση του εξοπλισμού τους. Όσο αφορά την Πρόνοια υπάρχει έλλειψη υποδομών και 
υπηρεσιών. 
  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης 36) 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η  αναλογία μαθητών ανά αίθουσα είναι 15,9 στα Γυμνάσια είναι 26,4 ενώ  στα Λύκεια 
είναι 24. Επίσης το ποσοστό των Δημοτικών σχολείων που λειτουργούν χωρίς διπλοβάρδιες είναι 93,2%, στα Γυμνάσια 
το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 55%, ενώ στα Λύκεια ανέρχεται σε ύψος 60,5%. Δηλαδή η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε 
καλύτερη  θέση από το Μ.Ο της Χώρας, εν τούτοις μεγάλα κενά  υπάρχουν στην εργαστηριακή υποδομή τόσο των 
Γυμνασίων όσο και των Λυκείων, ενώ απαιτείται σημαντική στήριξη των ΤΕΕ τόσο στις  εγκαταστάσεις όσο και  του 
εργαστηριακού εξοπλισμού. 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης  354) 
Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (απομόνωση, κατακερματισμός, 
υποβάθμιση) επιβάλλεται η επανένταξη τους στο μοντέλο της ανάπτυξης, όπου ο Πολιτισμός, ένα από τα σημαντικότερα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, πρέπει να αναδειχθεί, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα άρσης της απομόνωσης 
προσελκύοντας τουρισμό και εντάσσοντας τις περιοχές αυτές  σε νέο οικονομικό περιβάλλον. 
 
Στα πλαίσια του Β΄ ΠΕΠ έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις αυτού του χαρακτήρα υπό μορφή  πολιτιστικών διαδρομών, 
ανάπλασης σε ιδιαίτερα φυσικά τοπία και αναστήλωσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 
 
Απορρέει αυτονόητα η ανάγκη συνέχισης των δράσεων αυτών στα πλαίσια του Γ΄ ΠΕΠ, η οποία θα λειτουργήσει 
προσθετικά για την επίτευξη του στόχου. 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης  312) 
Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους των ορεινών περιοχών επηρεάζει αρνητικά το υπάρχον οδικό δίκτυο, τόσο αυτό που 
διατρέχει και συνδέει τους οικισμούς μεταξύ τους και με τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και αυτό που τους συνδέει με 
ιστορικούς χώρους, φυσικά τοπία κ.λ.π 
 
Παράλληλα εντοπίζονται προβλήματα σύνδεσης με το κύριο οδικό δίκτυο και με το Βόρειο Οδικό Άξονα. 
 
Διαπιστώνεται επομένως η αναγκαιότητα βελτίωσης του οδικού δικτύου ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά που πέραν των άλλων επηρεάζουν τα μέγιστα την ασφαλή διακίνηση και κυκλοφορία. 
 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βασική Προτεραιότητα για την περίοδο 2000-2006 είναι να εναρμονισθεί η Περιφέρεια όπως και η χώρα με την Κοινοτική 
Νομοθεσία (οδηγίες 271/91 για τα υγρά απόβλητα, 689/91 για τα επικίνδυνα απορρίμματα, 31/99 για τους ΧΥΤΑ, 442/75  
όπως  έχει  τροποποιηθεί  με την  156/91 για τα στερεά απόβλητα και την οδηγία 60/2000/ΕΕ για την πολιτική των 
υδάτων) και τις διεθνείς  υποχρεώσεις όσον αφορά  την αειφόρο ανάπτυξη. 
  
Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών θα στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη  εθνική περιβαλλοντική πολιτική η οποία 
θα έχει  σαν πρακτική  εφαρμογή ¨Ο ρυπαίνων πληρώνει». Η συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στις εν λόγω 
υποδομές θα πρέπει ως εκ τούτου να αντανακλά την εφαρμογή της ως άνω αρχής. 

 
Οι Παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών θα είναι στην  κατεύθυνση των βασικών υποδομών (ύδρευση – αποχέτευση- 
ΕΕΛ και διαχείριση στερεών αποβλήτων) αφού παρά τις όποιες  παρεμβάσεις εμφανίζονται σημαντικές ελλείψεις στις 
υποδομές μεγάλων οικισμών της ενδοχώρας. Οι δομές λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών (διαχείριση στερεών 
και υγρών αποβλήτων κλπ) θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού και της μελέτης του 
έργου. Η εξασφάλιση λειτουργίας του έργου θα είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής του.  

 
Οι στόχοι του μέτρου 5.6 για την δημιουργία βασικών περιβάλλοντος υπηρετούν τους στόχους  του άξονα 5 (Ανάπτυξη 
ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών  αγροτικών περιοχών» ως βασικές παράμετροι της αειφόρου ανάπτυξης, κατασκευή 
συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
 

 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στο μέτρο προβλέπονται δράσεις που αφορούν την κατασκευή – αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των Κέντρων 
Υγείας και των Περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων, τον εκσυγχρονισμό του Ιατροτεχνολογικού τους εξοπλισμού και 
προμήθεια νέου, καθώς και δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας. 

 
Με τις παρεμβάσεις αυτές επιχειρείται η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας με στόχο την 
επίτευξη αστικού επιπέδου ζωής για τον τοπικό πληθυσμό και την ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, της ισότητας ανδρών – γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ» 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Με το μέτρο προβλέπεται: 
- Η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και η αναβάθμιση των υφισταμένων στην πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός) 
- Η Ανάπτυξη – ενίσχυση και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών 
- Ο εξοπλισμός εργαστηρίων τεχνολογίας, και  φυσικών επιστημών  στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια εκπαίδευση. 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Στα πλαίσια του «πολιτισμού» επιχειρείται η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με έργα προστασίας, συντήρησης και 
στερέωσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα), αναδεικνύοντας, 
προβάλλοντας και αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της επιδιωκόμενης ανάπτυξης 

 
Παράλληλα θα λειτουργήσει υποστηρικτικά η χάραξη πολιτιστικών-οικοτουριστικών διαδρομών με στόχο την ανάδειξη των 
περιοχών αυτών της Κρήτης στο χώρο και στο χρόνο, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα ανακάλυψης τους  μέσα 
από τη  γνωριμία  με τα μνημεία  (ιστορικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα), τους ιστορικούς χώρους και τα φυσικά τοπία. 

 
Η προβολή των μνημείων, η διάδοση της ιστορικότητάς τους και η τόνωση της θρησκευτικής  διάστασης, οι πολιτιστικές  
διαδρομές λειτουργούν από κοινού για την αξιοποίηση του μνημειακού  και πολιτιστικού αποθέματος των  ορεινών 
περιοχών, συμβάλλοντος  στη βελτίωση ποιότητας ζωής, στην  προστασία  και ανάδειξη του περιβάλλοντος, στην τόνωση 
της τοπικής οικονομίας και στη διάχυση του τουρισμού στην  ενδοχώρα. 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Περιλαμβάνονται δράσεις συμπλήρωσης και βελτίωσης – αναβάθμισης του οδικού δικτύου των περιοχών εφαρμογής των 
ΟΠΑΑΧ. 
 
Από τις παραπάνω παρεμβάσεις ικανοποιούνται οι στόχοι του μέτρου οι οποίοι είναι η προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος, η ανάσχεση των φθινουσών πληθυσμιακών τάσεων, η επίτευξη αστικού  επιπέδου 
ζωής, η δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης - απασχόλησης, η προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού-φυσικού  
πλούτου και η άρση της απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ορεινών–ειδικών περιοχών καθώς και η ενοποίηση τους 
με τον υπόλοιπο γεωγραφικό χώρο της Κρήτης. 
 
Ακόμη ικανοποιούνται οι ειδικοί στόχοι  του Άξονα 5 όπως  η βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόνωση της τοπικής 
οικονομίας, βελτίωση της συνοχής και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Η ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου θα προσδιορισθεί μετά την εκπόνηση των επιχειρησιακών 
σχεδίων των τελικά επιλεγέντων περιοχών. 
 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προβλέπονται πράξεις  των παρακάτω  κατηγοριών: 
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
- Προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στην κατασκευή μικρών ΧΥΤΑ στην ενδοχώρα για την 

ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. 
- Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
- Ενίσχυση των  υποδομών λειτουργίας  και διαχείρισης των περιβαλλοντικών  έργων. 
- Συμπληρωματικά έργα και προμήθειες σε υφιστάμενα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Προβλέπονται πράξεις : 
- Δημιουργία – λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υποδομών υγείας 
- Προμήθεια – εκσυγχρονισμός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
- Δημιουργία – εκσυγχρονισμός βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών  
- Δημιουργία – εκσυγχρονισμός Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
- Δημιουργία – εκσυγχρονισμός Κέντρων Υποστήριξης ευπαθών Ομάδων του πληθυσμού (γηροκομεία, κατασκηνώσεις 
κλπ) 
 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ενδεικτικές πράξεις που αναμένεται να ενταχθούν στο μέτρο είναι:  
- Κατασκευή νέων συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
- Προμήθεια και εγκατάσταση  εξοπλισμού  εργαστηρίων 
- Ανάπτυξη  και εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών 
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός σχολικών συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
- Συντηρήσεις – στερεώσεις 
- Αναστηλώσεις – αποκαταστάσεις Μνημείων – Χώρων 
- Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης  επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια 

πωλητήρια, χώροι στάθμευσης κ.α) 
- Διαμορφώσεις- εξυγιάνσεις περιβάλλοντος χώρου των μνημείων  
- Συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός 
- Δράσεις – μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής κ.α)  
- Διαδρομές επισκεπτών – οικοτουριστικά δίκτυα -  πλατώματα θέασης 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Οι κατηγορίες των πράξεων είναι:  
- διανοίξεις  
- διαπλατύνσεις 
- ασφαλτοστρώσεις 
- νέες  χαράξεις 
- μέτρα ασφάλειας 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αίθουσες Διδασκαλίας Νέες 
(πλήθος) - - 18 

Επαρχιακή/Διακοινοτική 
Οδοποιϊα (βελτίωση)(χλμ) - - 50 

Δευτερεύον δίκτυο (νέο) – 
Έργα αποχετεύσεων και 
συστημάτων διάθεσης 

λυμάτων (μ) 

- - 1.000 

Δίκτυο ύδρευσης νέα 
(Βελτίωση) (μ) - - 10.000 

Μνημεία που ανδεικνύονται 
Ιπλήθος) - - 5 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Ανθρωποέτη εργασίας κατά 
την υλοποίηση - - 200 

    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Μεικτές θέσεις απασχόληςης 

μετά την ολκλήρωση - - 10 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.6  

                               
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

 
2000 

 
         

 
2001 

 
344,345,343,
354,36,312  2.792.000 2.792.000 2.094.000 2.094.000 698.000 698.000  

 
2002 

 
344,345,343,
354,36,312  3.527.796 3.527.796 2.645.847 2.645.847 881.949 881.949  

 
2003 

 
344,345,343,
354,36,312  3.300.989 3.300.989 2.475.742 2.475.742 825.247 825.247  

 
2004 

 
344,345,343,
354,36,312  3.512.409 3.512.409 2.634.307 2.634.307 878.102 878.102  

 
2005 

 
344,345,343,
354,36,312  3.489.147 3.489.147 2.616.860 2.616.860 872.287 872.287  

 
2006 

 
344,345,343,
354,36,312  2.533.246 2.533.246 2.533.246 2.533.246 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 19.155.587 19.155.587 15.000.002 15.000.002 4.155.585 4.155.585   
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 
Προσδιορισμός  κριτηρίων και επιλογή περιοχών της Περιφέρειας. 

 
Τα κριτήρια για την επιλογή των περιοχών εγκρίνονται  από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, μετά από εισήγηση 
της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον προσδιορισμό των εξειδικευμένων αυτών κριτηρίων επιλογής λαμβάνονται υπόψη  οι 
προαναφερθείσες βασικές  κατηγορίες  γενικών κριτηρίων. 

 
Η Περιφέρεια (Διαχειριστική Αρχή) επιλέγει τις περιοχές με την ακόλουθη διαδικασία: 
 
Προχωρεί σε μια μελετητική πρώτη φάση επιλογής και οριοθέτησης των περιοχών  

- αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες  σχετικές μελέτες 
- λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του ΠΕΠ  για τις ολοκληρωμένες  δράσεις  σε 

ορεινές / απομονωμένες περιοχές ευθύνης Περιφέρειας 
 
Η μελετητική αυτή φάση πρέπει να  εξασφαλίζει στην Διαχειριστική Αρχή μια τεχνικά αιτιολογημένη επιλογή και 
οριοθέτηση συγκεκριμένων  περιοχών της Περιφέρειας.  

 
Κάθε περιοχή που επιλέγεται πρέπει να ανταποκρίνεται τεκμηριωμένα  στα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κριτήρια. Η αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής της περιοχής  στηρίζεται κυρίως σε 
ανάλυση, η οποία προβάλλει τα προβλήματα και τις αδυναμίες και αναδεικνύει  τα πλεονεκτήματα, την πραγματική 
δυνατότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Η επιλογή κάθε περιοχής θα συνοδεύεται από ένα συνοπτικό 
σχέδιο δράσης, το ενδεικτικό περιεχόμενο του οποίου δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά  θα στοχεύει στην  
αιτιολόγηση της επιλογής και οριοθέτησης της συγκεκριμένης περιοχής. 
 
Η επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής. 
 

 
Εκπόνηση σχεδίων δράσης ανά επιλεγείσα περιοχή 

 
Για κάθε μία από τις επιλεγείσες περιοχές η Περιφέρεια (Διαχειριστική Αρχή) προχωρεί στην εκπόνηση λεπτομερούς 
σχεδίου δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των μελετών των 34 περιοχών του Υπ. Γεωργίας. Για την 
εκπόνηση των μελετών – σχεδίων δράσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι της Τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ. 
 
Κατά την φάση  εκπόνησης  των σχεδίων δράσης θα εξασφαλίζεται η δημοσιοποίηση και η ενεργοποίηση των φορέων 
της περιοχής (ΟΤΑ, τοπικοί φορείς και ενώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ κλπ) και γενικότερα  του τοπικού 
πληθυσμού. 
 
Τα σχέδια δράσης παραλαμβάνονται και  εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή. 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Από τις πιστώσεις του μέτρου θα χρηματοδοτηθούν και τα έργα που θα υλοποιηθούν στις περιοχές Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 του Υπουργείου Γεωργίας 
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Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
• Περιφέρεια Κρήτης 
• Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ και Σύνδεσμοι ΟΤΑ 
• ΔΕΥΑ 
• Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 
• ΠΕΣΥ 
• Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι  φορείς του καθ’   
       αρμοδιότητα ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης 
• ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ καθ΄αρμοδιότητα ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης 
• ΥΠ.ΠΟ με τις Περιφ/κές του Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΙΔ καθ’   
       αρμοδιότητα ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης 
 

 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

7 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

343 
344 
345 

 
354 

 
36 
 

312 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (6,58%) 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (0,55%) 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ (2,20%) 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (12,05%) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΥΓΕΙΑ (23,29%) 
ΟΔΟΙ (55,33%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 36.480.736  16,22  4,62  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 36.480.736  16,22 19,30 4,62 5,24 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 28.644.002 78,52 % 12,74 15,15 3,63 4,12 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 7.836.734 21,48 % 3,48 4,15 0,99 1,12 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Το Μέτρο είναι πολυτομεακό και περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς : Περιβάλλοντος, Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού 
και Μεταφορών που θα υλοποιηθούν στον ορεινό χώρο της Κρήτης . 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης 343,344,345 
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η πολιτική ‘’συνοχής’’ 
και ‘’περιβάλλον’’ δίδει μεγάλη σημασία στα περιβαλλοντικά ζητήματα γεγονός το οποίο θα πρέπει ν΄ αποτυπώνεται 
εντονότερα σε περιοχές των ορεινών κέντρων ανάπτυξης  της Κρήτης. Οι κύριες κατηγορίες παρέμβασης είναι: η 
ύδρευση, αποχέτευση, καθαρισμός λυμάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, στα  πλαίσια του 
μέτρου, θα υλοποιηθούν δράσεις για το περιβάλλον στον ορεινό χώρο της Κρήτης. 
 
Στην ενδοχώρα της Κρήτης το ΕΠΤΑ χρηματοδότησε έργα ύδρευσης σε 70 ΟΤΑ ύψους 13 δις δρχ. Στον τομέα της 
ύδρευσης  εμφανίζονται  προβλήματα στην  βελτίωση των υποδομών, την ποιότητα  και την επάρκεια του νερού. Από το 
Ταμείο Συνοχής, το Α΄ και κυρίως το Β΄ ΚΠΣ έχουν κατασκευασθεί  στην ενδοχώρα 25 εγκαταστάσεις  επεξεργασίας 
λυμάτων (Ε.Ε.Λ) εκ των οποίων 10 σε ορεινές περιοχές. Παρόλα αυτά  οι υποδομές   σε δίκτυα αποχέτευσης  και ΕΕΛ 
εξακολουθούν  να υστερούν σε σχέση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τις πραγματικές 
αναπτυξιακές  ανάγκες . Τίθεται πρώτη προτεραιότητα η εφαρμογή της οδηγίας 271/91 και η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας. 
 
Σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, στην ενδοχώρα υπάρχουν 4 ΧΥΤΑ, ενώ οι ανάγκες εξακολουθούν  να είναι 
σημαντικές. 
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 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης 36 
Στην ενδοχώρα της Κρήτης η Υγεία υποστηρίζεται από 17 Κέντρα Υγείας καθώς και από 100 Περιφερειακά Αγροτικά 
Ιατρεία, αριθμός επαρκής αλλά με λειτουργικότητα που επιδέχεται σοβαρή βελτίωση. Ειδικότερα διαπιστώνονται ελλείψεις 
σε υλικοτεχνική υποδομή και παλαίωση του εξοπλισμού τους. Όσο αφορά την Πρόνοια υπάρχει έλλειψη υποδομών και 
υπηρεσιών. 
  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -  Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης  36 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η  αναλογία μαθητών ανά αίθουσα είναι 15,9 στα Γυμνάσια είναι 26,4 ενώ  στα Λύκεια 
είναι 24. Επίσης το ποσοστό των Δημοτικών σχολείων  που λειτουργούν χωρίς διπλοβάρδιες είναι 93,2%, στα Γυμνάσια 
το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 55%, ενώ στα Λύκεια ανέρχεται σε ύψος 60,5%. 
 
Δηλαδή η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε καλύτερη  θέση από το Μ.Ο της Χώρας, εν τούτοις μεγάλα κενά  υπάρχουν 
στην εργαστηριακή υποδομή τόσο των Γυμνασίων όσο και των Λυκείων, ενώ απαιτείται στήριξη των ΤΕΕ τόσο στις  
εγκαταστάσεις όσο και  του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -  Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης  354 
Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (απομόνωση, κατακερματισμός, 
υποβάθμιση) επιβάλλεται η επανένταξη τους στο μοντέλο της ανάπτυξης, όπου ο Πολιτισμός, ένα από τα σημαντικότερα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα πρέπει να αναδειχθεί, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα άρσης της απομόνωσης 
προσελκύοντας τουρισμό και εντάσσοντας τις περιοχές αυτές  σε νέο οικονομικό περιβάλλον. 
 
Στα πλαίσια του Β΄ ΠΕΠ έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις αυτού του χαρακτήρα υπό μορφή  πολιτιστικών διαδρομών, 
ανάπλασης σε ιδιαίτερα φυσικά τοπία και αναστήλωσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 
 
Απορρέει αυτονόητα η ανάγκη συνέχισης των δράσεων αυτών στα πλαίσια του Γ΄ ΠΕΠ, η οποία θα λειτουργήσει 
προσθετικά για την επίτευξη του στόχου. 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -  Κωδ. Πεδίου Παρέμβασης312 
Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους των ορεινών περιοχών επηρεάζει αρνητικά το υπάρχον οδικό δίκτυο, τόσο αυτό που 
διατρέχει και συνδέει τους οικισμούς μεταξύ τους, όσο και αυτό που τα συνδέει με τα μεγάλα αστικά κέντρα 
 
Παράλληλα εντοπίζονται προβλήματα σύνδεσης με το κύριο οδικό δίκτυο και με το Βόρειο Οδικό Άξονα. 
 
Διαπιστώνεται επομένως η αναγκαιότητα βελτίωσης του οδικού δικτύου ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά που πέραν των άλλων επηρεάζουν τα μέγιστα την ασφαλή διακίνηση και κυκλοφορία. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βασική Προτεραιότητα για την περίοδο 2000-2006 είναι να εναρμονισθεί η Περιφέρεια όπως και η χώρα με την 
Κοινοτική Νομοθεσία(οδηγίες 271/91 για τα υγρά απόβλητα, 689/91 για τα επικίνδυνα απορρίμματα, 31/99 για τους 
ΧΥΤΑ, 442/75  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με την  156/91 για τα στερεά απόβλητα και την οδηγία 60/2000/ΕΕ για την 
πολιτική των υδάτων) και τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά  την αειφόρο ανάπτυξη. 

  
Οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών θα στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη  εθνική περιβαλλοντική πολιτική η 
οποία θα έχει σαν πρακτική εφαρμογή ¨Ο ρυπαίνων πληρώνει». Η συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στις εν 
λόγω υποδομές θα πρέπει ως εκ τούτου να αντανακλά την εφαρμογή της ως άνω αρχής. 
 
Οι Παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών θα είναι στην  κατεύθυνση των βασικών υποδομών (ύδρευση – 
αποχέτευση-ΕΕΛ και διαχείριση στερεών αποβλήτων) αφού παρά τις όποιες  παρεμβάσεις  εμφανίζονται σημαντικές 
ελλείψεις στις υποδομές μεγάλων οικισμών της ενδοχώρας. Οι δομές λειτουργίας  των περιβαλλοντικών υποδομών 
(διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων κλπ) θα πρέπει να αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος του 
προγραμματισμού και της μελέτης του έργου. Η εξασφάλιση λειτουργίας του έργου θα είναι ένα από τα κριτήρια 
επιλογής του.  
 
Οι στόχοι του μέτρου 5.7 για την  δημιουργία βασικών υποδομών περιβάλλοντος υπηρετούν τους στόχους  του 
άξονα 5 (Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών  αγροτικών περιοχών» ως βασικές παράμετροι της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 
 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στο μέτρο προβλέπονται δράσεις που αφορούν την κατασκευή – αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των Κέντρων 
Υγείας και των Περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων, τον εκσυγχρονισμό του Ιατροτεχνολογικού τους εξοπλισμού και 
προμήθεια νέου, καθώς και δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας. 

 
Με τις παρεμβάσεις αυτές επιχειρείται η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας με στόχο την 
επίτευξη αστικού επιπέδου ζωής για τον τοπικό πληθυσμό και την ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, της ισότητας ανδρών – γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ» 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Με το μέτρο προβλέπεται: 

- Η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και η ολοκλήρωση, αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων στην 
πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

- Η Ανάπτυξη – ενίσχυση και εμπλουτισμός των σχολικών   βιβλιοθηκών 
- Ο εξοπλισμός εργαστηρίων τεχνολογίας, και  φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης. 
- Η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Στα πλαίσια του «πολιτισμού» επιχειρείται η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με έργα προστασίας, 
συντήρησης και στερέωσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα), 
αναδεικνύοντας, προβάλλοντας και αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα που είναι αναπόσπαστο στοιχείο  της 
επιδιωκόμενης ανάπτυξης. 

 
Η προβολή των μνημείων, η διάδοση της ιστορικότητάς τους και η τόνωση της θρησκευτικής  διάστασης, λειτουργούν 
από κοινού για την αξιοποίηση του μνημειακού και πολιτιστικού αποθέματος των ορεινών περιοχών, συμβάλλοντος 
στη βελτίωση ποιότητας ζωής, στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας 
και στη διάχυση του τουρισμού στην  ενδοχώρα. 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Στο μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις συμπλήρωσης, βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου για την σύνδεση 
των ορεινών κέντρων ανάπτυξης με τα υπάρχοντα κύρια οδικά  δίκτυα. 

 
Από τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι στόχοι του μέτρου όπως η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, η ανάσχεση των φθινουσών πληθυσμιακών τάσεων, η επίτευξη αστικού  επιπέδου ζωής, η 
δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, η προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και η 
άρση της απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ορεινών περιοχών και η ενοποίηση των με τον υπόλοιπο 
γεωγραφικό χώρο της Κρήτης ικανοποιούνται. 

 
Ακόμη ικανοποιούνται οι ειδικοί στόχοι του Άξονα 5 όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόνωση της τοπικής 
οικονομίας, βελτίωση της συνοχής και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οι προτεραιότητες του μέτρου για το περιβάλλον διατρέχουν και τους τρεις τομείς παρέμβασης με ιεράρχηση αναγκών 
όπως διατυπώνεται παρακάτω. 

1. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός  υποδομών ύδρευσης  
o Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης  
2. Διαχείριση απορριμμάτων 

• Κατασκευή μικρών χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) 
• Εκσυγχρονισμός του συστήματος συλλογής, μεταφοράς, και διάθεσης των Στερεών Αποβλήτων 

3. Διαχείριση  υγρών αποβλήτων 
• Αποχετευτικά δίκτυα (κατασκευές, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις) 
• Βιολογικοί καθαρισμοί της  ενδοχώρας κατά προτεραιότητα  οικισμών που πληρούν τα κριτήρια της 

οδ.271/91/ΕΟΚ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μικρών πληθυσμιακών κέντρων και οικισμών 
που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές ή σε ευαίσθητο περιβάλλον με σύγχρονα συστήματα φιλικά 
στο περιβάλλον. 

 
 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 

Η ιεράρχηση αφορά τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ΚΥ και των περιφερειακών ιατρείων κυρίως με την 
αντικατάσταση σε νευραλγικά τμήματα η/και μονάδες του υφιστάμενου και απαξιωμένου ιατρικού εξοπλισμού. Επίσης θα 
δημιουργηθούν υποδομές προνοιακού χαρακτήρα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά προτεραιότητα θα επιδιωχθεί: 
- Η ολοκλήρωση των υποδομών εκπαίδευσης 
- Η συμπλήρωση των υποδομών σε εργαστήρια 
- Η ανάπτυξη νέων βιβλιοθηκών 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Βασικές προτεραιότητες του μέτρου είναι η προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή ιστορικών και  
θρησκευτικών μνημείων. Επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό η ένταξη των φυσικών τοπίων και των μνημείων των ορεινών 
περιοχών στην καθημερινή ζωή του τόπου, η διάχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην ενδοχώρα, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη του στόχου του μέτρου. 
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 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Προτεραιότητα θα δοθεί στη βελτίωση και αναβάθμιση του  υπάρχοντος οδικού δικτύου 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προβλέπονται πράξεις  των παρακάτω  κατηγοριών: 
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μεγάλων οικισμών (>2000ι.π ή εναλλακτικά  μικρότερων αλλά  με εποχική 

αύξηση, συνεκτιμώντας τάσεις για μεσομακροπρόθεσμη  αύξηση του πληθυσμού 
- Συστήματα βιολογικών καθαρισμών για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. 
- Προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στην κατασκευή μικρών ΧΥΤΑ  στην ενδοχώρα για την 

ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων  
- Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  
 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Προβλέπονται πράξεις : 

- Δημιουργία – λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υποδομών υγείας 
- Προμήθεια – εκσυγχρονισμός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

 - Δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
- Δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης ευπαθών Ομάδων του πληθυσμού (γηροκομεία,    
  κατασκηνώσεις κλπ) 
- Δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ενδεικτικές πράξεις που αναμένεται να ενταχθούν στο μέτρο είναι:  
- Κατασκευή νέων συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
- Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υφισταμένων σχολικών μονάδων 
- Προμήθεια και εγκατάσταση  εξοπλισμού  εργαστηρίων 
- Ανάπτυξη  και εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών 
- Δημιουργία σχολείων β’ ευκαιρίας 
 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
- Συντηρήσεις – στερεώσεις 
- Αναστηλώσεις – αποκαταστάσεις Μνημείων – Χώρων 
- Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια 

πωλητήρια κ.α) 
- Διαμορφώσεις-εξυγιάνσεις περιβάλλοντος χώρου των μνημείων  
- Συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός 
- Δράσεις – μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής κ.α)  
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Οι κατηγορίες των πράξεων είναι:  
- διανοίξεις  
- διαπλατύνσεις 
- ασφαλτοστρώσεις 
- νέες  χαράξεις 
- μέτρα ασφάλειας 
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• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Επαρχιακή Οδός νέα (χλμ) - - 5,5 

Επαρχιακή Οδός  
βελτίωση (χλμ) 

- 24,31 65 

Δημιουργούμενοι ΧΥΤΑ  
(πλήθος) 

- - 1 

Δημιουργούμενες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων  (πλήθος) 

 
- 

30% Ισοδύναμου 
Φυσικού Αντικειμένου 2 

Μνημεία που αναδεικνύονται 
(πλήθος) 

- - 40 

Αίθουσες διδασκαλίας νέες 
(πλήθος) 

- - 20 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Εξοικονομούμενος χρόνος 
μετακίνησης εντός, από, και 

προς την ενδοχώρα 
(ανθρωποώρες ανά έτος) 

 
- 

 
- 

 
300.000 

Αύξηση του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού από ΧΥΤΑ 

 
17% 

 
- 

 
7% 

Ισοδύναμος εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμμάτων 

 
- 

 
- 

 
ΟΜΙΠ 
4.000 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση 

 
- 

 
- 

 
330 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση  

 
- 

 
- 

 
240 

Δημιουργούμενες θέσεις 
απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση σε 
περιβαλλοντικές  υποδομές 

 
- 

 
- 

 
12 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.7  

                              
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

 
2000 

 
           

 
2001 

 
344,345,343,
354,36,312  5.026.485 5.026.485 3.769.863 3.769.863  1.256.622 1.256.622  

 
2002 

 
344,345,343,
354,36,312  6.766.784 6.766.784 5.075.088 5.075.088  1.691.696 1.691.696  

 
2003 

 
344,345,343,
354,36,312  6.314.672 6.314.672 4.736.003 4.736.003  1.578.669 1.578.669  

 
2004 

 
344,345,343,
354,36,312  6.716.950 6.716.950 5.100.213 5.100.213  1.616.737 1.616.737  

 
2005 

 
344,345,343,
354,36,312  7.022.040 7.022.040 5.329.030 5.329.030  1.693.010 1.693.010  

 
2006 

 
344,345,343,
354,36,312  4.633.805 4.633.805 4.633.805 4.633.805  0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 36.480.736 36.480.736 28.644.002 28.644.002  7.836.734 7.836.734  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

• Περιφέρεια Κρήτης 
• Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις 
• ΟΤΑ και Σύνδεσμοι ΟΤΑ 
• ΔΕΥΑ 
• Αναπτυξιακές εταιρείες  
• Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 
• ΠΕΣΥ Κρήτης 
• ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ καθ’ αρμοδιότηταανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης 
• Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι  φορείς του καθ’  
      αρμοδιότητα ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης 
• ΥΠ.ΠΟ με τις Περιφ/κές του Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΙΔ καθ’  
      αρμοδιότητα ανάλογα με το είδος και τη φύση της πράξης 

 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
 

5.8. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
8 ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΕΙΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

148 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (100%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 8.109.354  3,61  1,03  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 8.109.354  3,61 4,29 1,03 1,17 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 6.345.003 78,24 % 2,82 3,36 0,80 0,91 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1.764.351 21,76 % 0,78 0,93 0,23 0,26 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Στην Περιφέρεια, στον τομέα αλιείας ασχολούνται 2.500 άτομα. Ο αλιευτικός στόλος ανέρχεται σε 816 σκάφη εκ των 
οποίων τα 784 είναι παράκτιας αλιείας, 30 μέσης και 2 υπερπόντιας με παραγωγή 850 τόνων αλιευμάτων (8,4% της 
αλιευτικής παραγωγής της χώρας). 
 
Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις είναι υποβαθμισμένες και πρέπει να αναβαθμισθούν και να αποτελέσουν ασφαλή 
σημεία υποδοχής των αλιευτικών σκαφών όπου θα παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις και παροχές (ηλεκτρικό, 
νερό, εγκαταστάσεις ανέλκυσης κλπ) 
 
Οι νέες υποδομές ελλιμενισμού είναι απαραίτητες προκειμένου να πυκνωθεί το υφιστάμενο δίκτυο αλιευτικών καταφυγίων 
και να καλύψει όλο το εύρος των ακτών της Κρήτης. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του γενικού στόχου και ανάλυση της 

συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  
 
Ο στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών υποδομών και η δημιουργία νέων 
αλιευτικών καταφυγίων, ώστε να παρέχεται  μεγαλύτερη προστασία των αλιέων και των σκαφών των, να βελτιωθούν οι 
συνθήκες εργασίας των και να διευκολυνθεί  η διακίνηση αλιευτικών προϊόντων και εφοδίων. 
 
Ενδεικτικές πράξεις του μέτρου θα αφορούν στην κατασκευή, αποπεράτωση, επέκταση και βελτίωση αλιευτικών 
καταφυγίων. Οι παραπάνω πράξεις θα είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
 
Το μέτρο έχει απόλυτη συνάφεια με τον ειδικό στόχο  του άξονα προτεραιότητας ‘’τόνωση της  τοπικής οικονομίας’’. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί  σε περιοχές όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα  ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης  αλιευτικών 
σκαφών και αλιέων.  
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• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 
Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αλιευτικά Καταφύγια νέα 
(πλήθος) 

14 υπάρχοντα - 4 

    
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
   

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 65 

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργούμενες μεικτές 

θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση 

- - 12 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

      ΜΕΤΡΟ 5.8  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
(κωδικός)

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

 
2000 

 
       

 
2001 

 
315  1.225.688 1.225.688 919.266 919.266 306.422 306.422  

 
2002 

 
315  1.548.588 1.548.588 1.161.441 1.161.441 387.147 387.147  

 
2003 

 
315  1.449.691 1.449.691 1.087.268 1.087.268 362.423 362.423  

 
2004 

 
 315 1.542.179 1.542.179 1.156.634 1.156.634 385.545 385.545  

 
2005 

 
315  1.471.257 1.471.257 1.148.443 1.148.443 322.814 322.814  

 
2006 

 
315  871.951 871.951 871.951 871.951 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 8.109.354 8.109.354 6.345.003 6.345.003 1.764.351 1.764.351   
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

• Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  
• Λιμενικά Ταμεία  
 

 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.9. ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

9 ΜΕΤΡΟ ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
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ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (100%) 
 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 4.326.383  1,92  0,55  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 1.986.383   0,88 1,05 0,25 0,29 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 1.586.250 79,86 % 0,71 0,84 0,20 0,23 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 400.133 20,14 % 0,17 0,21 0,05 0,06 
Ιδιωτική Συμμετοχή 2.340.000  1,04  0,30  
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 

 
Οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης χαρακτηρίζονται από σημαντική συγκέντρωση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων μεγάλης 
σημασίας και υψηλής αξίας, ενώ υπάρχει μεγάλη διασπορά οικισμών-κοινοτήτων που στην πλειοψηφία τους διατηρούν 
έντονα όλα τα στοιχεία της ορεινής οικονομίας με κυριότερη δραστηριότητα την εκτατική κτηνοτροφία.  
 
H μεγάλη ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού και η αντίστοιχη συγκέντρωση κεφαλαίου, υποδομών και υπηρεσιών στα 
βόρεια παράλια και σε περιορισμένα σημεία της νότιας ακτής, δημιούργησε εν γένει φαινόμενα σταδιακής  εγκατάλειψης  
γήρανσης είτε συρρίκνωσης του μόνιμου πληθυσμού.  
 
Η κατάσταση θεωρείται αναστρέψιμη και αποτελεί από τους βασικούς στόχους του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006. Οι άξονες 
στρατηγικής προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αειφόρα αξιοποίηση των προαναφερομένων πόρων ώστε να αποτελέσουν 
ένα ολοκληρωμένο διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν που θα κάνει χρήση και του συγκριτικού πλεονεκτήματος της 
Περιφέρειας να έχει εδραιωμένη θέση στην τουριστική αγορά (περισσότεροι από 2.500.000 επισκέπτες ανά έτος), 
προσφέροντας στους κατοίκους από κοινού με την αναβάθμιση των υποδομών, κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα που θα 
αντιστρέψουν την φθίνουσα πορεία. Οι παρεμβάσεις της Κ.Π. Leader  II δημιούργησαν 800 νέες μόνιμες και εποχιακές 
θέσεις εργασίας, ενώ στήριξαν την διατήρηση περισσοτέρων από 600 υφισταμένων θέσεων. 
 
Συνολικά κινητοποιήθηκαν πόροι 2,342 δις δρχ με ύψος επιχορήγησης περί τα 1,3 δις δρχ για δημιουργία, επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό 33 καταλυμάτων (354 κλίνες), για 10 σχέδια εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για 30 σημεία εστίασης-
αναψυχής, για 3 μουσεία αγροτικής κληρονομιάς και για 5 δράσεις προβολής, ενώ συνολικοί πόροι ύψους 5,25 δις δρχ 
δημιούργησαν ή εκσυγχρόνισαν 180 μεταποιητικές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες.  
 
Η συνολική αποτίμηση είναι θετική με κύριο μειονέκτημα την μη ένταξη όλου αυτού του πλαισίου δράσεων, (που έχει 
σωστά επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τον εναλλακτικό τουρισμό ως κύριο όχημα βελτίωσης της κατάστασης), σε ένα 
γενικότερο σχέδιο που αξιοποιώντας την εδραιωμένη τουριστικά Κρήτη, θα προωθήσει  με συνολικό και πολύ 
αποτελεσματικότερο τρόπο την εναλλακτική ή «πράσινη» Κρήτη (κύριο υποσύνολο της οποίας είναι οι ορεινοί όγκοι, 
συμπληρούμενοι από τις υπόλοιπες ομορφιές και μοναδικότητες των νότιων παραλίων και των μικρών νησιών), ως ένα 
παράλληλο ημιανεξάρτητο τουριστικό προϊόν που απευθύνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους σε κοινό υψηλών 
απαιτήσεων και στεγάζει και τις υπόλοιπες συναφείς εναλλακτικές μορφές όπου το νησί διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα 
(τουρισμός υγείας, ιατρικός, πολιτιστικός, συνεδριακός, προπονητικός, κλπ)  
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο θα ενισχύσει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργικών (με τα δεδομένα των 
χαρακτηριστικών των ορεινών όγκων) μορφών τουριστικών επιχειρήσεων, την υλοποίηση δράσεων προώθησης 
θεματικών μορφών τουρισμού, αξιοποίησης του τουρισμού των ορεινών χώρων,  
 
Η συνάφεια των Δράσεων με τον γενικό στόχο του Μέτρου (τόνωση της τοπικής οικονομίας), είναι προφανής, όπως 
επίσης και με τους ειδικότερους στόχους του Μέτρου και ολόκληρου του Άξονα 5.    
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Οι Δράσεις εκσυγχρονισμού όλων των λειτουργικών μορφών τουριστικών επιχειρήσεων, προώθησης θεματικών μορφών 
τουρισμού που ενσωματώνουν και τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται στο μέτρο ως άρρηκτα σχετιζόμενες 
και θεωρούνται ίσης προτεραιότητας. 
    
