
Περιφερειακή πολιτική Inforegio  

 Ελλάδα  

Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου' 

Πρόγραµµα που εντάσσεται στους στόχους 'Σύγκλιση' και 'Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση' 
και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Στις 5 Νοεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ελλάδα για την περίοδο 
2007-2013. Με το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε 3 περιφέρειες 
NUTS II των ελληνικών νησιών: στην Κρήτη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» και έχει συνολικό προϋπολογισµό 1.194 εκατ. ευρώ περίπου. Η κοινοτική συνδροµή µέσω του ΕΤΠΑ 
ανέρχεται σε 871 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,35% περίπου των συνολικών χρηµάτων που 
επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013. 

� Eπικοινωνία Χρηµατοδοτικές πληροφορίες 
�   

1. Σκοπός και στόχος του προγράµµατος 

 
Οι τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, δυνατότητα 
δηµιουργίας εσόδων από υψηλής ποιότητας τουρισµό, σηµαντικές 
υποδοµές για διεθνείς συνδέσεις (ιδίως για τις θαλάσσιες 
µεταφορές), διάφορους τουριστικούς πόρους, καθώς και 
διακεκριµένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια. Ωστόσο, εκτός 
από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το περιφερειακό κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ και το ποσοστό απασχόλησης στις περιοχές αυτές είναι 
κάτω από τον εθνικό µέσο όρο. 

Οι σπουδαιότερες προσπάθειες των οικονοµικών δηµόσιων 
επενδύσεων που αναλαµβάνονται για την περίοδο 2007-2013 
αποσκοπούν: 

� στη διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης του τουριστικού 
τοµέα µε στόχο υψηλότερης ποιότητας µερίδια της αγοράς 
και καινοτόµες προσεγγίσεις� 

� στην παροχή καλύτερων υποδοµών για να βελτιωθεί η 
προσβασιµότητα� 

� στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στην περιβαλλοντική διάσταση όλων των δράσεων� 

� στην παροχή υποδοµών περιβάλλοντος, προστασίας της 
φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων� 

� στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης� 
� στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηµατικότητας� 
� στην καταπολέµηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ιδίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

2. Αναµενόµενα αποτελέσµατα των επενδύσεων 

Οι διάφορες δράσεις του προγράµµατος θα εξασφαλίσουν τη δηµιουργία 900 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Γύρω στις 
375.000 κάτοικοι θα συνδεθούν µε συστήµατα ύδρευσης και 150.000 µε συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων. Θα 
βελτιωθούν επίσης οι δηµόσιες µεταφορές για 54.000 περίπου κατοίκους και θα εξασφαλιστεί η κατασκευή οδικών 
αρτηριών µήκους 250 χιλιοµέτρων. Περίπου 100.000 µαθητές και φοιτητές θα επωφεληθούν από την κατασκευή νέων ή 
τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών υποδοµών. 

3. Προτεραιότητες 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεµατικούς στόχους: υποδοµές και υπηρεσίες 



προσπελασιµότητας, αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής και ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα. Στο πλαίσιο 
κάθε στόχου έχουν σχεδιαστεί τρεις οµάδες θεµατικών προτεραιοτήτων για καθεµιά από τις τρεις περιφέρειες που 
καλύπτονται από το πρόγραµµα. Μια τέταρτη προτεραιότητα αφορά τα µικρότερα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Μια άλλη προτεραιότητα περιλαµβάνει τον προϋπολογισµό για την τεχνική υποστήριξη µε σκοπό την υλοποίηση των 
θεµατικών στόχων σε καθεµιά από τις τρεις περιφέρειες. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

Προτεραιότητα 1: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Κρήτης [18,1% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης]  

Κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών και των υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της περιφέρειας 

Προτεραιότητα 2: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [11,8 % 
περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης]  

Σκοπός της προτεραιότητας αυτής είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών µεταξύ τους, καθώς και της διασύνδεσης 
των νησιών της περιφέρειας µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. Οι βελτιώσεις στις συνθήκες µεταφορών στα νησιά θα 
εξασφαλίσουν καλύτερες συνδέσεις µε τα οικονοµικά και διοικητικά κέντρα και µε τα κύρια λιµάνια και αεροδρόµια. 