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Δράση 1 : Εκσυγχρονισμός όλων των λειτουργικών μορφών τουριστικών επιχειρήσεων που κατέχουν ειδικό σήμα 
του ΕΟΤ εν ισχύ. Θα χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα σχέδια αναβάθμισης των υποδομών. Ως λειτουργικές μορφές 
τουρισμού θεωρούνται όλες οι τοπικές δραστηριότητες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την καταναλωτική 
δραστηριότητα των επισκεπτών 
Δράση 2 : Έργα και ενέργειες προώθησης θεματικών μορφών τουρισμού στον ορεινό χώρο και σύνδεση του 
τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα τοπικής ή διεθνούς εμβέλειας. Θα 
ενισχυθούν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. 
 
Είναι δυνατόν στο πλαίσιο του Μέτρου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με δαπάνες από 
1.1.2000 που έχουν ήδη εγκριθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που έχουν δημοσιονομικές 
επιπτώσεις κατά την περίοδο που καλύπτει το Γ’ ΚΠΣ σύμφωνα με το έρθρο 52 του Καν(ΕΚ) 1260/99. 
 
Τέλος  στο πλαίσιο του Μέτρου μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις Ιδιωτών του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) – Αναμενόμενα αποτελέσματα – 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών –πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Επενδυτικά Σχέδια (πλήθος) - - 22 
    
    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.9  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή   Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός) 

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

 
2000 

 
         

 
2001 

 
 171-173 881.388 485.901 364.426 364.426  121.475 121.475 395.487  

 
2002 

 
  171-173 724.628 198.313 148.735 148.735  49.578 49.578 526.315  

 
2003 

 
  171-173 680.252 202.665 151.999 151.999  50.666 50.666 477.587  

 
2004 

 
  171-173 769.719 292.132 219.099 219.099  73.033 73.033 477.587  

 
2005 

 
  171-173 704.548 241.524 136.143 136.143  105.381 105.381 463.024  

 
2006 

 
  171-173 565.848 565.848 565.848 565.848  0 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  4.326.383 1.986.383 1.586.250 1.586.250  400.133 400.133 2.340.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Ειδικότερα : 

 Ο Α’ και Β’ κύκλος των δράσεων 1 και 2 υλοποιείται από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης. Για τις ενισχύσεις που χορηγούνται τηρούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στον Καν. 
70/2001 και η εφαρμογή τους ακολουθει τα παρακάτω βήματα : 

1. Προετοιμασία της ενεργοποίησης των δράσεων 
-- Προκήρυξη από ΔΑ ΚΠΣ των δράσεων που συνοδεύεται από αναλυτικούς οδηγούς προς τους 
δυνητικούς τελικούς ενδιαφερόμενους 
-- Υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στους Φορείς Υποστήριξης 

1. Πρόσκληση ενεργοποίησης του μέτρου από την ΕΥΔ του ΠΕΠ προς τον Τελικό Δικαιούχο 
2. Αξιολόγηση των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων 
3. Απόφαση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
4. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων από τον Τελικό Δικαιούχο (ΔΙΣΑ) στη Διαχειριστική 

Αρχή ΠΕΠ. 
5. Αξιολόγηση από τη ΔΑ ΠΕΠ και έκδοση απόφαση ένταξης πράξεων/υποέργων στο ΠΕΠ 

  Ο Γ’ κύκλος προκήρυξης των δράσεων 1 και 2 υλοποιείται με Τελικούς Δικαιούχους τα Πιστωτικά Ιδρύματα 
 

 
Οι περιοχές εφαρμογής του μέτρου είναι οι Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας όπως αυτές ορίζονται από 
το Υπουργείο Γεωργίας σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ και σε συνδυασμό με τον Νόμο 2539/94 
 
Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αποκλεισθεί η αλληλοεπικάλυψη με τις αναμενόμενες δράσεις του Leader + ή άλλων 
σχετικών παρεμβάσεων (Υπουργείο Γεωργίας, άλλα κοινοτικά προγράμματα κλπ) 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
 Πιστωτικά Ιδρύματα 

 
 

Ζ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 
Καν. 70/2001 και τον Καν. 364/04 που τον τροποποιεί  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

5.10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ - EKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
10 ΜΕΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΚΤ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 

21 
24 
 

25 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (24%) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (13%) 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (63%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 4.310.012  1,92  0,55  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 4.310.012  1,92 2,28 0,55 0,62 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) 3.375.002 78,31 % 1,50 1,79 0,43 0,48 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 935.010 21,69 % 0,42 0,49 0,12 0,14 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0      
Δανεισμός 0      
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης.  
 
Η συμβολή του Πρωτογενούς Τομέα στην κρητική οικονομία, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, περιορίζεται με 
ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα στην αρχή της δεκαετίας του ’80, για να περιορισθεί σήμερα περίπου στο 1/3 του μεγέθους της 
τοπικής οικονομίας. Βέβαια η Κρήτη εξακολουθεί να είναι η πλέον αγροτική περιφέρεια της χώρας (δεύτερη, μετά τη 
Θεσσαλία) έχει μπει όμως σε φάση μείωσης του Πρωτογενούς Τομέα, φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην υπόλοιπη 
χώρα μια δεκαετία νωρίτερα. Η μείωση αυτή εμφανίζεται εντονότερα σε απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. 
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να παρακολουθήσουν τις κοινωνικοοικονομικές  
εξελίξεις, παραμένουν εξαρτημένοι από παραδοσιακές φθίνουσες δραστηριότητες και σταδιακά περιθωριοποιούνται. Στην 
Περιφέρεια Κρήτης οι πληθυσμοί σε κίνδυνο, οριοθετούνται στους ορεινούς οικισμούς της ενδοχώρας και στους κατοίκους 
της νήσου Γαύδου 
. 
Συγκεκριμένα, ο νομός Ρεθύμνης συγκεντρώνει την πλειοψηφία του πληθυσμού που διαμένει σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας (37%), δεύτερος έρχεται ο νομός Λασιθίου (23%), τρίτος ο νομός Χανίων 
(20%) και τέταρτος ο νομός Ηρακλείου (20%). 
 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολλές ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστικά μειονεκτικών 
περιοχών με διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Οι κυριότεροι παράγοντες του οικονομικού αυτού μαρασμού 
είναι η παραδοσιακή ενασχόληση στον Πρωτογενή Τομέα, το χαμηλό πληθυσμιακό μέγεθος, η γεωγραφική και 
συγκοινωνιακή απομόνωση. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Στόχος του Μέτρου είναι η συγκράτηση του πληθυσμού των ορεινών ή απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, η 
δημιουργία απασχόλησης και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, παράλληλα με τη διαφοροποίηση της οικονομικής 
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παραγωγικής δραστηριότητας (ανάπτυξη αγροτοτουρισμού, προϊόντα με ονομασία προέλευσης, ανάπτυξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων κλπ). 
 
Το Μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις περιλαμβανόμενες στα άλλα μέτρα δράσεις του Άξονα προτεραιότητας 
«Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών», (χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΠΕ). 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Το Μέτρο αναπτύσσοντας ένα σύνολο δραστηριοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο έχει κατά προτεραιότητα τους παρακάτω στόχους: 

1. Ενθάρρυνση και παροχή συμβουλευτικής στήριξης. 
2. Διευκόλυνση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας προσόντων και δεξιοτήτων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

αγοράς εργασίας. 
3. Κατάρτιση ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 
4. Αύξηση του τοπικού προϊόντος όσο και του εισοδήματος. 
5. Συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού. 
6. Προώθηση στην απασχόληση.  

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 

Στο πλαίσιο του Μέτρου, οι δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ είναι :  

1. η Συμβουλευτική  
2. η Προώθηση στην Απασχόληση, δηλαδή η επιδότηση της απασχόλησης, η επιδότηση της 

αυτοαπασχόλησης και η επιδότηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και η επιδότηση νέων 
μορφών απασχόλησης 

3. η Κατάρτιση, η Προκατάρτιση και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες. 
4. η Δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών  
5. η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 
Παράλληλα στο πλαίσιο του μέτρου είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και οριζόντιες δράσεις κατάρτισης και 
απασχόλησης που συμβάλλουν στους στόχους του μέτρου 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθμός Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων Αγροτικού 

χώρου (ΟΠΑΑΧ) 
- - 4 

Πλήθος άμεσα ωφελουμένων - - 180 
Πλήθος άμεσα ωφελουμένων 

γυναικών 
- - 110 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Πλήθος έμμεσα ωφελουμένων - - 47.310 
    
    

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 5.10  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός)

  

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

2000 
 

       

 
2001 

 
21-24-25 628.200 628.200 471.150 471.150 157.050 157.050  

 
2002 

 
 21-24-25 793.747 793.747 595.310 595.310 198.437 198.437  

 
2003 

 
 21-24-25 742.761 742.761 557.071 557.071 185.690 185.690  

 
2004 

 
 21-24-25 790.308 790.308 592.731 592.731 197.577 197.577  

 
2005 

 
 21-24-25 785.025 785.025 588.769 588.769 196.256 196.256  

 
2006 

 
 21-24-25 569.971 569.971 569.971 569.971 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  4.310.012 4.310.012 3.375.002 3.375.002 935.010 935.010  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία εφαρμογής που αναφέρεται στο μέτρο 5.5. 
 
Από τις πιστώσεις του μέτρου θα χρηματοδοτηθούν και τα έργα που θα υλοποιηθούν στις περιοχές Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 του Υπουργείου Γεωργίας 
 
Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με εφαρμογή της ΚΥΑ 110505/10.2.2003 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
o Για τις δράσεις επιδότησης της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης, της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 

των νέων μορφών απασχόλησης τελικός δικαιούχος είναι ο ΟΑΕΔ. 
o Για τις λοιπές δράσεις κατάρτισης, προκατάρτισης, συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών τελικός δικαιούχος 

είναι ο ΟΤΑ και η Περιφέρεια Κρήτης/ΔΙΣΑ 
o Για τις λοιπές δράσεις (συμβουλευτικής, δημοσιότητας, ευασθητοποίησης, δικτύωσης) τελικοί δικαιούχοι δύναται 

να είναι ΟΤΑ, φορείς παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών ενεργειών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
επιχειρήσεις ΟΤΑ, κοινωνικές οργανώσεις, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς 

o Για τις Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης τελικοί δικαιούχοι είναι οι Επιχειρήσεις ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται 
στις ΚΥΑ 4035 και 4036-27-7-2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

o ΕΟΜΜΕΧ 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις του Μέτρου υλοποιούνται στη βάση του Καν. 2204/2002 της Ε.Ε 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  66  
ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ––  ΠΠααρροοχχήή  ίίσσωωνν  εευυκκααιιρριιώώνν  σσττηη  γγννώώσσηη  

  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 58.746.294 

Δημόσια Δαπάνη 58.746.294 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0 

 
Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚΤ) 

 
46.020.239 

 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% ΠΕΠ)  8,44% 

 
 
Στόχοι του άξονα είναι η : 

 Η προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 Η βελτίωση των υπηρεσιών σε ομάδες πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης 
 Η παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαίτερα στις γυναίκες 
 Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων. 

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 

  
ΜΜέέττρροο  11  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκοοιιννωωννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ίίσσωωνν  εευυκκααιιρριιώώνν  
ΜΜέέττρροο  22  ΑΑννάάππττυυξξηη  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν  
ΜΜέέττρροο  33  ΤΤοοππιικκέέςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  
  



 
  

 183

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810 -334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

6.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 
1 ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 

25 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (100%) 

 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 30.000.000  51,07  3,80  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 30.000.000  51,07 51,07 3,80 4,31 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 23.049.097 76,83 % 39,23 39,23 2,92 3,33 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 6.950.903 23,17 % 11,84 11,84 0,88 1,00 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης. 
 
Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τη 
συμμετοχή των ανδρών στην ελληνική αγορά εργασίας και σε σύγκριση με τη συμμετοχή των γυναικών σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Το 1998 οι άνδρες συμμετείχαν με ποσοστό 64% στο εργατικό δυναμικό, ενώ οι γυναίκες συμμετείχαν 
με ποσοστό 39%. Τα οικογενειακά βάρη τα οποία επωμίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες από τους άνδρες 
αποτελούν ένα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα ενεργοποίησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στη χαμηλή 
ενεργοποίηση των γυναικών συμβάλλει και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν διευκολύνει πάντα τον αρμονικό συνδυασμό 
του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. 
 
Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις που είχαν σημειωθεί, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα 
προβλήματα από τους άνδρες, όσον αφορά το βαθμό ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας, την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τα εισοδήματα και το συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 
. 
Όσον αφορά την τοπική αγορά εργασίας η Κρήτη παρουσιάζει μια σταθερή αναλογία απασχολουμένων ανδρών – 
γυναικών (68 γυναίκες για κάθε 100 απασχολούμενους άνδρες) τη δεκαετία 1988 – 1997. Η συμμετοχή αυτή των 
γυναικών είναι πολύ κοντά με την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και αρκετά πιο ψηλά από αυτή του συνόλου της 
Ελλάδας. Παρόλο όμως που η απασχόληση των γυναικών είναι ευνοϊκή στην Κρήτη, έχει παραμείνει σε σταθερά επίπεδα 
τα τελευταία χρόνια, ενώ η είσοδός τους στο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αυξημένα 
ποσοστά ανεργία. Ενώ η ανεργία στους άνδρες παραμένει σε σταθερά περίπου επίπεδα, για τις γυναίκες συνεχώς 
αυξάνει με αποτέλεσμα να βρίσκονται στις «κρίσιμες» ομάδες όσον αφορά την ανεργία. Το φαινόμενο αυτό δεν ισχύει 
μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
κοινωνίας. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Οι δράσεις του μέτρου ανταποκρίνονται στους στόχους της Εθνικής Πολιτικής Απασχόλησης με την υιοθέτηση 
ενεργητικών πολιτικών εργασιακής ένταξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.) και των πεδίων πολιτικής που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν έχουν άμεση συνέργια με τον 4ο Πυλώνα της Ε.Σ.Α. 
(ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών) και ιδιαίτερα με το στόχο του αρμονικού 
συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. 
 
Οι στόχοι του Μέτρου αποβλέπουν στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών των δύο φύλων, προώθηση της 
γυναικείας απασχόλησης, διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
κοινωνικό τομέα. 
 
Αναλυτικότερα, στόχος του Μέτρου είναι οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτημένων ατόμων με στόχο την 
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Οι προτεραιότητες του μέτρου προσδιορίζονται: 
 

1. Στην ενίσχυση της λειτουργίας δομών δημιουργικής απασχόλησης, εξυπηρέτησης, φύλαξης και προστασίας 
βρεφών, νηπίων και παιδιών. 

2. Στην ενίσχυση δομών κοινωνικής στήριξης για την προσφορά υπηρεσιών σε εξαρτημένα από την οικογένεια 
άτομα (ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κλπ). 

 
Οι παραπάνω προτεραιότητες συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου του Μέτρου, που είναι η 
προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών, μέσω της ενεργητικής υποστήριξης και εισόδου των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία: 

o Βρεφονηπιακών Σταθμών 
o Παιδικών Σταθμών 
o Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ) 
o Ανάπτυξη Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
o Ανάπτυξη προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Δομές Κοινωνικής Φροντίδας 
που ενισχύονται (πλήθος)  - 

50% του ισοδύναμου 
λειτουργίας νέων 

δομών 
89 

Πλήθος απασχολουμένων στις 
δομές 

- - 360 

Πλήθος απασχολουμένων 
γυναικών στις δομές 

- - 350 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Πλήθος βρεφών και νηπίων 
που φιλοξενούνται - - 500 

Πλήθος παιδιών που 
απασχολούνται - - 150 

Πλήθος ηλικιωμένων που 
εξυπηρετούνται -  3.000 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Άτομαπου αποδεσμεύονται 

από την φροντίδα 
εξηρτημένων μελών 

- - 500 

Πρόσθετες μόνιμες θέσεις 
εργασίας κατά τη λειτουργία - - 380 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 6.1  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους   
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
(κωδικός)

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

 
2000 

 
       

 
2001 

 
 25 2.457.104 2.457.104 1.842.828 1.842.828 614.276 614.276

 
2002 

 
 25 3.343.698 3.343.698 2.507.774 2.507.774 835.924 835.924

 
2003 

 
 25 3.141.270 3.141.270 2.355.952 2.355.952 785.318 785.318

 
2004 

 
 25 3.739.635 3.739.635 2.754.726 2.754.726 984.909 984.909

 
2005 

 
 25 10.877.111 10.877.111 7.146.635 7.146.635 3.730.476 3.730.476

 
2006 

 
 25 6.441.182 6.441.182 6.441.182 6.441.182 0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  30.000.000 30.000.000 23.049.097 23.049.097 6.950.903 6.950.903  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ένταξη πράξεων στο μέτρο, ακολουθούνται τα εξής στάδια : 

 Πρόσκληση – Ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης προς τις προβλεπόμενες 
κατηγορίες τελικών δικαιούχων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με υποβολή των προτάσεων τους σε 
τυποποιημένα έντυπα με βάση τους όρους – προϋποθέσεις καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Μέτρο. 

 Αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα καθορισμένα γενικά και ειδικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο Μέτρο 
 Έκδοση απόφασης Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για τους 

σχετικούς όρους χρηματοδότησης 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Σε κάθε περίπτωση η επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου προς όφελος των πληθυσμών στόχων 
προϋποθέτει τη συνεργασία των αρμόδιων για την άσκηση της πολιτικής εθνικών φορέων με  τους τελικούς δικαιούχους 
σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.\ 
 
"Σε ότι αφορά στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  χορήγησε τους απαραίτητους 
πόρους για τη συγχρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας έως και τις 
30 Ιουνίου 2007 το αργότερο, (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 65%). Κατά την ως άνω ημερομηνία η 
συγχρηματοδότηση των εν λόγω δομών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα λήξει οριστικά. Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο προκύψουν αδιάθετοι πόροι από αυτούς που έχουν προγραμματισθεί για τις δομές αυτές, οι πόροι αυτοί θα είναι 
δυνατόν να δαπανηθούν: α) για αντίστοιχες πολιτικές, αποκλειστικά υπό το πρίσμα της στοχευμένης (εξατομικευμένης) 
ενίσχυσης σε γυναίκες στη βάση του νέου  πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας το οποίο οι 
ελληνικές αρχές σε κεντρικό επίπεδο έχουν αναλάβει τη δέσμευση  να θεσπίσουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2007, β) σε άλλες 
δράσεις του ίδιου Άξονα." 
 
Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των πράξεων γίνεται στη  βάση των ΚΥΑ 4035 και 4036/27-7-2001 όπως 
τροποποιήθηκαν με τις 112726 και 112727/13-12-2004110941/12-4-2006 (ΦΕΚ τ.Β’/518/26-4-2006) και 110940/12-4-
2006 (ΦΕΚ τ.Β’/509/20-4-2006) αντίστοιχες και κάθε φορά  ισχύουν. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

o Οργανισμοί και επιχειρήσεις Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
o Φορείς του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία αποδεδειγμένα 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό στόχο. 
o Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 Κ.Ε. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις 

και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων στο καταστατικό των οποίων εμπεριέχεται η άσκηση κοινωνικού έργου, η 
κοινωνική ανάπτυξη, η πρόνοια, ο συναφής με τα ανωτέρω σκοπός.  

 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 
 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

6.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 
2 ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 

21 
24 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (87,30 %) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (12,70%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
        Σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 15.800.000  26,90  2,00  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 15.800.000  26,90 26,90 2,00 2,27 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 12.640.000 80 % 21,52 21,52 1,60 1,82 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.160.000 20 % 5,38 5,38 0,40 0,45 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης  
 
Η οικονομία της Κρήτης αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τους αντίστοιχους της Εθνικής Οικονομίας. Ενώ το 
1982 η Κρήτη κατείχε την 8η θέση ανάμεσα στις περιφέρειες, όσον αφορά την κατανομή του Α.Ε.Π. με ποσοστό 4,8%, το 
1994 τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία Α.Ε.Π. σε περιφερειακό επίπεδο βρέθηκε στην 6η 
θέση με ποσοστό 5,6% και πολύ κοντά σε περιφέρειες με μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό. 
 
Η μεγάλη ανάπτυξη της κρητικής οικονομίας οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού σε 
συνδυασμό με τη σημαντική συμμετοχή της γεωργίας. Η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια στην Ελλάδα με 
το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του Πρωτογενή Τομέα. Όμως το ποσοστό αυτό, καθώς και του Δευτερογενή Τομέα 
παρουσιάζει συνεχή μείωση τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο τομέας που παρουσιάζει αύξηση είναι ο Τριτογενής, ο οποίος 
το 1994 κάλυπτε παραπάνω από το μισό (56,1%) του Α.Π.Π. Όσον αφορά το κατά κεφαλή εισόδημα από το 1989 η 
Κρήτη βρίσκεται σταθερά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 
 
Η διάρθρωση της απασχόλησης στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, είναι σε αντιστοιχία με τη διάρθρωση της 
κρητικής οικονομίας. Στον Πρωτογενή Τομέα παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε σε όλες τις περιφέρειες, σημαντική 
παραμένει ακόμη και σήμερα σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στο Δευτερογενή Τομέα, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σχετικά κοντά 
στον κοινοτικό μέσο όρο, η Κρήτη απέχει πολύ από αυτόν. Ο Τριτογενής Τομέας παρουσιάζει τη δεκαετία 1988 – 1997 
συνεχή αύξηση της απασχόλησης. 
 
Αναφορικά με το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης, η Κρήτη παρουσιάζει μια σταθερή αναλογία απασχολούμενων 
ανδρών – γυναικών (68 γυναίκες για κάθε 100 απασχολούμενους άνδρες στη δεκαετία 1988 – 1997). Η απασχόληση, 
σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζεται να αυξάνει στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Κρήτη με 
ρυθμούς μεγαλύτερους από το σύνολο της χώρας, ενώ η ομάδα με το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (δημοτικό και 
κάτω) είναι η μόνη η οποία παρουσιάζει μείωση. Η απασχόληση αυτών των ατόμων κατά αποκλειστικότητα στον 
Πρωτογενή Τομέα (85%) θέτει προβληματισμούς ως προς τη μελλοντική πορεία του νησιού και σχετίζεται με θέματα 
επιμόρφωσης κατάρτισης. 
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• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 
του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

 
Το μέτρο αφορά ενέργειες που συνδέονται με αναπτυξιακές περιφερειακές και τοπικές προτεραιότητες και υποστηρίζονται 
από το Περιφερειακό Ταμείο (Ε.Τ.Π.Α.) και το Γεωργικό Ταμείο (FEOGA). Περιλαμβάνει ενέργειες προκάρτισης – 
κατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης για ανέργους και εργζόμενους. 
Προτεραιότητα δίνεται στους τομείς: 

o Καινοτομία – Έρευνα – Τεχνολογία – Επιχειρήσεις. 
o Πολιτισμός – Τουρισμός. 
o Περιβάλλον. 
o Κοινωνία της Πληροφορίας και 
o Αγροτική Ανάπτυξη. 

 
Στόχοι 
Το μέτρο αποβλέπει στην αναβάθμιση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της περιφέρειας με την παροχή ποιοτικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης στους παραπάνω τομείς προτεραιότητας με μικρής και 
εξειδικευμένης κλίμακας παρεμβάσεις. 
 
Συνέπεια / συνάφεια στόχου του Μέτρου και προτεραιοτήτων του. 

o Συμβατότητα της παρεχόμενης κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, είτε αυτές είναι υφιστάμενες, είτε 
επίκειται να προκύψουν. 

o Ενίσχυση της κεκτημένης γνώσης με την εμπειρία της αγοράς. 
 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι του προγράμματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κατάρτισης και επανακατάρτισης ανέργων και εργαζομένων με στόχο την προώθηση 
της απασχόλησης και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται ως προβλεπόμενες πράξεις η κατάρτιση στους τομείς : 
 

Στον Πολιτισμό – Τουρισμό. 
o Κατάρτιση στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
o Κατάρτιση για την αναβάθμιση τουριστικών προϊόντων – υπηρεσιών. 
o Νέα τουριστικά προϊόντα – νέες τεχνολογίες στον τουρισμό. 

 
Στο Περιβάλλον 
o Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος – υγρών και στερεών αποβλήτων. 
o Σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων. 

 
Στην Καινοτομία – Έρευνα – Τεχνολογία – Επιχειρήσεις. 
o Κατάρτιση ανέργων – εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες. 
o Κατάρτιση για την οργάνωση δικτύων (π.χ. για προώθηση και διάθεση προϊόντων). 

 
Στην Αγροτική Ανάπτυξη. 
o Κατάρτιση στην προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος. 
o Κατάρτιση στη σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων. 
o Κατάρτιση στις εναλλακτικές καλλιέργειες. 

 
Στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
o Κατάρτιση σε νέες δεξιότητες – χρήση Η/Υ  

 
Παράλληλα στο πλαίσιο του Μέτρο μπορεί να υλοποιηθούν και δράσεις προώθησης στην Απασχόληση 
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• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 
Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Πλήθος Καταρτιζομένων - - 4100 
Πλήθος καταρτιζομένων 

γυναικών 
- - 2800 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

Βαθμός διείσδυσης των 
δράσεων (επι του μέσου 

ετήσιου όρου ανέργων για την 
προγραμματική περίοδο) 

- - 0,09 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά την 
διάρκεια υλοποίησης του 

έργου (ισοδύαμα ανθρωποέτη 
12μηνης διάρκειας) 

- - 105 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

Ποσοστό ανέργων που 
απασχολούνται σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης        

6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 
της δράσης 

- - 30% 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 6.2  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  
 

Συμμετοχή του κράτους 
 

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

  

Πεδίο 
παρέμβα
σης  

(κωδικός)
  

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

2000 
 

        

 
2001 

 
21  1.605.400 1.605.400 1.204.050 1.204.050 401.350 401.350  

 
2002 

 
 21 2.020.700 2.020.700 1.515.525 1.515.525 505.175 505.175  

 
2003 

 
 21 1.901.829 1.901.829 1.426.372 1.426.372 475.457 475.457  

 
2004 

 
 21 3.086.800 3.086.800 2.265.100 2.265.100 821.700 821.700  

 
2005 

 
 21 3.715.668 3.715.668 2.759.350 2.759.350 956.318 956.318  

 
2006 

 
 21 3.469.603 3.469.603 3.469.603 3.469.603 0 0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  15.800.000 15.800.00 12.640.000 12.640.000 3.160.000 3.160.000  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή και τον τελικό Δικαιούχο. 
 
Η υλοποίηση του Μέτρου γίνεται στη βάση της ΚΥΑ 112809/26-6-2002 και της ΥΑ 112851/19-6-2002 όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 
 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Περιφέρεια Κρήτης/Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
 ΟΑΕΔ 

 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

6.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000 – 2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ 
3 ΜΕΤΡΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 

21 
22 
24 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (26 %) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (20%) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
(54 %) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
            σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 12.946.294  22,04  1,64  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 12.946.294  22,04 22,04 1,64 1,86 
Κοινοτική Συμμετοχή (Ταμείο) 10.331.142 79,80 % 17,59 17,59 1,31 1,48 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 2.615.152 20,20 % 4,45 4,45 0,33 0,38 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
• Εισαγωγή συνοπτικής παρουσίασης υπάρχουσας κατάστασης.  
 
Ο ρόλος των τοπικών θεσμών είναι σημαντικός στην ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της αναδιάρθρωσης της τοπικής 
οικονομίας, όπως μηχανισμών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής στήριξης λειτουργούντων, ή νεοϊδρυόμενων 
επιχειρήσεων και μεταφοράς της τεχνολογίας, μηχανισμών δικτύωσης των τοπικών παραγωγικών μονάδων, ώστε να 
αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα περιθωριοποίησης της περιφέρειας. Διαμέσου των πρωτοβουλιών αυτών, οι 
δημόσιοι φορείς μπορούν να διευκολύνουν την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων απασχόλησης, να ενθαρρύνουν την 
καινοτομία, να διασφαλίσουν τη διάδοση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και να ενδυναμώσουν τον τοπικό 
οικονομικό ιστό. 
 
Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται στη βάση διαδικασιών εντοπισμού των δυσλειτουργιών της τοπικής οικονομίας, 
διερεύνηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων στον τομέα της απασχόλησης και ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων 
πόρων στα πλαίσια ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ανάπτυξη και τη συνεπακόλουθη δημιουργία νέων βιώσιμων 
ευκαιριών απασχόλησης. 
 
Σκοπός των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της 
απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς 
και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Ο 
σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την αύξηση της 
απασχολησιμότητας, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας. 
 
Οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού περιοχών με ιδιαίτερα οικονομικά και 
κοινωνικά μειονεκτήματα (π.χ. υψηλή ανεργία υψηλό ποσοστό μεταναστών, οικονομικών προσφύγων, τσιγγάνων, 
παλιννοστούντων), καθώς και τομέων με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης (π.χ. συρρίκνωση παραδοσιακών κλάδων, 
αποβιομηχάνιση, προβλήματα αναδιάρθρωσης). Επίσης, στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων όπως μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες (και πρώην χρήστες) τοξικών ουσιών, 
αποφυλακισμένους, παλιννοστούντες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ολοκληρωμένο και συγχρόνως εξειδικευμένο χαρακτήρα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε περιοχής / τομέα / ομάδας στόχου και εφαρμόζονται σε τοπική κλίμακα.. 
 
• Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου (βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης), 

του γενικού στόχου και ανάλυση της συνέπειας/συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα 
προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται.  

Το Μέτρο περιλαμβάνει κυρίως : 
o Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην 

προώθηση της τοπικής απασχόλησης και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας με το συνδυασμό ενεργειών 
προσανατολισμού κατάρτισης, επανακατάρτισης, επιδότησης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης. 

o Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για περιοχές με υψηλά ποσοστά πληθυσμού ευπαθών ομάδων. 
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την κοινωνική ένταξη, την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στις τοπικές 
αγορές εργασίας. 

 
Το Μέτρο επίσης περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιεί 
έργα των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων, στήριξης, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης για το σύνολο 
των υλοποιουμένων παρεμβάσεων. Οι δράσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση οι οποίοι είναι: η βελτίωση της απασχολησιμότητας, της Επιχειρηματικότητας, της 
Προσαρμοστικότητας, και η Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε έναν τουλάχιστον 
από τους τέσσερις πυλώνες.» 
 
• Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του μέτρου . 
 
Η προώθηση της τοπικής απασχόλησης, η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων 
(συνδυασμός ενεργειών προσανατολισμού, κατάρτισης, επανακατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης και 
αυτοαπασχόλησης), η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την κοινωνική ένταξη των ειδικών πληθυσμιακών 
μονάδων στις τοπικές αγορές εργασίας, αποτελούν τις προτεραιότητες που χαρακτηρίζει το Μέτρο. 
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 

 
Στα πλαίσια του Μέτρου, οι δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ χωρίζονται σε τρεις ομάδες:  

 την Υποχρεωτική που είναι η Συμβουλευτική  
 τις Βασικές που περιλαμβάνουν την Προώθηση στην Απασχόληση, δηλαδή την επιδότηση της απασχόλησης, 

την επιδότηση της αυτοαπασχόλησης και την επιδότηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 
την επιδότηση νέων μορφών απασχόλησης 

 τις Επικουρικές που περιλαμβάνουν την Κατάρτιση, την Προκατάρτιση και τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες. 

Κάθε Ολοκληρωμένη Παρέμβαση θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικής και μία τουλάχιστον 
βασική δράση (δηλαδή μία δράση προώθησης στην απασχόληση). Έτσι, κάθε ολοκληρωμένη παρέμβαση θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο δράσεις, ανάλογα με τις τοπικές προτεραιότητες και με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και τον βιώσιμο χαρακτήρα της παρέμβασης. Η χωρική εμβέλεια των παρεμβάσεων μπορεί να ξεκινά από το 
επίπεδο συνοικίας και να εκτείνεται έως το επίπεδο νομού. 
Συμπληρωματικά είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του μέτρου και οριζόντιες δράσεις απασχόλησης καθώς 
και δράσεις γυναικείας επιχειρηματικότητας 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 
Αριθμός Τοπικών Πρωτοβουλιών 

Απασχόλησης 0 - 15 

Πλήθος άμεσα ωφελούμενων - - 1400 
Πλήθος άμεσα ωφελούμενων γυναικών - - 840 

Πλήθος δομών - - 1 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά την υλοποίηση 

(Ανθρωποέτη) 
- - 310 

Επωφελούμενος Πληθυσμός από Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης  

 
- 

 
- 

 
37.300 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Πλήθος ατόμων που απασχολούνται σε 

θέσεις πλήρους απασχόλησης 6 μήνες μετά 
την ολοκλήρωση της παρέμβασης 

- - 600 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 6.3  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβα

σης 
(κωδικός 

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

2000 
 

         

 
2001 

 
22-23-24 1.558.913 1.558.913 1.169.185 1.169.185  389.728 389.728

 
2002 

 
 22-23-24 1.961.959 1.961.959 1.471.469 1.471.469  490.490 490.490

 
2003 

 
 22-23-24 1.844.944 1.844.944 1.383.708 1.383.708  461.236 461.236

 
2004 

 
 22-23-24 3.338.627 3.338.627 2.603.970 2.603.970  734.657 734.657

 
2005 

 
 22-23-24 3.598.654 3.598.654 3.059.613 3.059.613  539.041 539.041

 
2006 

 
 22-23-24 643.197 643.197 643.197 643.197  0 0

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  12.946.294 12.946.294 10.331.142 10.331.142  2.615.152 2.615.152  
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του μέτρου ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια 
1ο στάδιο 
Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) καλεί τις ενδιαφερόμενες Ομάδες Συνεργαζομένων Φορέων να καταθέσουν προτάσεις για 
Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση (ΤΠΑ).   
2ο στάδιο 
Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει κριτηρίων από Γνωμοδοτική Επιτροπή και οι προτάσεις ιεραρχούνται και προτείνονται 
για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
3ο στάδιο 
Μετά την έγκριση των σχεδίων η Δ.Α. προκηρύσσει το Μέτρο προς τους τελικούς δικαιούχους των ΟΣΦ και τον ΟΑΕΔ για 
την υποβολή ΤΔΕ 
4ο στάδιο 
Οι τελικοί δικαιούχοι, ο καθένας χωριστά, και με τη βοήθεια –όπου χρειάζεται- του Συντονιστή Εταίρου της ΟΣΦ, 
υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία Έργων – Τεχνικά Δελτία Υποέργων. 
5ο στάδιο 
Οι τελικοί δικαιούχοι, είτε επιλέγουν τους αναδόχους μετά από ανοικτή διαδικασία οπότε υπογράφουν συμβάσεις με 
αυτούς, είτε εκτελούν τη δράση με ίδια μέσα οπότε εκδίδεται σχετική απόφαση.  
 
Ή διαδικασία υλοποίησης του μέτρου καθορίζεται από την ΚΥΑ 110125/21-1-2004 για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης και την ΚΥΑ 113956 (ΦΕΚ1295Β/4-10-2002) για τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα όπως αυτές κάθε φορά 
ισχύουν 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Για τις δράσεις επιδότησης της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης, της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και των 
νέων μορφών απασχόλησης τελικός δικαιούχος είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).   

 Για τις λοιπές δράσεις κατάρτισης, προκατάρτισης, συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών τελικός δικαιούχος 
είναι ο ΟΤΑ που ορίζεται στο κοινοπρακτικό συμφωνητικό της ΟΣΦ. 

 Για τις λοιπές δράσεις (συμβουλευτικής, δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, ιατροκοινωνικά κέντρα κλπ) 
τελικοί δικαιούχοι δύνανται να είναι ΟΤΑ, φορείς παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών ενεργειών, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις ΟΤΑ, κοινωνικές οργανώσεις, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς. 

 ΕΟΜΜΕΧ 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις του Μέτρου υλοποιούνται στη βάση του Καν. 2204/2002 της Ε.Ε 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  22000000  --  22000066  
  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  77  
ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  

  
  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ((σσεε  EEUURROO))  

Συνολικό κόστος 9.341.483 

Δημόσια Δαπάνη 9.341.483 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0 

 
Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ) 

                               (ΕΚΤ) 
                                   (ΕΓΤΠΕ) 

 
  5.769.451 
  1.369.082 
     140.861 

 

Χρηματοοικονομική Βαρύτητα στη Δημόσια Δαπάνη (% 
ΠΕΠ)  

1.35 % 

 
 

Προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών όπως: 

 Μελέτες εφαρμογής 

 Προβολή, δημοσιότητα, ενημέρωση 

 Διαχείριση, αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης 

 Κατάρτιση, επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση και διαχείριση 

 Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 
 
Στόχος του μέτρου είναι : 

 Η υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος 

 Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, ωφελούμενοι κλπ) 
 Η προετοιμασία της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 

 
Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα: 

  

ΜΜέέττρροο  11  ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΤΤΠΠΑΑ  
ΜΜέέττρροο  22  ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΚΚΤΤ  
ΜΜέέττρροο  33  ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΓΓΤΤΠΠΕΕ  
ΜΜέέττρροο  44  ΜΜεελλέέττεεςς  ωωρρίίμμααννσσηηςς  κκααιι  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς  ΔΔ’’  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

7.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
1 ΜΕΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

411 
 

412 
413 

 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-ΘΗΣΗ,  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (85%) 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (9%) 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (6%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 4.534.542  48,54  0,57  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 4.534.542  48,54 48,54 0,57 0,65 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 3.600.000 79,39 % 38,54 38,54 0,46 0,52 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 934.542 20,61 % 10,00 10,00 0,11 0,13 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα 
των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΕΤΠΑ όσον αφορά  στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στην 
αξιολόγηση, στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη δημοσιότητα και πληροφόρηση, στην εφαρμογή και στον έλεγχο.  
 
Οι αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα και αποτελεσματικότητα, και ειδικότερα οι μεταβολές που επήλθαν σε διαχειριστικά 
θέματα με τους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων (Κ.1260/99) και με την υιοθέτηση του νέου συστήματος 
διοίκησης και διαχείρισης του, κάνουν την ακροτελεύτια προτεραιότητα του ΠΕΠ, την Τεχνική Βοήθεια, σημαντικό και 
ουσιαστικό μοχλό εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος. 
 
Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με την φύση της διαρθρωτικής παρέμβασης που επιδιώκει το ΠΕΠ 2000-2006 
στην Κρήτη και με δεδομένη την μεγάλη συμμετοχή του ΕΤΠΑ σ΄αυτό, δίνει στο μέτρο της τεχνικής βοήθειας των πράξεων 
του  ιδιαίτερη σημασία. 
 
Το ΕΤΠΑ συμμετέχει στους 6 από τους 7 άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ Κρήτης και  συγχρηματοδοτεί τα περισσότερα 
μέτρα του προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των ΜΜΕ, στις υποδομές, στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στην ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας,  στην άρση της απομόνωσης των ορεινών αγροτικών περιοχών και  στις 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αγροτικής και αστικής ανάπτυξης. Ο ουσιαστικός ρόλος του Ταμείου στο Πρόγραμμα 
προδιαγράφει κατά ένα τρόπο και την σημασία των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΤΠΑ οι οποίες δρουν 
συμπληρωματικά σε όλες τις πράξεις του.Η πρόκληση για την τεχνική βοήθεια του ΕΤΠΑ συνίσταται στο να διασφαλίσει 
και να ενισχύσει την  αξιόπιστη διαχείριση του. 
 
Συγκεκριμένα οι στόχοι του μέτρου είναι οι εξής: 
1. Η εφαρμογή του ανανεωμένου συστήματος διοίκησης και διαχείρισης (Καν. 1260/99, N.2860/2000), 

o για την ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των πράξεων 
o για  την διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων και της σωστής χρήσης των πόρων. 

2. Η υποστήριξη του σχεδιασμού, μέσω του οποίου οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές και επιλογές θα 
μεταφραστούν σε επιχειρησιακούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις.  

3. Η διασφάλιση της προβολής και δημοσιότητας των διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην Κρήτη. 
4. Η αξιοποίηση της αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος 
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• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων κατηγορίων πράξεων  τεχνικής βοήθειας: 
 

1. Ενέργειες για την διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ.  
Οι δράσεις αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση, και έλεγχο των πράξεων του 
ΕΤΠΑ, στη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και σε πράξεις  που 
συμβάλουν  στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του προγράμματος. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:  
o  Εξασφάλιση των  υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ). 
o Διενέργεια λογιστικών ελέγχων και ελέγχων των πράξεων. 
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης των μέτρων και δράσεων από τη Διαχειριστική 

Αρχή με τη χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων 
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των τελικών δικαιούχων των μέτρων από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες 
o Αξιολογήσεις κατά την διάρκεια (on going), και ενδιάμεσα του προγράμματος 
o Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών, την κατάρτιση του προσωπικού της διαχειριστικής 

αρχής και των εμπλεκομένων τελικών δικαιούχων στην παρακολούθηση και την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

2. Ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων του ΕΤΠΑ 
o Εξειδικευμένες θεματικά μελέτες για την υποστήριξη της εφαρμογής των μέτρων και των δράσεων από τους 

τελικούς δικαιούχους.   
o Μελέτες εξειδίκευσης των μέτρων ή δράσεων του Ε.Π. και επεξεργασία μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής, και 

διαχείρισης ειδικών δράσεων. 
o Μελέτες για τις επερχόμενες καινοτομίες και τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μ.Μ.Ε. 
o Μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης  και των επιπτώσεων της στην περιφέρεια. 
o Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης 
o Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων. 

3. Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης  
4. Ανταλλαγές εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ή κατά περίπτωση, Εθνικό ή Περιφερειακό 

Επίπεδο που αφορούν στην μεταβίβαση ειδικών γνώσεων που έχουν σχέση με τομείς παρέμβασης του Ταμείου 
και στην ενθάρρυνση συνεργασιών προς επιδίωξη του κοινού στόχου του. 

5. Ενέργειες υποστήριξης για την δυνητική λειτουργία εξειδικευμένου μηχανισμού υποβοήθησης της υλοποίησης 
των δράσεων ιδιωτών 

 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 
(πλήθος) - 15 18 

Δράσεις Δημοσιότητας 
(πλήθος) - 9 18 

Αξιολογήσεις (πλήθος) - - 4 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
   

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 7.1  

          
                               

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
(κωδικός)

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

2000 
 

         

 
2001 

 
 411-412-

413 794.688 794.688 596.016 596.016  198.672 198.672

 
2002 

 
 411-412-

413 1.004.107 1.004.107 753.080 753.080    251.027 251.027     

 
2003 

 
 411-412-

413 939.612 939.612 704.709 704.709    234.903 234.903     

 
2004 

 
 411-412-

413 999.759 999.759 749.819 749.819    249.940 249.940     

 
2005 

 
 411-412-

413 44.807 44.807 44.807 44.807    0 0     

 
2006 

 
 411-412-

413 751.569 751.569 751.569 751.569    0 0     

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  4.534.542 4.534.542 3.600.000 3.600.000    934.542 934.542     
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή που είναι τελικός Δικαιούχος για το μέτρο. 
 
Η συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων στις δαπάνες που εμπίπτουν στο σημείο 2.1 του κανόνα 11 του Καν.448/2004 
δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στα σημεία 2.4 και 2.5 του ανωτέρω κανονισμού. Η Διαχειριστική Αρχή 
διασφαλίζει την παρακολούθηση και τήρηση της υποχρέωσης αυτής. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας γίνονται στη βάση του ΠΔ 4/2000 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810 - 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

7.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
2 ΜΕΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

411 
 

412 
 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-ΘΗΣΗ,  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (85%) 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (15%) 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
           σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 1.825.443  19,54  0,23  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 1.825.443  19,54 19,54 0,23 0,26 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) 1.369.082 75% 14,66 14,66 0,17 0,20 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 456.361 25% 4,89 4,89 0,06 0,07 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0      
Δανεισμός 0      
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα 
των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΕΚΤ  όσον αφορά στην προετοιμασία, στην αξιολόγηση, στη 
διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη δημοσιότητα και πληροφόρηση, στην εφαρμογή και στον έλεγχο.  
 
Οι αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα και αποτελεσματικότητα, και ειδικότερα οι μεταβολές που επήλθαν σε διαχειριστικά 
θέματα  με τους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων (Κ.1260/99) και με την υιοθέτηση του νέου συστήματος 
διοίκησης και διαχείρισης του, δίνουν στο μέτρο της Τεχνικής Βοήθειας  που αφορά τις πράξεις του  ΕΚΤ  ιδιαίτερα 
σημαντικό χαρακτήρα. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για την προώθηση της απασχόλησης και την παροχή ίσων 
ευκαιριών, οι πράξεις της Τεχνικής βοήθειας του ΕΚΤ προκειμένου  να μεγιστοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την 
αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων του Ταμείου εστιάζουν  στις πλέον επιτακτικές ανάγκες και στις πλέον 
αποτελεσματικές δράσεις. 
 
Οι ανάγκες αυτές είναι:   

1. Η εφαρμογή του ανανεωμένου συστήματος διοίκησης και διαχείρισης (Κ. 1260/99, N.2860/2000), 
o για την ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας  
o για  την διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων και της σωστής χρήσης των πόρων. 

2. Η υποστήρίξη του σχεδιασμού, μέσω του οποίου οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές και επιλογές να 
μεταφραστούν σε επιχειρησιακούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις  

3. Η διασφάλιση της προβολής και δημοσιότητας των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που επιδιώκει το Π.Ε.Π. 2000-
2006 στην Κρήτη 

 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Συγκεκριμένα οι  κατηγορίες πράξεων  τεχνικής βοήθειας του ΕΚΤ είναι: 

1. Ενέργειες για την διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ.  
Οι δράσεις αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση, και έλεγχο των πράξεων του 
ΕΚΤ, στη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και σε πράξεις  που 
συμβάλλουν  στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του προγράμματος.  
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Ειδικότερα περιλαμβάνονται:  
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των τελικών δικαιούχων των μέτρων από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες 
o Αξιολογήσεις κατά την διάρκεια (on going),και ενδιάμεσα του προγράμματος. 
o Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση προσωπικού της διαχειριστικής αρχής 

ή των εμπλεκομένων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος. 
 

2. Ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων του ΕΚΤ 
o Εξειδικευμένες θεματικά μελέτες για την υποστήριξη της εφαρμογής των μέτρων και των δράσεων από τους 

τελικούς δικαιούχους. 
o Μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης  και επιπτώσεων στην περιφέρεια. 

 
3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση των δράσεων του ΕΚΤ  

 
4. Ανταλλαγές εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ή κατά περίπτωση, Εθνικό ή Περιφερειακό 

Επίπεδο που αφορούν στην μεταβίβαση ειδικών γνώσεων που έχουν σχέση με τομείς παρέμβασης του Ταμείου 
και στην ενθάρρυνση συνεργασιών προς επιδίωξη του κοινού στόχου του. 

 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Δράσεις ανταλλαγής 
εμπειριών (πλήθος) - - 2 

Δράσεις Δημοσιότητας 
(πλήθος) - 11 15 

Αξιολογήσεις (πλήθος) - 1 2 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

   

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 7.2  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασ

ης 
(κωδικός)

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

2000 
 

          

 
2001 

 
411-412 
413-414 388.067 388.067 291.050 291.050  97.017 97.017

 
2002 

 
411-412 

413 490.332 490.332 367.749 367.749   122.583 122.583     

 
2003 

 
411-412 

413 458.836 458.836 344.127 344.127   114.709 114.709     

 
2004 

 
411-412 

413 488.208 488.208 366.156 366.156   122.052 122.052     

 
2005 

 
411-412 

413 0 0 0 0   0 0     

 
2006 

 
411-412 

413 0 0 0 0   0 0     

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  1.825.443 1.825.443 1.369.082 1.369.082   456.361 456.361     
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή που είναι τελικός Δικαιούχος για το μέτρο. 
 
Η συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων στις δαπάνες που εμπίπτουν στο σημείο 2.1 του κανόνα 11 του Καν.448/2004 
δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στα σημεία 2.4 και 2.5 του ανωτέρω κανονισμού. Η Διαχειριστική Αρχή 
διασφαλίζει την παρακολούθηση και τήρηση της υποχρέωσης αυτής. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας γίνονται στη βάση του ΠΔ 4/2000 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 712002 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

7.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΓΤΠΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
3 ΜΕΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΓΤΠΕ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

413 
411 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (50%) 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (50%) 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
        Σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 179.885  1,93  0,02  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 179.885  1,93 1,93 0,02 0,03 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 140.861 78,31 % 1,51 1,51 0,01 0,02 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 39.024 21,69 % 0,42 0,42 0,01 0,01 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0      
Δανεισμός 0      
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα 
των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΕΓΤΠΕ όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση, στη 
διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη δημοσιότητα και πληροφόρηση, στην εφαρμογή και στον έλεγχο.  
 
• Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Στο πλαίσιο του Μέτρου χρηματοδοτούνται δράσεις που σκοπό έχουν την ορθολογική και αποτελεσματική υλοποίηση των 
δράσεων του ΠΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 

Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 
(πλήθος) - 2 2 

    
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
   

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 7.3  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

 (κωδικός) 

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

2000 
 

        

 
2001 

 
413-411 26.219 26.219 19.664 19.664 6.555 6.555

 
2002 

 
 413-411 33.128 33.128 24.846 24.846  8.282 8.282     

 
2003 

 
 413-411 31.000 31.000 23.250 23.250  7.750 7.750     

 
2004 

 
 413-411 32.984 32.984 24.738 24.738  8.246 8.246     

 
2005 

 
 413-411 32.764 32.764 24.573 24.573  8.191 8.191     

 
2006 

 
413-411 23.790 23.790 23.790 23.790  0 0     

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  179.885 179.885 140.861 140.861  39.024 39.024     
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε, του Νόμου 2860/00, οι 
διατάξεις εφαρμογής του ΠΕΠ Κρήτης και οι διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή που είναι τελικός Δικαιούχος για το μέτρο. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας γίνονται στη βάση του ΠΔ 4/2000 όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δουκός Μποφώρ 7 
Ηράκλειο – 71001 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-334410, 334420  
Fax : 2810- 305040 
E-mail : kriti@mou.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006 

 
 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 
 

7.4. Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 
 
Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  
 
 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   

 ΚΠΣ 2000-2006 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
4 ΜΕΤΡΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δ’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 

413 
 

ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (100%) 
 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
        Σε ΕΥΡΩ 
  

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗ Δ.Δ. 
ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(%) 
 

   (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. (%)  Σ.Κ. (%) Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 2.801.613  29,99  0,36  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 2.801.613  29,99 29,99 0,36 0,40 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ) 2.169.451 77,44 % 23,22 23,22 0,28 0,31 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 617.226 22,56 % 6,77 6,77 0,08 0,09 
Ιδιωτική Συμμετοχή       
Δανεισμός       
 
 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 διαφοροποιείται σημαντικά το σύστημα διαχείρισης όλων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ.  Σύμφωνα με τα σχέδια των νέων Κανονισμών λειτουργίας των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και το υπό επεξεργασία, από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης της κοινοτικής 
συνδρομής, οι ανάγκες υποστήριξης των νέων μηχανισμών διαχείρισης των Ε.Π. και των φορέων υλοποίησης αναμένεται 
να είναι αυξημένες, προκειμένου να υλοποιηθεί ορθολογικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
καθ' όλη την διάρκεια εφαρμογής του. 
 
Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων και ενεργειών που θα 
περιληφθούν στα Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής περιόδου, καθώς επίσης και η κατάλληλη προετοιμασία των 
φορέων που θα υλοποιήσουν αντίστοιχα έργα αξιοποιώντας την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 
 
Οι προβλεπόμενες αυτές δράσεις θα συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας φορέων που 
θα αποτελέσουν τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους των προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου και 
τους φορείς διαχείρισης, στην έγκαιρη ωρίμανση έργων υποδομής και στην εξειδίκευση της εφαρμογής ειδικών δράσεων 
που συνδέονται με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ. 
 

 Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του στόχου/ ων του και ανάλυση της συνέπειας/ 
συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται. 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου προβλέπεται η εκπόνηση: 
• τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων υποδομής, που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής υποδομής, 
 
Οι μελέτες που θα ενταχθούν στο μέτρο θα αφορούν σε έργα στρατηγικής σημασίας που θα συνάδουν με τον αντίστοιχο 
περιφερειακό αναπτυξιακό προγραμματισμό ή με το πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας. 
• μελετών - δράσεων για την βελτίωση υπαρχουσών δομών Τελικών Δικαιούχων και την δημιουργία - ωρίμανση νέων 

δομών διαχείρισης, υλοποίησης και υποστήριξης (προετοιμασία, τυποποίηση,  πιλοτική λειτουργία, πιστοποίηση, 
συνένωση φορέων κλπ). Οι δράσεις αυτές αφορούν ενδεικτικά : μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες οργανωτικού 
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χαρακτήρα και τυποποίησης λειτουργιών, πιλοτική λειτουργία, ενέργειες πιστοποίησης, προμήθεια αναγκαίου 
εξοπλισμού και δαπάνες για την έναρξη και πρώτη φάση λειτουργίας τους κλπ.), 

• μελετών εξειδίκευσης της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε 
τρεις γενικές ενότητες στόχων: 

 Δημιουργία ενός ελκυστικότερου περιβάλλοντος για επενδύσεις και εργασία. 
 Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της γνώσης και των καινοτομιών. 
 Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας ενισχύοντας  την κοινωνική συνοχή 

 
 Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου 

του Μέτρου. 
 
Η υλοποίηση του Μέτρου θα εξυπηρετήσει τις ακόλουθες προτεραιότητες :  
 Η έγκαιρη προετοιμασία των έργων υποδομής στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς) καθίσταται πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο 
πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών έργων υποδομής που είναι συμβατά με τις 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για τον τομέα ή την  περιφέρεια, όπως αυτές εξειδικεύονται ανάλογα με το στάδιο 
κατάρτισης του ΕΣΠΑ και παράλληλα με την πρόοδο εκπόνησης αντίστοιχων μελετών στρατηγικού χαρακτήρα. 
Ειδικότερα για τα Περιφερειακά Προγράμματα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η προετοιμασία έργων 
περιβαλλοντικής υποδομής για την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές οδηγίες. 

 Η έγκαιρη προετοιμασία των δομών υλοποίησης και διαχείρισης των Προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής 
περιόδου, αποτελεί παράγοντα  κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης και 
αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων Προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία που 
αναδείχθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο, βάσει ειδικότερων προσεγγίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ 
παράλληλα θα εξειδικευτούν οι απαιτήσεις που τίθενται από το νέο Κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις ανωτέρω δομές. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
αποτυπωθούν σε ενιαίες κατευθύνσεις και προδιαγραφές για την εκπόνηση στη συνέχεια ειδικότερων κατά 
περίπτωση μελετών και δράσεων. 

 
Ενόψει της προετοιμασίας σχεδιασμού των Προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου και σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2005, οι πολιτικές και δράσεις για τη συνοχή θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται 
αναγκαίο να εξειδικευτούν έγκαιρα οι δράσεις εκείνες, που στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των στόχων της συνοχής, 
συνεισφέρουν και υποστηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ. 
 

 Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις. 
 
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων : 
1. Τεχνικές μελέτες για την ωρίμανση έργων υποδομής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση έργων 

περιβαλλοντικής υποδομής. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η εκπόνηση τεχνικών μελετών σε αντικείμενα που αφορούν στην ωρίμανση έργων 
υποδομής, που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής υποδομής. 

 
2. Μελέτες - δράσεις για τη βελτίωση υπαρχουσών δομών Τελικών Δικαιούχων και την δημιουργία - ωρίμανση 

νέων δομών.  
 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η εκπόνηση μελετών - δράσεων για την βελτίωση υπαρχουσών δομών Τελικών 
Δικαιούχων και την δημιουργία - ωρίμανση νέων δομών διαχείρισης, υλοποίησης και δομών υποστήριξης 
(προετοιμασία, τυποποίηση, πιστοποίηση, συνένωση φορέων). Οι δράσεις αυτές αφορούν ενδεικτικά : μελέτες και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες οργανωτικού χαρακτήρα και τυποποίησης λειτουργιών, πιλοτική λειτουργία, ενέργειες 
πιστοποίησης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και δαπάνες για την έναρξη και πρώτη φάση λειτουργίας τους κλπ. 

 
Οι μελέτες και οι δράσεις για την προετοιμασία των δομών υλοποίησης και διαχείρισης  των Προγραμμάτων της Δ΄ 
Προγραμματικής περιόδου, θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ενιαίες κατευθύνσεις και προδιαγραφές που θα 
βασίζονται στην αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και στις απαιτήσεις του νέου Κανονιστικού πλαισίου 
διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων. 
 

3. Μελέτες εξειδίκευσης της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ 
 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η εκπόνηση μελετών εξειδίκευσης και εφαρμογής των δράσεων που εξυπηρετούν 
τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ.  

 
 Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε τρεις γενικές ενότητες στόχων: 

 Δημιουργία ενός ελκυστικότερου περιβάλλοντος για επενδύσεις και εργασία. 
 Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της γνώσης και των καινοτομιών. 
 Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας ενισχύοντας  την κοινωνική συνοχή. 

 
Για κάθε Περιφέρεια θα γίνει μια μελέτη για την περιφερειακή προσαρμογή και εξειδίκευση των δράσεων της 
στρατηγικής για τη Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της υπάρχουσας 
κατάστασης, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας και τις αντίστοιχες τομεακές αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις, λαμβάνοντας επίσης μέριμνα για τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας στις επί μέρους ενέργειες.  
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Όσον αφορά στις τομεακές πολιτικές, όπου κριθεί αναγκαίο, θα προσδιοριστούν οι μελέτες που απαιτούνται για την 
εξειδίκευση των δράσεων της στρατηγικής για τη Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση 
της υπάρχουσας κατάστασης, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του τομέα και τις αντίστοιχες τομεακές αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις λαμβάνοντας επίσης μέριμνα για τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας στις επί μέρους ενέργειες.  
 
 

 Ύψος Ενίσχυσης  
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100 % του επιλέξιμου κόστους 
 
 

 Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης(εκροών) - Αναμενόμενα αποτελέσματα - 
Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ)-Καθορισμός Δεικτών Επίδοσης για 2003 
(δεν αφορά υποχρεωτικά όλα τα Μέτρα και περιλαμβάνει κυρίως δείκτες εκροών -πραγματοποίησης και 
όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)  

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 
(πλήθος) - - 3 

    
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
   

    
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
       ΜΕΤΡΟ 7.4  

          
                              

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε ευρώ) 

Δ η μ ό σ ι ο ς   Τ ο μ έ α ς 

Κοινοτική συμμετοχή  Συμμετοχή  του κράτους  
Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη 

Ιδιώτες Ταμείο  
Συνοχής Έτος 

Πεδίο 
παρέμβασης

  
(κωδικός) 

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

2000 
 

        

 
2001 

 
413 0 0 0 0 0 0

 
2002 

 
413 0 0 0 0  0 0     

 
2003 

 
413 0 0 0 0  0 0     

 
2004 

 
413 0 0 0 0  0 0     

 
2005 

 
413 2.483.843 2.483.843 1.851.681 1.851.681  632.162 632.162     

 
2006 

 
413 317.770 317.770 317.770 317.770  0 0     

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
413 2.801.613 2.801.613 2.169.451 2.169.451  632.162 632.162     
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Δ.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 Το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη ανάθεση μελετών τεχνικών έργων είναι ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

 
 Για τις υπόλοιπες μελέτες το Π.Δ. 4/2002 (με την προϋπόθεση η προτεινόμενη μελέτη να έχει προηγουμένως 

προταθεί και να έχει εγκριθεί στο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης ), καθώς επίσης και η ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από το Π.Δ. 4/2002. 

 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι των πράξεων του Μέτρου ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης ορίζονται τα 
Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, οι Περιφέρειες, οι Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού και οι Ε.Υ.Δ. των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων.  
 
 
Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Το μέτρο δεν αφορά Κρατικές Ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ.1 της Συνθήκης 
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33..    ΣΣυυννοολλιικκόόςς  ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ σε EURO
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφερειακή Τοπική Λοιπές
1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10+11 8 9 10 11

1 56.678.943 44.618.993 44.618.993 0 0 0 12.059.950 12.059.950 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 7.118.482 5.338.862 5.338.862 0 0 0 1.779.620 1.779.620 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 7.118.482 5.338.862 5.338.862 1.779.620 1.779.620
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 8.994.375 6.745.781 6.745.781 0 0 0 2.248.594 2.248.594 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 8.994.375 6.745.781 6.745.781 2.248.594 2.248.594
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 8.416.637 6.312.477 6.312.477 0 0 0 2.104.160 2.104.160 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 8.416.637 6.312.477 6.312.477 2.104.160 2.104.160
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 12.178.085 9.133.564 9.133.564 0 0 0 3.044.521 3.044.521 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.178.085 9.133.564 9.133.564 3.044.521 3.044.521
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 11.532.221 8.649.166 8.649.166 0 0 0 2.883.055 2.883.055 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 11.532.221 8.649.166 8.649.166 2.883.055 2.883.055
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 8.439.143 8.439.143 8.439.143 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 8.439.143 8.439.143 8.439.143 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / 
ΕΤΟΣ

Δημόσια Δαπάνη

Σύνολο Δημόσιας 
Δαπάνης

Κοινοτική συμμετοχή Εθνική Δημόσια Δαπάνη
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2 262.762.769 207.045.357 207.045.357 0 0 0 55.717.412 55.717.412 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 29.483.337 22.112.503 22.112.503 0 0 0 7.370.834 7.370.834 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 29.483.337 22.112.503 22.112.503 7.370.834 7.370.834
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 37.051.165 27.788.374 27.788.374 0 0 0 9.262.791 9.262.791 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 37.051.165 27.788.374 27.788.374 9.262.791 9.262.791
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 34.272.236 25.704.176 25.704.176 0 0 0 8.568.060 8.568.060 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 34.272.236 25.704.176 25.704.176 8.568.060 8.568.060
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 45.525.395 34.144.047 34.144.047 0 0 0 11.381.348 11.381.348 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 45.525.395 34.144.047 34.144.047 11.381.348 11.381.348
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 76.537.513 57.403.134 57.403.134 0 0 0 19.134.379 19.134.379 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 76.537.513 57.403.134 57.403.134 19.134.379 19.134.379
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 39.893.123 39.893.123 39.893.123 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 39.893.123 39.893.123 39.893.123 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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3 26.523.992 20.748.000 20.748.000 0 0 0 5.775.992 5.775.992 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 3.954.591 2.965.942 2.965.942 0 0 0 988.649 988.649 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 3.954.591 2.965.942 2.965.942 988.649 988.649
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 4.996.720 3.747.540 3.747.540 0 0 0 1.249.180 1.249.180 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.996.720 3.747.540 3.747.540 1.249.180 1.249.180
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 4.675.762 3.506.822 3.506.822 0 0 0 1.168.940 1.168.940 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.675.762 3.506.822 3.506.822 1.168.940 1.168.940
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 4.755.077 3.566.308 3.566.308 0 0 0 1.188.769 1.188.769 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.755.077 3.566.308 3.566.308 1.188.769 1.188.769
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 4.721.818 3.541.364 3.541.364 0 0 0 1.180.454 1.180.454 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.721.818 3.541.364 3.541.364 1.180.454 1.180.454
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 3.420.024 3.420.024 3.420.024 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 3.420.024 3.420.024 3.420.024 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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4 92.951.166 72.554.262 67.775.114 4.779.148 0 0 20.396.904 20.396.904 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 13.333.336 10.000.002 9.197.267 802.735 0 0 3.333.334 3.333.334 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.263.023 9.197.267 9.197.267 3.065.756 3.065.756
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.070.313 802.735 802.735 267.578 267.578
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 16.846.997 12.635.247 11.620.972 1.014.275 0 0 4.211.750 4.211.750 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 15.494.629 11.620.972 11.620.972 3.873.657 3.873.657
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.352.368 1.014.275 1.014.275 338.093 338.093
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 15.764.855 11.823.641 10.874.517 949.124 0 0 3.941.214 3.941.214 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 14.499.356 10.874.517 10.874.517 3.624.839 3.624.839
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.265.499 949.124 949.124 316.375 316.375
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 16.990.255 12.742.691 11.732.809 1.009.882 0 0 4.247.564 4.247.564 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 15.643.746 11.732.809 11.732.809 3.910.937 3.910.937
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.346.509 1.009.882 1.009.882 336.627 336.627
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 18.652.171 13.989.129 12.985.997 1.003.132 0 0 4.663.042 4.663.042 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 17.314.662 12.985.997 12.985.997 4.328.665 4.328.665
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.337.509 1.003.132 1.003.132 334.377 334.377
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 11.363.552 11.363.552 11.363.552 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 11.363.552 11.363.552 11.363.552 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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5 189.017.851 146.650.416 51.575.257 3.375.002 91.700.157 0 42.367.435 42.367.435 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 26.326.245 19.744.683 7.147.555 471.150 12.125.978 0 6.581.562 6.581.562 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 9.530.074 7.147.555 7.147.555 2.382.519 2.382.519
Σύνολο για το ΕΚΤ 628.200 471.150 471.150 157.050 157.050
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 16.167.971 12.125.978 12.125.978 4.041.993 4.041.993
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 33.261.324 24.945.993 9.031.111 595.310 15.319.572 0 8.315.331 8.315.331 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.041.481 9.031.111 9.031.111 3.010.370 3.010.370
Σύνολο για το ΕΚΤ 793.747 595.310 595.310 198.437 198.437
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 20.426.096 15.319.572 15.319.572 5.106.524 5.106.524
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 31.474.777 23.606.082 8.451.012 557.071 14.597.999 0 7.868.695 7.868.695 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 11.268.017 8.451.012 8.451.012 2.817.005 2.817.005
Σύνολο για το ΕΚΤ 742.761 557.071 557.071 185.690 185.690
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 19.463.999 14.597.999 14.597.999 4.866.000 4.866.000
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 35.973.261 26.372.454 9.110.253 592.731 16.669.470 0 9.600.807 9.600.807 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.063.670 9.110.253 9.110.253 2.953.417 2.953.417
Σύνολο για το ΕΚΤ 790.308 592.731 592.731 197.577 197.577
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.119.283 16.669.470 16.669.470 6.449.813 6.449.813
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 36.667.051 26.666.011 9.230.476 588.769 16.846.766 0 10.001.040 10.001.040 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.223.968 9.230.476 9.230.476 2.993.492 2.993.492
Σύνολο για το ΕΚΤ 785.025 588.769 588.769 196.256 196.256
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.658.058 16.846.766 16.846.766 6.811.292 6.811.292
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 25.315.193 25.315.193 8.604.850 569.971 16.140.372 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 8.604.850 8.604.850 8.604.850 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 569.971 569.971 569.971 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 16.140.372 16.140.372 16.140.372 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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6 58.746.294 46.020.239 0 46.020.239 0 0 12.726.055 12.726.055 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 5.621.417 4.216.063 0 4.216.063 0 0 1.405.354 1.405.354 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 5.621.417 4.216.063 4.216.063 1.405.354 1.405.354
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 7.326.357 5.494.768 0 5.494.768 0 0 1.831.589 1.831.589 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 7.326.357 5.494.768 5.494.768 1.831.589 1.831.589
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 6.888.043 5.166.032 0 5.166.032 0 0 1.722.011 1.722.011 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 6.888.043 5.166.032 5.166.032 1.722.011 1.722.011
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 10.165.062 7.623.796 0 7.623.796 0 0 2.541.266 2.541.266 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 10.165.062 7.623.796 7.623.796 2.541.266 2.541.266
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 18.191.433 12.965.598 0 12.965.598 0 0 5.225.835 5.225.835 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 18.191.433 12.965.598 12.965.598 5.225.835 5.225.835
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 10.553.982 10.553.982 0 10.553.982 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ 10.553.982 10.553.982 10.553.982 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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7 9.341.483 7.279.394 5.769.451 1.369.082 140.861 0 2.062.089 2.062.089 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 1.208.974 906.730 596.016 291.050 19.664 0 302.244 302.244 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 794.688 596.016 596.016 198.672 198.672
Σύνολο για το ΕΚΤ 388.067 291.050 291.050 97.017 97.017
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 26.219 19.664 19.664 6.555 6.555
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 1.527.567 1.145.675 753.080 367.749 24.846 0 381.892 381.892 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 1.004.107 753.080 753.080 251.027 251.027
Σύνολο για το ΕΚΤ 490.332 367.749 367.749 122.583 122.583
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 33.128 24.846 24.846 8.282 8.282
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 1.429.448 1.072.086 704.709 344.127 23.250 0 357.362 357.362 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 939.612 704.709 704.709 234.903 234.903
Σύνολο για το ΕΚΤ 458.836 344.127 344.127 114.709 114.709
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 31.000 23.250 23.250 7.750 7.750
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 1.520.951 1.140.713 749.819 366.156 24.738 0 380.238 380.238 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 999.759 749.819 749.819 249.940 249.940
Σύνολο για το ΕΚΤ 488.208 366.156 366.156 122.052 122.052
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 32.984 24.738 24.738 8.246 8.246
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 2.561.414 1.921.061 1.896.488 0 24.573 0 640.353 640.353 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 2.528.650 1.896.488 1.896.488 632.162 632.162
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 32.764 24.573 24.573 8.191 8.191
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 1.093.129 1.093.129 1.069.339 0 23.790 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 1.069.339 1.069.339 1.069.339 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.790 23.790 23.790 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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ΣΥΝΟΛΟ 696.022.498 544.916.661 397.532.172 55.543.471 91.841.018 0 151.105.837 151.105.837 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 505.612.887 397.532.172 397.532.172 108.080.715 108.080.715
Σύνολο για το ΕΚΤ 71.253.947 55.543.471 55.543.471 15.710.476 15.710.476
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 119.155.664 91.841.018 91.841.018 27.314.646 27.314.646
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

ΕΤΗ
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 87.046.382 65.284.785 47.358.145 5.780.998 12.145.642 0 21.761.597 21.761.597 0 0 0
2002 110.004.505 82.503.378 59.686.858 7.472.102 15.344.418 0 27.501.127 27.501.127 0 0 0
2003 102.921.758 77.191.316 55.553.713 7.016.354 14.621.249 0 25.730.442 25.730.442 0 0 0
2004 127.108.086 94.723.573 68.436.800 9.592.565 16.694.208 0 32.384.513 32.384.513 0 0 0
2005 168.863.621 125.135.463 93.706.625 14.557.499 16.871.339 0 43.728.158 43.728.158 0 0 0
2006 100.078.146 100.078.146 72.790.031 11.123.953 16.164.162 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 696.022.498 544.916.661 397.532.172 55.543.471 91.841.018 0 0 151.105.837 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2001 87.046.382 65.284.785 47.358.145 5.780.998 12.145.642 0 0 21.761.597 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 63.144.195 47.358.145 47.358.145 15.786.050
Σύνολο για το ΕΚΤ 7.707.997 5.780.998 5.780.998 1.926.999
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 16.194.190 12.145.642 12.145.642 4.048.548
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2002 110.004.505 82.503.378 59.686.858 7.472.102 15.344.418 0 0 27.501.127 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 79.582.477 59.686.858 59.686.858 19.895.619
Σύνολο για το ΕΚΤ 9.962.804 7.472.102 7.472.102 2.490.702
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 20.459.224 15.344.418 15.344.418 5.114.806
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2003 102.921.758 77.191.316 55.553.713 7.016.354 14.621.249 0 0 25.730.442 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 74.071.620 55.553.713 55.553.713 18.517.907
Σύνολο για το ΕΚΤ 9.355.139 7.016.354 7.016.354 2.338.785
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 19.494.999 14.621.249 14.621.249 4.873.750
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2004 127.108.086 94.723.573 68.436.800 9.592.565 16.694.208 0 0 32.384.513 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 91.165.732 68.436.800 68.436.800 22.728.932
Σύνολο για το ΕΚΤ 12.790.087 9.592.565 9.592.565 3.197.522
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.152.267 16.694.208 16.694.208 6.458.059
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2005 168.863.621 125.135.463 93.706.625 14.557.499 16.871.339 0 0 43.728.158 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 124.858.832 93.706.625 93.706.625 31.152.207
Σύνολο για το ΕΚΤ 20.313.967 14.557.499 14.557.499 5.756.468
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.690.822 16.871.339 16.871.339 6.819.483
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
2006 100.078.146 100.078.146 72.790.031 11.123.953 16.164.162 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 72.790.031 72.790.031 72.790.031 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 11.123.953 11.123.953 11.123.953 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 16.164.162 16.164.162 16.164.162 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
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σε EURO
ΤΙΤΛΟΣ:

1=2+3 2 3 4 5 6 7
1 105.458.943 56.678.943 48.780.000 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2001 13.633.614 7.118.482 6.515.132 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 13.633.614 7.118.482 6.515.132 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2002 17.598.486 8.994.375 8.604.111 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 17.598.486 8.994.375 8.604.111 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2003 16.259.506 8.416.637 7.842.869 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 16.259.506 8.416.637 7.842.869 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2004 21.840.303 12.178.085 9.662.218 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 21.840.303 12.178.085 9.662.218 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2005 20.571.912 11.532.221 9.039.691 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 20.571.912 11.532.221 9.039.691 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2006 15.555.122 8.439.143 7.115.979 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 15.555.122 8.439.143 7.115.979 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0

ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Ε.Τ.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ

Σύνολο  Δημόσιας 
Δαπάνης

Έσοδα Ταμείο Συνοχής
Άλλα Χρηματοδοτικά 

Μέσα
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / 

ΕΤΟΣ
Συνολικό κόστος Ιδιωτική Συμμετοχή
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2 262.762.769 262.762.769 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2001 29.483.337 29.483.337 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 29.483.337 29.483.337 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2002 37.051.165 37.051.165 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 37.051.165 37.051.165 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2003 34.272.236 34.272.236 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 34.272.236 34.272.236 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2004 45.525.395 45.525.395 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 45.525.395 45.525.395 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2005 76.537.513 76.537.513 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 76.537.513 76.537.513 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2006 39.893.123 39.893.123 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 39.893.123 39.893.123 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
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3 26.523.992 26.523.992 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2001 3.954.591 3.954.591 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 3.954.591 3.954.591 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2002 4.996.720 4.996.720 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.996.720 4.996.720 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2003 4.675.762 4.675.762 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.675.762 4.675.762 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2004 4.755.077 4.755.077 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.755.077 4.755.077 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2005 4.721.818 4.721.818 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 4.721.818 4.721.818 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2006 3.420.024 3.420.024 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 3.420.024 3.420.024 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
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4 101.231.166 92.951.166 8.280.000 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2001 13.333.336 13.333.336 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.263.023 12.263.023 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.070.313 1.070.313 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2002 16.846.997 16.846.997 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 15.494.629 15.494.629 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.352.368 1.352.368 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2003 15.764.855 15.764.855 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 14.499.356 14.499.356 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.265.499 1.265.499 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2004 20.240.255 16.990.255 3.250.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 18.893.746 15.643.746 3.250.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.346.509 1.346.509 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2005 21.902.171 18.652.171 3.250.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 20.564.662 17.314.662 3.250.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 1.337.509 1.337.509 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2006 13.143.552 11.363.552 1.780.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 13.143.552 11.363.552 1.780.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
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5 224.910.564 189.017.851 35.892.713 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2001 30.626.065 26.326.245 4.299.820 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 9.925.561 9.530.074 395.487 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 628.200 628.200 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 20.072.304 16.167.971 3.904.333 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2002 38.791.211 33.261.324 5.529.887 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.567.796 12.041.481 526.315 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 793.747 793.747 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 25.429.668 20.426.096 5.003.572 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2003 36.639.244 31.474.777 5.164.467 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 11.745.604 11.268.017 477.587 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 742.761 742.761 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 24.150.879 19.463.999 4.686.880 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2004 43.326.854 35.973.261 7.353.593 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.541.257 12.063.670 477.587 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 790.308 790.308 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 29.995.289 23.119.283 6.876.006 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2005 44.281.973 36.667.051 7.614.922 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 12.686.992 12.223.968 463.024 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 785.025 785.025 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 30.809.956 23.658.058 7.151.898 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
2006 31.245.217 25.315.193 5.930.024 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 8.604.850 8.604.850 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 569.971 569.971 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 22.070.396 16.140.372 5.930.024 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0
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6 58.746.294 58.746.294 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0
2001 5.621.417 5.621.417 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 5.621.417 5.621.417 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2002 7.326.357 7.326.357 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 7.326.357 7.326.357 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2003 6.888.043 6.888.043 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 6.888.043 6.888.043 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2004 10.165.062 10.165.062 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 10.165.062 10.165.062 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2005 18.191.433 18.191.433 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 18.191.433 18.191.433 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2006 10.553.982 10.553.982 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 10.553.982 10.553.982 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
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7 9.341.483 9.341.483 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0
2001 1.208.974 1.208.974 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 794.688 794.688 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 388.067 388.067 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 26.219 26.219 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2002 1.527.567 1.527.567 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 1.004.107 1.004.107 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 490.332 490.332 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 33.128 33.128 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2003 1.429.448 1.429.448 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 939.612 939.612 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 458.836 458.836 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 31.000 31.000 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2004 1.520.951 1.520.951 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 999.759 999.759 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 488.208 488.208 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 32.984 32.984 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2005 2.561.414 2.561.414 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 2.528.650 2.528.650 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 32.764 32.764 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
2006 1.093.129 1.093.129 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 1.069.339 1.069.339 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 23.790 23.790 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0
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ΣΥΝΟΛΟ 788.975.211 696.022.498 92.952.713 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 565.012.887 505.612.887 59.400.000 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 71.253.947 71.253.947 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 152.708.377 119.155.664 33.552.713 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0

ΕΤΗ
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 97.861.334 87.046.382 10.814.952 0 0 0 0
2002 124.138.503 110.004.505 14.133.998 0 0 0 0
2003 115.929.094 102.921.758 13.007.336 0 0 0 0
2004 147.373.897 127.108.086 20.265.811 0 0 0 0
2005 188.768.234 168.863.621 19.904.613 0 0 0 0
2006 114.904.149 100.078.146 14.826.003 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 788.975.211 696.022.498 92.952.713 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2001 97.861.334 87.046.382 10.814.952 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 70.054.814 63.144.195 6.910.619 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 7.707.997 7.707.997 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 20.098.523 16.194.190 3.904.333 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2002 124.138.503 110.004.505 14.133.998 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 88.712.903 79.582.477 9.130.426 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 9.962.804 9.962.804 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 25.462.796 20.459.224 5.003.572 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2003 115.929.094 102.921.758 13.007.336 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 82.392.076 74.071.620 8.320.456 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 9.355.139 9.355.139 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 24.181.879 19.494.999 4.686.880 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2004 147.373.897 127.108.086 20.265.811 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 104.555.537 91.165.732 13.389.805 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 12.790.087 12.790.087 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 30.028.273 23.152.267 6.876.006 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2005 188.768.234 168.863.621 19.904.613 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 137.611.547 124.858.832 12.752.715 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 20.313.967 20.313.967 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 30.842.720 23.690.822 7.151.898 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
2006 114.904.149 100.078.146 14.826.003 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΤΠΑ 81.686.010 72.790.031 8.895.979 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΚΤ 11.123.953 11.123.953 0 0 0 0 0
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ-Π 22.094.186 16.164.162 5.930.024 0 0 0 0
Σύνολο για το ΧΜΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
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44..    ΔΔεείίκκττεεςς  ΕΕππίίδδοοσσηηςς    
((ΑΑνναακκεεφφααλλααιιωωττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς))  
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  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ    ((ΕΕΚΚΡΡΟΟΩΩΝΝ))  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠ..ΕΕ..ΠΠ..  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΑΑ//ΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΜΜΟΟΝΝ

ΑΑΔΔΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΣΣ  

22000066  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  
ΔΔ..ΔΔ..  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥ    

%%  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΔΔ..ΔΔ    
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ    1133..449977..999955  33,,1122  

11  ΥΥπποοδδοομμέέςς  ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς  
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκώώνν  

κκέέννττρρωωνν  
ΤΤμμ  33000000    

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
  1133..449977..999955  11,,9988  

11..  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΩΩΣΣ  
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΠΠΟΟΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΝΝΑΑ  

ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ,,  ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΣΣΗΗ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

44  
ΥΥφφιισσττάάμμεεννεεςς  κκλλίίννεεςς  πποουυ  

εεκκσσυυγγχχρροοννίίζζοοννττααιι  ΑΑρρ..  55000000    

ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΩΩΝΝ,,  
ΥΥΓΓΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΡΡΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ,,  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  
ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΥΥΔΔΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

  2200..880011..000033  33,,0055  

ΔΔηημμιιοουυρργγοούύμμεεννοοιι  ΣΣττααθθμμοοίί  
ΒΒιιοολλοογγιικκοούύ  ΚΚααθθααρριισσμμοούύ  ΑΑρρ..  55    

11  

ΜΜήήκκοοςς  ννέέωωνν  δδιικκττύύωωνν  
ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  χχλλμμ  4400    

ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    117733..559999..447733  2255,,4499  

ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ((ννέέαα))  χχλλμμ  1188    

ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ((ββεελλττίίωωσσηη))  χχλλμμ  33    
22  

ΕΕππααρρχχιιαακκήή  ΟΟδδόόςς  ((ννέέαα))  χχλλμμ  6600    

ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
  3333..332288..999999  44,,8899  

22..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΕΕΝΝΔΔΟΟΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΑΑΝΝΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

33  

ΑΑίίθθοουυσσεεςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ννέέεεςς  ΑΑρρ..  115500    

ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  

  5555..001144..000077  88,,0088  

ΜΜήήκκοοςς  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς    χχλλμμ    2200    

44..  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΑΑ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ  

22  

ΜΜήήκκοοςς  αασσττιικκώώνν  δδρρόόμμωωνν  μμοουυ  
ααννααββααθθμμίίζζοοννττααιι  χχλλμμ    1100    

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΗΗΣΣ  ––  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  
  7722..335544..000011  1100,,6644  

11  

ΌΌγγκκοοςς  φφρρααγγμμάάττωωνν  ((χχιιλλ  μμ33))  χχιιλλ  μμ33  33..666600    

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  

ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  
  1188..337733..779944  22,,7700  

55..  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  
ΟΟΡΡΕΕΙΙΝΝΩΩΝΝ,,  

ΜΜΕΕΙΙΟΟΝΝΕΕΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΩΩΝΝ  
44  

ΕΕππεεννδδυυττιικκάά  ΣΣχχέέδδιιαα  ((ππλλήήθθοοςς))  ααρρ..  223300    

11  
ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΩΩΝΝ  

ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  
  1188..999999..999966  22,,7799  66..  ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  --  
ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΙΙΣΣΩΩΝΝ  

ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ    ΠΠλλήήθθοοςς  δδοομμώώνν  πποουυ  

δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι  ααρρ..  9900    
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55..  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  ––  ΔΔηημμοοσσιιόόττηητταα  
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
1. Εισαγωγή 
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ανάδειξη του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 είναι ευθύνη 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης. Πραγματοποιείται  σε συνεργασία με την 
Διαχειριστική Αρχή του Γ΄ Κ.Π.Σ. και την Ε.Ε. η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που  λαμβάνονται. 
 
Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 και 
την υλοποίησή τους είναι: 

• Ο Κανονισμός 1260/99 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και ιδιαίτερα το άρθρο 46 
• Ο Κανονισμός 1159/2000 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L130 της 31/5/2000) 
• Ο Νόμος 2860/00 για την Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
• Οι διατάξεις εφαρμογής του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης προχώρησε σε διακύρηξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου 
Δημοσιότητας. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αντικείμενο του είναι η επικοινωνία του ΠΕΠ στο κοινό του 
Στόχου Β’ αφού η πληροφόρηση του κοινού του Στόχου Α’  καλύπτεται από τις δράσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΠΕΠ. 
 
2. Στόχοι και στοχοθετούμενο κοινό 
Σύμφωνα με τον Καν. 1159/00, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας του Προγράμματος, εξειδικεύοντας στο περιεχόμενο και τις επικοινωνιακές ανάγκες του Προγράμματος 
τους κάτωθι στόχους: 
 
ΣΤΟΧΟΣ Α Πληροφόρηση, σχετικά με τις δυνατότητες που συνεπάγεται η από κοινού παρέμβαση της 

Ε.Ε. και των Ελληνικών Αρχών για την εξασφάλιση της διαφάνειας της υλοποίησης του 
Π.Ε.Π., των: 
o Δυνητικών τελικών δικαιούχων καθώς και των αποδεκτών των  δράσεων του 

Προγράμματος 
o Των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα περιφερειακών, τοπικών καθώς και λοιπών 

δημόσιων αρχών 
o Των σχετιζόμενων με το Πρόγραμμα οικονομικών κύκλων και επαγγελματικών 

οργανώσεων 
o Των σχετιζομένων με το Πρόγραμμα οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των μη 

κυβερνητικών οργανισμών (ιδιαίτερα των σχετιζομένων με την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος) 

o Των παραγόντων και φορέων πράξεων του Ε.Π. 
 

ΣΤΟΧΟΣ Β     Πληροφόρηση της Κοινής Γνώμης σχετικά με το ρόλο της Ε.Ε. και των Ελληνικών Αρχών 
σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. 

 
Σχετικά και με τους δύο στόχους λαμβάνεται  ιδιαίτερη μέριμνα: 

 Για την ένταξη των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο γενικό σχεδιασμό της επικοινωνίας του Κ.Π.Σ. 
2000-2006. Ακολουθούνται  οι ενιαίες αρχές που έχουν τεθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. για την 
επίτευξη της ομοιογένειας, συνοχής και συνέργιας με  τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Κ.Π.Σ. 
2000-2006 και την απαραίτητη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό.  

 Για την ενημέρωση ειδικότερων ομάδων του πληθυσμού, όπως νέοι, μαθητές, επαγγελματικές ομάδες κλπ., 
όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα στα μέτρα του Π.Ε.Π. Κρήτης. 

 
Με βάση τα παραπάνω το στοχοθετούμενο κοινό ενδεικτικά περιλαμβάνεται στον παρακάτω κατάλογο : 

 Φορείς υλοποίησης των έργων που κατά περίπτωση ταυτίζονται με το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία – 
Περιφέρειες) Ν.Π.Δ.Δ., τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ΟΤΑ, 
τα ΝΠΙΔ όλων των προηγούμενων φορέων, τους ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

 Μη κυβερνητικές Οργανώσεις ιδίως οργανώσεις προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
οργανώσεις που δρούν για την βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και οργανώσεις για άτομα που βρίσκονται 
σε επίπεδο αποκλεισμού (άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) 

 Τελικοί Αποδέκτες των έργων/δράσεων  δηλαδή ανάδοχοι-εργολάβοι 
 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 Άτομα που επωφελούνται από την υλοποίηση των έργων ή δράσεων (τοπικός πληθυσμός) 
 Οργανισμοί ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμοί 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Κέντρα) 

 Παραγωγικοί φορείς και Επαγγελματικές Οργανώσεις 
 Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (Επιμελητήρια, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΣΕΕ) 
 Δημόσιες Αρχές του Κράτους, Περιφέρειας, Νομαρχίας 
 Επισκέπτες της Περιφέρειας και μόνιμοι αλλόγλωσσοι κάτοικοι 
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3. Περιεχόμενο και στρατηγική των δράσεων 
 
3.1  Περιεχόμενο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας 
Οι πληροφορίες που διαχέονται αφορούν : 

 Στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τους στρατηγικούς στόχους και τους άξονες προτεραιότητας 
του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 

 Στην χρηματοδοτική διάρθρωση των παρεμβάσεων του Προγράμματος 
 Στις διαδικασίες κατάρτισης του Π.Ε.Π. 
 Στην αποστολή των Διαρθρωτικών Ταμείων και τη συμβολή τους στο Πρόγραμμα 
 Στους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 
 Στην περιγραφή των μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των πράξεων 
 Στους υπευθύνους των παρεμβάσεων σε εθνικό, περιφερειακό  και τοπικό επίπεδο 
 Στις διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης και παρακολούθησης των πράξεων  
 Στους μηχανισμούς αξιολόγησης του Προγράμματος (δείκτες αξιολόγησης, διακριτά τμήματα, διαδικασίες 
κατανομής αποθεματικού επίδοσης κλπ) 

 Στις διαδικασίες υποβολής προτάσεων για την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα και τα κριτήρια επιλογής 
των 

 Σε επιτυχή παραδείγματα υλοποίησης πράξεων ή και παραδείγματα προβλημάτων και εμπλοκών στην 
υλοποίηση, με έμφαση στις διοικητικές είτε κοινωνικές λειτουργίες που συνετέλεσαν στην επιτυχία ή 
αποτυχία 

 Στις εργασίες της Επ.Πα. του Προγράμματος (σύσταση, κανονισμός λειτουργίας, συνεδριάσεις, αποφάσεις 
κλπ) 

 
3.2. Βασικά επικοινωνιακά εργαλεία 
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας του Π.Ε.Π. Κρήτης 1994-1999 καταδεικνύει ότι 
η επιλογή των επικοινωνιακών μέσων υπήρξε εν γένει επιτυχής με το κύριο μειονέκτημα να εντοπίζεται στο περιεχόμενο 
της επικοινωνούμενης πληροφορίας και πιο συγκεκριμένα  στην ελλιπή εξειδίκευσή της.      
 
Για την εξασφάλιση της Πληροφόρησης και της Δημοσιότητας του Ε.Π., η Υπηρεσία Διαχείρισης  χρησιμοποιεί τα 
ακόλουθα επικοινωνιακά εργαλεία προσαρμόζοντας όπου απαιτείται το περιεχόμενο το στοχοθετούμενο κοινό: 
 
3.2.1. Νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (διαδίκτυο )   
Το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθεί με δύο υποκατηγορίες δράσεων :  
 
(Α1) Την αξιοποίηση του ψηφιακού τόπου της Περιφέρειας και τη διασύνδεσή του και διαφήμιση του με άλλους σχετικούς 
κόμβους.  
 
Για το σκοπό αυτό έχει καταχωρηθεί ιδιαίτερη σελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, που θα 
περιλαμβάνει υλικό σχετικό τόσο με τις δράσεις του ΠΕΠ, όσο και με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την 
υλοποίηση του. Η σελίδα διαθέτει ποικίλη θεματολογία πληροφόρησης, οργάνωση των πληροφοριών κατά ειδικό θέμα 
και με «φιλικό προς τον χρήστη» τρόπο, προβλέποντας διακριτά επίπεδα εξειδίκευσης της πληροφορίας, από τις γενικής 
φύσεως πληροφορίες για το ευρύ κοινό μέχρι τις λεπτομερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς τελικούς 
δικαιούχους.  
Παρέχει πληροφόρηση για την σχετιζόμενη με την υλοποίηση του Π.Ε.Π. νομοθεσία, τις ακριβείς διαδικασίες ένταξης των 
διαφορετικών ειδών πράξεων, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα εγκεκριμένα έγγραφα, βοηθήματα και σχετικό υλικό, τις 
προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις κλπ., ενώ διαθέτει συνδέσεις με σχετικούς δικτυακούς τόπους και  βάσεις δεδομένων 
τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό Επίπεδο. 

  
(Α2) Τη συστηματική χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιαίτερα σε σχέση με την συνεχή ενημέρωση του κοινού του 
στόχου Α (τελικοί δικαιούχοι), για τις διοικητικής–διαχειριστικής χρήσεως πληροφορίες και κάθε άλλη πληροφορία που θα 
εκτιμάται ως χρήσιμη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους στο πλαίσιο του προγράμματος.  

 
3.2.2. Έντυπο υλικό  
Η κύρια και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος δράση έντυπης μορφής αναλύεται σε δράσεις όπως : 

 Η ένθεση ειδικών φυλλαδίων στις τοπικές και πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες (τοπική ένθεση) 
 Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων προσαρμοσμένων στο στοχοθετούμενο κοινό 
 Η έκδοση Οδηγών για την υλοποίηση των δράσεων έργων 
 Η έκδοση αφισών (γενικών και θεματικών – τομεακών) 

 
3.2.3. Ραδιόφωνο - Τηλεόραση 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Κρήτης, συμμεριζόμενη πλήρως την διεθνή εμπειρία και τις σχετικές έρευνες και 
αναλύσεις, θεωρεί ότι τα ανωτέρω μέσα προσφέρονται κυρίως για ειδησεογραφικού χαρακτήρα δημοσιότητα και για την 
επικοινωνία-διάχυση συνοπτικών και περιεκτικών βασικών μηνυμάτων με τη μορφή διαφημιστικού μηνύματος. Αντίθετα 
δεν προσφέρονται για εις βάθος ενημέρωση, αφού ακόμη και οι σχετικές ειδικές εκπομπές, κατά συντριπτική πλειοψηφία 
στην πράξη παρεκκλίνουν του αρχικού σκοπού τους με αμφισβητούμενα και πολλές φορές αντίθετα με τον αρχικό στόχο 
αποτελέσματα. Έτσι  οι κύριες σχετικές δράσεις  θα είναι η μέριμνα για ειδησεογραφική κάλυψη των σχετικών 
δραστηριοτήτων και η παραγωγή και μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, με περιεχόμενο που περιγράφεται στα εδάφια 
5.2. Στόχος Β΄, 5.3.  
 



 
  

 242

3.2.4. Σημεία πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με διδακτικά βοηθήματα και υλικό: 
Χρησιμοποιούνται δύο κατηγοριών σημεία πληροφόρησης, τα σημεία που θα παρέχουν συνολική και αυτά που θα 
παρέχουν ειδικότερη –κατά ομάδα στόχο- πληροφόρηση. Ως ενδεικτικά σημεία της πρώτης κατηγορίας αναφέρονται το 
γραφείο πληροφόρησης της Αρχής Διαχείρισης, το γραφείο τεκμηρίωσης της Περιφέρειας Κρήτης, τα γραφεία 
ενημέρωσης των Ν.Α. και Ο.Τ.Α., τα γραφεία ενημέρωσης των Επιμελητηρίων κλπ. 
 
Ως ενδεικτικά σημεία της δεύτερης κατηγορίας αναφέρονται τα κέντρα προώθησης της απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., οι 
οργανισμοί υλοποίησης της ΚΠ Leader, οι αγροτικές ενώσεις, τα γραφεία διασύνδεσης των Πανεπιστημίων κλπ.  
 
3.2.5. Σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις, συνέδρια κλπ 
Προβλέπεται η υλοποίηση σεμιναρίων – συναντήσεων – συνεδρίων προσανατολισμένων κατά κύριο λόγο στις 
στοχοθετούμενες ομάδες του επικοινωνιακού στόχου Α, που θα οργανώνονται και υλοποιούνται με την ευθύνη της Δ.Α. 
 
3.2.6. Ενημερωτικές Πινακίδες 
Λαμβάνεται μέριμνα για τον έλεγχο των τελικών δικαιούχων σχετικά με την υποχρέωση τους για την τοποθέτηση : 

 πινακίδων στα εργοτάξια των έργων (κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων) 

 αναμνηστικών πλακών για έργα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή επί μονίμου βάσεως για τις υποδομές στις 
οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό 

 

4 . Εξειδίκευση των δράσεων ανάλογα με τις ομάδες στόχου 

Κατά την εφαρμογή των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, προβλέπεται η 
εξειδίκευση και προσαρμογή των δράσεων στις διάφορες ομάδες στόχου, σε κάθε ένα από τα διαρθρωτικά Ταμεία που 
συγχρηματοδοτούν τις παρεμβάσεις και στα διάφορα είδη παρεμβάσεων (υποδομές, δράσεις κατάρτισης κλπ) 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δράσεις : 

 για τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ΟΤΑ της Περιφέρειας και για το προσωπικό των Τεχνικών 
Υπηρεσιών των ΟΤΑ, για τους τελικούς δικαιούχους έργων υποδομής αλλά και ενεργειών του τομέα 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, διοργανώνονται ημερίδες (σχετικά με τους Κανονισμούς των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, με τη λειτουργία των Αρχών Διαχείρισης, Πληρωμής και Ελέγχου κλπ) ή και 
εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμιναρία (σχετικά με τα κριτήρια ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα, τις 
υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων, την παρακολούθηση των έργων και άλλα συναφή αντικείμενα) 

 για τις επενδύσεις σε υποδομές έχει ληφθεί μέριμνα για την ενημέρωση των τελικών δικαιούχων σχετικά 
με την υποχρέωση τους για : 

  ---  τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια των έργων 
 --- τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών για έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επί 
                                 μονίμου βάσεως για τις υποδομές στις οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό 
  --- ανάρτηση αφισών στους χώρους τους και λοιπές κατά περίπτωση δράσεις 

 για όλα τα μέτρα, προβλέπονται δράσεις πληροφόρησης των δυνητικών τελικών δικαιούχων, ιδίως δε των 
ΜΜΕ, π.χ. με δημοσιεύσεις στον τύπο, προσκλήσεις σε συσκέψεις και ημερίδες  

 για τα Μέτρα που αφορούν στο πεδίο ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, λειτουργεί κατάλληλο σύστημα 
διάδοσης της πληροφόρησης μέσω ανακοινώσεων ή άρθρων στον Τύπο, ημερίδων και έκδοσης εντύπων 
και αφισών. 

 για τους αποδέκτες των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων του τομέα της κατάρτισης απασχόλησης έχει 
ληφθεί μέριμνα για την : 

 πληροφόρηση τους σχετικά με το ότι συμμετέχουν σε ένα μέτρο το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 ευαισθητοποίηση για το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα 
σχετικά με δράσεις στο τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. 

 για τους τελικούς δικαιούχους έχει ληφθεί μέριμνα σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων τους για την 
δημοσιότητα και πληροφόρηση των δράσεων που εκτελούν 

 για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προβλέπεται η αποστολή σε τακτική βάση 
ενημερωτικών δελτίων τύπου και η πρόσκληση τους σε ημερίδες 

 για τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και για το 
πλατύ κοινό γενικότερα, πραγματοποιείται η σύγκλιση διευρυμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και των οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού, με την παράλληλη εξασφάλιση 
ευρεάις κάλυψης από τα τοπικά ΜΜΕ 

 για το πλατύ κοινό, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στα περιφερειακά μέσα 
ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, οργάνωση ημερίδων 
προσανατολισμένων στο πλατύ κοινό, διοργάνωση ενημερωτικών εκθέσεων, καθώς και δημιουργία 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (σε δύο γλώσσες) 
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 για τους επισκέπτες της Περιφέρειας, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης, όπως διανομή ενημερωτικού 
υλικού σε χώρους συγκέντρωσης των επισκεπτών (λιμάνια, αεροδρόμια, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ), η 
διοργάνωση σχετικών εκθέσεων κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

 για τους νέους προβλέπεται η διανομή και παρουσίαση διδακτικού υλικού και η διοργάνωση 
παρουσιάσεων στα σχολεία 

 
5. Βασικές ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανά επικοινωνιακή φάση 
 
5.1. Ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος 
Σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος η Υπηρεσία Διαχείρισης εφαρμόζει ένα πλέγμα δράσεων που θα υποστηρίζεται 
από την με μέριμνά της παραγωγή ψηφιακού πληροφοριακού υλικού. 
 
Οι βασικές δράσεις που υποστηρίζονται από αυτό το υλικό είναι: 
• Η συνεχής ενημέρωση και εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου της Περιφέρειας.  
• Η συνεχής ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φάξ των στελεχών των φορέων του Στόχου Α. 
• Η έκδοση έντυπου υλικού για: στελέχη των τελικών δικαιούχων, τελικούς αποδέκτες, διανομή στα σημεία 

πληροφόρησης, ημερίδες κλπ 
• Η συνεχής ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φάξ των ειδικών συντακτών των περιφερειακών έντυπων και 

ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. 
 
Δίδεται έμφαση στην ευρεία και συνεχή δημοσιοποίηση της δικτυακής διεύθυνσης του τόπου της Περιφέρειας, των 
τηλεφωνικών αριθμών της Υπηρεσίας.  
 
Εξ αιτίας των διαφορετικών επικοινωνιακών αναγκών στις διάφορες φάσεις εξέλιξης του Προγράμματος η ανωτέρω 
δέσμη επικουρείται και από τις δράσεις που εξειδικεύονται ανά επικοινωνιακή φάση και στόχο στη συνέχεια. Θα 
επιδιωχθεί, κατά το μέγιστο εφικτό βαθμό, η κάθε επικοινωνιακή φάση να αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και 
εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης, ενώ η πληροφορία, τα μηνύματα και η γκάμα των επικοινωνιακών μέσων 
εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν θα εξελίσσονται από απλά κατά την έναρξη της επικοινωνίας, σε 
περισσότερο σύνθετα στη συνέχεια, προσαρμοζόμενα στο εκτιμώμενο επίπεδο γνώσης και δυνατότητας αξιολόγησης – 
αξιοποίησης της πληροφορίας από τους αποδέκτες της.  
 
5.2.  Α΄ επικοινωνιακή φάση 
Η πρώτη φάση επικοινωνίας αφορά τη γενική πληροφόρηση σχετικά με το Ε.Π. και το βασικό του περιεχόμενο 
(Στρατηγική, Προτεραιότητες, αναμενόμενα Αποτελέσματα κλπ) και  τις διαδικασίες που σχεδιάσθηκε και πρόκειται να 
υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, σηματοδοτείται δε με την έγκριση του Ε.Π. από την Ε.Ε. 
 
Στόχος Α΄ 
Έχει επιδιωχθεί η με τον καλύτερο και πληρέστερο δυνατόν τρόπο προετοιμασία και υποστήριξη των τελικών δικαιούχων 
για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία και συνεισφορά τους στην υλοποίηση του Προγράμματος. Οι κύριες 
συμπληρωματικές στις προαναφερόμενες δράσεις, θα είναι: 

• Η ευρεία διανομή σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Ν.Α., των Τ.Ε.Δ.Κ., και των λοιπών 
τελικών δικαιούχων των κειμένων του νέου κανονιστικού πλαισίου των Διαρθρωτικών Ταμείων για την 
προγραμματική περίοδο 2000 - 2006.  

• Η ευρεία διανομή των εγκεκριμένων εγγράφων του Π.Ε.Π.  
• Η ευρεία διανομή μεθοδολογικών εγγράφων εργασίας και εργαλείων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 
• Η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων για την κατά κατηγορίες 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.  
• Η έκδοση και ευρεία διανομή περίληψης του Π.Ε.Π.. σε απλή  γλώσσα, που θα παρέχει βασική γνώση για το 

πρόγραμμα, τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων κλπ. 
 
5.3.  Β΄ Επικοινωνιακή φάση 
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας στόχο έχει την απόκτηση βαθύτερης γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του 
Προγράμματος, την πληροφόρηση για τη δημιουργία ευκαιριών χρηστικής δημοσιότητας, διάδοση και αναλυτική 
πληροφόρηση για το Σ.Π., τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των διαφορετικών ειδών πράξεων, για τους κανόνες 
της νέας προγραμματικής περιόδου, για τη διαχείρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος κλπ. 
 
Στόχος Α΄ 
Κατά τη φάση αυτή και για το στοχοθετημένο κοινό του στόχου Α΄ η Δ.Α. έχει  φροντίσει, συμπληρωματικά με τις δράσεις 
του βασικού πλέγματος δράσεων, ιδίως για: 

• Την έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών 
• Τη συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με τους δυνητικούς και τελικούς 

δικαιούχους και τις ενδιαφερόμενες ομάδες κατά κατηγορία μέτρων, 
• Την αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων πληροφόρησης για την προσέγγιση-προσέλκυση των δυνητικών 

αποδεκτών-ωφελουμένων (σημείο 4 παρ.Καν. 1159/00) 
• Την παρουσίαση παραδειγματικών έργων και «βέλτιστων πρακτικών»  
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Στόχος Β΄ 
Η Κοινή Γνώμη κατά τη φάση αυτή προσεγγίζεται με μεγαλύτερη ποικιλία επικοινωνιακών μέσων, εφόσον αξιοποιούνται, 
συμπληρωματικά με τις δράσεις του βασικού πλέγματος δράσεων, ιδίως: 

• Η δημοσιότητα που δίδεται στο πλαίσιο των εργασιών των Επ.Πα. του Π.Ε.Π. (σημείο 4 παρ. Καν,1159/00)  
• Περιοδικές συνεντεύξεις τύπου  
• Θεματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του τύπου 
• Ενημέρωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Π.Ε.Π. με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σπότς, που  

παραπέμπουν στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας για βαθύτερη ενημέρωση.  
• Επισκέψεις  σε έργα  
• Προβολή μέσω των τοπικών έντυπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. με επιτυχών παραδειγμάτων υλοποίησης 

πράξεων ή και παραδειγμάτων προβλημάτων και εμπλοκών στην υλοποίηση, με έμφαση στις διοικητικές είτε 
κοινωνικές λειτουργίες που συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία 

 

5.4.  Γ΄ Επικοινωνιακή φάση 
 
Κατά την τρίτη φάση επικοινωνίας, που αναφέρεται στο στάδιο πλήρους εξέλιξης του Προγράμματος και που 
παρουσιάζει μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης, συμπληρωματικά με τις δράσεις του βασικού πλέγματος δράσεων, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση ιδίως: 

•  Στην πληροφόρηση και δημοσιότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος, 
ιδιαίτερα με τηλεοπρικά και ραδιοφωνικά σποτς  

•  Στην ενημέρωση για την εξέλιξη του Προγράμματος,  
•  Στην προβολή υλοποιηθέντων έργων, καλών παραδειγμάτων, βέλτιστων πρακτικών κλπ,  
•  Στην οργάνωση εκδηλώσεων,  
•  Σε επισκέψεις έργων, εγκαίνια έργων  

 
Παράλληλα θα συνεχίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος οι δράσεις της Β΄φάσης όπως έχουν περιγραφεί 
ανά στόχο. 
 

Πίνακας ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

  
 

ΣΤΟΧΟΣ  Α 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ  Β 

Εξασφάλιση διαφάνειας απέναντι στους τελικούς και τελικούς 
δικαιούχους και λοιπές ενδιαφερόμενες ομάδες  

(3.2.1. και 6 παρ Καν 1159/00) 
 
 
 

Δημοσιοποίη
ση Ε.Π. 

 
 
Πληροφόρηση 
περιεχομένου 
Σ.Π. (Κριτήρια 
ένταξης κλπ) 

 
 
Πληροφόρ
ηση για την 
εξέλιξη του 

Ε.Π. 

 
Πληροφόρηση 
σχετικά με τη 
διαχείριση-

παρακολούθηση
- αξιολόγηση 

Ε.Π. 

 
 
 
 
 

Ενημέρωση της κοινής γνώμης 
(3.2.2. και 6 παρ. Καν. 

1159/00) 

Α΄ φάση 
επικοινωνίας Χ Χ Χ Χ Χ 

Internet, Τύπος, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις 
κλπ. 

Β΄ φάση 
επικοινωνίας  Χ Χ Χ Χ 

Ενέργειες δημοσιότητας 
και προβολής 
(Τηλεόραση-Τύπος 
ραδιόφωνο), internet, 
αφίσες κλπ 

Γ΄ φάση 
επικοινωνίας  Χ Χ Χ Χ 

Ενέργειες δημοσιότητας 
και προβολής 
(τηλεόραση, τύπος , 
ραδιόφωνο, internet, 
αφίσες, εγκαίνια κλπ) 

 

6. Διοικητικές Υπηρεσίες ή Οργανισμοί υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και 
δημοσιότητας – Κριτήρια αξιολόγησης για την αξιολόγηση των δράσεων  

Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την ευθύνη παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό, σχετικά με τα έργα-δράσεις που 
πραγματοποιούν, με την τοποθέτηση πινακίδων κατά την εκτέλεση των έργων ή αναμνηστικών πλακών κατά την 
λειτουργία των έργων. Το κόστος υλοποίησης της δημοσιότητας των έργων βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Η 
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μεριμνά για την ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για 
δημοσιότητα – πληροφόρηση και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους – μέλους και της ΕΕ, έμφαση δίδεται στην ανταλλαγή στοιχείων 
μεταξύ Υ.Δ. και των υπηρεσιών της Ε.Ε. σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας – πληροφόρησης και η αναζήτηση 
πληροφόρησης σχετικά με παραδείγματα καλών πρακτικών. 

Η αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που επιλέγονται θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, με 
βάση τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου επικοινωνίας και σύμφωνα με ποιοτικούς ή 
ποσοτικούς στόχους που καθορίζονται ανάλογα με τη φύση των ενεργειών (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων σε ενημερωτική 
ημερίδα, κάλυψη από ΜΜΕ, ποσότητα έγγραφου υλικού που παράχθηκε και σχέδιο διάχυσης, πλήθος κοινού και 
φορέων που είναι αποδέκτες της δράσης πληροφόρησης και δημοσιότητας, κ.λ.π.). 
 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης προβαίνει σε περιοδική αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας. Η 
αξιολόγηση αυτή βοηθάει στην περαιτέρω εξειδίκευση των ομάδων στόχου, των δράσεων που απευθύνονται σε κάθε μία 
από αυτές στην ευρύτερη χρήση ορισμένων επικοινωνιακών εργαλείων. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας αναστέλλονται δύο μήνες πριν τη διεξαγωγή των 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι 
υπεύθυνη για την τήρηση του μέτρου αυτού. 
 
Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας επιβεβαιώνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος καθώς και στους διενεργούμενους ελέγχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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66..  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ΑΑννττααλλλλααγγήή  δδεεδδοομμέέννωωνν  μμεε  ΕΕ..ΕΕ..  
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Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται με τυποποιημένα αρχεία (flat files) που 
προβλέπονται στον Δημοσιονομικό Κανονισμό.  

 

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων θα γίνεται μέσω του ΟΠΣ και τα αρχεία αυτά καθώς και οι αρμόδιες αρχές είναι : 

 

1. Programming Interface Files 

Το αρχείο αυτό αναφέρεται στους Χρηματοδοτικούς Πίνακες : 

Α) για το ΚΠΣ με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΚΠΣ. 

Β) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία       Διαχείρισης του Ε.Π. 

Γ) για το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

Δ) για τα μεγάλα έργα ή τις συνολικές επιχορηγήσεις με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. 

 

2. Payment Request Interface Files 

Οι αιτήσεις πληρωμών κατά Διαρθρωτικό Ταμείο με αρμόδια την Αρχή Πληρωμής. 

 

3. Forecast Interface Files 

Οι προβλέψεις πληρωμών κατά Διαρθρωτικό Ταμείο με αρμόδια την Αρχή Πληρωμής. 

 

4. Annual / final Report Interface Files 

Ετήσια και Τελική Έκθεση του Ε.Π. με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

 

5. Monitoring Interface Files 

Παρακολούθηση προϋπολογισμού και πληρωμών κατά Μέτρο με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. 

 

6. E.C. Commitments and Payments Interface Files 
Οι δεσμεύσεις και πληρωμές από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό με αρμόδια την Αρχή Πληρωμής 
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77..  ΕΕκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ((ΕΕΧΧ  ΑΑΝΝΤΤΕΕ))  ττοουυ  
ΣΣυυμμππλληηρρώώμμααττοοςς  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  
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0.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (EX ANTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 
Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στην Ν.Α. Μεσόγειο, 
προώθηση της καινοτομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά  δίκτυα  ως κόμβου διαμετακόμισης. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 Προώθηση της απασχόλησης - Παροχή ίσων ευκαιριών στην γνώση 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7 Τεχνική βοήθεια 
 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΠ 2000 – 2006 η στρατηγική της Περιφέρειας προσανατολίζεται ως προς έξι βασικούς 
τομείς παρέμβασης που είναι:  

• η καινοτομία και κοινωνία της πληροφορίας, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 46.666 KEUROS  

• ο τουρισμός, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 16.993 KEUROS 

• το περιβάλλον, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 27.300 KEUROS (για δράσεις βελτίωσης συνθηκών ύδρευσης και 
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων). Στον τομέα του περιβάλλοντος δρουν υποστηρικτικά 
και δράσεις άλλων τομέων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 8.499 και 7.083 KEUROS από το ΕΤΠΑ και FEOGA 
αντίστοιχα 

• αστική ανάπτυξη, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 78.514 KEUROS  

• αγροτική ανάπτυξη, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 189.900 KEUROS 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006
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• μεταφορές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 232.291 KEUROS  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι άξονες προτεραιότητας με 29 μέτρα ενώ ο έβδομος άξονας είναι της Τεχνικής Βοήθειας 
με 3 μέτρα, ένα ανά διαρθρωτικό Ταμείο. Οι έξι άξονες προτεραιότητας και τα 29 μέτρα του προγράμματος υποστηρίζουν 
τους δύο κεντρικούς στόχους και τους αντίστοιχους 12 ειδικούς στόχους. (Ι. Διάγραμμα στοχοθέτησης του 
Προγράμματος). 

Ο πρώτος κεντρικός στόχος αφορά «την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας» και εξυπηρετείται κυρίως από τις 
προτεραιότητες 1 και 3. Ειδικοί στόχοι είναι: 

• Η βελτίωση της λειτουργίας των θαλάσσιων πυλών εισόδου – εξόδου με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβατικής και 
εμπορευματικής κίνησης 

• Η ενίσχυση της λειτουργίας των Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα την προαγωγή του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου  

• Η σύνδεση της έρευνας με τις κυρίαρχες και δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες – διάχυση καινοτομιών, με 
αποτέλεσμα την παραγωγή πρότυπων καινοτομικών προϊόντων και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής από τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

• Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα με αποτέλεσμα τον 
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων σε αντίστοιχους τομείς αιχμής. 

Ο δεύτερος κεντρικός στόχος αφορά «τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» και 
εξυπηρετείται από τις προτεραιότητες 2,4 και 5. Ειδικοί στόχοι είναι: 

• η προστασία περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών (βελτίωση συνθηκών 
ύδρευσης και διάθεσης στερεών – υγρών απορριμμάτων) καθώς και την προστασία – ανάδειξη ζωνών του φυσικού 
περιβάλλοντος 

• η βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση του απαιτούμενου ανθρωποχρόνου 
μετακίνησης μέσα στην ενδοχώρα αλλά και προς τις βασικές πύλες εισόδου της Περιφέρειας 

• η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δραστηριοτήτων συμπληρωματικών 
προς τον πρωτογενή τομέα 

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση 
κοινωνικών υποδομών και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο αστικό περιβάλλον 

• η προώθηση της ισότητας και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με αποτέλεσμα την διευκόλυνση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Τρεις ειδικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από την προτεραιότητα 6 και επιμέρους μέτρα των προτεραιοτήτων 2, 4 και 5, 
αποτελούν εξειδίκευση και των δύο κεντρικών στόχων: 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή με αποτέλεσμα αφενός την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος 
και αφετέρου την αύξηση εξαγωγών που αφορούν κύρια στα γεωργικά προϊόντα 

• η ενίσχυση της απασχόλησης και απασχολησιμότητας, με αποτέλεσμα τη στήριξη ανέργων και μειονεκτουσών 
ομάδων πληθυσμού ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης αλλά και τη βελτίωση δεξιοτήτων των απασχολουμένων 
με την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες αγοράς. 

• η προβολή και ανάδειξη της εικόνας – ταυτότητας περιοχών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών αλλά και τη συνολική ενδυνάμωση της ιδιαίτερης εικόνας της Περιφέρειας. 

Ο βαθμός εναρμόνισης του προγράμματος με την εθνική και κοινοτική πολιτική στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας, απασχόλησης, περιβάλλοντος και ισότητας, παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙ και τεκμηριώνεται στο πλαίσιο της 
ανάλυσης ανά μέτρο. 

Η ποσοτικοποίηση του προγράμματος παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙΙ, ενώ οι παραδοχές και η εκτίμηση των δεικτών 
πραγματοποίησης, αποτελέσματος και επιπτώσεων, τεκμηριώνεται στο πλαίσιο της ανάλυσης ανά μέτρο και στο 
παράρτημα.  