Προτεραιότητα 3: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [2,6% 
περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης]  

Κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση της προσπελασιµότητας της περιφέρειας µέσω παρεµβάσεων σε λιµάνια, αεροδρόµια, 
τοπικά οδικά δίκτυα και δηµόσιες µεταφορές καθώς η παροχή υποδοµής για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας 
στα νησιά της περιφέρειας. 

Προτεραιότητα 4: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Κρήτης [3,2% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης] 

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση της καινοτοµίας, καθώς και η χρήση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Προτεραιότητα 5: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [2,6% 
περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

Κύριος στόχος είναι η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής βάσης της τοπικής οικονοµίας. 

Προτεραιότητα 6: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [4,5% περίπου 
της συνολικής χρηµατοδότησης] 

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών για τις ιδιωτικές επενδύσεις και στην προώθηση της 
χρήσης των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας της περιφέρειας, π.χ. στον τουριστικό τοµέα. 

Προτεραιότητα 7: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης [26,8% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης] 

Μεταξύ των ειδικών στόχων σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας περιλαµβάνονται: 

� ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας� 
� η προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων� 
� η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού. 

Προτεραιότητα 8: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [20,3% περίπου 
της συνολικής χρηµατοδότησης] 

Κύριοι στόχοι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (από τους κύριους πόρους του τουρισµού) και η βελτίωση 
των υποδοµών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Προτεραιότητα 9: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [5,6% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης] 

Κύριοι στόχοι της προτεραιότητας αυτής είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, που 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής µέσω της 
παροχής σύγχρονων υποδοµών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Προτεραιότητα 10: χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [3,1% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης] 



Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  
Μητροπόλεως 5  
GR-101 80 Αθήνα  
Tel.: + 30 210 333 20 00  
Fax.: + 30 210 33 32 390  
Web: Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

Χρηµατοδοτικές και τεχνικές πληροφορίες  

Τίτλος : Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου' 
Τύπος Παρέµβασης : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Αριθµός CCI : 2007GR16UPO002 
Αριθµός απόφασης : C/2007/5439 
Ηµεροµηνία τελικής έγκρισης : 2007-11-05 

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας 

Κύριος στόχος είναι η αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν µεταξύ των περισσότερο 
αναπτυγµένων νησιών και των περισσότερο αποµακρυσµένων και µικρότερων νησιών. 

Προτεραιότητα 11: τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου [1,2% περίπου της 
συνολικής χρηµατοδότησης] 

Επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής θα είναι η υποστήριξη των δικαιούχων του προγράµµατος και των εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών όσον αφορά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου 
Αιγαίου. 

Προτεραιότητα 12: τεχνική υποστήριξη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [0,3% περίπου της συνολικής 
χρηµατοδότησης] 

Επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής θα είναι η υποστήριξη των δικαιούχων του προγράµµατος και των εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών όσον αφορά την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

4. ∆ιαχειριστική αρχή 

Άξονας προτεραιότητας 
Ευρωπαϊκή 

χρηµατοδότηση 
Εθνική δηµόσια 

δαπάνη 
Σύνολο δηµόσιας 

δαπάνης 

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην 
περιφέρεια Κρήτης

157 500 000 37 500 000 195 000 000 

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

102 500 000 18 100 000 120 600 000 

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

22 600 000 22 503 325 45 103 325 

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην 
περιφέρεια Κρήτης

27 750 000 7 250 000 35 000 000 

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

22 500 000 6 080 952 28 580 952 

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

39 300 000 37 656 380 76 956 380 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
περιφέρεια Κρήτης

233 250 000 59 750 000 293 000 000 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

177 000 000 51 319 048 228 319 048 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

48 700 000 48 491 665 97 191 665 

Χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου

27 400 000 27 282 790 54 682 790 

Τεχνική υποστήριξη στις περιφέρειες Κρήτης και 
Βορείου Αιγαίου

10 500 000 3 000 000 13 500 000 

Τεχνική υποστήριξη στην περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

2 300 178 3 765 840 6 066 018 

Σύνολο 871 300 178 322 700 000 1 194 000 178 