Στον ίδιο πίνακα επισημαίνονται τα μέτρα για τα οποία προσδιορίζονται δείκτες επίδοσης 2003 και αντιπροσωπεύουν το 
57,59% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:
Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στην Ν.Α. Μεσόγειο, προώθηση της 

καινοτομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Μέτρο 1.1:  Εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές

Μέτρο 1.2: Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, προώθηση της καινοτομίας

Μέτρο 1.3: Τεχνολογική αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα

Μέτρο 1.4: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού

Μέτρο 1.5: Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2:
Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

Μέτρο 2.1: Διαχείριση στερεών, υγρών και βεβαρημένων αποβλήτων και ενίσχυση υποδομών ύδρευσης

Μέτρο 2.2: Υποδομές μεταφορών

Μέτρο 2.3: Υποδομές και εξοπλισμός στην εκπαίδευση

Μέτρο 2.4: Ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής ιστορικής κληρονομιάς

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:
Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος διαμετακόμισης

Μέτρο 3.1: Υποδομές μεταφορών (λιμάνια-αεροδρόμια)

Μέτρο 3.2: Ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4:
Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα

Μέτρο 4.1: Χωροταξικός-Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Μέτρο 4.2: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής

Μέτρο 4.3: Διαμόρφωση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και δικτύων

Μέτρο 4.4: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΤΠΑ

Μέτρο 4.5: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5:
Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών

Μέτρο 5.1: Επεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικής γης - υποδομές

Μέτρο 5.2: Δασικά μετρά

Μέτρο 5.3: Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, την διατήρηση του τοπίου, 
καθώς και την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων

Μέτρο 5.4: Επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης

Μέτρο 5.5: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών (ολοκληρωμένα σχέδια)

Μέτρο 5.6: Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα 
ορεινά κέντρα στα πλαίσια του μέτρου 5.5 "ολοκληρωμένα σχέδια"

Μέτρο 5.7: Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα 
ορεινά κέντρα

Μέτρο 5.8: Υποδομές αλιείας

Μέτρο 5.9: Εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού

Μέτρο 5.10: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών -ΕΚΤ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6:
Προώθηση απασχόλησης - Παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση

Μέτρο 6.1: Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών

Μέτρο 6.2: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Μέτρο 6.3: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Βελτίωση της λειτουργίας των θαλάσσιων 
πυλών εισόδου - εξόδου

Ενίσχυση της λειτουργίας των 
Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων

Σύνδεση της έρευνας με τις κυρίαρχες και 
δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες - 

Διάχυση καινοτομιών

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή και 

του τριτογενή

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή

Ενίσχυση της απασχόλησης και 
απασχολησιμότητας

Προβολή και ανάδειξη της εικόνας - 
ταυτότητας περιοχών

Προστασία Περιβάλλοντος

Βελτίωση της ενδοπεριφερειακής 
συνοχής

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην 
ύπαιθρο

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Προώθηση της ισότητας και 
καταπολέμιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
της Περιφέρειας

Βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση των 
ενδοπερειφερειακών ανισοτήτων

2.1 4.24.1 4.4 5.75.65.2 5.3

2.2 5.75.6

5.5 5.95.8    

2.3 4.44.2 5.6 5.7

4.5 6.15.10      

2.4 4.44.2 5.6   5.7  

4.5 6.25.10 6.3     

5.1 5.4

1.2 1.41.3 4.3     

1.2 1.51.3

1.1 1.2

3.1  3.2      

Ι. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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II. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
      
Τα μέτρα βαθμολογούνται ως προς την συμβολή τους στο πλαίσιο και τους στόχους των Εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών με τριπλή κλίμακα                                      
 
                                                                                                                  
 

    

Η συμβολή στον τομέα του περιβάλλοντος εκτιμάται με κριτήρια:                                                                                                                                                                   
- την προστασία, ορθή χρήση και διαχείριση  φυσικών πόρων,                                                                                                                                                                      
- διατήρηση και βελτίωση της τοπικής περιβαλλοντικής ποιότητας και ιστορικών πολιτιστικών πόρων. 
      

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
Μ. 1.1 Εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
υποδομές 1 1 0 0 0 

Μ. 1.2 Εξοικείωση των επιχειρήσεων με 
τις νέες τεχνολογίες, προώθηση της 
καινοτομίας 

2 2 1 0 1 

Μ. 1.3Τεχνολογική αναβάθμιση και 
παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 
του δευτερογενή τομέα 

2 2 2 0 2 

Μ. 1.4 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 2 0 1 0 1 

Μ. 1.5 Προώθηση της κοινωνίας της 
πληροφορίας (1) 1 2 1 0 1 

Μ. 2.1 Διαχείριση στερεών, υγρών και 
βεβαρημένων αποβλήτων και ενίσχυση 
υποδομών ύδρευσης 

0 0 1 2 0 

Μ. 2.2 Υποδομές μεταφορών 1 0 1 1 0 
Μ. 2.3 Υποδομές και εξοπλισμός στην 
εκπαίδευση 0 0 1 0 0 

Μ. 2.4 Ανάπτυξη και ανάδειξη της 
πολιτιστικής ιστορικής κληρονομιάς 1 0 1 2 0 

Μ. 3.1 Υποδομές μεταφορών (λιμάνια – 
αεροδρόμια) 2 1 1 0 0 

Μ. 3.2 Ανάπτυξη βασικής εμπορικής 
υποδομής 2 1 2 0 0 

Μ. 4.1 Χωροταξικός – Πολεοδομικός 
σχεδιασμός 0 0 0 2 0 

Μ. 4.2 Αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 0 0 0 2 2 

Μ. 4.3 Διαμόρφωση βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών περιοχών και δικτύων 2 0 1 1 0 

Μ. 4.4 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
αστικής ανάπτυξης  σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας – ΕΤΠΑ (1) 

0 0 1 1 2 

Μ. 4.5 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας – ΕΚΤ (1) 

1 0 2 0 2 

Μ. 5.1 Επεμβάσεις σε επίπεδο 
γεωργικής γης – υποδομές 2 0 2 1 0 

Μ. 5.2 Δασικά Μέτρα 0 0 0 2 0 
Μ. 5.3 Προστασία περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με τη γεωργία, τη 
δασοκομία, την διατήρηση του τοπίου 
καθώς και την βελτίωση συνθηκών 
διαβίωση των ζώων 

0 0 0 2 0 

Μ. 5.4 Επενδύσεις σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης 2 0 2 0 0 

Μ.5.5 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών 
(ολοκληρωμένα σχέδια) 

2 0 2 0 0 

Μ. 5.6 Υποδομές ορεινών κέντρων 
ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης 
των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά 
κέντρα στα πλαίσια του μέτρου 5.5 
«ολοκληρωμένα σχέδια» (1) 

0 0 0 2 2 

Μ. 5.7 Υποδομές ορεινών κέντρων 
ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης 
των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά 
κέντρα 

0 0 0 2 2 

Μ. 5.8 Υποδομές αλιείας 2 0 0 0 0 
Μ. 5.9 Εκτατική ανάπτυξη ήπιων 
μορφών τουρισμού (1) 2 0 2 0 1 

Μ. 5.10 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών 
- ΕΚΤ 

2 0 2 0 0 

Μ. 6.1 Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεςιών 
υποστήριξης για την προώθηση ίσων 
ευκαιριών 

0 0 1 0 2 

Μ. 6.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 2 0 2 0 0 
Μ. 6.3 Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης 2 1 2 0 2 

      

(1) Η εκτίμηση γίνεται με βάση την αρχική τομεακή κατανομή των πόρων ή και τις προβλεπόμενες πράξεις στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΕΠ. Εξειδίκευση θα 
υπάρξει μετα την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επιχειρησιακών σχεδίων για την υλοποίηση των μέτρων 

 

 

0 :ουδέτερη, 1: έμμεση θετική, 2: σοβαρή θετική.
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II . ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΙΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
                    

Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 Στόχος 2006 

Αύξηση δυναμικότητας 
εκπαιδευτικών-

ερευνητικών υποδομών 
(% των υποδομών από 

ΠΕΠ Β΄ΚΠΣ)            

5.700 τ.μ. 
(απο ΠΕΠ Β΄ 

ΚΠΣ) 
- 53% 

ΜΕΤΡΟ 1 (1)           
Εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές υποδομές 
ΕΤΠΑ 21.247 2,86% 21.247 3,41% 0 0,00% 

Υποδομές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και 

ερευνητικών κέντρων      
(τ.μ. νέων κτιρίων) 

 - 

40% 
ισοδύναμο 
φυσικού 

αντικειμένου 

3.000 τ.μ. 

Ανθρωποέτη εργασίας 
(μεικτά) κατά την 

υλοποίηση 
- 145 483 

- - - - 

 Αριθμός κοινών 
προγραμμάτων εταιριών-
ερευνητικών κέντρων      

48 
ερευνητικά 
στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Β΄  

ΚΠΣ        

- 20 
Ανθρωποέτη εργασίας 

(μεικτά) κατά την 
υλοποίηση           

- - 142 

Αριθμός επιχειρήσεων spin 
off                      - 3 

  Θέσεις απασχόλησης 
νέων ερευνητών κατά τη 
διαρκεία υλοποίησης του 

μέτρου      

- - 51 

ΜΕΤΡΟ 2             
Εξοικείωση των 

επιχειρήσεων με τις νέες 
τεχνολογίες, προώθηση 

της καινοτομίας 

ΕΤΠΑ 14.164 1,91% 7.082 1,14% 7082 5,93% 

Επιχειρήσεις που 
ενισχύονται                - 20 

      Αριθμός βιομηχανικών 
πρωτοτύπων 

καινοτομικών προϊόντων 
και μεθόδων 

- - 5 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 69 

Προγράμματα 
εκσυγχρονισμού  

επιχειρήσεων σε λειτουργία 
- - 35 

Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται - - 23 

Υπαγόμενες επενδύσεις 
αξιοποίησης τεχνολογιών 

αιχμής 
- - 50 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 170 
ΜΕΤΡΟ 3                    (1) 
Τεχνολογική αναβάθμιση 
και παροχή υπηρεσιών 
στις επιχειρήσεις του 
δευτερογενή τομέα 

ΕΤΠΑ 23.806 3,20% 8.499 1,36% 15307 12,83% 

                       

Υφιστάμενες κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται (πλήθος) - 3.500 - 

Ποσοστό των 
υφιστάμενων κλινών που 
βελτιώθηκαν (% των 

βελτιωμένων κλινών του 
Ν. 2601 1990-2000) 

9300 37,60% - ΜΕΤΡΟ 4                    (1) 
Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του 
τουρισμού 

ΕΤΠΑ 32.779 4,41% 8.498 1,36% 24281 20,35% 

Νέες κλίνες σε 
παραδοσιακά καταλύμματα 

(πλήθος) 
- - 140 

Ανθρωποέτη εργασίας 
(μεικτά) κατά την 

υλοποίηση           
  550 740 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 100 

ΜΕΤΡΟ 5             
Προώθηση της κοινωνίας 

της πληροφορίας 
ΕΤΠΑ 5.666 0,76% 5.666 0,91% 0 0,00% Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει μετά την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Περιφέρεια της Κρήτης 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1    
Ενίσχυση της 
Περιφέρειας ως 
ερευνητικού και 

τεχνολογικού πόλου 
στην Ν.Α. Μεσόγειο, 

προώθηση της 
καινοτομίας και 
ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας 

ΕΤΠΑ 97.662 13,14% 50.992 8,18% 46670 39,11%                         
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 Στόχος 2006

Δημιουργούμενοι ΧΥΤΑ 
(πλήθος) 5 1 2 

Αύξηση του 
εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού από ΧΥΤΑ  
17% 3% 6,50% 

Δημιουργούμενοι σταθμοί 
βιολογικού καθαρισμού 

(πλήθος) 
29 2 3 

      Ισοδύναμος 
πληθυσμός 

εξυπηρετούμενος από 
βιολογικούς καθαρισμούς  

-  ΟΜΙΠ 
35.000 

  ΟΜΙΠ 
55.000    

Μήκος νέων δικτύων 
ύδρευσης (χλμ.) - 20 40 

ΜΕΤΡΟ 1                   (1)  
Διαχείριση στερεών, 

υγρών και βεβαρημένων 
αποβλήτων και ενίσχυση 
υποδομών ύδρευσης 

ΕΤΠΑ 18.801 2,53% 18.801 3,01% 0 0,00% 

Μήκος νέων δικτύων 
αποχέτευσης (χλμ.) - 15 30 

 Ανθρωποέτη εργασίας 
(μεικτά) κατά την 

υλοποίηση 
- 320 800 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση σε 
περιβαλλοντικές 

υποδομές 

- - 13 

Εθνική οδός νέα (χλμ.) - 12,5 

 Μείωση χρόνου ταξιδιού  
(στο σύνολο του βασικού 
οδικού δικτύου μήκους 

400 χλμ.)               

- - 0,3 λεπτά/ 
χλμ.      

  Εθνική οδός βελτίωση 
(χλμ.)       - 30 

Δείκτης κέρδους 
προσπελασιμότητας ESS 

(ισοδύναμη ταχύτητα 
ευθείας ως σταθμισμένος 

μέσος όρος για 
υφιστάμενους άξονες)     

- - 14,30% 

 Επαρχιακή οδός νέα (χλμ.) - 57 

Επαρχιακή οδός βελτίωση 
(χλμ.)   - 25 

ΜΕΤΡΟ 2                    (1) 
Υποδομές μεταφορών ΕΤΠΑ 150.142 20,21% 150.142 24,07% 0 0,00% 

Ανισόπεδοι κόμβοι 
(πλήθος) - 

Ισοδύναμο 
φυσικό 

αντικείμενο    
45  % 

8 

Ανθρωποέτη εργασίας 
κατά την υλοποίηση - 1200 3010 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 30 

Αίθουσες διδασκαλίας νέες 
(πλήθος) - 50 150 

Αίθουσες σε διπλή βάρδια 
(% του συνόλου των 

αιθουσών) 

10,5% 
υφιστάμενη 
κατάσταση 

9,30% 7,00% 

  Βιβλιοθήκες νέες (πλήθος) - 3 15 

ΜΕΤΡΟ 3                   (1)  
Υποδομές και 

εξοπλισμός στην 
εκπαίδευση  

ΕΤΠΑ 28.329 3,81% 28.329 4,54% 0 0,00% 

Εργαστήρια τεχνολογίας 
νέα (πλήθος) 

72 νέα στο 
πλαίσιο του 
Β΄ ΚΠΣ 

25 65 

Ανθρωποέτη εργασίας 
κατά την υλοποίηση - 200 650 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 30 

Αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (πλήθος) - - 6 

Μουσεία νέα/ 
αναβαθμιζόμενα (πλήθος) - - 2 

ΜΕΤΡΟ 4                   (1)  
Ανάπτυξη και ανάδειξη 

της πολιτιστικής  
ιστορικής κληρονομιάς  

ΕΤΠΑ 11.331 1,53% 11.331 1,82% 0 0,00% 

Μνημεία που 
αναδεικνύονται (πλήθος) - - 3 

Ανθρωποέτη εργασίας 
κατά την υλοποίηση - - 101 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 20 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2    
Προστασία του 

περιβάλλοντος και 
μείωση των 

ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων 

ΕΤΠΑ 208.603 28,08% 208.603 33,45% 0 0,00%                         
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

ΜΕΤΡΟ 1             
Υποδομές μεταφορών 
(λιμάνια - αεροδρόμια) 

ΕΤΠΑ 14.164 1,91% 14.164 2,27% 0 0,00% Παρεμβάσεις σε λιμένες 
(πλήθος) - - 4 

Ανθρωποέτη εργασίας 
(μεικτά) κατά την 

υλοποίηση 
- - 172 

 Μέση ετήσια 
αύξηση του αριθμού 

των επιβατών   

1000000 
(μέση ετήσια 
τιμή στη 

δεκαετία του 
' 90) 

- 10% 

Ανθρωποέτη εργασίας 
(μεικτά) κατά την 

υλοποίηση 
- - 568 Αύξηση των 

εξαγωγών 

795 
χιλ.τόννοι 

(μέση ετήσια 
τιμή στη 

δεκαετία του 
' 90) 

- 5% 

ΜΕΤΡΟ 2             
Ανάπτυξη βασικής 

εμπορικής υποδομής 
ΕΤΠΑ 28.328 3,81% 14.164 2,27% 14164 11,87% Δημιουργούμενες νέες 

υποδομές (πλήθος) - - 1 

Αύξηση δυναμικότητας 
στη διακίνηση 

εμπορευμάτων (τόννοι) 
1.000 - 5.000 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 150 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3    
Συμμετοχή της 

Περιφέρειας στα διεθνή 
μεταφορικά  δίκτυα  ως 

κόμβου 
διαμετακόμισης. 

ΕΤΠΑ 42.492 5,72% 28.328 4,54% 14164 11,87%                         
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

  Ρυθμιστικά-Πολεοδομικά 
Σχέδια (πλήθος)   - - 15 ΜΕΤΡΟ 1             

Χωροταξικός - 
Πολεοδομικός 
σχεδιασμός 

ΕΤΠΑ 2.833 0,38% 2.833 0,45% 0 0,00% 
   Πολεοδόμηση περιοχών 

(Ηα) 2.073 - 220 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 69 - - - - 

Μήκος δικτύων ύδρευσης 
(χλμ) - 10 20 

Μείωση απωλειών δικτύων 
ύδρευσης επι τιςεκατό 

αναλογία (%) του παραγόμενου 
όγκου του πόσιμου νερού στις 

περιοχές παρέμβασης 

- - 17% 

Ευρύτερη ομάδα 
πληθυσμού για την 
οποία βελτιώνονται 

οι συνθήκες 
ύδρευσης 

- - 80000 
κάτοικοι 

Μήκος αστικών δρόμων 
που αναβαθμίζονται (χλμ) - 5 10 

Νοσοκομειακές κλίνες που 
αναβαθμίζονται (% των 

υφισταμένων) 
2400 12,5% 25% 

ΜΕΤΡΟ 2                   (1)  
Αναβάθμιση  αστικού 
περιβάλλοντος και 
ποιότητας ζωής 

ΕΤΠΑ 51.014 6,87% 51.014 8,18% 0 0,00% 

Εξοπλισμοί - Λειτουργική 
αναβάθμιση 

νοσοκομειακών κλινών 
(πλήθος) 

- 

50% 
ισοδύναμου 
φυσικού 

αντικειμένου 

3 Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - 420 1040 

Μείωση της ροής 
ασθενών εκτός 
Περιφέρειας 

6,4% (1992) - 3,20% 

Νέες ΒΕΠΕ (πλήθος) - - 5 Επιχειρήσεις που 
εγκαθίστανται στις ΒΕΠΕ - - 600 

Παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενες ΒΕΠΕ - - 2 

ΜΕΤΡΟ 3             
Διαμόρφωση  

βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών 

περιοχών και δικτύων   

ΕΤΠΑ 31.161 4,19% 16.997 2,73% 14164 11,87% 

Ενισχυόμενες  ΜΜΕ για 
μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ - - 38 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση - - 252 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετα 
την ολοκλήρωση 

στις ΒΕΠΕ 

- - 20 

ΜΕΤΡΟ 4             
Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις αστικής 
ανάπτυξης σε τοπικές 
ζώνες μικρής κλίμακας- 

ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ 17.000 2,29% 17.000 2,73% 0 0,00% 

ΜΕΤΡΟ 5             
Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις αστικής 
ανάπτυξης σε τοπικές 
ζώνες μικρής κλίμακας - 

ΕΚΤ 

ΕΚΤ 7.667 1,03% 7.667 1,23% 0 0,00% 

Ολοκληρωμένα 
προγράμματα αστικής 
ανάπτυξης (πλήθος) 

- - 6 Οι δείκτες θα εκτιμηθούν με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων περιοχών  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4    
Βελτίωση των 
οικονομικών 

λειτουργιών και της 
ποιότητας ζωής στα 
μεγάλα αστικά κέντρα 

ΕΤΠΑ/ΕΚΤ 109.675 14,76% 95.511 15,31% 14164 11,87%                         
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

Βελτίωση υφιστάμενων  
αρδευτικών δικτύων (χλμ) 0 530 670 Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 

κατά την υλοποίηση - 940 2350 

Κατασκευαζόμενη 
χωρητικότητα σώματος σε 

χιλ. μ3 (φράγματα - 
λιμνοδεξαμενές) 

1.365 2.200 5.500 
ΜΕΤΡΟ 1 (1)           

Επεμβάσεις σε επίπεδο 
γεωργικής γης - 

υποδομές 

ΕΓΤΠΕ 69.000 9,29% 69.000 11,06% 0 0,00% 

Υπόγειοι υδροφορείς που 
θα εμπλουτισθούν (μ3 

νερού ανα έτος ) 
-  3 εκ. μ3/έτος - 

Βελτίωση συνθηκών άρδευσης  
( % αναλογία επι των 

αρδευόμενων εκτάσεων) 
865 (χιλ.στρ.) - 9,20% 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση 

- - 21 

Αποκατάσταση του 
δασικού δυναμικού που 
επλήγη από θεομηνίες και 
πρόβλεψη ενδεδειγμένων 
προληπτικών μέτρων 

(πλήθος παρεμβάσεων) 

101 8 18 

Δάσωση σε μη γεωργικές 
εκτάσεις (εκταση σε 

στρέμματα) 
- - 600 

Αντιπυρρικές ζώνες (μήκος 
σε χλμ) - - 10 

Αναδασώσεις (έκταση σε 
στρέμματα) 4413 600 2000 

ΜΕΤΡΟ 2 (1)           
Δασικά Μέτρα ΕΓΤΠΕ 5.860 0,79% 5.665 0,91% 195 0,16% 

Δασική οδοποιία (μήκος σε 
χλμ) 443 150 400 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτα) 
κατά την υλοποίηση - 40 133 - - - - 

Σχέδια προστασίας-
ανάδειξης βιοτόπων 

(πλήθος)  
- - 4 

ΜΕΤΡΟ 3             
Προστασία 

περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με τη 

γεωργία, τη δασοκομία, 
την διατήρηση του 

τοπίου καθώς και την 
βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων 

ΕΓΤΠΕ 2.850 0,38% 2.000 0,32% 850 0,71% 
Μετεγκαταστάσεις πτηνο-
κτηνοτροφικών μονάδων 

(πλήθος) 
20 - 6 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποποίηση - - 65 - - - - 

ΜΕΤΡΟ 4  (1)          
Επενδύσεις σε επίπεδο 

γεωργικής 
εκμετάλλευσης 

ΕΓΤΠΕ 30.936 4,16% 15.468 2,48% 15468 12,96%  Επενδυτικά Σχέδια Νέα 
(πλήθος) 

3.100 στο 
πλαίσιο του 
Β΄ ΚΠΣ 

200 700 

 Ωφελούμενες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις (% των 

εκμεταλλεύσεων των κατά 
κύριο επάγγελμα αγροτών)     

60000 

30% 
ισοδύναμο 
φυσικού 
αντικειμέ-

νου 
εγκεκρι-
μένων 

επενδυτι-
κών 

σχεδίων 

1,20% 

Αύξηση μέσου 
γεωργικού 

εισοδήματος ανα 
ΜΑΕ 

3,5 εκ. δρχ - Αύξηση 
κατά 20%

ΜΕΤΡΟ 5             
Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις ανάπτυξης 
ειδικών αγροτικών 

περιοχών 
(ολοκληρωμένα σχέδια) 

ΕΓΤΠΕ 50.000 6,73% 25.000 4,01% 25000 20,95% Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει με βάση το Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου.  Στο στάδιο αυτό σημειώνεται η 
δέσμευση για χρηματοδότηση 300 σχεδίων βελτίωσης στο πλαίσιο του μέτρου. 

ΜΕΤΡΟ 6             
Υποδομές ορεινών 

κέντρων ανάπτυξης και 
δυνατότητες πρόσβασης 
των εσωτερικών ζωνών 
στα ορεινά κέντρα στα 
πλαίσια του μέτρου 5.5 
"ολοκληρωμένα σχέδια" 

ΕΤΠΑ 20.000 2,69% 20.000 3,21% 0 0,00% Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει με βάση το Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου. 
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

Επαρχιακή οδός νέα (χλμ) - - 8 

Επαρχιακή οδός βελτίωση 
(χλμ) - - 40 

Εξοικονομούμενος χρόνος 
μετακίνησης εντός , από και 

προς την ενδοχώρα 
(ανθρωποώρες ανα έτος) 

- - 300.000 

Δημιουργούμενοι  ΧΥΤΑ  
(πλήθος) - - 2 Αύξηση του εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού από ΧΥΤΑ  17% - 2% 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση σε 

πολιτιστικές 
υποδομές 

- - 10 

Δημιουργούμενες  
εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμμάτων 
- - 4 

Ισοδύναμος εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμμάτων 
- -  ΟΜΙΠ 

10.000 

Νέα δίκτυα  ύδρευσης 
(χλμ) - - 20 

Νέα δίκτυα  αποχέτευσης 
(χλμ) - - 40 

Μνημεία που 
αναδεικνύονται (πλήθος) - - 30 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποποίηση - - 587 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετά 
την ολοκλήρωση σε 
περιβαλλοντικές 

υποδομές 

- - 12 

ΜΕΤΡΟ 7             
Υποδομές ορεινών 

κέντρων ανάπτυξης και 
δυνατότητες πρόσβασης 
των εσωτερικών ζωνών 
στα ορεινά κέντρα.  

ΕΤΠΑ 30.992 4,17% 30.992 4,97% 0 0,00% 

Αίθουσες διδασκαλίας νέες 
(πλήθος) - - 20                 

ΜΕΤΡΟ 8             
Υποδομές αλιείας ΕΤΠΑ 8.780 1,18% 8.780 1,41% 0 0,00% Αλιευτικά καταφύγια νέα 

(πλήθος) 
14 

υπάρχοντα - 4 Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποποίηση - - 150         

ΜΕΤΡΟ 9             
Εκτατική ανάπτυξη 
ήπιων μορφών 
τουρισμού 

ΕΤΠΑ 11.328 1,52% 8.495 1,36% 2833 2,37% Επενδυτικά Σχέδια 
(πλήθος) - - 193 Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 

κατά την υλοποποίηση - - 214 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης μετα 
την ολοκλήρωση 

- - 65 

ΜΕΤΡΟ 10            
Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις ανάπτυξης 
ειδικών αγροτικών 
περιοχών - ΕΚΤ 

ΕΚΤ 4.500 0,61% 4.500 0,72% 0 0,00% Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει με βάση το Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5    
Ανάπτυξη ορεινών, 
μειονεκτικών και 
λοιπών αγροτικών 

περιοχών 

ΕΓΤΠΕ/ 
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ 234.246 31,53% 189.900 30,45% 44346 37,16%                         



 
  

 260 

 
Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

Πλήθος βρεφών και νηπίων 
που φιλοξενούνται         - 150 525 

Γυναίκες που 
διευκολύνονται για 
ένταξη στην αγορά 

εργασίας        

- - 500 
ΜΕΤΡΟ 1                 (1)   
Ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης 
για την προώθηση ίσων 

ευκαιριών 

ΕΚΤ 19.000 2,56% 19.000 3,05% 0 0,00% 

Πλήθος δομών που 
δημιουργούνται, 
εκσυγχρονίζονται, 

επεκτείνονται (πλήθος) 

- 

30% 
ισοδύναμο 
φυσικού 

αντικειμένου 

45 

Πλήθος παιδιών που 
απασχολούνται - 120 400 

Δημιουργούμενες 
μεικτές θέσεις 

απασχόλησης κατά 
την ολοκλήρωση 

- - 250 

Άτομα που καταρτίζονται      
3.500 στο 
πλαίσιο του 
Β΄ ΚΠΣ      

- 2.700 

Εύρεση εργασίας 
(% αναλογία επί 

των 
καταρτισθέντων)    

- - 12% 

ΜΕΤΡΟ 2             
Ανάπτυξη ανθρώπινων 

πόρων 
ΕΚΤ 11.500 1,55% 11.500 1,84% 0 0,00% Προγράμματα κατάρτισης 

(πλήθος) - - 135 

Ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) 
κατά την υλοποίηση  - - 460 

Βελτίωση 
συνθηκών 

απασχόλησης (% 
αναλογία επί των 
καταρτισθέντων) 

- - 17% 

ΜΕΤΡΟ 3             
Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης 
ΕΚΤ 11.167 1,50% 11.167 1,79% 0 0,00% Αριθμός ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων 0 - 12 - - - - - - - - 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6    
Προώθηση της 
απασχόλησης - 
Παροχή ίσων 

ευκαιριών στην γνώση 

ΕΚΤ 41.667 5,61% 41.667 6,68% 0 0,00%                         
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Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή Δείκτες πραγματοποίησης Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες επιπτώσεων 

  Ταμείο Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ

Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 

% επί του 
συνόλου 
του ΠΕΠ 

Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 2003 Στόχος 
2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 

2003 
Στόχος 

2006 Περιγραφή δείκτη Τιμή βάσης Στόχος 
2003 

Στόχος 
2006 

Μελέτες-
εμπειρογνωμοσύνες 

(πλήθος) 
- 10 25         

Δράσεις ανταλλαγής 
εμπειριών (πλήθος) - - 5         

Δράσεις δημοσιότητας - - 7         

ΜΕΤΡΟ 1             
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 5.692 0,77% 5.692 0,91% 0 0,00% 

Αξιολογήσεις - - 5 

Έργα-Δράσεις που ωριμάζουν - 10 25 

        

Μελέτες-
εμπειρογνωμοσύνες 

(πλήθος) 
- - 15         

Δράσεις ανταλλαγής 
εμπειριών (πλήθος) - - 3         

Δράσεις δημοσιότητας - - 7         

ΜΕΤΡΟ 2             
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ 2.780 0,37% 2.780 0,45% 0 0,00% 

Αξιολογήσεις - - 5 

Έργα-Δράσεις που ωριμάζουν - - 15 

        

ΜΕΤΡΟ 3             
Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ ΕΓΤΠΕ 188 0,03% 188 0,03% 0 0,00% 

Μελέτες-
εμπειρογνωμοσύνες 

(πλήθος) 
- 6 - Έργα-Δράσεις που ωριμάζουν - 6 -         

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7    
Τεχνική βοήθεια 

ΕΤΠΑ/ 
ΕΚΤ/ΕΓΤΠΕ 8.660 1,17% 8.660 1,39% 0 0,00%                         

ΣΥΝΟΛΟ   743.005 100,00% 623.661 100,00% 119344 100,00%                         
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1.   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές 

ΜΕΤΡΟ 2 Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, προώθηση της καινοτομίας 

ΜΕΤΡΟ 3 Τεχνολογική αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα 

ΜΕΤΡΟ 4 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 

ΜΕΤΡΟ 5 Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας 

Η προτεραιότητα στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσα από την αξιοποίηση του υφιστάμενου 
συγκριτικού πλεονεκτήματος, που αφορά την ύπαρξη ενός ισχυρού εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού.  

Η προβλεπόμενη διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
στήριξης των επιχειρηματικών μονάδων στους δύο ήδη ανεπτυγμένους τομείς που είναι ο πρωτογενής και ο τουρισμός. 
Παράλληλος και  συμπληρωματικός είναι και ο στόχος της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή τομέα. 

Η προτεραιότητα περιλαμβάνει 5 μέτρα και η κατανομή του συνολικού κόστους είναι 22% για την συμπλήρωση και 
εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, 24% για διάχυση καινοτομίας και αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας, 48% για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ ένα 6% αφορά την 
προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προτεραιότητας θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την προώθηση καινοτομιών σε 
ανεπτυγμένους παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας και την προσέλκυση επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής. 

1.1.   ΜΕΤΡΟ 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1.1.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν παρόμοιες παρεμβάσεις. Δεν 
υπήρξε δυσκολία στην εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν στην 
εκτίμηση δεικτών, επιπτώσεων. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
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1.1.2. Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των Πανεπιστημιακών – Ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο μια και εξυπηρετεί άμεσα το στόχο για ανάδειξη της Περιφέρειας ως ερευνητικού και 
τεχνολογικού πόλου στη ΝΑ Μεσόγειο. Παράλληλα η ύπαρξη των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών ιδρυμάτων 
υποστηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσα από την διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας και 
καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

1.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων  

 Οι κατηγορίες πράξεων του μέτρου θεωρούνται θετικές αν και έμμεσα συσχετιζόμενες με τον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας καθώς ενισχύουν την λειτουργία των φορέων υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 

 Το μέτρο έχει έμμεση θετική επίπτωση στον τομέα της καινοτομίας καθώς προάγει το ερευνητικό έργο των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενες όσον αφορά την απασχόληση 
 H σχέση του μέτρου με την πολιτική για το περιβάλλον κρίνεται ουδέτερη 
 Όσον αφορά τον τομέα των ίσων ευκαιριών, οι δράσεις του μέτρου κρίνονται ουδέτερες 

1.1.4.    Ποσοτικοποίηση 

Ο δείκτης πραγματοποίησης υπολογίζεται με βάση το μεικτό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού για εκπαιδευτικές – 
ερευνητικές υποδομές , ενώ ο δείκτης αποτελέσματος υπολογίζεται ως αύξηση δυναμικότητας των υποδομών αθροιστικά 
επί των αποτελεσμάτων του Β΄ ΚΠΣ. Τα ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το 
προσαρμοσμένο μοναδιαίο κόστος παρόμοιων έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Για το μέτρο 
εκτιμάται δείκτης επίδοσης για το 2001 με ισοδύναμο φυσικού αντικειμένου. 

1.1.5 Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα για την υλοποίηση και παρακολούθηση του μέτρου σύμφωνα με τη διαδικασία 
εφαρμογής του. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων σημειώνεται ότι θα υπάρξει δυσκολία ποσοτικοποίησης των 
κριτηρίων βιωσιμότητας – σκοπιμότητας σε οικονομικούς όρους. 

 

1.2.  ΜΕΤΡΟ 2: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

1.2.1. Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν ερευνητικά προγράμματα που σκοπό είχαν τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων 
αλλά και η ποσοτικοποίηση των δεικτών υποστηρίχτηκε σημαντικά με την διακίνηση κατάλληλα σχεδιασμένων 
ερωτηματολογίων που επέτρεψαν την εκτίμηση δεικτών. 

1.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας , μέσα από την αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας και την προσέλευση επιχειρήσεων που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

1.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του Μέτρου με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία  είναι άμεση και θετική εφόσον σχετίζεται με δέσμη 
κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για δράσεις που αφορούν προώθηση των νέων τεχνολογιών στους παραγωγικούς 
φορείς της Κρήτης 

 Η αύξηση της απασχόλησης αν και δεν είναι από τους άμεσους στόχους του Μέτρου προωθείται έμμεσα 
 Η σχέση του Μέτρου με την πολιτική για το περιβάλλον κρίνεται ουδέτερη 
 Όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, οι δράσεις του μέτρου αναμένεται να έχουν έμμεση  θετική  επίδραση κύρια στο 

κομμάτι των ερευνητικών προγραμμάτων όπου καταγράφηκε σημαντικά ποσοστό απασχόλησης γυναικών κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 
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1.2.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (45 – 50εκ. δρχ. γι κοινά ερευνητικά προγράμματα και 150 εκ. δρχ. για δράσεις spin – offs και ΠΕΠΕΡ). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση το μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων και τις εκτιμώμενες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέτρου. 

1.2.5 Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 

Σύμφωνα με την διαδικασία εφαρμογής του μέτρου , υπάρχει σημαντική συμμετοχή της ΓΓΕΤ καθώς και νέο θεσμικό 
πλαίσιο ( ΠΔ 274/2000) . Κρίσιμο σημείο στην έναρξη υλοποίησης δράσεων είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών που 
αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και ο καλός συντονισμός της Περιφέρειας με τη ΓΓΕΤ. 

Η σημαντικότερη ομάδα κριτηρίων επιλεξιμότητας των δράσεων είναι εκείνα της σκοπιμότητας που θα πρέπει να 
εξειδικευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό, κατά το στάδιο προετοιμασίας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

1.3.  ΜΕΤΡΟ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

1.3.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που στόχευαν στην προσαρμογή της 
δευτερογενούς παραγωγής. 

Δεν υπήρξαν προβλήματα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων. 

1.3.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα μέσα από τον 
εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία , αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Εξυπηρετεί 
άμεσα το στόχο της προτεραιότητας που αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

1.3.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Το μέτρο είναι άμεσα και θετικά συσχετιζόμενο με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία καθώς προωθούνται 
δράσεις ενίσχυσης της παραγωγής και προώθησης των προϊόντων των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση της 
καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία 

 Οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις αναμένεται να έχουν μια άμεση θετική επίδραση στην απασχόληση 
 Η σχέση του Μέτρου με την πολιτική για το περιβάλλον κρίνεται ουδέτερη 
 Όσον αφορά τις ίσες  ευκαιρίες, το Μέτρο έχει μια άμεση θετική  επίδραση καθώς προβλέπονται δράσεις 

υποστήριξης γυναικών και ΑΜΕΑ 

1.3.4.  Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (κυμαινόμενα για ενισχύσεις επιχειρήσεων από 30, 50 έως 150 εκ δρχ. και  250 εκ.δρχ για cluster των 5 
επιχειρήσεων). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση το μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων και τις εκτιμώμενες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέτρου. 

1.3.5.   Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 

Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ν.2601/98. Κρίσιμο σημείο 
για την έναρξη υλοποίησης των υπόλοιπων δράσεων είναι ο συντονισμός της Περιφέρειας με την Γ.Γ. Βιομηχανίας του 
ΥΠΑΝ., καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το καθεστώς ενίσχυσης με τον κανόνα DE MINIMIS. Προβλέπεται 
στη διαδικασία εφαρμογής σχεδιασμός για την παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων υπάρχει σημαντική εξειδίκευση, κύρια  των κριτηρίων 
σκοπιμότητας. 
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1.4. ΜΕΤΡΟ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1.4.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Κατά τη προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκε σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων στο 
Τουριστικό Τομέα. Δεν υπήρξαν προβλήματα στην παρακολούθηση αλλά και τη ποσοτικοποίηση των δεικτών. 

1.4.2. Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τουριστικό 
τομέα μέσα από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων και τη δημιουργία νέων  μικρών μονάδων σε  παραδοσιακά 
καταλύματα. Το μέτρο εξυπηρετεί άμεσα το στόχο της προτεραιότητας που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
Περιφέρειας μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός ήδη ανεπτυγμένου τομέα , όπως ο τουρισμός. 

1.4.3  Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

Οι κατηγορίες πράξεων όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού θεωρούνται: 
 Άμεσα συνδεδεμένες με την ανταγωνιστικότητα καθώς προβλέπονται υπηρεσίες υποστήριξης των μικρών και 

μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων όλων των λειτουργικών μορφών 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενες όσον αφορά την καινοτομία 
 Έμμεσα θετικά  συσχετιζόμενες όσον αφορά την  αύξηση της απασχόλησης  
 Σε ότι αφορά τον τομέα περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι η χορήγηση ενισχύσεων για τις νέες ξενοδοχειακές κλίνες 

γίνεται με βάση τη φυσική και περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα των περιοχών. 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενες όσον αφορά την πολιτική των ίσων ευκαιριών  

1.4.4. Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (από 1 εκ.δρχ. ανά κλίνη  γ΄ τάξης έως 2,1 εκ. δρχ ανά κλίνη α΄ τάξης για εκσυγχρονισμό και 4,7 εκ. δρχ. 
έως 6,7 εκ δρχ ανά κλίνη για παραδοσιακά καταλύματα με διαμερίσματα 3 κοιτώνων). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

 Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση το μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων και τις εκτιμώμενες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέτρου. 

Για το μέτρο εκτιμάται ως δείκτης επίδοσης η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κλινών. 

1.4.5.    Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 

Δεν αναμένονται προβλήματα για την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται μεσώ του Ν2601/98. 

Κρίσιμο σημείο για την  έναρξη των λοιπών δράσεων είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης και το καθεστώς ενίσχυσης με τον κανόνα DE MINIMΙS. 

Τα προτεινόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων θεωρούνται ικανοποιητικά. 

 

1.5.  ΜΕΤΡΟ 5: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1.5.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπάρχει εμπειρία αντίστοιχης δράσης κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην Περιφέρεια. 

1.5.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει , μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών , στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος , 
στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης , στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή καθώς και στην καταπολέμηση 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μια και 
αμβλύνει μειονεκτήματα που δημιουργεί ο νησιώτικος της χαρακτήρας. Παράλληλα μέσα από εφαρμογές στον κοινωνικό 
τομέα υποστηρίζει και το στόχο για ενίσχυση της συνοχής και άμβλυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Περιφέρειας. 

1.5.3   Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με την καινοτομία είναι άμεση και θετική εφόσον προωθούνται δράσεις καινοτόμου χαρακτήρα 
που θα στηρίζουν την στρατηγική της Περιφέρειας στον τομέα την κοινωνία της Πληροφορίας 

 Ουδέτερη είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα περιβάλλον 

 Η επίδραση του Μέτρου στους υπόλοιπους τομείς πολιτικής (ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, ίσες ευκαιρίες), 
κρίνεται έμμεσα θετική εφόσον θα εξειδικευτούν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

1.5.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η ποσοτικοποίηση δεικτών θα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

1.5.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 

Για την ομαλή υλοποίηση του μέτρου υπάρχει ήδη πρόβλεψη για ανάθεση της διαχείρισης ομάδων δράσεων σε 
ενδιάμεσους φορείς που θα επιλέγονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που 
θα θέσει η Διαχειριστική Αρχή. 
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2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Διαχείριση στερεών, υγρών και βεβαρημένων αποβλήτων και ενίσχυση  υποδομών ύδρευσης 

ΜΕΤΡΟ 2 Υποδομές μεταφορών 

ΜΕΤΡΟ 3 Υποδομές και εξοπλισμός στην εκπαίδευση 

ΜΕΤΡΟ 4 Ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής  ιστορικής κληρονομιάς 

Η προτεραιότητα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της συνοχής και στην άρση ανισοτήτων  
στο εσωτερικό της Περιφέρειας με διαπιστωμένη τη διαφορά (ως προς τον βαθμό ανάπτυξης αλλά και την αναπτυξιακή 
δυναμική) ανάμεσα στο βόρειο ανεπτυγμένο τμήμα και την ενδοχώρα μαζί με τις νότιες ακτές. 

Οι επιμέρους στόχοι αφορούν την βελτίωση της συνοχής (με την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του βόρειου οδικού άξονα 
και των καθέτων του προς τον νότο αξόνων), της ποιότητας ζωής     (κύρια στα θέματα κοινωνικών υποδομών) καθώς και 
την ενίσχυση της ελκυστικότητας της τοπικής ταυτότητας (κύρια με παρεμβάσεις για την ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά). Η εξυπηρέτηση του στόχου για προστασία του περιβάλλοντος αφορά κύρια τη διαχείριση στερεών υγρών 
αποβλήτων και την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης.  

Η προτεραιότητα περιλαμβάνει 4 μέτρα και η πλειοψηφία των πόρων συγκεντρώνεται στις υποδομές μεταφορών 72%,  το 
14% αφορά τις κοινωνικές υποδομές, το 9% δράσεις για το περιβάλλον και 5% δράσεις για την πολιτιστική-ιστορική 
κληρονομιά. 

Η προτεραιότητα δρα συμπληρωματικά με την προτεραιότητα 5 που αφορά την ανάπτυξη ορεινών αγροτικών και λοιπών 
μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας. 

2.1.  ΜΕΤΡΟ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2.1.1. Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση παρόμοιων έργων. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2
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2.1.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών 
υγρών απορριμμάτων και τη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης . Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της 
προτεραιότητας για προστασία του Περιβάλλοντος. Παράλληλα μέσα από τη βελτίωση συνθηκών ζωής στις περιοχές των 
παρεμβάσεων στηρίζει και το στόχο για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

2.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Το μέτρο είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον τομέα του περιβάλλοντος καθώς προωθείται ο εκσυγχρονισμός και η 
ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης, αλλά και η διαχείριση απορριμμάτων, υγρών  και βεβαρημένων αποβλήτων 

 Η αύξηση της απασχόλησης αν και δεν είναι από τους άμεσους στόχους του Μέτρου προωθείται έμμεσα μέσω της 
στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό που θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών 

 Η σχέση του Μέτρου με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία είναι ουδέτερη 
 Το μέτρο είναι ουδέτερο ως προς τις πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες  

2.1.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (25 έως 50 χιλ. δρχ ανά κάτοικο για εγκατάστασεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προσαύξηση 
8% ΟΜΙΠ ,500 εκ δρχ. ανά ΧΥΤΑ ,30 εκ. δρχ./χλμ αγωγών ύδρευσης και 40 εκ. δρχ/χλμ αγωγών αποχέτευσης ). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Για το μέτρο εκτιμώνται δείκτες επίδοσης για το 2003 για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων. 

2.1.5.   Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Κρίσιμο σημείο για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών 
αποβλήτων , είναι η ύπαρξη της προέγκρισης χωροθέτησης, η διασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης κύρια σε διαδημοτικές 
συνεργασίες και η διασφάλιση λειτουργίας των έργων (φορέας – λειτουργικές δαπάνες). 

 

2.2.  ΜΕΤΡΟ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.2.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση παρόμοιων δράσεων. 

Σημειώνεται όμως ότι στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν συστηματικά δεδομένα για αντικειμενική μέτρηση των συνθηκών 
κυκλοφορίας , όπως οι μετρήσεις φόρτων. 

2.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνοχής , μέσα από την ολοκλήρωση του βασικού οδικού 
δικτύου που συνδέει την ενδοχώρα με τις πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας. Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της 
προτεραιότητας για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσα από τη βελτίωση της προσπελασιμότητας της 
ενδοχώρας και των νοτίων ακτών.  

2.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η ανταγωνιστικότητα αν και δεν αποτελεί άμεσο στόχο του Μέτρου προωθείται έμμεσα καθώς στους δρόμους 
διακινούνται εμπορεύματα και εργαζόμενοι και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας διασφαλίζει μικρότερα κόστη 
και χρόνους μεταφοράς 

 Η σχέση του Μέτρου με την καινοτομία κρίνεται ουδέτερη 
 Έμμεση επίδραση έχουν οι υποδομές μεταφορών και στην απασχόληση κυρίως κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

έργων 
 Οι δράσεις του Μέτρου είναι έμμεσα συσχετιζόμενες με την πολιτική του περιβάλλοντος εφόσον εκπονούνται μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι , ενώ η βελτίωση των συνθηκών 
κυκλοφορίας συντελεί και στη μείωση των ρύπων της ατμόσφαιρας 

 Η επίδραση του Μέτρου στον τομέα των ίσων ευκαιριών κρίνεται ουδέτερη 
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2.2.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (400 έως 700 εκ. δρχ. για νέα εθνική οδό, 200 εκ. δρχ. για βελτιώσεις εθνικής οδού και 200 εκ. δρχ. για 
νέα και βελτιούμενη επαρχιακή οδό αντίστοιχα.) Τα χρησιμοποιούμενα μέσα κόστη είναι σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση 
με τα αντίστοιχα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου , με την παραδοχή ότι συμπεριλαμβάνονται και τα κόστη 
προστατευτικών μέτρων ασφάλειας της κυκλοφορίας (μικρά τεχνικά, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα).Με δεδομένο ότι από το εγκεκριμένο ΠΕΠ προβλέπονται 
παρεμβάσεις σε ονοματισμένους άξονες η μείωση χρόνου ταξιδιού και ο δείκτης κέρδους προσπελασιμότητας 
υπολογίζονται για τα 400χλμ. του βασικού οδικού δικτύου που βελτιώνεται λειτουργικά μέσα από τις συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις. 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Για το μέτρο εκτιμάται δείκτες επίδοσης για το 2003 με ισοδύναμο φυσικού αντικειμένου.  

2.2.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στο βασικό οδικό δίκτυο υλοποιούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ και απαιτείται 
έγκαιρος συντονισμός για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αλλά και τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας με έργα 
των άλλων τελικών δικαιούχων. 

Λόγω έλλειψης συστηματικών στοιχείων για τις μετακινήσεις θα υπάρξει δυσκολία ποσοτικοποίησης σε οικονομικούς 
όρους της βιωσιμότητας – αποδοτικότητας των πράξεων. 

 

2.3. ΜΕΤΡΟ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.3.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα για την εκτίμηση δεικτών κατά την υλοποίηση παρόμοιων έργων. 

2.3.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής , μέσα από τη συμπλήρωση – αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 
υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση . 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

2.3.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με την ανταγωνιστικότητα και τη καινοτομία είναι ουδέτερη 
 Η απασχόληση αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο του Μέτρου προωθείται έμμεσα μέσα από τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης στις νέες υποδομές 
 Ουδέτερη κρίνεται η επίδραση του Μέτρου στο περιβάλλον 
 Ο τομέας των ίσων ευκαιριών είναι ουδέτερα συσχετιζόμενος με τον τομέα αυτό, αν και σ’αυτές τις πράξεις θα 

μπορούσε να ενισχυθεί η απασχόληση των γυναικών σε θέσεις εργασίας στηριχθεί κατά λειτουργία των υποδομών 

2.3.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (57 εκ. δρχ / αίθουσα, 50 εκ. δρχ. / βιβλιοθήκη, 3 εκ. δρχ. ανά εργαστήριο Τεχνολογίας και 25 εκ. δρχ. / 
εργαστήριο Φυσικής). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Για το μέτρο εκτιμώνται δείκτες επίδοσης 2003 για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων. 

 



 
  

 270

2.3.5.   Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν προβλέπεται να υπάρξουν προβλήματα κατά την υλοποίηση του μέτρου. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων , ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στο κριτήριο σκοπιμότητας που 
αφορά κάλυψη αναγκών, με δεδομένο το στόχο για μείωση της διπλοβάρδιας στα σχολεία . 

Δυσκολία θα υπάρξει στην τεκμηρίωση βιωσιμότητας – αποδοτικότητας σε οικονομικούς όρους. 

 

2.4. ΜΕΤΡΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

2.4.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Το σημαντικότερο πρόβλημα στην παρακολούθηση παρόμοιων έργων ήταν η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων στην έναρξη 
και ολοκλήρωση τους .Δυσκολίες υπάρχουν και στην αποτίμηση δεικτών που αφορούν κίνηση επισκεπτών, λόγω της μη 
ύπαρξης εισιτηρίων ή συστηματικής τήρησης βιβλίου επισκεπτών στην πλειοψηφία των χώρων. 

2.4.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενταξή τους  στην σύγχρονη 
κοινωνική και οικονομική ζωή. Το μέτρο υποστηρίζει το στόχο για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με 
δεδομένο ότι ενισχύει την ιδιαίτερη εικόνα των περιοχών όπου υλοποιούνται οι παρεμβάσεις ή και ενισχύει την 
ελκυστικότητα τους σε κατοίκους και επισκέπτες. 

2.4.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Το  μέτρο έχει μια έμμεση επίδραση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας κυρίως μέσω της σύνδεσης των δράσεων 
του μέτρου με ενίσχυση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της καινοτομίας είναι ουδέτερη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα 
χρησιμοποιηθούν εφαρμογές πληροφορικής για ξενάγηση επισκεπτών 

 Η αύξηση της απασχόλησης αν και δεν είναι από τους άμεσους στόχους του Μέτρου προωθείται έμμεσα κυρίως 
λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων στους χώρους που αναδεικνύονται και της αύξησης της απασχόλησης  σε 
συναφή τουριστικά επαγγέλματα (ξεναγοί, καταστήματα τουριστικά) στην ευρύτερη ζώνη των περιοχών που 
αναδεικνύονται. 

 Άμεση είναι η επίδραση του μέτρου στο περιβάλλον καθώς προωθούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη 
δημιουργία ενιαίου δικτύου αρχαιολογικών χώρων και χώρων με ιδιαίτερα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 

 Όσον αφορά τον τομέα των ίσων ευκαιριών, η επίδραση του μέτρου κρίνεται ουδέτερη 
2.4.4.   Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου, καθώς και το συνολικό 
προϋπολογισμό και το πλήθος των έργων που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

2.4.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα κριτήρια ωριμότητας των πράξεων. Με δεδομένη την δυσκολία  αποτίμησης 
σκοπιμότητας – αποδοτικότητας σε οικονομικούς όρους προτείνονται ειδικά κριτήρια σκοπιμότητας που ανταποκρίνονται 
στα γενικά χαρακτηριστικά των πολιτιστικών ιστορικών χώρων της Περιφέρειας. 

Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν  και βαθμολογηθούν. 

 

 

 

 



 
  

 271

3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΩΣ 
ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Υποδομές μεταφορών (λιμάνια - αεροδρόμια) 

ΜΕΤΡΟ 2 Ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής 

Η προτεραιότητα στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσα από την άμβλυνση των μειονεκτημάτων 
που δημιουργεί ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Αποβλέπει στην βελτίωση της λειτουργίας των θαλάσσιων πυλών εισόδου-
εξόδου. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες των αεροδρομίων καλύπτονται από άλλα τομεακά προγράμματα ή και Εθνικούς 
πόρους. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών για τις εμπορευματικές μεταφορές μέσα 
από την ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής. Με δεδομένο ότι η Περιφέρεια αποτελεί ήδη σημαντικό κόμβο διεθνούς 
επιβατικής-τουριστικής κίνησης προβλέπονται δράσεις που βελτιώνουν και την επιβατική κίνηση (υποδομές υποδοχής 
επισκεπτών και συνδυασμένες μεταφορές με μαζικά μέσα).  

Η προτεραιότητα έχει σημαντικές συνέργειες με την προτεραιότητα 4 για την βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και 
της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, με δεδομένο ότι οι θαλάσσιες πύλες εισόδου εμπεριέχονται στις αστικές 
περιοχές της Περιφέρειας. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτής της προτεραιότητας θα εξαρτηθεί και από την 
ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου που βελτιώνει τους όρους προσπελασιμότητας κατεξοχήν αγροτικών περιοχών 
από τον νότο της Περιφέρειας. 

3.1. ΜΕΤΡΟ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΛΙΜΑΝΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ) 

3.1.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα ποσοτικοποίησης δεικτών από παρόμοια τεχνικά έργα. Για τα έργα εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών τηλεματικής στις μεταφορές δεν υπάρχει προηγούμενο στην Περιφέρεια. 

3.1.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η άρση των μειονεκτημάτων, ως προς την προσπελασιμότητα, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα 
της Περιφέρειας. Αφορά παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και συμπλήρωση των λιμενικών υποδομών αλλά και των 
υποδομών διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών. Οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση τω υποδομών στα 
αεροδρόμια της Περιφέρειας καλύπτονται από τομεακά προγράμματα ή και εθνικούς πόρους. Το μέτρο υποστηρίζει το 
στόχο της προτεραιότητας για ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσα από την ένταξη των λιμανιών στα διεθνή 
δίκτυα μεταφορών. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3
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3.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπεται η αναβάθμιση 
των βασικών πυλών εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης επιβατών 
αλλά και προϊόντων 

 Ο τομέας της καινοτομίας επηρεάζεται έμμεσα θετικά μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διακίνηση 
εμπορευμάτων και επισκεπτών 

 Η απασχόληση αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο του μέτρου προωθείται έμμεσα κύρια κατά την περίοδο της 
κατασκευής αλλά και λειτουργίας των νέων υποδομών 

 Ουδέτερη κρίνεται η σχέση του μέτρου με τις πολιτικές του περιβάλλοντος και των ίσων ευκαιριών 

3.1.4.    Ποσοτικοποίηση 

Ως δείκτης πραγματοποίησης υπολογίζεται το πλήθος των παρεμβάσεων σε λιμένες , με βάση το συνολικό κόστος του 
μέτρου και το διαμορφωμένο ρόλο των λιμανιών. Τα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας συγκεντρώνουν το 80% της κίνησης 
επισκεπτών και το 85% της εμπορευματικής κίνησης .Το   λιμάνι του Ρεθύμνου καλύπτει το 10% της επιβατικής κίνησης 
και μαζί με το λιμάνι της Σητείας το 10% της εμπορευματικής. Τα  λιμάνια Αγίου Νικολάου ,Χώρας Σφακίων και Καστελίου 
συγκεντρώνουν το 10% της επιβατικής κίνησης ενώ κινήσεις εξωτερικού γίνονται μόνο στο λιμάνι Ηρακλείου.Η εκτίμηση 
της επιβατικής κίνησης γίνεται με βάση τη μέση ετήσια κίνηση επιβατών στη δεκαετία του 1990. 

3.1.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν προβλέπονται προβλήματα στη υλοποίηση του μέτρου εφόσον υπάρχει ωριμότητα των πράξεων στην κατηγορία των 
τεχνικών έργων. Για τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών θα πρέπει να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός για το σύνολο των 
περιοχών παρέμβασης 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα κριτήρια σκοπιμότητας και 
ειδικότερα σε εκείνα που προσδιορίζουν την οικονομική βιωσιμότητα – αποτελεσματικότητα ανάλογα με τον κύριο 
χαρακτήρα του λιμανιού  (επιβατικό – εμπορικό). 

3.2. ΜΕΤΡΟ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

3.2.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα ποσοτικοποίησης δεικτών από παρόμοια τεχνικά έργα. Για τα έργα εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών τηλεματικής στις μεταφορές δεν υπάρχει προηγούμενο στην Περιφέρεια. 

3.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της κύριας θαλάσσιας πύλης της Περιφέρειας , που είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Το 
μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσα από την 
ενίσχυση στης ανταγωνιστικότητας λόγω βελτίωσης των συνθηκών διακίνησης των εξαγόμενων προϊόντων. 

3.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι ένας από τους κύριους στόχους του μέτρου επομένως αναμένεται να υπάρχει 
σημαντική θετική επίδραση από τις παρεμβάσεις του 

 Ο τομέας της καινοτομίας προωθείται έμμεσα μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών τηλεματικής και 
διαχείρισης(logistics) 

 Η ενίσχυση της βασικής εμπορικής υποδομής προωθεί άμεσα και θετικά την απασχόληση 
 Η σχέση του μέτρου με την πολιτική του περιβάλλοντος κρίνεται ουδέτερη 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενος είναι και ο τομέα των ίσων ευκαιριών με το μέτρο 

3.2.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών γίνεται με βάση τις πρώτες προσεγγίσεις από υφιστάμενες μελέτες καθώς και τη σημερινή 
λειτουργία του λιμανιού του Ηρακλείου.Εξειδίκευση και προσαρμογή των δεικτών θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση 
της μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας που προβλέπεται στη διαδικασία εφαρμογής. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

3.2.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Κρίσιμο σημείο στην έναρξη υλοποίησης του μέτρου είναι η επικείμενη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου σε 
Α.Ε. (υπό ψήφιση νομοσχέδιο).Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη τεκμηριωμένης μελέτης εκτίμησης βιωσιμότητας 
– σκοπιμότητας και ακριβού προσδιορισμού των απαιτούμενων τεχνικών  υποδομών αλλά και υποδομών για ην 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών. 
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4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Χωροταξικός - Πολεοδομικός σχεδιασμός 

ΜΕΤΡΟ 2 Αναβάθμιση  αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 

ΜΕΤΡΟ 3 Διαμόρφωση  βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και δικτύων 

ΜΕΤΡΟ 4 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΤΠΑ 

ΜΕΤΡΟ 5 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ 

 

Η προτεραιότητα περιλαμβάνει 5 μέτρα και έρχεται να καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος 
και υποδομές στις ευρύτερες ζώνες των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, όπου παρατηρείται υπερσυγκέντρωση 
πληθυσμού και παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

Ο στόχος για την προστασία του περιβάλλοντος εξυπηρετείται άμεσα από δράσεις που αφορούν εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών-υγρών απορριμμάτων, ενίσχυση υποδομών ύδρευσης και θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας και οργάνωσης 
χρήσεων και λειτουργιών. Οι δράσεις αυτές συγκεντρώνουν το 5,5% των πόρων της προτεραιότητας ενώ αντίστοιχες 
δράσεις θα υπάρξουν και στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής 
κλίμακας.  

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής επιδιώκεται μέσα από δράσεις που αναβαθμίζουν άμεσα τη λειτουργία του αστικού 
χώρου ενώ έμμεσα βελτιώνουν τις συνθήκες περιβάλλοντος (κύρια ατμοσφαιρικού μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών 
κυκλοφορίας οχημάτων και τη συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα σε οργανωμένες 
ζώνες) και συγκεντρώνουν το 49% των πόρων της προτεραιότητας. 

Οι δράσεις για υποδομές υγείας πρόνοιας συγκεντρώνουν το 15% των πόρων της προτεραιότητας ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για παρεμβάσεις στην ιστορική πολιτιστική κληρονομιά είναι 8%. 

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας προβλέπονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν 
δράσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η αποτελεσματικότητα 
αυτών των παρεμβάσεων που συγκεντρώνουν το 22,5% των συνολικών πόρων της προτεραιότητας, κρίνεται σημαντική 
σε κοινωνικούς και οικονομικούς όρους στην τοπική κλίμακα. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
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4.1.  ΜΕΤΡΟ 1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

4.1.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Τα κύρια προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν καθυστέρηση στον προγραμματισμό των έργων και παράταση 
στους χρόνους ολοκλήρωσης. 

4.1.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη θεσμοθέτηση όρων προστασίας καθώς και την 
οργάνωση των χρήσεων γης – λειτουργιών με βάση την αντοχή του περιβάλλοντος. Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το 
στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη  κύρια στις ζώνες όπου παρατηρείται υπερσυγκέντρωση  
δραστηριοτήτων και ασκούνται πιέσεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. 

4.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κρίνεται ουδέτερη 
 Ουδέτερη είναι και η επίπτωση του μέτρου στον τομέα της απασχόλησης αν και ενισχύει την απασχόληση 

εξειδικευμένου δυναμικού κατά την διάρκεια υλοποίησης 
 Το μέτρο επηρεάζει άμεσα τον τομέα του περιβάλλοντος καθώς προβλέπονται χωροταξικές ρυθμίσεις σε περιοχές 

όπου το περιβάλλον υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις, λόγω συγκεντρώσεων τουριστικών δραστηριοτήτων ή αλλαγής 
χρήσεων καθώς και σε περιοχές που το περιβάλλον απειλείται από την κατασκευή μεγάλων έργων 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος είναι ο τομέας των ίσων ευκαιριών αν και στους απαιτούμενους κλάδους εξειδίκευσης για 
την εκπόνηση των μελετών είναι ιδιαίτερο αυξημένη η παρουσία γυναικών 

4.1.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (50 έως 100 εκ. δρχ. / Ρυθμιστική Πολεοδομική μελέτη και 70 χιλ .δρχ./στρχ για πολεοδόμηση 
περιοχών). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα)  

4.1.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο περί Πολεοδομίας – Χωροταξίας και τον προσδιορισμό των διακριτών σταδίων των 
μελετών δεν αναμένονται προβλήματα στην υλοποίηση του μέτρου. 

Προϋπόθεση όμως είναι η έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση  των τελικών δικαιούχων, καθώς και η κατάλληλη 
βαθμολόγηση των κριτηρίων σχετικά με την κάλυψη αναγκών και τις προτεραιότητες του μέτρου. 

 

4.2.  ΜΕΤΡΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

4.2.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα εκτίμησης δεικτών κατά την υλοποίηση παρόμοιων έργων. 

Εξαίρεση αποτελούν τα έργα πολιτισμού για τα οποία ισχύουν οι επισημάνσεις του μέτρου 2.4.  

4.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας μέσα από παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την άμβλυνση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας 

4.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κρίνεται ουδέτερη 
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 Ουδέτερα συσχετιζόμενη με το μέτρο είναι η πολιτική απασχόλησης 
 Άμεση και θετική είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς προβλέπονται έργα βελτίωσης 

συνθηκών  ύδρευσης αλλά και έμμεσα μέσα από την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων στον αστικό 
χώρο με συνέπεια τη μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα των ίσων ευκαιριών είναι άμεση καθώς προβλέπεται αναβάθμιση των υποδομών 
και υπηρεσιών πρόνοιας  

4.2.4.    Ποσοτικοποίηση 

Για το μέτρο υπάρχει τομεακή κατανομή με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ (περιβάλλον 1 δις δρχ., Πολιτισμός 3 δις δρχ., 
Μεταφορές 8 δις δρχ. , Υγεία – Πρόνοια 8 δις δρχ.). 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (30 εκ. δρχ. / χλμ. δικτύου ύδρευσης , 40 εκ. / τμ. διαμορφωμένου  Δημοσίου χώρου). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα) 

4.2.5.   Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην υλοποίηση επιμέρους πράξεων του μέτρου. Με δεδομένη όμως την χωρική 
συνύπαρξη διαφορετικών πράξεων (κύρια τεχνικών υποδομών) προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση δεικτών  
επιπτώσεων αναφορικά με τον ωφελούμενο πληθυσμό. 

Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες για τεχνικές υποδομές , ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα κριτήρια σκοπιμότητας 
καθώς και συμπληρωματικότητας με πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μέτρου 4.4. 

 

4.3. ΜΕΤΡΟ 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

4.3.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Τα κύρια προβλήματα που παρατηρήθηκαν αφορούσαν καθυστερήσεις της έναρξης των παρεμβάσεων λόγω 
μακροχρόνιων διαδικασιών των προαπαιτούμενων εγκρίσεων. 

4.3.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο έχει σαν στόχο την έμμεση  προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων μέσα από τη δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα. 
Υποστηρίζει το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομικής λειτουργίας των 
αναπτυγμένων αστικών περιοχών. 

4.3.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται δράσεις 
ενίσχυσης της λειτουργίας των Επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με το μέτρο είναι ο τομέας της καινοτομίας  

 Η απασχόληση αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο του μέτρου προωθείται έμμεσα κυρίως λόγω της σύνδεσης των 
ΒΕΠΕ με αναπτυξιακά κίνητρα, τα οποία ενεργούν υπέρ της αύξησης της απασχόλησης 

 Έμμεση είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς προβλέπονται έργα επεξεργασίας 
λυμάτων στις νέες περιοχές συγκέντρωσης των επιχειρήσεων και ελάφρυνση του περιβάλλοντος στις περιοχές 
προέλευσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα των ίσων ευκαιριών είναι ουδέτερη 

4.3.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (15 έως 20 εκ. / μονάδα με βάση μια μέση δυναμικότητα 100 – 150 επιχειρήσεων ανά ΒΕΠΕ). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 
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Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση το μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων και τις εκτιμώμενες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του μέτρου. 

4.3.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν αναμένονται προβλήματα στην υλοποίηση του μέτρου εφόσον το κύριο βάρος δοθεί στα κριτήρια ωριμότητας των 
πράξεων. 

 

4.4 ΜΕΤΡΟ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΕΤΠΑ 

4.4.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αναπλάσεων των ιστορικών κέντρων με στόχο όμως μόνο την 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η οικονομική λειτουργία των περιοχών προσεγγίστηκε μόνο  στο επίπεδο 
εκτίμησης επιπτώσεων από τις αναπλάσεις. 

4.4.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων περιοχών στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Το μέτρο δρα συμπληρωματικά με το 4.5 και υποστηρίζει 
άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και άρση ανισοτήτων.  Τα γενικά κριτήρια επιλογής των 
περιοχών παρέμβασης ανταποκρίνονται στους στόχους του μέτρου, όπως αυτοί εξειδικεύονται: 

 Στο μέγεθος και τον ιδιαίτερο ρόλο των αστικών κέντρων της Περιφέρειας 
 Τα κοινά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα στα αστικά κέντρα 
 Τα χαρακτηριστικά ανεργίας ή υποαπασχόλησης στα αστικά κέντρα 
 Τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων υποβαθμισμένων ζωνών σε αστικά κέντρα. 

4.4.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κρίνεται ουδέτερη 
 Έμμεση θετική  είναι η επίδραση του μέτρου στην απασχόληση λόγω συνέργειας και με το μέτρο 4-5. 
 Ο τομέας του περιβάλλοντος επηρεάζεται έμμεσα από τη βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και την αναβάθμιση του 

αστικού περιβάλλοντος 
 Άμεση και θετική είναι η σχέση του μέτρου με τον τομέα των ίσων ευκαιριών με δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις αφορούν 

κατά κύριο λόγο περιοχές όπου υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις ειδικών ομάδων πληθυσμού. 

4.4.4. Ποσοτικοποίηση 

Ως δείκτης πραγματοποίησης υπολογίζεται το πλήθος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων με παραδοχή μέσου κόστους 
(δημόσιας δαπάνης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 1,5 δις δρχ. / περιοχή παρέμβασης. 

Για το μέτρο υπάρχει τομεακή κατανομή με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ (υποδομές ύδρευσης 1 δις δρχ., ανάδειξη δημόσιου 
χώρου 500 εκ.δρχ και ενίσχυση οικονομικών λειτουργιών 500 εκ. δρχ.). Οι προαναφερόμενες κατανομές θα 
οριστικοποιηθούν με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια των τελικών επιλεγμένων περιοχών , οπότε και θα προσδιοριστούν οι 
δείκτες. 

4.4.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Η προηγούμενη εμπειρία των τελικών δικαιούχων από προγράμματα ανάπλασης ιστορικών κέντρων αλλά και των 
τοπικών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων αποτελεί θετική προϋπόθεση για την υλοποίηση του μέτρου. 

Απαραίτητη όμως είναι η έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση των τελικών δικαιούχων αλλά και ωφελούμενων για το 
περιεχόμενο και το στόχο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. Απαραίτητη είναι η σύνταξη των 
προδιαγραφών των συνοπτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των αναλυτικών σχεδίων δράσης. Εξειδίκευση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας των πράξεων θα απαιτηθεί ίσως μετά την ολοκλήρωση των αναλυτικών προδιαγραφών. 

4.5. ΜΕΤΡΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΕΚΤ 

4.5.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπάρχει προηγούμενο παρακολούθησης – αξιολόγησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου 
δυναμικού που εστιάζουν σε συγκεκριμένη χωρική ενότητα. 

4.5.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 
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Το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων περιοχών στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Το μέτρο δρα συμπληρωματικά με το 4.4 και υποστηρίζει 
άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και άρση ανισοτήτων. 

4.5.3   Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Ο τομέας της ανταγωνιστικότητας επηρεάζεται έμμεσα μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης μικρής 
κλίμακας με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες αγοράς 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με το μέτρο είναι ο τομέας της καινοτομίας 

 Άμεση και θετική είναι η επίδραση του μέτρου στην απασχόληση μεσω υπηρεσιών υποστήριξης στους ανέργους, της 
εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης μικρής κλίμακας και της ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα του περιβάλλοντος κρίνεται ουδέτερη 

 Ο τομέας των ίσων ευκαιριών επηρεάζεται άμεσα από τις δράσεις του μέτρου, οι οποίες προάγουν τη γυναικεία 
απασχόληση και την απασχόληση ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

4.5.4.    Ποσοτικοποίηση 

Ως δείκτης πραγματοποίησης υπολογίζεται το πλήθος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων με παραδοχή μέσου κόστους 
(δημόσιας δαπάνης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 1,5 δις δρχ. / περιοχή παρέμβασης. 

Οι δείκτες θα οριστικοποιηθούν με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια των τελικών  επιλεγμένων περιοχών. 

4.5.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Για την επιτυχή υλοποίηση του μέτρου θα απαιτηθεί συσχέτιση και συντονισμός των δράσεων αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος κύρια με δράσεις ενίσχυσης απασχόλησης. 

Απαραίτητη όμως είναι η έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση των τελικών δικαιούχων και ωφελούμενων για το 
περιεχόμενο και το στόχο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. Απαραίτητη είναι η σύνταξη των 
συνοπτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των αναλυτικών σχεδίων δράσης. Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
των πράξεων θα απαιτηθεί ίσως μετά την ολοκλήρωση των αναλυτικών προδιαγραφών. 
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5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

 

ΜΕΤΡΟ 1 Επεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικής γης – υποδομές 

ΜΕΤΡΟ 2 Δασικά Μέτρα 

ΜΕΤΡΟ 3 Προςτασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, την διατήρηση του τοπίου καθώς 
και την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων 

ΜΕΤΡΟ 4 Επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης 

ΜΕΤΡΟ 5 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών (ολοκληρωμένα σχέδια) 

ΜΕΤΡΟ 6 Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά 
κέντρα στα πλαίσια του μέτρου 5.5 "ολοκληρωμένα σχέδια" 

ΜΕΤΡΟ 7 Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά 
κέντρα. 

ΜΕΤΡΟ 8 Υποδομές αλιείας 

ΜΕΤΡΟ 9 Εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού 

ΜΕΤΡΟ 10 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών - ΕΚΤ 

Η προτεραιότητα περιλαμβάνει 10 μέτρα και στοχεύει στην διασφάλιση της συνοχής και την άρση ανισοτήτων στο 
εσωτερικό της Περιφέρειας.  

Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των αγροτικών περιοχών μέσα από τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που λειτουργούν συμπληρωματικά 
σε αυτόν (αγροτουρισμός, βιοτεχνία, οικοτεχνία, εμπορία προϊόντων του πρωτογενή). Οι δράσεις αυτού του τύπου 
συγκεντρώνουν το 73% των πόρων της προτεραιότητας.    

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
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Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί παράλληλο στόχο και εξυπηρετείται από δράσεις που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος (δάση, εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών-υγρών αποβλήτων και ενίσχυση υποδομών ύδρευσης), 
την συμπλήρωση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών, την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας (κύρια μέσα από 
παρεμβάσεις στην πολιτιστική ιστορική κληρονομιά) και την βελτίωση συμπλήρωση του δικτύου μεταφορών. Οι δράσεις 
αυτές συγκεντρώνουν το 25,5% των πόρων της προτεραιότητας και υλοποιούνται στο πλαίσιο δύο δίδυμων μέτρων (2.6 
και 5.7) με περιοχές εφαρμογής τις ζώνες ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης και τις λοιπές ορεινές αγροτικές 
ζώνες αντίστοιχα. 

Επίσης στο πλαίσιο της προτεραιότητας προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στις ζώνες 
ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, που συγκεντρώνουν το 1,92% των πόρων της προτεραιότητας. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της προτεραιότητας είναι ο κοινός σχεδιασμός και η διασφάλιση 
συμπληρωματικότητας μεταξύ παρόμοιων δράσεων που υλοποιούνται, σε διαφορετικές χωρικές ενότητες (ζώνες 
ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης και λοιπές ορεινές αγροτικές ζώνες) στο πλαίσιο αυτής της 
προτεραιότητας καθώς και της προτεραιότητας 2 που επίσης έχει ως περιοχή εφαρμογής την ενδοχώρα και τις νότιες 
ακτές. 

Αναγκαίος είναι επίσης και ο συντονισμός αλλά και συγχρονισμός των δράσεων που υλοποιούνται από FEOGA ,ΕΤΠΑ 
και ΕΚΤ στις περιοχές των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

 

5.1.  ΜΕΤΡΟ 1: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

5.1.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα ποσοτικοποίησης στο επίπεδο των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος.  Δυσκολίες 
παρουσιάζονται κύρια στους δείκτες επιπτώσεων λόγω έλλειψης συστηματικής και ομοιογενούς βάσης διαχρονικών 
δεδομένων για το σύνολο της περιφέρειας. 

5.1.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα μέσα από την συμπλήρωση – 
αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Περιφέρειας με δεδομένο των εξαγωγικό χαρακτήρα 
προϊόντων του πρωτογενή. Παράλληλα υποστηρίζει το στόχο για οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μέσα από την οργανωμένη και συλλογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού που καλύπτει ανάγκες της 
γεωργίας. 

5.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς επιδιώκεται η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα με παρεμβάσεις στις υποδομές 

 Η επίδραση του μέτρου στον τομέα της καινοτομίας είναι ουδέτερη 
 Το μέτρο επηρεάζει άμεσα και θετικά την απασχόληση καθώς οι δράσεις μέτρου συντελούν στη συγκράτηση του 

πληθυσμού στις αγροτικές – μειονεκτικές περιοχές 
 Αν και ο τομέας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί βασικό στόχο του μέτρου, επηρεάζεται έμμεσα από τις δράσεις 

διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού για την γεωργία 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με το μέτρο είναι ο τομέας των ίσων ευκαιριών 

5.1.4.    Ποσοτικοποίηση  
Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (3 έως 5 εκ.δρχ. / μ3  κατασκευαζόμενης χωρητικότητας σώματος και 150 έως 300 μ3  απαιτούμενου 
ύδατος / στρ. αρδευόμενο). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Για το μέτρο γίνεται εκτίμηση δεικτών επίδοσης 2003 για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων. 

5.1.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην υλοποίηση του μέτρου. 



 
  

 280

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας θετική είναι η πρόβλεψη για ειδικά κριτήρια με έμφαση στην σκοπιμότητα των 
πράξεων ως προς την κάλυψη αναγκών και τη συμβατότητα με τις πολιτικές προστασίας του υδάτινου δυναμικού. 

 

5.2.   ΜΕΤΡΟ 2: ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

5.2.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Διαπιστώθηκαν προβλήματα στην αποτίμηση δεικτών πραγματοποίησης κατά την υλοποίηση λόγω του ετήσιου 
προγραμματισμού εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δυσκολίες υπήρξαν και στην εκτίμηση δεικτών επιπτώσεων. 

5.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη προστασία του περιβάλλοντος μέσα από παρεμβάσεις δασικού χαρακτήρα. 

Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από παρεμβάσεις προστασίας και 
ανάδειξης του δασικού περιβάλλοντος 

5.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η επίδραση του μέτρου στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας είναι  ουδέτερες 
 Η σχέση του μέτρου με την απασχόληση κρίνεται επίσης ουδέτερη 
 Άμεσα και θετικά συσχετιζόμενος είναι ο τομέας του περιβάλλοντος με το μέτρο καθώς προβλέπονται δράσεις που 

αφορούν την βελτίωση, συντήρηση, επέκταση και αειφόρο διαχείριση των δασωδών εκτάσεων καθώς επίσης δράσεις 
για την ανασύσταση του δασοκομικού δυναμικού της περιφέρειας που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
πυρκαγιές 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα των ίσων ευκαιριών είναι ουδέτερη 

5.2.4.   Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (173 χιλ/δρχ. για αναδασώσεις, 24 χιλ. δρχ./στρ. για προστασία δασών, 145 χιλ. δρχ. για βελτίωση 
δασών, 7 εκ. δρχ./ χλμ. για δασική οδοποιία). 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Για το μέτρο γίνεται εκτίμηση δεικτών επίδοσης 2003 για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων. 

5.2.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν αναμένονται προβλήματα στην υλοποίηση του μέτρου , εφόσον εκθοθεί και η ΚΥΑ που επιτρέπει παρεμβάσεις της 
δασικής υπηρεσίας σε περιοχές Natura πριν την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων υπάρχει σχετική εξειδίκευση με έμφαση στη σημασία και 
σημαντικότητα των δασικών οικοσυστημάτων. 

 

5.3.  ΜΕΤΡΟ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

5.3.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της μετεγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Ως 
προς τις δράσεις προστασίας – ανάδειξης βιοτόπων υπήρξαν δυσκολίες προσδιορισμού δεικτών και κύρια δεικτών 
επιπτώσεων. 

5.3.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα  από δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοτόπων καθώς και 
τη μετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
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5.3.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας είναι ουδέτερη 
 Η επίδραση του μέτρου στην απασχόληση είναι επίσης ουδέτερη 
 Ο τομέας του περιβάλλοντος επηρεάζεται άμεσα και θετικά καθώς προβλέπονται δράσεις για τη προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και την καλύτερη και υγιεινότερη διαβίωση των ζώων 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενος είναι ο τομέας των ίσων ευκαιριών 

5.3.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

5.3.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν προβλέπονται προβλήματα για την υλοποίηση του μέτρου εφόσον εκδοθούν οι ΚΥΑ για παρεμβάσεις ιδιωτών καθώς 
και παρεμβάσεις της δασικής υπηρεσίας σε βιότοπους εντός ζωνών Natura. 

 

5.4.  ΜΕΤΡΟ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

5.4.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Την παρακολούθηση παρόμοιων δράσεων είχαν οι Δ/νσεις Γεωργίας στο επίπεδο του Νόμου οι υπηρεσίες στο επίπεδο 
της Περιφέρειας είχαν μικρή εμπλοκή. 

5.4.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα με παρεμβάσεις στο επίπεδο της 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Το μέτρο υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για μείωση των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων μέσα από την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. 

5.4.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται δράσεις 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα με παρεμβάσεις στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης 

 Η επίδραση του μέτρου στην καινοτομία είναι ουδέτερη 
 Οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις αναμένεται να έχουν μια άμεση και θετική επίδραση στην απασχόληση κύρια με 

συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενοι με το μέτρο είναι οι τομείς του περιβάλλοντος και των ίσων ευκαιριών 

5.4.4.    Ποσοτικοποίηση 

Το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων στη 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η πλειοψηφία των σχεδίων είχε ένα μέσο κόστος 14 εκ.  δρχ. με  ελάχιστο τα 13 
εκ. δρχ. και μέγιστο τα 20 εκ. δρχ. Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ένα ρεαλιστικό κόστος ανά επένδυση 
κυμαίνεται γύρω στα 15 εκ. δρχ. 

Η εκτίμηση δεικτών επιπτώσεων γίνεται προσεγγιστικά και με βάση επιμέρους στοιχεία των Νομαρχιών.  

Για μέτρο γίνεται εκτίμηση δεικτών επίδοσης 2003. 

5.4.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Θα υπάρξουν προβλήματα στην έναρξη υλοποίησης του μέτρου αν δεν οριστικοποιηθεί η διαδικασία εφαρμογής με την 
σχετική ΚΥΑ των αρμόδιων Υπουργείων.   

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων θα πρέπει να εξειδικευτούν μετά την έκδοση της ΚΥΑ. 

Σημειώνεται επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει συστηματοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον πρωτογενή 
τομέα ώστε να μη υπάρξουν προβλήματα στην εκτίμηση δεικτών κατά την υλοποίηση (απόκλιση στοιχείων ΕΣΥΕ, 
Στατιστική ΥΠΓΕ και Περιφερειακών - Νομαρχιακών Υπηρεσιών). 
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5.5.  ΜΕΤΡΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ) 

5.5.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα στην  εκτίμηση δεικτών για τις επιμέρους πράξεις. Δυσκολίες όμως υπήρξαν στην εκτίμηση 
δεικτών επιπτώσεων για το σύνολο μιας περιοχής παρέμβασης. 

5.5.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών 
με την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. Υποστηρίζει άμεσα τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσα από 
την οικονομική ανάπτυξη  της υπαίθρου και την ενίσχυση εισοδημάτων και απασχόλησης. 

Οι δράσεις του μέτρου εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής τω ολοκληρωμένων προγραμμάτων  αγροτικής 
ανάπτυξης και δρα συμπληρωματικά με τα μέτρα 5.6 και 5.10. 

Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, των περιοχών εφαρμογής, των ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, 
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των αγροτικών μειονεκτικών περιοχών της ενδοχώρας. 

Με την εφαρμογή των βασικών κριτηρίων-προϋποθέσεων επιλογής μπορούν να οριοθετηθούν ζώνες που 
ανταποκρίνονται στους στόχους του μέτρου. 

Η εφαρμογή της δεύτερης ενότητας κριτηρίων, θα επιτρέψει τον εντοπισμό και ιεράρχηση των κρίσιμων θυλάκων για την 
εφαρμογή ολοκληρωμένων  σχεδίων. Επισημαίνεται ότι κρίσιμες παράμετροι για τις επιλογές των κριτηρίων ήταν: 

 Το γεγονός ότι από τα μέτρα των ολοκληρωμένων σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ  (5.6 και 5.10) θα 
πρέπει να καλυφθούν ανάγκες των ήδη οριοθετημένων περιοχών, ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΥΠΓΕ 

 Η ύπαρξη του μέτρου 5.7 με πράξεις πανομοιότυπες με εκείνες του 5.6 και περιοχή εφαρμογής αγροτικές περιοχές 
της ενδοχώρας πλην εκείνες των ολοκληρωμένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης 

 Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στο πλαίσιο της προτεραιότητας 
2 με περιοχές εφαρμογής την ενδοχώρα και τις νότιες ακτές πλην των ανεπτυγμένων αστικών και τουριστικών 
περιοχών. 

Τέλος σημειώνεται ότι το κριτήριο της «απομόνωσης σε σχέση με περιφερειακά και τοπικά κίνητρα» επιλέχτηκε να 
εφαρμοστεί ως κριτήριο ιεράρχησης και όχι ως βασικό κριτήριο, με δεδομένα: 

 Το σχήμα, τη φυσιογραφία και το οδικό δίκτυο στην Περιφέρεια 
 Τη χωρική κατανομή των τοπικών οικονομικών-αστικών κέντρων 

5.5.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται δράσεις που 
αφορούν ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων προς τον πρωτογενή τομέα 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με τις δράσεις του μέτρου είναι ο τομέας της καινοτομίας 
 Άμεσα και θετικά επηρεάζεται ο τομέας της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε 

δραστηριότητες συμπληρωματικές με τον πρωτογενή τομέα 
 Η επίδραση του μέτρου στους τομείς του περιβάλλοντος και των ίσων ευκαιριών κρίνεται ουδέτερη 

5.5.4.    Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει με βάση το συνοπτικό σχέδιο δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή, όπως προβλέπεται από 
τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου. Η μόνη ποσοτικοποίηση που υπάρχει στο στάδιο αυτό, αφορά τη δέσμευση που 
απορρέει από το εγκεκριμένο ΠΕΠ για χρηματοδότηση 300 σχεδίων βελτίωσης στο πλαίσιο του μέτρου. 

5.5.5.   Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Με δεδομένη την συνθετότητα των ολοκληρωμένων σχεδίων και της αυξημένης απαίτησης συντονισμού δράσεων, που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων 5.5 , 5.6 και 5.10 κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη για 
διαχείριση των ολοκληρωμένων σχεδίων από ενδιάμεσο φορέα, που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
κριτήρια που θα θεσπίσει η Διαχειριστική Αρχή. 
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5.6.  ΜΕΤΡΟ 6: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.5 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΧΕΔΙΑ» 

5.6.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους πράξεων. Δυσκολίες όμως υπήρξαν στην 
εκτίμηση δεικτών επιπτώσεων για το σύνολο μιας περιοχής παρέμβασης. 

5.6.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την τοπική ανάπτυξη μέσα από παρεμβάσεις στις τεχνικές – 
κοινωνικές υποδομές, καθώς και στην ενίσχυση της ταυτότητας των περιοχών μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής – 
ιστορικής κληρονομιάς. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Οι δράσεις του μέτρου εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων  
αγροτικής ανάπτυξης και δρα συμπληρωματικά με τα μέτρα 5.3 και 5.10. 

5.6.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κρίνεται ουδέτερη 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με τις δράσεις του μέτρου είναι ο τομέας της απασχόλησης 

 Άμεσα και θετικά επηρεάζεται το περιβάλλον καθώς προβλέπεται βελτίωση συνθηκών  ύδρευσης καθώς και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων 

 Οι  δράσεις του μέτρου επηρεάζουν θετικά τον τομέα των ίσων ευκαιριών κυρίως μέσα από τον εκσυγχρονισμό και 
συμπλήρωση  των υποδομών πρόνοιας - φροντίδας 

5.6.4.    Ποσοτικοποίηση 

Για το μέτρο υπάρχει τομεακή κατανομή με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ (σε KEUROS : Περιβάλλον 2.266, Υγεία – Πρόνοια 
1.133, Εκπαίδευση 4.532, Πολιτισμός 2.266 και Μεταφορές 9803). Μετά την ολοκλήρωση των συνοπτικών σχεδίων 
δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή θα πρέπει να εξεταστεί αν η προαναφερόμενη κατανομή θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής 
επιμέρους κατηγοριών πράξεων ή αν θα πρέπει να προσαρμοστεί. 

Η ποσοτικοποίηση των δεικτών θα γίνει με βάση τα συνοπτικά σχέδια δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή 

5.6.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Με δεδομένη την συνθετότητα των ολοκληρωμένων σχεδίων και της αυξημένης απαίτησης συντονισμού δράσεων, που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων 5.5 , 5.6 και 5.10 κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη για 
διαχείριση των ολοκληρωμένων σχεδίων από ενδιάμεσο φορέα, που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
κριτήρια, που θα θεσπίσει η Διαχειριστική Αρχή. 

Συμπληρωματικότητα υπάρχει και με το μέτρο 5.7 κύρια στους τομείς μεταφορών και επεξεργασίας υγρών – στερεών 
απορριμμάτων(διαδημοτικές συνεργασίες). 

 

5.7.  ΜΕΤΡΟ 7: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

5.7.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξε πρόβλημα στην εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος για τις επιμέρους πράξεις. Δυσκολίες 
εντοπίστηκαν στον επιμερισμό των δεικτών επιπτώσεων που συνδιαμορφώνονται συχνά από παρόμοιες παρεμβάσεις 
που υλοποιούνται στην περιοχή αλλά στο πλαίσιο άλλου μέτρου. 
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5.7.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την τοπική ανάπτυξη μέσα από παρεμβάσεις στις τεχνικές – 
κοινωνικές υποδομές, καθώς και στην ενίσχυση της ταυτότητας των περιοχών μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής – 
ιστορικής κληρονομιάς. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Το μέτρο είναι πανομοιότυπο με το 5.6 έχει όμως ως περιοχή εφαρμογής τις ορεινές αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας 
της Περιφέρειας, πλην των περιοχών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης. 

5.7.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενοι με το μέτρο αυτό είναι οι τομείς της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης. 
 Η σχέση του μέτρου με το περιβάλλον είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται δράσεις βελτίωσης συστημάτων 

ύδρευσης-αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων 
 Οι  δράσεις του μέτρου επηρεάζουν θετικά τον τομέα των ίσων ευκαιριών κυρίως μέσα από τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών πρόνοιας - φροντίδας 

5.7.4. Ποσοτικοποίηση 

Για το μέτρο υπάρχει τομεακή κατανομή με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ (σε KEUROS : Περιβάλλον 3.400, Υγεία – Πρόνοια 
1.700, Εκπαίδευση 4.800, Πολιτισμός 3.400 και Μεταφορές 15.692). 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (200 εκ. δρχ. / χλμ. νέας επαρχιακής οδού, 100 εκ. δρχ. / χλμ βελτιωμένης επαρχιακής οδού, 25 έως 50 
χιλ. δρχ / κάτοικο και προσαύξηση 8% ΟΜΙΠ για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων , 20. έως 30 χιλ. δρχ / κάτοικο για 
στερεά απορρίμματα , 30 εκ. δρχ. και 40 εκ. δρχ. / χλμ για τα δίκτυα  ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα). 

Ο εξοικονομούμενος χρόνος μετακίνησης υπολογίζεται με την παραδοχή ότι από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις 
βελτιώνεται το βασικό δίκτυο επικοινωνίας προς ,  από και μέσα στην ενδοχώρα της Περιφέρειας. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία αντίστοιχες 
υποδομές στην Περιφέρεια ή και σε άλλες περιοχές της χώρας.  

5.7.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην υλοποίηση του μέτρου. 

Προϋπόθεση αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του μέτρου είναι και  η συμπληρωματικότητα με τις παρόμοιες 
πράξεις που θα υλοποιούνται στις ζώνες των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κύρια στον τομέα των υποδομών 
μεταφορών ή και εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων (διαδημοτικές συνεργασίες). 

5.8.  ΜΕΤΡΟ 8: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  

5.8.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Κατά την υλοποίηση παρόμοιων έργων δεν υπήρξε πρόβλημα στην εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης. Δυσκολίες 
εντοπίστηκαν στην ποσοτικοποίηση δεικτών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων. 

5.8.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την ενίσχυση των υποδομών για την αλιεία , με 
συνέπεια και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας. 

5.8.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση καθώς προβλέπονται δράσεις που βελτιώνουν 
τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της αλιείας 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενοι είναι οι υπόλοιποι τομείς πολιτικής (περιβάλλον, απασχόληση, καινοτομία, ίσες 
ευκαιρίες)καθώς δεν εμπεριέχονται δράσεις που να τους επηρεάζουν 
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5.8.4.    Ποσοτικοποίηση 

Το πλήθος των παρεμβάσεων υπολογίζεται με βάση το μισό συνολικό κόστος από παρεμβάσεις για αλιευτικά καταφύγια 
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

5.8.5  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Δεν προβλέπεται να υπάρξουν προβλήματα κατά την υλοποίηση του μέτρου. 

5.9.  ΜΕΤΡΟ 9: ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

5.9.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Παρόμοιες δράσεις χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από LEADER , αλλά και στο πλαίσιο των ΠΕΠ των προηγούμενων 
προγραμματικών περιόδων και δεν υπήρξαν προβλήματα στην εκτίμηση των δεικτών. 

5.9.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου  μέσα από την ενίσχυση δραστηριοτήτων ήπιων μορφών 
τουρισμού και εξυπηρέτησης επισκεπτών. 

Το μέτρο υποστηρίζει το στόχο της προτεραιότητας για άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσα από την ενίσχυση 
εισοδημάτων και απασχόλησης στην ύπαιθρο με συμπληρωματικές προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριότητες. 

5.9.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Ο τομέας της ανταγωνιστικότητας επηρεάζεται άμεσα και θετικά από τις δράσεις του μέτρου καθώς προβλέπεται 
εκσυγχρονισμός και δημιουργία ήπιων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων, προώθησης θεματικών μορφών 
τουρισμού κ.α. 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της καινοτομίας κρίνεται  ουδέτερη 
 Άμεση και θετική είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα της απασχόλησης καθώς προβλέπεται ενίσχυση της 

απασχόλησης σε συμπληρωματικές με τον πρωτογενή τομέα δραστηριότητες 
 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με τις δράσεις του μέτρου είναι ο τομέας του περιβάλλοντος 
 Ο τομέας των ίσων ευκαιριών αν και δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα του μέτρου επηρεάζεται έμμεσα από τις 

δράσεις του. 

5.9.4.    Ποσοτικοποίηση 

Το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται με βάση ένα μέσο κόστος 20 εκ. δρχ., όπως αυτό προκύπτει από την 
εμπειρία αντίστοιχων δράσεων σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

5.9.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του μέτρου είναι η λειτουργία ενδιάμεσου φορέα και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το 
καθεστώς DE MINIMIS. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων , ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί σε εκείνα που αφορούν την 
αξιοπιστία του φορέα υλοποίησης τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

5.10. ΜΕΤΡΟ 10: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΚΤ 

5.10.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Δεν υπήρξαν προβλήματα στην  εκτίμηση δεικτών για τις επιμέρους πράξεις. Δυσκολίες όμως υπήρξαν στην εκτίμηση 
δεικτών επιπτώσεων για το σύνολο μιας περιοχής παρέμβασης. 

5.10.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και υποστηρίζει το στόχο της προτεραιότητας για μείωση 
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσα από τη εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα 
νέα δεδομένα τοπικής ανάπτυξης. 
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Οι δράσεις του μέτρου εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής τω ολοκληρωμένων προγραμμάτων  αγροτικής 
ανάπτυξης και δρα συμπληρωματικά με τα μέτρα 5.5 και 5.6. 

5.10.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται δράσεις που 
υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με το μέτρο είναι ο τομέας της καινοτομίας  

 Άμεση και θετική είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα τις απασχόλησης καθώς προωθούνται δράσεις επιδότησης 
αυτοαπασχόλησης, εφαρμογής προγραμμάτων μικρής κλίμακας, υποστήριξης προς τους άνεργους, κ.α. 

 Όσον αφορά τους τομείς του περιβάλλοντος και των ίσων ευκαιριών, η επίδραση του μέτρου κρίνεται ουδέτερη αν και 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική ίσως συμμετοχή γυναικών σε πολλές από τις δράσεις των 5.5 , 5.6 , με τις οποίες 
δρά συμπληρωματικά το μέτρο. 

5.10.4 Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών θα γίνει με βάση το Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης ανά επιλεγμένη περιοχή όπως προβλέπεται από τη 
διαδικασία εφαρμογής του μέτρου. 

5.10.5 Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Με δεδομένη την συνθετότητα των ολοκληρωμένων σχεδίων και της αυξημένης απαίτησης συντονισμού δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων 5.5 , 5.6 και 5.10 κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη για 
διαχείριση των ολοκληρωμένων σχεδίων από ενδιάμεσο φορέα που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
κριτήρια που θα θεσπίσει η Διαχειριστική Αρχή. 
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6. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών 

ΜΕΤΡΟ 2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

ΜΕΤΡΟ 3 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

 

Η προτεραιότητα στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης ιδίως στις γυναίκες μέσα από τη δημιουργία 
κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης). Οι δράσεις αυτού του τύπου 
συγκεντρώνουν το 45,6 % των πόρων της προτεραιότητας.  

Παράλληλος στόχος είναι η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, που καταγράφεται στα 
μειονεκτήματα-περιορισμούς της Περιφέρειας. Οι δράσεις αφορούν βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων, εργαζομένων αλλά και 
στην αύξηση της απασχόλησης και συγκεντρώνουν το 54,4 % των πόρων της προτεραιότητας. 

6.1.  ΜΕΤΡΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

6.1.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Οι παρόμοιες δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν την κατασκευή και όχι λειτουργία αντίστοιχων κοινωνικών 
υποδομών, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα στην εκτίμηση των δεικτών. 

6.1.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση ένταξης των  γυναικών στην αγορά εργασίας και παράλληλα καλύπτει τις αυξημένες 
ανάγκες για φροντίδα παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων. 

Παράλληλος στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα .Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της 
προτεραιότητας για προώθηση της ισότητας αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6
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6.1.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας κρίνεται ουδέτερη 

 Η αύξηση της απασχόλησης αν και δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα του μέτρου, επηρεάζεται έμμεσα από τις 
δράσεις του κυρίως μέσω της δημιουργίας κοινωνικών υποδομών που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης ή 
και δημιουργία νέων θέσεων στην κοινωνική οικονομία 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με το μέτρο είναι ο τομέας του περιβάλλοντος  

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα των ίσων ευκαιριών είναι άμεση καθώς προβλέπεται αναβάθμιση των υποδομών 
και υπηρεσιών πρόνοιας και φροντίδας που διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας 

6.1.4. Ποσοτικοποίηση 

Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε 
εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα 
μοναδιαία κόστη (28 εκ.δρχ / έτος για βρεφονηπιακούς σταθμούς 21 παιδιών και 25 εκ. δρχ / έτος για κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης 20 παιδιών). 

6.1.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του μέτρου είναι η έκδοση Υ.Α. διαχείρισης και παρακολούθησης ενεργειών από το 
Υπουργείο Εργασίας καθώς και η αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων που διέπουν το πλαίσιο σύναψης προγραμματικών 
συμβάσεων για τη λειτουργία των κοινωνικών υποδομών. 

6.2. ΜΕΤΡΟ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

6.2.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Η εκτίμηση δεικτών από υλοποίηση παρόμοιων έργων έγινε μέσα από τη διακίνηση κατάλληλα σχεδιασμένων 
ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. 

6.2.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την προσαρμογή του στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Υποστηρίζει άμεσα το στόχο της προτεραιότητας για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων του. 

6.2.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Η σχέση του μέτρου με τον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση και θετική 

 Ουδέτερα συσχετιζόμενος με τις δράσεις του μέτρου είναι ο τομέας της καινοτομίας 

 Άμεση και θετική είναι η επίδραση του μέτρου στον τομέα της απασχόλησης καθώς προωθούνται προγράμματα 
κατάρτισης μικρής κλίμακας έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η μακροχρόνια ανεργία 

 Η σχέση του μέτρου με τους τομείς περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών κρίνεται ουδέτερη 

6.2.4.    Ποσοτικοποίηση 

Οι δείκτες πραγματοποίησης και αποτελεσμάτων υπολογίζονται με βάση ένα μέσο κόστος ανά πρόγραμμα κατάρτισης και 
το μέσο πλήθος των καταρτιζόμενων ανά πρόγραμμα. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας μεικτά κατά την υλοποίηση υπολογίζονται με βάση το προσαρμοσμένο μέσο μοναδιαίο κόστος 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (βλ. παράρτημα). 

Οι δείκτες επιπτώσεων προσδιορίζονται με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε για αντίστοιχες 
δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

6.2.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του μέτρου πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των ΚΕΚ από το 
ΕΚΕΠΙΣ είναι και η έκδοση Υ.Α . του Υπουργείου  Εργασίας για τη διαχείριση και παρακολούθηση των πράξεων. 
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6.3. ΜΕΤΡΟ 3: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6.3.1.  Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Στην Περιφέρεια δεν υπάρχει προηγούμενο από υλοποίηση παρόμοιων πράξεων. 

6.3.2.  Συνοχή  μεταξύ στόχων του μέτρου και γενικών στόχων του άξονα στον οποίο εντάσσεται και 
σημαντικότητα του μέτρου στην επίτευξη αυτών 

Το μέτρο στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσα από ολοκληρωμένες 
δράσεις κατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης. Υποστηρίζει το στόχο της 
προτεραιότητας για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού. 

Περιοχές εφαρμογής του μέτρου θα είναι περιοχές με υψηλή ανεργία, παραγωγική αναδιάρθρωση η σημαντική 
συγκέντρωση ευπαθών ομάδων. 

6.3.3 Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική στους τομείς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, 
απασχόληση, περιβάλλον και ισότητα των δύο φύλων 

 Άμεσα και θετικά επηρεάζεται ο τομέας της ανταγωνιστικότητας από τις δράσεις αυτού του μέτρου καθώς 
προβλέπονται επιχειρηματικές δράσεις ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και δράσεις σχεδιασμού, στήριξης και 
διασύνδεσης των πρωτοβουλιών ανάπτυξης 

 Η καινοτομία αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο του μέτρου επηρεάζεται έμμεσα από τις δράσεις του 

 Η σχέση του μέτρου με την απασχόληση είναι άμεση και θετική καθώς προβλέπονται ενέργειες κατάρτισης και 
υπηρεσίες προώθησης και ένταξης στην αγορά εργασίας.  

  Όσον αφορά του τομέα περιβάλλοντος, η επίδραση του μέτρου κρίνεται ουδέτερη  

 Οι δράσεις επηρεάζουν θετικά τον τομέα ίσων ευκαιριών, με δεδομένο ότι προορίζεται για ενίσχυση απασχόλησης 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

6.3.4.    Ποσοτικοποίηση 

Ως δείκτης πραγματοποίησης υπολογίζεται το πλήθος των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με βάση ένα επιθυμητό μέσο 
κόστος. 

6.3.5.  Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για την  παρακολούθηση 

Για την υλοποίηση του μέτρου θα πρέπει να εκδοθεί οδηγός Υ.Α. όπου θα προσδιορίζονται οι τύποι των δράσεων (για την 
Περιφέρεια) καθώς και οι διαδικασίες προκύρηξης και αξιολόγησης των πράξεων. 

 Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων και τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας με αντίστοιχες 
δράσεις των μέτρων 4.5. και 5.10. (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης). 
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7.  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

 

ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

ΜΕΤΡΟ 2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

ΜΕΤΡΟ 3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ 

 

Για τα μέτρα της τεχνικής Βοήθειας γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης, με βάση τις μέχρι σήμερα 
διαπιστωμένες ανάγκες ή και δεσμεύσεις . 

Οι δείκτες αναφέρονται :  

 σε μελέτες ή εμπειρογνωμοσύνες που κρίνονται απαραίτητες στην παρούσα φάση για την ωρίμανση δράσεων ή 
πράξεων. 

 σε δράσεις δημοσιότητας ή ανταλλαγή εμπειριών που μπορούν να προσδιοριστούν σ’ αυτή τη φάση, με βάση τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες εφαρμογής 

 τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις 

Βασικό κριτήριο ένταξης στα μέτρα της Τεχνικής Βοήθειας είναι η συμβολή μιας πράξης στην αποτελεσματικότερη 
προετοιμασία – υλοποίηση- διαχείριση και αξιολόγηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το αντίστοιχο 
διαρθρωτικό Ταμείο. 

Τα αναλυτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων θα προσδιοριστούν με βάση τον «Οδηγό Τεχνικής Βοήθειας». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η επιλογή των δεικτών έγινε με βάση τις προβλεπόμενες πράξεις και τους στόχους των επιμέρους μέτρων λαμβάνοντας 

υπόψιν : 

• το έγγραφο εργασίας 3 «Δείκτες για παρακολούθηση και αξιολόγηση – Ενδεικτική μεθοδολογία» 

• το έγγραφο περί «Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Ε.Π. 2000 – 2006 (ΥΠΕΘΟ Α.Π.: 6444/Γ΄ ΚΠΣ 312/20 – 
02 – 2001) 

• το έγγραφο περί «Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Ε.Π. 2000 – 2006 (ΥΠΕΘΟ Α.Π. 11927/ΓΔΠΠΠ ΔΕ 
100/05 – 04 – 2001) 

• τον πίνακα «Δείκτες σε επίπεδο μέτρου που αφορούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου (ΠΕΠ)» (e-mail 02 – 05 – 2001). 

 
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης 

Εκτιμώνται δείκτες πραγματοποίησης για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται στο εγκεκριμένο 

ΠΕΠ και εξειδικεύονται στο επίπεδο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Η εκτίμηση των δεικτών γίνεται με βάση το 

προβλεπόμενο συνολικό κόστος ανά κατηγορία πράξεων και το αντίστοιχο μέσο μοναδιαίο κόστος. 

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος ανά κατηγορία πράξεων εκτιμήθηκε σε συνεργασία με τα στελέχη της Διαχειριστικής 
Αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν:  

• τις δεσμεύσεις για την τομεακή κατανομή των πόρων στο επίπεδο του προγράμματος ή και των μέτρων, όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΠΕΠ 

• τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση  

• τις προτεραιότητες των αντίστοιχων μέτρων για ιεράρχηση αναγκών ή και αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργεί το 
εξωτερικό περιβάλλον 

Το μέσο μοναδιαίο κόστος, που αναγράφεται ανά κατηγορία πράξης, στην ποσοτικοποίηση των μέτρων εκτιμήθηκε με 
βάση:  

• τα πραγματοποιημένα κόστη, από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, κατά την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο στην Περιφέρεια, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή και πρωτοβουλιών 

• τις τρέχουσες τιμές με βάση τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας ή και των αντίστοιχων 
κεντρικών Υπηρεσιών 

• τις παραδοχές μέσου κόστους για νέου τύπου πράξεις (όπως βιβλιοθήκες, εργαστήρια, λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, πράξεις στον τομέα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας) από τα συμπληρώματα προγραμματισμού των 
αντίστοιχων Τομεακών Προγραμμάτων 

Η εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης για τα μέτρα 4.4 και 4.5 που αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής 

ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, γίνεται με την παραδοχή ενός μέσου κόστους (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) σε δημόσια 

δαπάνη ανά περιοχή παρέμβασης. Το μέσο αυτό κόστος που ανέρχεται σε 1,5 δις ανά περιοχή παρέμβασης 

προσεγγίστηκε με βάση: 

• τη μέχρι σήμερα γνώση των χαρακτηριστικών και προβλημάτων του αστικού περιβάλλοντος, για τις διάφορες 
κατηγορίες υποβαθμισμένων περιοχών 

• τα διαπιστωμένα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες – προβλήματα των περιοχών όπου 
παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

• τα πραγματοποιημένα κόστη από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων, που χρηματοδοτήθηκαν από 
το ΕΤΠΑ σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 
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Για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών δεν μπορεί να προσεγγιστεί στην παρούσα 

φάση το πλήθος των προβλεπόμενων ολοκληρωμένων σχεδίων. Η δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι, δεν είναι 

γνωστό το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ (μέτρα 5.6 και 5.10) στις ήδη 

οριοθετημένες περιοχές ολοκληρωμένων σχεδίων του ΥΠΓΕ. 

Εκτίμηση δεικτών αποτελέσματος. 

Οι δείκτες αποτελέσματος μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις διακριτές ενότητες που αφορούν:  

1η ενότητα: αύξηση δυναμικότητας – εξυπηρέτησης ή βελτίωση λειτουργικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υποδομών.  

2η ενότητα: ωφελούμενος πληθυσμός ή επιχειρηματικές μονάδες. 

3η ενότητα: ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά την υλοποίηση. 

Δείκτες αποτελέσματος της 1ης ενότητας προσδιορίζονται για τα μέτρα: 

• 1.1, 2.3, 3.2, για δυναμικότητα – εξυπηρέτηση, από βελτίωση – συμπλήρωση υποδομών. Οι δείκτες υπολογίζονται με 
βάση τις εκροές και τιμές βάσης, την υφιστάμενη δυναμικότητα (όπου μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια) ή τις εκροές 
από αντίστοιχες δράσεις κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

• 1.4, 2.2, 4.2, 5.7 (δράσεις υποδομών) για βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών ή συνθηκών λειτουργίας. Οι δείκτες 
υπολογίζονται ως ποσοστό των εκσυγχρονιζόμενων υποδομών επί των υφισταμένων ή των εκσυγχρονισθέντων κατά 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για τις νοσοκομειακές και τουριστικές κλίνες αντίστοιχα. Η μείωση χρόνου 
ταξιδιού – μετακινήσεων και ο δείκτης κέρδους προσπελασιμότητας (μέτρα 2.2, 4.2 και 5.7) εκτιμώνται για το σύνολο 
του βασικού οδικού δικτύου, που βελτιώνεται και ολοκληρώνεται μέσα από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Οι 
εκτιμήσεις για φόρτους και εξοικονόμηση χρόνου χρηστών στηρίζονται στην «Έρευνα και απογραφή Προέλευσης – 
Προορισμού στην Κρήτη και πρόβλεψης κυκλοφορίας έως το έτος 2020 (ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ – TRADEMCO 
E.E. 1999). Σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτελέσματος για το 5.7 συνδιαμορφώνεται και από τις πανομοιότυπες 
παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών μεταφορών, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 
σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης (μέτρο 5.6). Ο δείκτης μείωσης απωλειών από δίκτυα διανομής πόσιμου ύδατος, 
προσεγγίζεται με βάση τα αποτελέσματα από πιλοτική μελέτη έρευνα που χρηματοδοτήθηκε για την πόλη των Χανίων 
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Δείκτες αποτελέσματος της 2ης ενότητας προσδιορίζονται για τα μέτρα 1.2, 1.3, 2.1, 4.3, 5.4, 6.1 και 6.2. Οι δείκτες 
υπολογίζονται με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες πραγματοποίησης και τις παραδοχές δυναμικότητας ή δυνατότητας 
εξυπηρέτησης των δημιουργούμενων υποδομών. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά την υλοποίηση υπολογίζονται για το σύνολο σχεδόν των μέτρων, με βάση το 
προσαρμοσμένο (βάσει πληθωρισμού) μοναδιαίο κόστος, κατά κατηγορία πράξης, όπως αυτό υπολογίστηκε κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Σύμφωνα με μετρήσεις από έρευνα πεδίου που υλοποιήθηκε το 1998, στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης του ΠΕΠ 1994 – 99, προέκυψε ότι το μέσο ύψος επένδυσης που αντιστοιχεί σε ένα μεικτό ανθρωποέτος 
εργασίας κατά την υλοποίηση είναι 16,7 εκ. δρχ. με ευρεία διακύμανση από 7,5 εκ. δρχ. έως και 38,5 εκ. δρχ. για τις 
επιμέρους κατηγορίες πράξεων. 

Τα ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά την υλοποίηση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπολογίζονται με μέσο 
ύψος επένδυσης: 

• 8 έως 10 εκ. δρχ. για δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, υποδομές επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων, 
φράγματα και λιμνοδεξαμενές 

• 14 έως 15 εκ. δρχ. για μελέτες και έργα που αφορούν παρεμβάσεις προστασίας – ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος 

• 16 έως 17 εκ. δρχ. για υποδομές οδικών μεταφορών και κτιριακά έργα 
• 25 έως 28 εκ. δρχ. για έργα λιμενικών υποδομών 
• 38 έως 40 εκ. δρχ. για δράσεις στήριξης επιχειρήσεων σε καινοτομίες καθώς και για έργα προστασίας ανάδειξης 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 

 

EKΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι δείκτες επιπτώσεων που προσδιορίστηκαν, όπου ήταν εφικτό στην παρούσα φάση προγραμματισμού, ομαδοποιούνται 

σε δύο βασικές ενότητες: 
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1η ενότητα: Γενικές επιπτώσεις ως απώτερες επενέργειες που επηρεάζουν έναν ευρύτερο, του άμεσα ωφελούμενου 
πληθυσμού. 

2η ενότητα: Ειδικές επιπτώσεις που συνδέονται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και εκδηλώνονται αφού 
παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα. 

Δείκτες επιπτώσεων της 1ης ενότητας προσδιορίζονται για τα μέτρα 4.2 και 5.4 και αναφέρονται: 

• μέτρο 4.2, στην ευρύτερη ομάδα πληθυσμού για την οποία βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης, που υπολογίζεται με 
βάση την καταγραφή ως προς τις συνθήκες ύδρευσης, στο πλαίσιο του σχεδίου Καποδίστριας. Ο αναφερόμενος 
πληθυσμός δεν είναι ο άμεσα ωφελούμενος (κάτοικοι των περιοχών όπου γίνονται αντικαταστάσεις και επεκτάσεις 
δικτύων ύδρευσης). Είναι ο πληθυσμός μιας ευρύτερης ζώνης, όπου λόγω μείωσης των απωλειών ύδατος από 
παλαιωμένα δίκτυα, βελτιώνεται η παροχή πόσιμου ύδατος. Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα πιλοτικής 
έρευνας στην πόλη των Χανίων το   42% των απωλειών του παραγόμενου όγκου νερού οφείλεται σε διαρροές 
δικτύων και η αντικατάσταση – επισκευή τους μειώνει τις απώλειες από 17% έως 25%. Η ακριβής εκτίμηση  - μέτρηση 
του δείκτη εκτιμάται ότι είναι εφικτή μέσα από τη διακίνηση  ερωτηματολογίου στους ΟΤΑ, όπου υλοποιούνται 
παρεμβάσεις, για την εκτίμηση της αύξησης παροχών ή μείωσης διακοπών υδροδότησης. 

• μέτρο 4.2. μείωση ροών ασθενών εκτός Περιφέρειας ως γενική επίπτωση πέραν των άμεσα εξυπηρετούμενων από 
τις επιμέρους μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, εξαιτίας της αναβάθμισης νοσοκομειακών κλινών (σε επίπεδο 
φιλοξενίας ασθενών αλλά και εκτίμησης παρεχόμενων υπηρεσιών από ειδικές μονάδες νοσηλείας).  

• μέτρο 5.4. αύξηση του μέσου γεωργικού εισοδήματος ανά ΜΑΕ πέραν των άμεσα ωφελούμενων γεωργών και 
εκμεταλλεύσεων. Ο δείκτης εκτιμάται σήμερα με βάση τα διαθέσιμα διαχρονικά στοιχεία στο επίπεδο των 
Νομαρχιακών Υπηρεσιών. Για την αντικειμενική και αξιόπιστη μέτρηση του δείκτη θα πρέπει να δημιουργηθεί 
συστηματική βάση στοιχείων για τον πρωτογενή τομέα σε Περιφερειακό επίπεδο (αναντιστοιχίες και διαφορές 
υπάρχουν σήμερα μεταξύ στοιχείων ΕΣΥΕ, Στατιστική του ΥΠΓΕ, στοιχείων Αγροτικής Τράπεζας και Νομαρχιακών 
Υπηρεσιών). 

Δείκτες επιπτώσεων της 2ης ενότητας προσδιορίζονται για τις προτεραιότητες «3. Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή 
μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου διαμετακόμισης» και «6. Προώθηση της απασχόλησης – Παροχή ίσων ευκαιριών στην 
γνώση». Επίσης σε όσα μέτρα είναι εφικτό στην παρούσα φάση, προσδιορίζονται οι μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την 
ολοκλήρωση.  

Ειδικότερα οι δείκτες επιπτώσεων αφορούν: 

• προτεραιότητα 3, η μέση ετήσια αύξηση του αριθμού επιβατών και η αύξηση της εξαγωγικής κίνησης εμπορευμάτων 
(φορτωθέντα) στα λιμάνια, αποτελούν ειδική επίπτωση από τη βελτίωση και συμπλήρωση των υφιστάμενων 
υποδομών. Η εκτίμηση των δεικτών μπορεί να γίνει με βάση την καταγραφόμενη κίνηση αλλά και συμπληρωματικά 
ερωτηματολόγια για την αλλαγή προτίμησης μεταφορικού μέσου. 

• Προτεραιότητα 6, ως ειδικές επιπτώσεις από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις, εκτιμώνται, ο αριθμός των γυναικών 
που διευκολύνονται για ένταξη στην αγορά εργασίας, η εύρεση εργασίας ή  η βελτίωση συνθηκών απασχόλησης για 
τους καταρτισθέντες. Οι δείκτες προσδιορίζονται στην παρούσα φάση, με βάση τα αποτελέσματα από διακίνηση 
ερωτηματολογίων κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Με αντίστοιχες διαδικασίες (ερωτηματολόγια – 
συνεντεύξεις) είναι εφικτό να εκτιμηθούν οι δείκτες και κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 

Οι δημιουργούμενες μεικτές θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση εκτιμώνται με βάση τις εν λειτουργία παρόμοιες 

υποδομές στην Περιφέρεια ή σε άλλες περιοχές της χώρας καθώς και τα αποτελέσματα της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. Ειδικότερα οι παραδοχές είναι: 

• 1 έως 3 άτομα για την λειτουργία βιβλιοθηκών και εργαστηρίων  
• 6 άτομα προσωπικό για 21 παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 5 άτομα για 20 παιδιά στα κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης 
• 2 έως 5 άτομα για τη λειτουργία φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών  
• 3 έως 10 μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας σε αρχαιολογικούς χώρους 
• 2 έως 3 άτομα για τη λειτουργία μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών – στερεών 

απορριμμάτων 
• σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, το μέσο κόστος δημιουργίας 

μιας μόνιμης θέσης εργασίας είναι 55 εκ. δρχ. για επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και 35 εκ. δρχ. 
στον πρωτογενή. Το αντίστοιχο μέγεθος για παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης είναι 55 έως 60 εκ. δρχ. 

 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι δείκτες εκροών (πραγματοποίησης – φυσικών αποτελεσμάτων) που ποσοτικοποιούνται για το μέσο της περιόδου 
(2003) αντιπροσωπεύουν το 57,59% του προϋπολογισμού (συνολικού κόστους) του προγράμματος όπως φαίνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. Στα μέτρα 5.2 και 7.1 προσμετράται μέρος του κόστους, σε αντιστοίχηση με τις κατηγορίες 
πράξεων που ποσοτικοποιούνται για το 2003. 

 



 
  

 294

Συνολικό Κόστος 

ΜΕΤΡΑ Ταμείο 
Ποσό σε χιλ. ευρώ % επί του συνόλου του ΠΕΠ 

ΜΕΤΡΟ 1.1 Εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές υποδομές ΕΤΠΑ 21.247 2,86% 

ΜΕΤΡΟ 1.4 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ΕΤΠΑ 32.779 4,41% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 Διαχείριση στερεών, 
υγρών και βεβαρημένων αποβλήτων 
και ενίσχυση  υποδομών ύδρευσης 

ΕΤΠΑ 18.801 2,53% 

ΜΕΤΡΟ 2.2 Υποδομές μεταφορών ΕΤΠΑ 150.142 20,21% 
ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές και εξοπλισμός 
στην εκπαίδευση  ΕΤΠΑ 28.329 3,81% 

ΜΕΤΡΟ 4.2 Αναβάθμιση  αστικού 
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής ΕΤΠΑ 51.014 6,87% 

ΜΕΤΡΟ 5.1 Επεμβάσεις σε επίπεδο 
γεωργικής γης - υποδομές ΕΓΤΠΕ 69.000 9,29% 

ΜΕΤΡΟ 5.2 Δασικά Μέτρα ΕΓΤΠΕ 5.860 0,67% 
ΜΕΤΡΟ 5.4 Επενδύσεις σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης ΕΓΤΠΕ 30.936 4,16% 

ΜΕΤΡΟ 6.1 Ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών 

ΕΚΤ 19.000 2,56% 

ΜΕΤΡΟ 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 5.692 0,19 % 
ΜΕΤΡΟ 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ 188 0,03 % 

ΣΥΝΟΛΟ  432.988 57,59% 

 
Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης (εκροών) γίνεται σε φυσικές μονάδες μέτρησης ή σε ισοδύναμο φυσικού 
αντικειμένου, με παραμέτρους: 
• την πορεία υλοποίησης παρόμοιων παρεμβάσεων σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 
• το δεσμευμένο ποσό ανά μέτρο για το ίδιο χρονικό διάστημα 

Η ποσοτικοποίηση των προτεινόμενων δεικτών αποτελεσμάτων, αφορά κυρίως ανθρωποέτη εργασίας (μεικτά) κατά την 

υλοποίηση, που εκτιμώνται με βάση τους αντίστοιχους δείκτες πραγματοποίησης και τη φύση των πράξεων (συσσώρευση 

ανθρωποετών στις πρώτες ή τελικές φάσεις υλοποίησης με βάση την εμπειρία προηγούμενων προγραμματικών 

περιόδων). 

Οι επιλεγμένοι δείκτες επίδοσης καλύπτουν τους κύριους στόχους του προγράμματος και ειδικότερα: 
• ο δείκτης επίδοσης για αύξηση δυναμικότητας των εκπαιδευτικών (γ’ βαθμιων) και ερευνητικών υποδομών εκφράζει 

(σε επίπεδο εκροών) το στόχο για ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας αξιοποιώντας το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της συγκέντρωσης και δραστηριοποίησης πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων (μέτρο 1.1). 

• ο δείκτης επίδοσης για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών κλινών εκφράζει (σε επίπεδο εκροών και 
αποτελέσματος) το στόχο ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, μέσα από τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού (μέτρο 1.4) 

• οι δείκτες επίδοσης για τις συνθήκες ύδρευσης, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών – στερεών απορριμμάτων 
καθώς και τις παρεμβάσεις δασικού χαρακτήρα, εκφράζουν (σε επίπεδο εκροών και αποτελέσματος) το στόχο για 
προστασία του περιβάλλοντος (βιώσιμη ανάπτυξη) αλλά και  βελτίωση της ποιότητας ζωής (μέτρο 2.1 και μέτρο 4.2) 

• οι δείκτες επίδοσης για τις υποδομές του πρωτογενή τομέα και τις επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, 
εκφράζουν (σε επίπεδο εκροών) το στόχο για μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με την ενίσχυση της τοπικής 
αγροτικής οικονομίας (μέτρο 5.1 και μέτρο 5.2) 

• οι δείκτες επίδοσης για τα δίκτυα μεταφορών εκφράζουν (σε επίπεδο εκροών) το στόχο για μείωση των  
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, μέσα από τη βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνοχής (μέτρο 2.2) 

• οι δείκτες επίδοσης για τις κοινωνικές υποδομές και δομές φροντίδας εκφράζουν  (στο επίπεδο εκροών και 
αποτελέσματος) το στόχο για την προώθηση της ισότητας, ενώ μαζί με τους δείκτες επίδοσης για υποδομές και 
εξοπλισμούς στην εκπαίδευση εκφράζουν το στόχο για βελτίωση ποιότητας ζωής (μέτρο 2.3 και μέτρο 6.1). 

 
Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος συζητήθηκε στο πλαίσο της 3ης Συνεδρίασης 
της Επ.Πα. του Προγράμματος την 21-11-2003 και υπεβλήθη στην Ε.Ε., όπως προβλέπεται 
στον Καν.1260/2000. 
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88..  ΓΓεεννιικκάά  κκααιι  ΕΕιιδδιικκάά  ΚΚρριιττήήρριιαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  
ΕΕππιιλλοογγήήςς  ΠΠρράάξξεεωωνν  
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Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών Α.Π. 41549/Γ’ΚΠΣ284/08.12.2000, περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, η Ε.Υ.Δ. επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 

Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα: 

 με τον Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο Δ’, άρθρο 15, παρ. β) 

 τις Διατάξεις Εφαρμογής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Κεφάλαιο 4.3.2.3.)  

 τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, περί «Γενικών Διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» (Άρθρο 35 παρ. 

3.β.) 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει τα Κριτήρια Ένταξης των 

χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα πράξεων. 

 

Τα Κριτήρια Ένταξης που ακολουθούν αφορούν στις πράξεις κάθε μέτρου του Προγράμματος και διαρθρώνονται σε 

πέντε (6) βασικές κατηγορίες : 

 

 Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του μέτρου 

 Συμβατότητα της πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές 

 Πληρότητα πράξης 

 Ωριμότητα πράξης 

 Σκοπιμότητα πράξης 

 Λοιπά ειδικά κριτήρια 
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ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  11  
  
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς    
  

 
Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/2004. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.2940/01 – Ν.3263/04 – Ν.2286/95 – Ν2522/97 - Ν.716/77 – Ν.2576/98 
– Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – Π.Δ. 370/95 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 104/04 – Ν.2971/01 – 
Ν.3316/05 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 01/78  – 04/18 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 
5673/97– ΚΥΑ Ε1Β 221/65 – ΚΥΑ ΗΠ15393/2332/02  – ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 - Ν.1739/87 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/271 – 98/83 – 96/61 – 97/11  
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
 
Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
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3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΕΕξξοοιικκεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεε  ττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  κκααιιννοοττοομμίίααςς    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποιήθηκε με τον Καν. 448/2004 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.3263/04 - Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Εφαρμογή κατά περίπτωση των Ν.1514/85 – Ν.1733/87 – Ν.2742/99 – Ν.2843/00 – Ν.760/01 – Ν.545/01 – 
Ν.547/01 – Ν.2919/01- Π.Δ. 17/2001 – Π.Δ. 274/2000 – Π.Δ. 558/85 – Π.Δ. 434/1988 – ΠΔ346/98  - Ν.760/01 – 
Ν.545/2001 – Ν.547/01 όπως κάθε φόρα ίσχυουν 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/97 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90  
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φόρα ίσχυουν 
 

 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
5. Συνέπεια με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για Ε+Τ και Ανταγωνιστικότητα 
 
Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 
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Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
7. Ειδικά κριτήρια κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

--- Ανάπτυξη ή μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων 
--- Αύξηση των απασχολουμένων σε τομείς έντασης γνώσης 

 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Διατηρισιμότητα αναμενόμενων αποτελεσμάτων επιπτώσεων πράξης 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33  ––  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  δδεευυττεερροογγεεννήή  

ττοομμέέαα    
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2363/04 - Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 όπως κάθε φόρα ίσχυουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ν.2601/98, Ν.3299/04,  Καν. 70/2001, Καν. 69/2001 και οι τροποποιήσεις τους 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90  
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φόρα ίσχυουν 
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4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
5. Συνέπεια με τις Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανταγωνιστικότητα 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Διατηρισιμότητα αναμενόμενων αποτελεσμάτων – επιπτώσεων της πράξης 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  44  ––  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 

Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.3263/04 - Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ν.2601/98 - Ν.3299/04 – Καν. 70/2001, Καν. 69/2001 και οι τροποποιήσεις τους 
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3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον . 

 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Διατηρισιμότητα αναμενόμενων αποτελεσμάτων επιπτώσεων πράξης 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  55  ––  ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
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2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90  
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

4. Συνέπεια με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για Ε+Τ  
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
5. Ειδικά κριτήρια κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

--- Ανάπτυξη ή μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων 
--- Αύξηση των απασχολουμένων σε τομείς έντασης γνώσης 

 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  22  

 
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  σσττεερρεεώώνν,,  υυγγρρώώνν  κκααιι  ββεεββααρρηημμέέννωωνν  ααπποοββλλήήττωωνν  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη  υυπποοδδοομμώώνν  
ύύδδρρεευυσσηηςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
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Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 – Ν.3263/04 – Ν.2854/00 – Ν.3021/02 – Ν.2522/97 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 
– Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – ΠΔ 57/2000 – ΠΔ 370/95 – Ν.2286/95 – Ν.3164/03 και λοιπά 
εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 78/01 όπως κάθε φορά 
ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 

 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 69728/96 – ΚΥΑ 
113944/97 – ΚΥΑ 114218/97 – ΚΥΑ 19396/97 – ΚΥΑ 16190/97 – ΚΥΑ 5673/97 – Ν.1739/87 – Π.Δ. 55/98 – ΚΥΑ 
Ε1Β 221/65 – Ν.3199/03 – Ν.3010/02 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/271 – 91/156 – 91/689 – 83/98 – 99/31 – 96/61 –
91/676 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με το 5ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ε.Ε. 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 
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3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Ν.3263/2004  - Ν.3316/04 – Ν.2286/95 – Π.Δ. 
696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – Π.Δ. 370/95 ‘όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 104/04 και λοιπά 
εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φορά ισχύουν  
 

 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

 
Κοινοτική Πολιτική των Μεταφορών και ειδικότερα σε σχέση με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον (Μέγεθος εξυπηρετούμενου πληθυσμού, τουριστικής κίνησης, μεταφοράς 

προϊόντων κλπ) 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Οι χρηματοδοτούμενες πράξεις αφορούν δρόμους χαρακτηρισμένους ως Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο από την 

κείμενη Νομοθεσία. 
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ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33  ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  κκααιι  ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.3316/04 – Ν.2940/01 – Ν.3263/04 – Ν.2576/98 – Ν.2286/95 
– Ν.2522/97 – ΠΔ 370/95 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 104/04 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 
και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 01/78 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/02 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – 
ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 – ΚΥΑ 11014/703/Φ104 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 97/11 
 

3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα Κοινοτική πολιτική για την Εκπαίδευση 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
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2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  44  ––  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ιισσττοορριικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήηκε μρ τον Καν 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Ν. 3263/04 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 – Π.Δ. 263/87 – Ν.1797/88 – Ν.1958/91 – Π.Δ. 99/92 – Ν.2362/95- Ν.2555/97 – Ν.2286/95 – ΠΔ 394/96 
– ΠΔ 370/95 – ΥΑΠΙ/7446/31-1-2002 – Ν.2947/2001 – ΚΝ 5351/32 – Ν.2190/94 – Ν.2833/00 – Ν.3028/02 και 
λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 –78/2001 
όπως κάθε φορά ισχύουν 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
2. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
3. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Σημαντικότητα Μνημείου (αρχαιολογική και ιστορική αξία) 
4. Προσπελασιμότητα (δυνατότητα πρόσβασης και επίσκεψης) 
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5. Θέση Μνημείου 
6. Επισκεψιμότητα (κοινό που έχει επί του παρόντος πρόσβαση, εκτίμηση σχετικά με το κοινό που θα έχει πρόσβαση 

μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης) 
7. Υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου (κατάσταση διατήρησης, εντοπισμός κινδύνων που διατρέχει το μνημείο κλπ) 
8. Λειτουργία και χρήση πριν και μετά την παρέμβαση 
9. Ενίσχυση της λειτουργίας του χώρου σε εποχές εκτός αιχμής για μείωση φαινομένων εποχικότητας. 
10. Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 
 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  33  

 
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((λλιιμμάάννιιαα))  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – Ν. 
2286/95 – Ν.2362/95 – ΠΔ 370/95 – ΠΔ 394/96 – Ν3316/04 - Ν 3263/2004 – Ν.3153/03 – Ν.2971/01 και λοιπά 
εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – 15393/2332/02  
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 
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Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική Χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον (Μέγεθος εξυπηρετούμενου πληθυσμού, τουριστικής κίνησης, μεταφοράς 

προϊόντων κλπ) 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

   
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΒΒαασσιικκήήςς  ΕΕμμπποορριικκήήςς  ΥΥπποοδδοομμήήςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – 
Ν.3263/04 – Ν.3153/03 – Ν.2971/01 – Ν.3316/04 - ΠΔ 370/95 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 104/04 – ΠΔ 
394/96 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές. 

 
 Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) 
 Κοινοτική Πολιτική για τις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες 

 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
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Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
7. Ειδικά Κριτήρια κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

 Ανάπτυξη ή μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων 
 Εκτιμώμενη % αύξηση της εμπορευματικής κίνησης 

8. Οικονομική βιωσιμότητα βάση ανάλυσης κόστους - οφέλους 
 

ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
    
 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  44  

 
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΧΧωωρροοττααξξιικκόόςς  ––  ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκόόςς  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται με εφαρμογής της μέσα σε μια τριετία από την 
περάτωση της μελέτης και το αργότερο στο οικονομικό κλείσιμο του Προγράμματος. 

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.716/77 – Ν.2742/99 – Π.Δ. 696/74 – Ν.3316/04 – Ν.3263/04 - Π.Δ. 194/79 – Π.Δ. 346/98 – Ν.2508/97 – ΠΔ 
8/00 – ΠΔ 194/79 – ΥΑ 9572/1845/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 97/52όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 – Ν.2742/99 – Ν.2508/97  και λοιπά εκτελεστικά και 
εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών όπως κάθε φορά ισχύουν 

 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 
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Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  αασσττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται με εφαρμογής της μέσα στην περίοδο 
εφαρμογής του Ε.Π. 

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.3316/04 - Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 – Ν.1397/83 (ΕΣΥ) - Ν.2889/2001 – Ν.1469/50 – Ν.1797/88 – Ν.1958/91 – Ν.2362/95 – Ν.2555/97 – 
ΠΔ 263/87 – ΠΔ 99/92 – Ν.2286/95 – ΠΔ 394/96 ΥΑΠΙ/7446/31-1-2002 – Ν.2947/2001 – ΚΝ 5351/32- Ν.2190/94 
– Ν.2833/00 – Ν.3263/2004 – Π.Δ. 370/95 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 104/04 – Ν.3028/02 και λοιπά 
εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 99/31 – 96/61 
όπως κάθε φορά ισχύει  
 

2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον . 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1650/86 – Ν.2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1739/87 – ΠΔ 33318/98 – ΠΔ 55/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 - 
ΚΥΑ 5673/97 – ΚΥΑ Ε1Β 221/65 – ΚΥΑ 69728/96 – ΚΥΑ 113944/97 – ΚΥΑ 114218/97 – ΚΥΑ 19396/97 – ΚΥΑ 
15393/2332/02 και λοιπά εκτελεστικά και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 – 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/271 – 91/156 – 91/689 – 83/98 – 2001/78 
όπως κάθε φορά ισχύει 
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3. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (μόνο για 
πράξεις του τομέα Υγεία-Πρόνοια) 

4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές (όπου απαιτείται) 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. (Δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα 

πολιτισμού) 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (Δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Για πράξεις στον τομέα πολιτισμού  

 Σημαντικότητα Μνημείου (αρχαιολογική και ιστορική αξία) 
 Προσπελασιμότητα (δυνατότητα πρόσβασης και επίσκεψης) 
 Θέση Μνημείου 
 Επισκεψιμότητα (κοινό που έχει επί του παρόντος πρόσβαση, εκτίμηση σχετικά με το κοινό που θα έχει 
πρόσβαση μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης) 

 Υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου (κατάσταση διατήρησης, εντοπισμός κινδύνων που διατρέχει το 
μνημείο κλπ) 

 Λειτουργία και χρήση πριν και μετά την παρέμβαση 
 Ενίσχυση της λειτουργίας του χώρου σε εποχές εκτός αιχμής για μείωση φαινομένων εποχικότητας. 
 Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 

 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33  ––  ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ββιιοομμηηχχααννιικκώώνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  κκααιι  δδιικκττύύωωνν  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποίθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται με εφαρμογής της μέσα στην περίοδο 
εφαρμογής του Ε.Π. 

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
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Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 – Ν.3263/04 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ν. 2545/97 , Π.Δ. 214/99, Ν.2601/98, Ν.3299/04  όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό για τις ΒΕΠΕ 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (Δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
6. Ενίσχυση λειτουργίας των ΜΜΕ σε οργανωμένο – χωροθετημένο περιβάλλον 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Διατηρισιμότητα αναμενόμενων αποτελεσμάτων – επιπτώσεων πράξης 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  44  ––  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  αασσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσεε  ττοοππιικκέέςς  ζζώώννεεςς  μμιικκρρήήςς  κκλλίίμμαακκααςς  --  

ΕΕΤΤΠΠΑΑ  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/2004. 
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2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται με εφαρμογή της μέσα στην περίοδο 
εφαρμογής του Ε.Π 

5. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με το περιεχόμενο του εγκεκριμμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 
ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης στην οποία εφαρμόζεται 

6. Για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε όψεις ιδιωτικών κτιρίων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
Αστικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται η εγκύκλιος 33436/ΕΥΣ 6074/25-8-04 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 – Ν. 3263/04 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 – Ν.1397/83 - Ν.2889/2001 - Ν.1469/50 – Ν.1797/88 – Ν.1958/91 – Ν.2362/95 – Ν.2555/97- Π.Δ. 
263/87 – Π.Δ. 99/92 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
 

 
Ν. 3016/2002 – Καν. 69/2001 όπως τροποποιούνται και κάθε φορά ισχύουν 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 

 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Ν.1739/87 – Π.Δ.55/98 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 
– ΚΥΑ 5673/97 – ΚΥΑ Ε1Β 221/65 – ΚΥΑ 69728/96 – ΚΥΑ 113944/97 – ΚΥΑ 114218/97 – ΚΥΑ 19396/97 – ΚΥΑ 
15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/271 – 91/156 – 91/689 – 83/98 – 99/31 – 96/31 
όπως κάθε φορά ισχύουν 

 
4. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
5. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (Δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
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6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
7. Εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Αστικής 

Ανάπτυξης στο οποίο εντάσσεται η υπό εξέταση πράξη 
8. Ενίσχυση των ΜΜΕ σε οριοθετημένες περιοχές 
 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  55  ––  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  αασσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσεε  ττοοππιικκέέςς  ζζώώννεεςς  μμιικκρρήήςς  κκλλίίμμαακκααςς  --  

ΕΕΚΚΤΤ  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται με εφαρμογής της μέσα στην περίοδο 
εφαρμογής του Ε.Π. 

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
2. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική (Εθνικά Σχέδια Δράσης) και Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση  
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την φτώχεια και τον Αποκλεισμό 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις που ο Τελικός Δικαιούχος επιλέγει αποδέκτες μέσω ανοικτών διαδικασιών απαιτείται σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (Δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
6. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
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2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 
 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  55  

 
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––    ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  σσεε  εεππίίππεεδδοο  γγεεωωρργγιικκήήςς  γγήήςς  --  ΥΥπποοδδοομμέέςς  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1257/99, 1260/99 1750/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 - Ν.3263/04 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/2002 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν  
 

 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 
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Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
2. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό.  
3. Τα έργα δικτύων διανομής  του νερού θα περιορίζονται στην βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών συστημάτων, με 

σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης  και μείωση των απωλειών. Επομένως, εκτός εξαιρετικών  και απόλυτα 
δικαιολογημένων περιπτώσεων (π.χ εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της άριστης λειτουργικότητας ενός έργου, 
σαφής σύνδεση του έργου με τοπικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών), δεν θα επεκτείνεται το δίκτυο σε 
ξερικές εκτάσεις. 

4. Τα έργα θα αποβλέπουν στην αξιοποίηση επιφανειακών νερών. Επομένως κατά γενικό κανόνα, εκτός εξαιρετικών και 
απόλυτα δικαιολογημένων περιπτώσεων (βλ. ανωτέρω), αποκλείεται η ανόρυξη  γεωτρήσεων για άντληση υπόγειων 
νερών 

5. Στις περιπτώσεις που τα έργα αφορούν σαφώς την βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών συστημάτων με σκοπό την 
μείωση των απωλειών νερού, αυτή η μείωση θα είναι μετρήσιμη.  

6. Προτεραιότητα θα δίδεται στις περιοχές όπου το υδατικό ισοζύγιο έχει  διαταραχθεί  σοβαρά, ή όπου για λόγους 
οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, ή όπου η διατήρηση μιας ανθρωπογενούς δραστηριότητας είναι 
απαραίτητη (π.χ απομονωμένες ορεινές περιοχές, ζώνες εντατικής γεωργίας με περιβαλλοντικά προβλήματα). 

 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΔΔαασσιικκάά  ΜΜέέττρραα  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1257/99, 1260/99 1750/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 

 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Ν.3263/04 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ανακοίνωση 2000/C28/02 της Ε.Ε. και Καν. 1257/99 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν. 2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
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4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 
 
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική  
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις δάσωσης μη γεωργικών εκτάσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της 

πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33    ––  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  γγεεωωρργγίίαα,,  ττηη  δδαασσοοκκοομμίίαα,,  ττηηνν  

δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ττοοππίίοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  σσυυννθθηηκκώώνν  δδιιααββίίωωσσηηςς  ττωωνν  ζζώώωωνν  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1257/99, 1260/99 1750/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Ν.3263/04 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
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Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν  
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ανακοίνωση 2000/C28/02 της Ε.Ε. και Καν. 1257/99 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Π.Δ. 139/95 – Π.Δ.179/98 – Π.Δ. 33318/98 – Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 
15393/2332/2002 - ΚΥΑ 75308/90 – ΚΥΑ Υ1β/2000 – Απόφαση 97/182 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/630 – 91/629 – 96/22 – 96/23 – 97/2 – 99/74 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

 
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική  
 

 
5. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 

 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη. 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Ειδικά κριτήρια που αφορούν την επιλεξιμότητα, μοριοδότηση και προτεραιότητα επιλογής  φορέων για την ένταξη 

στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης και βελτίωση εγκαταστάσεων χειρισμού αποβλήτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 486/2002 όπως κάθε φορά ισχύει.  



 
  

 319

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  44    ––  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  εεππίίππεεδδοο  γγεεωωρργγιικκήήςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1257/99, 1260/99 1750/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
 

 
Ανακοίνωση 2000/C28/02 της Ε.Ε. και Καν. 1257/99 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Π.Δ. 139/95 – Π.Δ.179/98 – Π.Δ. 33318/98 – Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ 
75308/90 – ΚΥΑ Υ1β/2000 – Απόφαση 97/182 – ΚΥΑ 16190/97 – ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/630 – 91/629 – 96/22 – 96/23 – 97/2 – 99/74 – 91/676 
όπως κάθε φορά ισχύουν 

 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

 
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική  
 

4. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 

 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
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2. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  55    ––  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς  εειιδδιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  

((οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  σσχχέέδδιιαα))  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1257/99, 1260/99 1750/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/2004. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν. 2940/01 – Ν.3316/04 - Ν.3263/04 – Ν.2286/95 – Ν2522/97 - Ν.2229/94 – Ν.716/77 
– Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – ΠΔ 370/95 όπως τροποπιήθηκε με το ΠΔ 104/04 και 
λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 -01/78- 04/18 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

 
Ανακοίνωση 2000/C28/02 της Ε.Ε. και Καν. 1257/99  
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Π.Δ. 139/95 – Π.Δ.179/98 – ΚΥΑ 33318/98 – Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 – ΚΥΑ 69269/90 –ΚΥΑ 
ΗΠ15393/2332/02 – ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 -  ΚΥΑ 75308/90 – Ν.3010/02 - ΚΥΑ Υ1β/2000 – Απόφαση 97/182 
– ΚΥΑ 15393/2332/2002 – ΚΥΑ 5673/97 – Ν.1739/87 – ΚΥΑ Ε1Β 221/65 – ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/630 – 91/629 – 96/22 – 96/23 – 97/2 – 99/74 – 91/271 
– 83/98 – 96/61  
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

 
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική  
 

 
5. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
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3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 

 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
2. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  66    ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  οορρεειιννώώνν  κκέέννττρρωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  ττωωνν  

εεσσωωττεερριικκώώνν  ζζωωννώώνν  σστταα  οορρεειιννάά  κκέέννττρραα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  μμέέττρροουυ  55..55  ((οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  σσχχέέδδιιαα))  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 και 1783/99 καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των 
προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Ν.3316/04 - Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – 
Ν.2889/2001 – Ν.1397/83 - Π.Δ. 334/2000 – Ν.1469/50 – Ν.1797/88 – Ν.1958/91 – Ν.2362/95 – Ν.2555/97 – 
Π.Δ. 263/87 – Π.Δ. 99/92 – Ν.2940/01 – Ν.3263/04 – Ν. 2286/95 – Ν. 2522/97 – ΠΔ 370/95 όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ 104/04 – Ν.3028/02 – ΥΑ 11389/93 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 01/78 – 04/18 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Π.Δ. 33318/98 – Ν.2742/99 – Ν.998/79 – Ν.1650/86 – ΚΥΑ 69269/90 – ΚΥΑ Ε1β221/65 – ΚΥΑ 75308/90 – 
Ν.1739/87 – Π.Δ.55/98 – ΚΥΑ 69728/96 – ΚΥΑ 114218/97 – ΚΥΑ 19396/97 – ΚΥΑ 5673/97 – ΚΥΑ 113944/97 – 
ΚΥΑ 16190/97 – ΚΥΑ 15393/2332/02 – ΚΥΑ ΗΠ11014/703/Φ104 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
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Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/689 – 91/156 – 91/271 – 99/31 – 83/98 – 96/61 – 
91/676 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη (δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα 

πολιτισμού) 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  77    ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  οορρεειιννώώνν  κκέέννττρρωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  ττωωνν  

εεσσωωττεερριικκώώνν  ζζωωννώώνν  σστταα  οορρεειιννάά  κκέέννττρραα  
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 και 1783/99 καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των 
προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Ν.2889/2001 – 
Ν.1397/83 - Π.Δ. 334/2000 – Ν.1469/50 – Ν.1797/88 – Ν.1958/91 – Ν.2362/95 – Ν.2555/97 – Π.Δ. 263/87 – Π.Δ. 
99/92 – Ν2940/01 – Ν.3263/04 – Ν.3316/04 - Ν.2286/95 – Ν.2522/97 – ΠΔ 370/95 όπως τροποποιήθηκε με το 
ΠΔ 104/04 – Ν.3028/02 – Ν.2854/00 – Ν.3021/02 – Ν.3164/03 – ΠΔ 57/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και 
εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 01/78 – 04/18 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
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Α. Εθνική Νομοθεσία 
ΚΥΑ. 33318/98 – Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με την  Ν.30101/02– ΚΥΑ 69269/90 – 
ΚΥΑ Ε1β221/65 – ΚΥΑ 75308/90 – Ν.1739/87 – Π.Δ.55/98 – ΚΥΑ 69728/96 – ΚΥΑ 114218/97 – ΚΥΑ 19396/97 – 
ΚΥΑ 5673/97 – ΚΥΑ 113944/97 – ΚΥΑ 16190/97 – ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 – Ν.3199/03 – ΚΥΑ ΗΠ 
11014/703/Φ104 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 91/689 – 91/156 – 91/271 – 99/31 – 98/83 – 96/61, 
91/676 – 97/11 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη (δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα 

πολιτισμού) 
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. (δεν ισχύει για πράξεις στον τομέα πολιτισμού) 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  88    ––  ΥΥπποοδδοομμέέςς  ααλλιιεείίααςς  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 και 1783/99  καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των 
προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 334/2000 – Ν. 
2940/01 – Ν.3263/04 – Ν.2971/01 – Ν.3316/04 - Ν.3153/03 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές 
εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 – 01/78 – 04/18 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
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2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον. 

 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 – ΚΥΑ. 33318/98 - ΚΥΑ 69269/90 –ΚΥΑ 
75308/90 – ΚΥΑ 3418/07/02 – ΚΥΑ 15393/2332/02 – ΚΥΑ 5673/97 – Ν.1739/87 – ΚΥΑ Ε1Β 221/65 – ΚΥΑ ΗΠ 
15393/2332/02 – κυα ηπ 11014/703/φ104 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 – 83/98 – 96/61  
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
2. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  99    ––  ΕΕκκττααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ήήππιιωωνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ  

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 
1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.1418/84 - Π.Δ. 609/85 – Ν.2229/94 – Ν.716/77 – Ν.2576/98 – Π.Δ. 696/74 – Ν.3263/04 - Π.Δ. 346/98 – Π.Δ. 
334/2000 και λοιπά εκτελεστικά διατάγματα και εφαρμοστικές εγκύκλιοι αυτών 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/50 - 93/37 – 93/36 – 93/38 – 97/52 – 98/4 – 89/665 – 92/13 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
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2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Καν 70/2001 και οι τροποποιήσεις του 
 

 
3. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον. 
 
Α. Εθνική Νομοθεσία 
Ν.2742/99 - Ν.998/79 – Ν.1650/86 – Π.Δ. 33318/98 - ΚΥΑ 69269/90 –ΚΥΑ 75308/90 –ΚΥΑ 15393/2332/02 
Β. Κοινοτική Νομοθεσία 
Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 - 60/2000 – 79/409 – 85/337 
όπως κάθε φορά ισχύουν 
 

4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

Για τις πράξεις ενισχύσεων απαιτείται σαφής προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες. 
3. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
4. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και 
στελεχών. 

5. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να  διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (όπου απαιτείται) 

 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
2. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης . 
3. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
4. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  1100  ––  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς  εειιδδιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  --  ΕΕΚΚΤΤ    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
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Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
2. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική (Εθνικά Σχέδια Δράσης) και Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση  
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την φτώχεια και τον Αποκλεισμό 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις που ο Τελικός Δικαιούχος επιλέγει αποδέκτες μέσω ανοικτών διαδικασιών απαιτείται σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  66  

  
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκοοιιννωωννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ίίσσωωνν  εευυκκααιιρριιώώνν    
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
2. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική (Εθνικά Σχέδια Δράσης) και Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση  
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την φτώχεια και τον Αποκλεισμό 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
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πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις που ο Τελικός Δικαιούχος επιλέγει αποδέκτες μέσω ανοικτών διαδικασιών απαιτείται σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΑΑννάάππττυυξξηη  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος 

 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
2. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική (Εθνικά Σχέδια Δράσης) και Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση  
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις που ο Τελικός Δικαιούχος επιλέγει αποδέκτες μέσω ανοικτών διαδικασιών απαιτείται σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 
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Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.    ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Συνάφεια του μέτρου με άλλα μέτρα του ΠΕΠ και ιδιαίτερα στους τομείς Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Πολιτισμού, 

Καινοτομίας κλπ 
4. Δημιουργία απασχόλησης από την εφαρμογή των πράξεων 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33  ––  ΤΤοοππιικκέέςς  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
2. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
3. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική (Εθνικά Σχέδια Δράσης) και Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση  
4. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την φτώχεια και τον Αποκλεισμό 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 
4. Για τις πράξεις που ο Τελικός Δικαιούχος επιλέγει αποδέκτες μέσω ανοικτών διαδικασιών απαιτείται σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της πράξης: 
 Προδιαγραφές συμμετεχόντων  
 Καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου 
 Διαδικασίες υποβολής (αποκεντρωμένη διαδικασία) 
 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Τρόπος παρακολούθησης 
 Μέθοδος ελέγχου 
 Τρόπος πληρωμής 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
3. Άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
4. Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον 
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5. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Χωροταξικά – Οικονομικά – Κοινωνικά και Λοιπά ειδικά κριτήρια  

 Ύπαρξη τοπικής συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων 
 Τοπική συγκέντρωση υψηλών ποσοστών ανεργίας 
 Χαμηλό επίπεδο απασχόλησης 
 Επίπεδο κοινωνικών υποδομών 
 Εγκληματικότητα περιοχής 
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση  
 Ανάπτυξη τοπικής εταιρικότητας 

 

  
ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  77    

  
  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  11  ––  ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΤΤΠΠΑΑ    
  

 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1783/99 (σχετικά με το ΕΤΠΑ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
3. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
4. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει.  
3. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Συνάφεια του μέτρου με άλλα μέτρα του ΠΕΠ  
4. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ή επιτάχυνση προετοιμασίας και «ωρίμανσης» προτάσεων 
5. Εξασφάλιση μέσων και μεθόδων στήριξης των φορέων εφαρμογής και παρακολούθησης 
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ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  22  ––  ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΚΚΤΤ    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1784/99 (σχετικά με το ΕΚΤ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν.448/04. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον . 
3. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
4. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει.  
3. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Συνάφεια του μέτρου με άλλα μέτρα του ΠΕΠ  
4. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ή επιτάχυνση προετοιμασίας και «ωρίμανσης» προτάσεων 
5. Εξασφάλιση μέσων και μεθόδων στήριξης των φορέων εφαρμογής και παρακολούθησης 
 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  33  ––ΤΤεεχχννιικκήή  ΒΒοοήήθθεειιαα  ΕΕΓΓΤΤΠΠΕΕ    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων 1260/99 (περί Γενικών Διατάξεων) και 1257/99 (σχετικά με το ΕΓΤΠΕ) καθώς και τήρηση των κανόνων 
επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης. 

2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, 
στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 

3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου 
Μέτρου, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

4. Eξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που   αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
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2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων  και της εθνικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον . 

3. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
4. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Η πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού 

αντικειμένου ή στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου με την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειμένου άλλων 
πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΚΠΣ ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο (της παρούσης ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). 

2. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης ή λειτουργικότητα της πράξης συμπληρωματικά με άλλες πράξεις. 
3. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει σαφή εικόνα της πράξης, των παραδοτέων και του τρόπου υλοποίησής της. 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί  απρόσκοπτα την 

πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την πράξη.  
2. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κ.λ.π ) πράξης σε σχέση με τις 

ανάγκες που καλείται να καλύψει.  
3. Συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα  έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση). 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι  ρεαλιστικό. 
3. Συνάφεια του μέτρου με άλλα μέτρα του ΠΕΠ  
4. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ή επιτάχυνση προετοιμασίας και «ωρίμανσης» προτάσεων 
5. Εξασφάλιση μέσων και μεθόδων στήριξης των φορέων εφαρμογής και παρακολούθησης 
 

  
ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  44  ––  ΜΜεελλέέττεεςς  ΩΩρρίίμμααννσσηηςς  κκααιι  ΠΠρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς  ΔΔ’’  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ    

  
 
Α.  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων. 
2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης  με το αντικείμενο, τους στόχους και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου. 
3. Eξασφάλιση υλοποίησης και ολοκλήρωσης της προτεινόμενης Πράξης εντός της χρονικής περιόδου επιλεξιμότητας 

του Μέτρου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις φάσης αυτής στην περίπτωση όπου για την εκπόνηση των τεχνικών 
μελετών αναγκαίων για δημοπράτηση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2008. 

4. Ο τελικός δικαιούχος εμπίπτει στις Δυνηικούς Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου. 
 
 
Β.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
1. Συμβατότητα με στρατηγικό σχεδιασμό για τον Τομέα ή την Περιφέρεια  
2. Τήρηση/δέσμευση τήρησης από τον ΤΔ των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες 

συμβάσειςμελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. 
3. Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
4. Τήρηση/δέσμευση τήρησης από τον ΤΔ, των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον . 
5. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης από τον ΤΔ των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης 
6. Τήρηση/Δέσμευση τήρησης από τον ΤΔ των κατευθύνσεων σχετικά με την προώθηση ίσων ευκαιριών 
 
Γ.   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Πληρότητα, ποιότητα, σφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

 
Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 
2. Επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου να διοικεί, να ελέγχει και να παρακολουθεί απρόσκοπτα την πράξη 
3. Επάρκεια του Φορέα Επίβλεψης να επιβλέπει, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση όλων των 

Υποέργων  
 
Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ 
1. Συμβολή της Πράξης στη στρατηγική ανάπτυξης της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.  
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου  είναι ρεαλιστικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. 
2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πράξης είναι ρεαλιστικό 
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	ΔΕΙΚΤΕΣ  (ΕΚΡΟΩΝ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΣΤΟΧΟΣ 2006
	ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ. ΜΕΤΡΟΥ 
	% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Δ.Δ 
	1. ΕΝΙΣΧΥΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
	1
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
	13.497.995
	3,12
	Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών κέντρων
	Τμ
	3000
	4
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
	13.497.995
	1,98
	Υφιστάμενες κλίνες που εκσυγχρονίζονται
	Αρ.
	5000
	2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
	1
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	20.801.003
	3,05
	Δημιουργούμενοι Σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού
	Αρ.
	5
	Μήκος νέων δικτύων αποχέτευσης
	χλμ
	40
	2
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	173.599.473
	25,49
	Εθνική Οδός (νέα)
	χλμ
	18
	Εθνική Οδός (βελτίωση)
	χλμ
	3
	Επαρχιακή Οδός (νέα)
	χλμ
	60
	3
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	33.328.999
	4,89
	Αίθουσες διδασκαλίας νέες
	Αρ.
	150
	4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
	2
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
	55.014.007
	8,08
	Μήκος δικτύων ύδρευσης 
	χλμ 
	20
	Μήκος αστικών δρόμων μου αναβαθμίζονται
	χλμ 
	10
	5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
	1
	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
	72.354.001
	10,64
	Όγκος φραγμάτων (χιλ μ3)
	χιλ μ3
	3.660
	4
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
	18.373.794
	2,70
	Επενδυτικά Σχέδια (πλήθος)
	αρ.
	230
	6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ
	1
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
	18.999.996
	2,79
	Πλήθος δομών που δημιουργούνται
	αρ.
	90

	 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	2. Στόχοι και στοχοθετούμενο κοινό
	3. Περιεχόμενο και στρατηγική των δράσεων
	Χ

	Οι δεσμεύσεις και πληρωμές από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό με αρμόδια την Αρχή Πληρωμής
	 
	Η εκτίμηση των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελέσματος γίνεται με βάση μια αρχική κατανομή (στηριγμένη σε εκτίμηση αναγκών ή και επίτευξη στόχων) στις επιμέρους κατηγορίες πράξεων του μέτρου και τα αντίστοιχα μέσα μοναδιαία κόστη (3 έως 5 εκ.δρχ. / μ3  κατασκευαζόμενης χωρητικότητας σώματος και 150 έως 300 μ3  απαιτούμενου ύδατος / στρ. αρδευόμενο).
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	Εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης
	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
	Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ


