
Δήμος Χανίων

1

Πρόταση 

Στρατηγικής

Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΒΑΑ)



Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής ΒΑΑ στην Αστική Περιοχή των 

Χανίων, ορίστηκε  στις 17.12.2015, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Χανίων  (997/αριθμός πρακτικού 41/ ΑΔΑ : 7ΔΠΝΩΗ5-ΓΕΠ)
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Με βάση την σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ Κρήτης  2014 – 2020  η Στρατηγική ΒΑΑ θα πρέπει :

Α. Να βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) βάσει μιας 

αξιόπιστης χωρικής και δημογραφικής ανάλυσης στην οποία θα προσδιορίζονται:

• Οι προκλήσεις, τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες (και σε σχέση με την ευρύτερη 

περιοχή)

• Η μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2023.

Β. Να προτείνει ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας 

βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ, η 

χρηματοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.

Γ. Να συμβάλει στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 και ως εκ τούτου 

στην εκπλήρωση των δεικτών, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε μιας από επιλεγμένες 

Επενδυτικές Προτεραιότητες 

Δ. Να είναι ρεαλιστική τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 

(ΕΦΔ), όσο και ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάμει δικαιούχους των 

προτεινόμενων δράσεων.

Ε. Να περιγράφει με σαφήνεια τους τρόπους συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας των 

πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της 

υλοποίησης της στρατηγικής.
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ΠΠ ΒΑΑ που 

επηρεάζουν την αναπτυξιακή της δυναμική;

Προσεγγίζονται, με ποσοτικοποιημένους δείκτες ή και θεσμικές 

προβλέψεις, τα χαρακτηριστικά της ΠΠ ΒΑΑ, σε σχέση με τις 5 

προκλήσεις για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έως το 2020 :

• Περιβαλλοντικές

• Κλιματικές

• Δημογραφικές 

• Κοινωνικές

• Οικονομικές
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Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις

 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη», 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών  

(ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας 

(ΕΣΕΕ) 2014

Έρευνα του Δήμου 

Χανίων για την 

επιχειρηματικότητα, 

2016
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95 διατηρητέα κτίρια από ΥΠΟ και ΥΠΕΝ και 

343 αξιόλογα με βάση καταγραφές Δήμου 

και ΤΕΕ/ΤΔΚ πέραν της παλιάς πόλης 

Μουσείο Βυζαντινής 

Συλλογής 

Επισκέπτες 

2015 : 6.000 

Αρχαιολογικό Μουσείο

Επισκέπτες 

2015 :48.000

Ενετικός Λιμένας 

Επισκέπτες 

2015 : 6 ημερόπλοια /ημέρα

Ναυτικό Μουσείο 

Επισκέπτες 

2015 : 46.000 

Δημοτική Πινακοθήκη 

Επισκέπτες 

2015 :13.500

Γυαλί Τζαμισί

Επισκέπτες 

Αύγουστος 2015 : 60.000
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 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον : Ενίσχυση επισκεψιμότητας 

(αύξηση αριθμού επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων –

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι – βελτίωση 

κυκλοφοριακού)

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις
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1

1: Σελίνου

2: Γέφυρα Κλαδισού

3: Μ. Μπότσαρη

4: Κυδωνίας

5: Σφακιανάκη 

6: Αποκορώνου

7: Νεάρχου

8: Ηρώων Πολυτεχνείου

9: Ελευθερίου Βενιζέλου 

2

3

4
5

6

7

8
9



11



12

 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον : Ενίσχυση επισκεψιμότητας 

(αύξηση αριθμού επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων –

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι – βελτίωση 

κυκλοφοριακού)  : Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων 

 Αστικό δομημένο περιβάλλον 

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις

«Πράσινο 

δίκτυο 

διαδρομών 

πολιτισμού –

τουρισμού» 

Κοινές δράσεις 

προβολής και 

ξενάγησης 

επισκεπτών 
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Δείκτες Περιοχή ΒΑΑ Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια

Νοικοκυριά σε κατοικίες χωρίς  θέρμανση 2011 52,07% 100%

Νοικοκυριά σε κατοικίες χωρίς καθόλου μόνωση 2011 52,32% 100%

με βάση το Ν.4122/2013, από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν 

υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις
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 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον : Ενίσχυση επισκεψιμότητας 

(αύξηση αριθμού επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων –

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι – βελτίωση 

κυκλοφοριακού)  : Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων 

 Αστικό δομημένο περιβάλλον : Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων  και μείωση εκπομπών CO2

 Αστικές υποδομές περιβάλλοντος  

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις

«Πράσινο 

δίκτυο 

διαδρομών 

πολιτισμού –

τουρισμού» 

Κοινές δράσεις 

προβολής και 

ξενάγησης 

επισκεπτών 
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Απεικόνιση παράκτιων περιοχών που 

θα κατακλυστούν  από ενδεχόμενη 

άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, μέχρι 

το 2100 (Μελέτη «Μεταβολές της 

στάθμης της θάλασσας και 

επιπτώσεις στις ακτές» Τράπεζα της 

Ελλάδος, Ιούνιος 2011)

  
Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα 

κατακλυστούν (κόκκινο χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδο της 
θαλάσσιας στάθμης κατά 2 μέτρα, μέχρι το 2100. 

Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα 
κατακλυστούν (κόκκινο χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδο της 

θαλάσσιας στάθμης κατά 1 μέτρο, μέχρι το 2100. 

 

Ζώνες δυνητικά υψηλού 

κινδύνου πλημμύρας -

«Σχέδιο διαχείρισης των 

λεκανών απορροής ποταμών 

του υδατικού διαμερίσματος 

Κρήτης (GR13)» (Γενική 

Γραμματεία Υδάτων -

ΥΠΑΠΕΝ, Μάρτιος 2015)

 

 

 
 

 

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις
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 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον : Ενίσχυση επισκεψιμότητας 

(αύξηση αριθμού επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων –

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι – βελτίωση 

κυκλοφοριακού)  : Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων 

 Αστικό δομημένο περιβάλλον : Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και μείωση εκπομπών CO2

 Αστικές υποδομές : 

 Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις

«Πράσινο 

δίκτυο 

διαδρομών 

πολιτισμού –

τουρισμού» 

Κοινές δράσεις 

προβολής και 

ξενάγησης 

επισκεπτών 
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 Από το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου 

Χανίων» που εγκρίθηκε σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 

της Περιφέρειας, προκύπτει ότι το ποσοστό ανακύκλωσης πρέπει να φτάσει 

μέχρι το 2020 το 65% όλων των ανακυκλώσιμων

 Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, επιδιώκεται έλεγχος των απωλειών των 

δικτύων που υπολογίζονται σε ποσοστό 50-60%. Επισημαίνεται ότι οι απώλειες 

λογίζονται ως κυβικά που αντλούνται μείον τα κυβικά που τιμολογούνται. Αυτό 

σημαίνει ότι λογίζονται ως διαρροές η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται 

από το Δήμο για το πότισμα αλσών, του Δημοτικού Κήπου,  το νερό που 

χρησιμοποιεί η πυροσβεστική καθώς και τυχόν λανθασμένες ενδείξεις από τα 

υφιστάμενα υδρόμετρα τα οποία λόγω παλαιότητας δεν καταγράφουν την 

ακριβή ποσότητα νερού που καταναλώνεται. Σε κάθε περίπτωση η  

ανακατασκευή των αντλιοστασίων και μέρους του δικτύου ύδρευσης καθώς και 

η σταδιακή αντικατάσταση των υδρομέτρων, είχαν ως αποτέλεσμα, τα 

τελευταία χρόνια, την μείωση των απωλειών σε ποσοστό που προσέγγιζε το 70%  

με βασική διακύμανση από 50% έως 60%
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 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον : Ενίσχυση επισκεψιμότητας 

(αύξηση αριθμού επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων –

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι – βελτίωση 

κυκλοφοριακού)  : Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων 

 Αστικό δομημένο περιβάλλον : Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και μείωση εκπομπών CO2

 Αστικές υποδομές : 

 Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

 Αύξηση ανακύκλωσης

 Μείωση των απωλειών και βελτίωση της ποιότητας πόσιμου 

νερού 

Περιβαλλοντικές – Κλιματικές προκλήσεις

Αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση όρων 

προστασίας περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

«Πράσινο 

δίκτυο 

διαδρομών 

πολιτισμού –

τουρισμού» 

Κοινές δράσεις 

προβολής και 

ξενάγησης 

επισκεπτών 



Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις
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Δείκτες Περιοχή ΒΑΑ Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια

Μεταβολή Πληθυσμού 2001-2011
2011 22.957 53.910 108.642 623,065

%μεταβολή 2001-11 -13.78% -3.45% 10,63% 4,83%

Δείκτης Γήρανσης
2011 165 124 90 106

%μεταβολή 2001-11 56,17 48,88 25,00 10,42

Δείκτης Εξάρτησης
2011 49 48 40 52,2

%μεταβολή 2001-11 -1,11 -2,00 -9,09 4,4

Αιτούντες στο πρόγραμμα ανθρωπιστικής 

κρίσης
2015 10,19% 100%

Ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται από 

δομές του Δήμου
2015 47% 100%

Υπερήλικες ενταγμένοι στο Πρόγραμμα

στεγαστικής συνδρομής 
2015 79% 100%

Παιδιά με μειωμένα τροφεία 2015 33% 100%



Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις

 Υποδομές και υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας και αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της φτώχειας : 

 Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών πρόνοιας 

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας για τους πολίτες

 Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες
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Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις
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Δείκτες Περιοχή ΒΑΑ Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια

Ποσοστό Αναλφάβητων
2011 1,48% 1,16% 1,01% 2%

%μεταβολή 2001-11 0,13% -0,28% -0,53 -1,1%

Ποσοστό πληθυσμού με συμμετοχή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση

2011 20,78% 20,25% 17,42% 18,5%

%μεταβολή 2001-11 4,69% 4,91% 3,69% 5,00%



Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις

 Υποδομές και υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας και αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της φτώχειας : 

 Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών πρόνοιας 

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας για τους πολίτες

 Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

 Υποδομές παιδείας και Δια βίου Μάθησης  : Βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και  Δια Βίου Μάθησης   
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Δείκτες Περιοχή ΒΑΑ Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια

Ποσοστό Οικονομικά ενεργών
2011 44,48 45,40% 43,00% 43,3%

%μεταβολή 2001-11 3,22% 3,80% -0,65% 0,20%

Ποσοστό Απασχολούμενων
2011 81,57% 82,84% 83,56% 83,6%

%μεταβολή 2001-11 -7,55 -6,63% -5,42% -5,70%

Ποσοστό Ανεργίας
2011 18,43% 17,16% 16,43% 15,4%

%μεταβολή 2001-11 7,55% 6,63% 5,43% 5,20%

Ανεργία γυναικών  2014 64%

Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις



Δημογραφικές – Κοινωνικές προκλήσεις
 Υποδομές και υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας και αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της φτώχειας : 

 Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών πρόνοιας 

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας για τους πολίτες

 Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

 Υποδομές παιδείας και Δια βίου Μάθησης  : Βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και  Δια Βίου Μάθησης 

 Ενίσχυση απασχόλησης σε πληττόμενες ομάδες πληθυσμού ;

 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση κυρίως για τις 

γυναίκες 

 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού 

 Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 
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Οικονομικές προκλήσεις
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Δείκτες Περιοχή ΒΑΑ Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια

Ποσοστό Οικονομικά ενεργών
2011 44,48 45,40% 43,00% 43,3%

%μεταβολή 2001-11 3,22% 3,80% -0,65% -0,20%

Ποσοστό Απασχολούμενων
2011 81,57% 82,84% 83,56% 83,6%

%μεταβολή 2001-11 -7,55 -6,63% -5,42% -5,70%

Ποσοστό Ανεργίας
2011 18,43% 17,16% 16,43% 15,4%

%μεταβολή 2001-11 7,55% 6,63% 5,43% 5,20%

Διαχρονική μεταβολή απασχόλησης στις 

κατασκευές

2011 13,31% 12,01% 11,55% 7,40%

%μεταβολή 2001-11 0,15% 0,03% -0,61% -2,21%

Διαχρονική μεταβολή απασχόλησης στον 

Τουρισμό – Εμπόριο

2011 38,78% 37,42% 36,97% 35,02%

%μεταβολή 2001-11 5,38 4,41% 5,81% 2,44%

Συγκέντρωση επιχειρήσεων 2016 69,42% 100%

Συγκέντρωση επιχειρήσεων που συνδέονται 

έμμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό 
2016 86,94% 100%
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Μουσείο Βυζαντινής 

Συλλογής 

Επισκέπτες 

2015 : 6.000 

Αρχαιολογικό Μουσείο

Επισκέπτες 

2015 :48.000

Ενετικός Λιμένας 

Επισκέπτες 

2015 : 6 ημερόπλοια /ημέρα

Ναυτικό Μουσείο 

Επισκέπτες 

2015 : 46.000 

Δημοτική Πινακοθήκη 

Επισκέπτες 

2015 :13.500

Γυαλί Τζαμισί

Επισκέπτες 

Αύγουστος 2015 : 60.000



27

2004- 2009

2010- 2015

Επιχειρήσεις που έκλεισαν ΑΠ ΒΑΑ 

2004  - 2009 100% 59%

2010 - 2015 100% 63%

Στοιχεία ΕΒΕ 
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη», Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 2014
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη»,Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 2014



Σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016 προκύπτει ότι 

από τις επιχειρήσεις της περιοχής ΒΑΑ το :  

 73% κάνει χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το 86,3% διαδικτύου και το 69,9%  των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 25,1% διαθέτει προϊόντα / υπηρεσίες μέσω διαδικτύου 

 84,6% απευθύνεται μόνο στην τοπική και περιφερειακή αγορά 

 78,1% δεν διαθέτει σύστημα πιστοποίησης ή διασφάλισης ποιότητας

 8,9% μόνο συμμετέχει σε δράσεις δικτύωσης με άλλες συναφείς επιχειρήσεις 

 85,6% δεν επιθυμεί επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλο κλάδο και από όσες επιθυμούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό στρέφεται στον τουρισμό, στο διαδικτυακό εμπόριο και στην 

εκπαίδευση  

 20,9% μόνο επιθυμεί εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

 20,1% έχει πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία κάποιου είδους επένδυση 

εκσυγχρονισμού ή επέκταση 

 21,9% μόνο δηλώνει πρόθυμο να πραγματοποιήσει κάποια επένδυση στην επόμενη τριετία 

 64% των επιχειρήσεων δεν έχει κάνει καθόλου ή σπάνια δράσεις κατάρτισης - εκπαίδευσης 

προσωπικού
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Οικονομικές προκλήσεις

Ενίσχυση της καινοτομίας, τεχνολογικής και μη

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις 

 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 

 Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 Αύξηση νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης   

 Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καινοτομούν

31
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Διαμορφώνεται με βάση 

τα χαρακτηριστικά της ΠΠ ΒΑΑ, 

Και την βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) ισχύοντος αλλά και αναθεωρούμενου, για 

ανάδειξη της πόλης των Χανίων σε κέντρο διαπεριφερειακής Μεσογειακής ακτινοβολίας: 

πόλο πολιτισμού, ανάδειξης και εφαρμογής καινοτομιών για το περιβάλλον και 

οικολογικά προϊόντα   

Αυτή η βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση εξειδικεύεται με επιμέρους κατευθύνσεις και 

προτάσεις ανάπτυξης για ειδικές μορφές τουρισμού από το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού και το 

ΠΠΧΣΑΑ   
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Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού 

Σχεδίου

Τουρισμός κρουαζιέρας & Θαλάσσιος 

Τουρισμός 
Αστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός

Αθλητικός τουρισμός

Συνεδριακός τουρισμός

 καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη 

κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή 

αρχιτεκτονικής συγκρότησης 

 κέντρο διαπεριφερειακής μεσογειακής 

ακτινοβολίας με άξονα τις επιστήμες και 

καινοτόμες εφαρμογές για το 

περιβάλλον, για εφαρμοσμένα 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και για οικολογικά προϊόντα, με βάση τις 

ιδιαιτερότητες του μεσογειακού χώρου 

 Ανάδειξη και αναβάθμιση των 

ιστορικών κέντρων, μνημείων, 

αρχαιολογικών χώρων και 

λοιπών αξιόλογων στοιχείων 

του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος .

 Διατήρηση και ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

και ειδικότερα των ιστορικών 

κέντρων των πόλεων αλλά και 

μεμονωμένων κτιρίων

 ενοποίηση των ιστορικών τοπόσημων και 

του φυσικού τοπίου μέσα από την 

ανάπτυξη του άξονα «Ενετικό Λιμάνι –

Παλιά Πόλη – Τείχη – Χαλέπα»

 αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για 

σχεδιασμό ειδικών διαδρομών και 

διαχείριση επισκεπτών 

 σύνδεση του τουρισμού – πολιτισμού με 

τον αγροδιατροφικό τομέα

 προώθηση προγραμμάτων για την 

οργάνωση πολιτιστικών περιπάτων, σε 

συνδυασμό με ιστορικούς, πολιτιστικούς 

χώρους και εγκαταστάσεις. 

 Διασύνδεση των σταθμών 

κρουαζιέρας με θεματικά 

δίκτυα των ευρύτερων 

περιοχών (πολιτιστικά, 

θρησκευτικά, φυσιολατρικά 

κ.α.).

 Κατάλληλη σήμανση και 

ενημέρωση των επισκεπτών 

για τη θέση και το περιεχόμενο 

των τουριστικών πόρων και 

εξασφάλιση εύκολης 

πρόσβασης σε αυτούς.

 Η ενίσχυση δράσεων τύπου 

RI−SE (μεταξύ άλλων 

προωθείται η σύνδεση 

καινοτομίας − πολιτισμού) για 

τη δημιουργία πολυχώρων

ψηφιακής αναπαράστασης 

ιστορικών, μυθολογικών και 

άλλων πολιτιστικών σεναρίων.

[1] Στο ισχύον Τομεακό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β/11.06.2009), το λιμάνι του Ηρακλείου σε συνδυασμό με τα Χανιά, καθορίζονται ως μια από τις 11 ενότητες της Χώρας για την
ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμού κρουαζιέρας, με γενικές κατευθύνσεις δράσεων. Οι αναλυτικές δράσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης
του (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) που ακυρώθηκε. Η εξειδίκευση των δράσεων είναι απόλυτα συμβατή με τις γενικές κατευθύνσεις του ισχύοντος «βελτίωση υποδομών, ανάπτυξη πράσινων υποδομών,
συστήματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του προορισμού, διαχείριση ροών επισκεπτών, εξωραϊσμός σημείων πρόσβασης και περιοχών ενδιαφέροντος»
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Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού 

Σχεδίου

Τουρισμός κρουαζιέρας & Θαλάσσιος 

Τουρισμός 
Αστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός

Αθλητικός τουρισμός

Συνεδριακός τουρισμός

 νέες μόνιμες εγκαταστάσεις που 

χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε 

περιοχές συνδεδεμένες με τους 

πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη με 

ιδιαίτερα ιστορικά, μορφολογικά ή 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

 προώθηση νέων μορφών θεματικού 

τουρισμού με συνδυασμό υποδομών, 

εγκαταστάσεων και δράσεων τουρισμού, 

αναψυχής  και πολιτισμού, ανάδειξης της 

κρητικής διατροφής και εξασφάλιση 

κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής 

ποιότητας και αισθητικής με ένταξη στον 

περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο και με 

ειδική μέριμνα για την ανάδειξη, προβολή 

και διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού 

και πολιτιστικού κεφαλαίου

 Ανάπτυξη στις παρυφές των 

σταθμών κρουαζιέρας χώρων 

εμπορικών χρήσεων, 

ψυχαγωγίας και προώθησης 

τοπικών προϊόντων.

 Υποστήριξη του ρόλου των 

πόλεων ως αυτόνομων 

προορισμών τουρισμού 

σύντομης διάρκειας (city break).

 Ένταξη των αστικών κέντρων σε 

εθνικά και διεθνή δίκτυα βάσει 

θεματικών ενοτήτων (π.χ. κοινή 

ιστορία, αρχιτεκτονική, τοπική 

παραγωγή, κ.α.).

 Δημιουργία μουσείων και 

θεματικών πάρκων 

συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνολογικών για την ανάδειξη 

των πολιτιστικών πόρων και 

ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.

 Ανάπτυξη του γαστρονομικού 

τουρισμού και ένταξη του στο 

τουριστικό προϊόν 

 Ανάπτυξη προπονητικών 

κέντρων σε παραθαλάσσιες 

περιοχές για τις δραστηριότητες 

του θαλάσσιου σκι, ιστιοδρομίες, 

κ.λπ. 

 Δημιουργία υποδομών 

αθλητισμού για άτομα με ειδικές 

ανάγκες.

 Προώθηση δράσεων 

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων 

υποδομών.

 Δημιουργία συνεδριακού πόλου 

& αξιοποίηση πανεπιστημιακών 

ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς 

και αξιόλογων στοιχείων της 

ιστορίας και του πολιτισμού.

[1] Στο ισχύον Τομεακό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β/11.06.2009), το λιμάνι του Ηρακλείου σε συνδυασμό με τα Χανιά, καθορίζονται ως μια από τις 11 ενότητες της Χώρας για την
ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμού κρουαζιέρας, με γενικές κατευθύνσεις δράσεων. Οι αναλυτικές δράσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης
του (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) που ακυρώθηκε. Η εξειδίκευση των δράσεων είναι απόλυτα συμβατή με τις γενικές κατευθύνσεις του ισχύοντος «βελτίωση υποδομών, ανάπτυξη πράσινων υποδομών,
συστήματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του προορισμού, διαχείριση ροών επισκεπτών, εξωραϊσμός σημείων πρόσβασης και περιοχών ενδιαφέροντος»
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Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου
Τουρισμός κρουαζιέρας & 

Θαλάσσιος Τουρισμός 
Αστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός

Αθλητικός τουρισμός

Συνεδριακός τουρισμός

 βελτίωση της προσβασιμότητας με  Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ)

 ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου των Χανίων και η 

διασύνδεσή του σε όρους βιώσιμης κινητικότητας με 

την αστική περιοχή και την Παλιά Πόλη .

 δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και 

ποδηλατικών διαδρομών

 εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών των 

λιμανιών με έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της 

χρήσης και με μέριμνα για να μην υποθηκεύονται οι 

στόχοι για τις περιβάλλουσες αστικές περιοχές.

 Αναβάθμιση & λειτουργική 

αναδιοργάνωση των 

υποδομών στις λιμενικές 

ζώνες με αντίστοιχες 

λιμενικές και χερσαίες 

εγκαταστάσεις.

 Βελτίωση συγκοινωνιακών 

συνδέσεων των σταθμών 

κρουαζιέρας με τις 

αστικές περιοχές και 

περιοχές με αξιόλογους 

τουριστικούς –

πολιτιστικούς πόρους.

 Αναβάθμιση του ρόλου των 

Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, βελτίωση της 

κυκλοφορίας και της 

ασφάλειας των πεζών καθώς 

και της προσβασιμότητας 

των εμποδιζόμενων ατόμων.

 Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας, της 

επισκεψιμότητας και οργάνωσης 

των αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων και υποστήριξη τους με 

κατάλληλα έργα 

υποδομών/Ένταξη τους σε 

τουριστικά δίκτυα.

 πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίμακας πόλης και γειτονιάς.

 οργάνωση μόνιμων εκδηλώσεων εντός ή πλησίον 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με προϋπόθεση 

την ασφάλειά τους.

 καθιέρωση θεσμών που αναδεικνύουν καινοτομία για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή 

και προώθηση οικολογικών προϊόντων με βάση τα 

μεσογειακά χαρακτηριστικά 

 Ενίσχυση της λειτουργίας 

πολιτιστικών και ιστορικών 

χώρων και επέκταση των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών.

 Αναβάθμιση και επέκταση 

των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε μουσεία, 

εκθετήρια, σύγχρονες 

εγκαταστάσεις 

πληροφόρησης, φεστιβάλ 

και άλλες θεματικές ή 

πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Ενίσχυση, προβολή και 

καθιέρωση φεστιβάλ, 

πολιτισμικών θεσμών και άλλων 

σχετικών εκδηλώσεων.

 Ενίσχυση δυνατοτήτων 

εξειδικεύσεων αθλητικών 

εκδηλώσεων θέασης (αγώνες 

ταχύπλοων σκαφών, κωπηλατικοί 

αγώνες, κ.λπ.)

 Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου 

χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως 

αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των 

ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και 

παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων σε 

συνδυασμό με τη βελτίωση των κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων 

και αναβάθμιση του δομημένου χώρου με εργαλεία 

τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και ειδικές 

ρυθμίσεις για την εξυγίανση, την περιβαλλοντική και 

ποιοτική αναβάθμιση

 Δράσεις αναβάθμισης του 

δομημένου χώρου με 

πολεοδομικές παρεμβάσεις 

ανάπλασης
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Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου
Τουρισμός κρουαζιέρας & 

Θαλάσσιος Τουρισμός 
Αστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός

Αθλητικός τουρισμός

Συνεδριακός τουρισμός

 Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε 

τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (4 και 5 

αστέρια) ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με 

ειδικές τουριστικές υποδομές.

 Δράσεις εξυγίανσης περιοχών μέσω επανάχρησης

αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, καθώς και μέσω 

παροχής κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, για 

μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, 

απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και 

εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού, και για 

κατεδάφιση μη αξιόλογων ή μη απαραίτητων ή 

εγκαταλελειμμένων κτιρίων που προσβάλλουν το 

τοπίο.

 ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός 

και συμπλήρωση υφιστάμενων τουριστικών 

εγκαταστάσεων και υποδομών με στόχο την 

προσέλκυση τουρισμού  υψηλού επιπέδου και τη 

δημιουργία θυλάκων τουριστικής καινοτομίας και 

πρότυπης αναψυχής

 καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή 

εγκαταστάσεων, που αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή 

αρχιτεκτονικής συγκρότησης και χωροθετούνται σε 

αυτά οι επιθυμητές χρήσεις και δραστηριότητες 

τουρισμού - πολιτισμού. 

 θέσπιση κινήτρων για την ενεργοποίηση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας

 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 

της ποιότητας του 

ξενοδοχειακού δυναμικού των 

αστικών περιοχών με 

κατασκευή νέων καταλυμάτων 

υψηλών προδιαγραφών, 

παράλληλη απόσυρση 

απαξιωμένων μονάδων κατά τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 

επανάχρηση του υφιστάμενου 

κτιριακού αποθέματος 

οποιασδήποτε χρήσης με τη 

μετατροπή του σε τουριστικά 

καταλύματα και υποστηρικτικές 

χρήσεις καθώς και ανάπτυξη 

οργανωμένων χωρικών 

υποδοχέων στις ευρύτερες 

περιοχές των πόλεων.

 Επανάχρηση αξιόλογων παλαιών 

κελυφών για δράσεις 

συνεδριακού τουρισμού.

[1] Στο ισχύον Τομεακό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β/11.06.2009), το λιμάνι του Ηρακλείου σε συνδυασμό με τα Χανιά, καθορίζονται ως μια από τις 11 ενότητες της Χώρας για την
ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμού κρουαζιέρας, με γενικές κατευθύνσεις δράσεων. Οι αναλυτικές δράσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης
του (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) που ακυρώθηκε. Η εξειδίκευση των δράσεων είναι απόλυτα συμβατή με τις γενικές κατευθύνσεις του ισχύοντος «βελτίωση υποδομών, ανάπτυξη πράσινων υποδομών,
συστήματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του προορισμού, διαχείριση ροών επισκεπτών, εξωραϊσμός σημείων πρόσβασης και περιοχών ενδιαφέροντος»
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Διαμορφώνεται επίσης 

με βάση τις κατευθύνσεις από εγκεκριμένα πλαίσια χωρικού σχεδιασμού καθώς και τα ειδικά 

στρατηγικά πλαίσια στο τοπικό επίπεδο

 Ζώνη περιβαλλοντικής αναβάθμισης στις περιοχές Ν. Χώρας, Μεϊντάνι Χαλέπα, Παλιό Λιμάνι, Κουμ 

Καπί 

 Ζώνη ποιοτικής αναβάθμισης :

 σε περιοχές κατοικίας: στο Κουμ Καπί, Σπλάτζια (παλιά πόλη) Μεϊντάνι – ρέμα Αγ. 

Παντελεήμονος Ν. Χώρα.

 σε περιοχές λοιπών χρήσεων, στο Καστέλλι παλιάς πόλης, στη ζώνη καταστημάτων οδού 

Σκαλίδη, Ανατολική και Δυτική τάφρο παλιάς πόλης, Ν. Χώρα, ζώνη γύρω από τα Ταμπακαριά –

Σχολή Καλογραιών.

 ανάπλαση του παράκτιου μετώπου στη Νέα χώρα, Κουμ Καπί, Χαλέπα, Αγία Κυριακή και Παλιό 

Λιμάνι. 

 οργάνωση τουρισμού και αναψυχής στο παράκτιο μέτωπο στα Ταμπακαριά. 

 αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, ιδιαίτερα της παλιάς πόλης για δραστηριότητες έρευνας και 

εκπαίδευσης.

 σύνταξη μελέτης διάσωσης και ανάπτυξης της παλιάς πόλης.

 σύνταξη μελέτης επισήμανσης και κήρυξης διατηρητέων κτιρίων και ανάπλασης αξιόλογων 

οικιστικών συνόλων.

 Δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου – τοπικών πάρκων σε κατάλληλους χώρους σε πολεοδομικές 

ενότητες και στην ανατολική και δυτική τάφρο της παλιάς πόλης και μικρότερων χώρων πρασίνου 

σε συνδυασμό και με παιδικές χαρές, όπου είναι δυνατό στις πολεοδομικές ενότητες. 
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το όραμα για την ΠΠ ΒΑΑ, είναι 

«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας – κοινωνικής 

συνοχής

REvitalizing the COre for DEvelopment – RECODE»

Αναζωογόνηση με επανακωδικοποίηση χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού 

Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής. 

Μέσα από αυτή την επανακωδικοποίηση προκύπτουν συνθέσεις επιμέρους στοιχείων και 

λειτουργιών, που επιτρέπουν την ανάδειξη και προβολή της σύνθετης εικόνας του 

πολιτισμού με το περιβάλλον για την ανάπτυξη του Αστικού Κέντρου των Χανίων με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

«πράσινο δίκτυο πολιτισμού – τουρισμού»       
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«Designing an interactive «green» network: an holistic urban strategy», 2013, E. Apostolaki, G. Kalligeris, A. Kalliterakis, S. 

Kamarianaki, G. Ktistakis, K.Ntouniadaki, A. Tsitonaki, E. Vlazaki (Technical Chamber of Greece, Department of West 

Crete) 
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Για την επίτευξη του οράματος είναι δεδομένη η απαίτηση για πολυτομεακό πρόγραμμα

και κινητοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  

Ο Δήμος έχει υλοποιήσει ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εντός της  περιοχής ΒΑΑ :

 Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της 

Σπλάντζιας στην παλιά πόλη Χανίων 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης παλιάς πόλης Χανίων «Όασις»

Πλαίσιο Στρατηγικής 



Άξονες στρατηγικής
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1ος Άξονας Στρατηγικής

Προστασία διασύνδεση και προβολή χαρακτηριστικών πολιτιστικού, ιστορικού 
και φυσικού περιβάλλοντος και ένταξη στο τουριστικό προϊόν  Protect - Promote

Πράσινο δίκτυο 

διαδρομών πολιτισμού -
τουρισμού 

 Ενίσχυση 
επισκεψιμότητας (αύξηση 

αριθμού επισκεπτών σε 
όλη την διάρκεια του 

χρόνου)

 Μείωση θορύβου, 
αερίων ρύπων 

Βελτίωση του 

κυκλοφοριακού και 
διευκόλυνση της κίνησης 

πεζών

 Μείωση θορύβου, 
αερίων ρύπων 

Προβολή, ενημέρωση

 Αύξηση των 
παρεχόμενων 
ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από τον 
Δήμο στους τομείς 

πολιτισμού - τουρισμού 
και βιώσιμης 
κινητικότητας 

Βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του 

ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος σε όρους 
προστασίας των φυσικών 
πόρων και αντιμετώπισης 

της κλιματικής αλλαγής

 Αύξηση ενεργειακής 
απόδοσης 

 Μείωση των 
επιπτώσεων στο φυσικό 

και δομημένο περιβάλλον 
από φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές

 Αύξηση ανακύκλωσης 

 Μείωση των απωλειών 
και βελτίωση της 

ποιότητας πόσιμου νερού 

 Αύξηση του βαθμού 
εξειδίκευσης του χωρικού 

σχεδιασμού
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κοινωνική ενδυνάμωση sociο economic intergration

Ενίσχυση υποδομών πρόνοιας -

εκπαίδευσης 

 Αύξηση της δυναμικότητας των 
υποδομών πρόνοιας 

 Βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των 
παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τους 
πολίτες

 Διεύρυνση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

Απασχόληση 

 Βελτίωση των συνθηκών 
πρόσβασης στην απασχόληση 

κυρίως για τις γυναίκες 

 Βελτίωση των συνθηκών 
πρόσβασης στην απασχόληση για 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

 Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

Άξονες στρατηγικής

2ος Άξονας Στρατηγικής
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Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα Support and Sell 

Ενίσχυση της καινοτομίας, τεχνολογικής και μη

 Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από 
τον Δήμο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τις 

επιχειρήσεις 

 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 

 Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

 Αύξηση νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης   

 Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που 
καινοτομούν

Άξονες στρατηγικής

3ος Άξονας Στρατηγικής
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Συσχέτιση των αξόνων στρατηγικής με το ΕΣΠΑ 

2014 – 2020 και τις κατευθύνσεις των 

στρατηγικών πλαισίων 

Γίνεται μέσα από την αντιστοίχιση των γενικών επιδιώξεων και των Πεδίων Στρατηγικής με τις 

προτεραιότητες Στρατηγικών Χωρικών Πλαισίων (ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού, ΠΠΧΣΑΑ, ΓΠΣ, Μελέτη 

προστασίας και ανάδειξης της παλιάς πόλης, Προγραμματική Σύμβαση Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος για την παλιά πόλη, μελέτες διαδρομών ΤΕΕ/ΤΔΚ) και τους  Ειδικούς Στόχους 

και τους δείκτες που έχουν τεθεί :

 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 ή και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

που προβλέπονται για χρηματοδότηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020)

 στο πλαίσιο των 2 Ειδικών Στρατηγικών πλαισίων του Δήμου

 Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων

 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χανίων 
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Ενίσχυση επισκεψιμότητας (αύξηση αριθμού 

επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του χρόνου)

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής ΒΑΑ, είναι η σημαντική παρουσία πολιτιστικών -

ιστορικών στοιχείων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της η περιοχή ΒΑΑ εμπίπτει στα όρια προστασίας του 

αρχαιολογικού χώρου της παλιάς πόλης και πέραν των σημαντικών μνημείων, ιστορικών χώρων και 

χώρων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, εντός της περιοχής ΒΑΑ, καταγράφονται 95 

διατηρητέα κτίρια από το ΥΠΟ και ΥΠΕΝ και 343 αξιόλογα σύμφωνα με καταγραφές του Δήμου 

και του ΤΕΕ/ΤΔΚ. Αυτά τα στοιχεία πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος, λειτουργούν και ως 

ισχυροί πόλοι συγκέντρωσης επισκεπτών.

Στην περιοχή ΒΑΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, εντοπίζονται 2 

ισχυροί πόλοι συγκέντρωσης επισκεπτών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων  και το Ναυτικό 

Μουσείο Χανίων με 48.000 και 46.000 επισκέπτες σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Με την επικείμενη 

έναρξη λειτουργίας του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Χαλέπα, μια πρώτη βασική επιδίωξη 

είναι να μην μειωθεί η επισκεψιμότητας στην περιοχή της παλιάς πόλης. Μια δεύτερη επιδίωξη 

είναι η συνδυασμένη ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην περιοχή ΒΑΑ με ζώνες αιχμής τόσο την 

παλιά πόλη όσο και την Χαλέπα. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας επιδιώκεται ως αύξηση του 

αριθμού επισκεπτών σε πολλαπλούς πόλους πολιτισμού και σε όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Χανίων καταγράφονται 46.000 επισκέπτες στο Μουσείο Βυζαντινής Συλλογής καταγράφονται 

μόνο 6.000 επισκέπτες. Επίσης επισημαίνεται ότι το μήνα Αύγουστο στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Χανίων, καταγράφονται 7.000 επισκέπτες (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) ενώ στο Γυαλί - Τζαμισί 

καταγράφονται 60.000 επισκέπτες (στοιχεία Δήμου). 

6γ, 6ε

Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων

Η επιδίωξη με το πράσινο δίκτυο διαδρομών πολιτισμού - τουρισμού, είναι διττή. Αφενός 

επιδιώκεται η διασύνδεση των πολλαπλών διάσπαρτων χώρων ιστορίας - πολιτισμού, μνημείων, 

διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων, μέσω ενός γραμμικού δικτύου πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων 

σε συνδυασμό με ανοιχτούς χώρους και χώρους πρασίνου. Αφετέρου επιδιώκεται η μείωση 

θορύβου και αερίων ρύπων καθώς και η βελτίωση των χαρακτηριστικών θερμικής άνεσης 

πληθυσμού, μέσα από παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα (χρήση ψυχρών υλικών και επιλογή 

ειδών και τρόπου φύτευσης). τα χαρακτηριστικά της περιοχής ΒΑΑ τεκμηριώνουν αυτή την 

επιδίωξη με δεδομένο το μεγάλο αριθμό και την χωρική διασπορά των στοιχείων πολιτιστικού -

ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και το μεγάλο αριθμό δρόμων που χαρακτηρίζονται ως "φυσικοί 

πεζόδρομοι", λόγω μειωμένου πλάτους και υψομετρικών διαφορών. 

6ε
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Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην περιοχή ΒΑΑ, είχε ήδη εντοπιστεί από το 2000 με κυκλοφοριακή 
μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο και ανέδειξε υψηλούς  κυκλοφοριακούς φόρτους και 

προβλέψεις επιδείνωσης για 9 σημαντικούς οδικούς άξονες της περιοχής ΒΑΑ (Σελίνου, Κισσάμου -
Γέφυρα Κλαδισού,  Μ. Μπότσαρη, Κυδωνίας, Σφακιανάκη, Αποκορώνου, Νεάρχου, Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ελευθερίου Βενιζέλου). Το πρόβλημα παραμένει επίκαιρο και σύμφωνα με την 
έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016 ιεραρχούνται υψηλά σε 

προτεραιότητα ως έργα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η επέκταση και βελτίωση 
των χώρων στάθμευσης, η βελτίωση του οδικού δικτύου και η επίλυση των κυκλοφοριακών 

προβλημάτων 

6ε
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Αύξηση των παρεχόμενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον 

Δήμο στους τομείς πολιτισμού -

τουρισμού και βιώσιμης 

κινητικότητας 

Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαθέτει 40 κατηγορίες υπηρεσιών, Ο Δήμος 

Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 ενεργά πληροφοριακά συστήματα για την διευκόλυνση και 

παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Με τη νέα υπηρεσία, βασική επιδίωξη είναι η ενιαία προβολή των επιμέρους στοιχείων του πράσινου δικτύου διαδρομών 

πολιτισμού - τουρισμού. Αυτή η επιδίωξη στηρίζεται στο γεγονός ότι ο πολιτισμός / ιστορία και το φυσικό περιβάλλον / κλίμα 

αποτελούν τις βασικότερες  παραμέτρους επιλογής της Κρήτης ως προορισμού διακοπών (56% πολιτισμός / ιστορία και 45% 

περιβάλλον / κλίμα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. και της ΕΣΕΕ για το 2014). Επίσης οι ίδιες παράμετροί αναδεικνύονται ως 

σημαντικά θετικά στοιχεία της περιοχής ΒΑΑ από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή (φυσικό περιβάλλον 

55,8%, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά 45,1%, αρχιτεκτονική 35,2 % και ιστορία 35,1%, σύμφωνα με την έρευνα του 

Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016). Στην ίδια έρευνα ιεραρχούνται υψηλά σε προτεραιότητα ως έργα βελτίωσης 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος η βελτίωση του Δημοτικού φωτισμού, οι αναπλάσεις και οι πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι 

2γ, 
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Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων

Η επιδίωξη για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στηρίζεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

για το 2011,  επί του συνόλου των νοικοκυριών της αστικής περιοχής  που διαμένουν σε κατοικίες χωρίς θέρμανση, στην περιοχή 

ΒΑΑ συγκεντρώνεται το 52,1%. Αντίστοιχα επί του συνόλου των νοικοκυριών της αστικής περιοχής που διαμένουν σε κατοικίες 

χωρίς καθόλου μόνωση, στην περιοχή ΒΑΑ συγκεντρώνεται το 52,3%    

Επίσης με βάση το Ν.4122/2013, από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε 

ισχύ από την 1.1.2019. Επισημαίνεται ότι η σημαντική παρουσία στοιχείων πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και η 

σημαντική συγκέντρωση διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για την βιοκλιματική αναβάθμιση 

(είδος και ποιότητα υλικών, ειδικές μέθοδοι και τρόποι κατασκευής), αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία ανάπτυξης καινοτομιών 

στον τομέα αυτό. 

4γ, 

4β

Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό 

και δομημένο περιβάλλον από 

φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές

Στην περιοχή ΒΑΑ εντοπίζεται ιστορική πλημμύρα σύμφωνα με το «Σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του 

υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13)» Γενική Γραμματεία Υδάτων - ΥΠΑΠΕΝ, Μάρτιος 2015. Επίσης στο παράκτιο μέτωπο της 

περιοχής ΒΑΑ, εντοπίζονται κίνδυνοι ανόδου της στάθμης της θάλασσας και φαινόμενα διάβρωσης ακτών σύμφωνα με την μελέτη 

«Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και επιπτώσεις στις ακτές» Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011. Ειδικά για την περιοχή 

Κουμ Καπί, υπάρχει μελέτη για την διάβρωση των ακτών. Αυξημένες επίσης είναι οι ανάγκες ενίσχυσης των μέσων πολιτικής 

προστασίας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημαντικού τμήματος της περιοχής ΒΑΑ (μεγάλος αριθμός επισκεπτών, σχετικά 

γερασμένος μόνιμος πληθυσμός και πολυδαίδαλο δίκτυο δρόμων μικρού πλάτους) 

5β

Αύξηση ανακύκλωσης 

Από το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Χανίων» που εγκρίθηκε σε εφαρμογή του Σχεδίου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας, προκύπτει ότι το ποσοστό ανακύκλωσης πρέπει να φτάσει μέχρι το 2020 το 65% 

όλων των ανακυκλώσιμων

6α

Μείωση των απωλειών και βελτίωση 

της ποιότητας πόσιμου νερού 

Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, επιδιώκεται έλεγχος των απωλειών των δικτύων που υπολογίζονται σε ποσοστό 50-60%. 

Επισημαίνεται ότι οι απώλειες λογίζονται ως κυβικά που αντλούνται μείον τα κυβικά που τιμολογούνται. Αυτό σημαίνει ότι 

λογίζονται ως διαρροές η ποσότητα του νερού

που χρησιμοποιείται από το Δήμο για το πότισμα αλσών,. του Δημοτικού Κήπου,  το νερό που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική καθώς 

και τυχόν λανθασμένες ενδείξεις από τα υφιστάμενα υδρόμετρα τα οποία λόγω παλαιότητας δεν καταγράφουν την ακριβή 

ποσότητα νερού που καταναλώνεται. Σε κάθε περίπτωση η  ανακατασκευή των αντλιοστασίων και μέρους του δικτύου ύδρευσης 

καθώς και η σταδιακή αντικατάσταση των υδρομέτρων, είχαν ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, την μείωση των απωλειών σε 

ποσοστό που προσέγγιζε το 70%  με βασική διακύμανση από 50% έως 60%

6β

Αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του 

χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση 

όρων προστασίας περιβάλλοντος και 

αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής 

Το νέο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται και η περιοχή ΒΑΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εφαρμογή του 

Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, επιδιώκεται η έγκριση ειδικού χωρικού πλαισίου που θα ενσωματώνει στις πολεοδομικές ρυθμίσεις και 

τα σταθερώτυπα, εξειδικευμένες προβλέψεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων για το δομημένο 

περιβάλλον και τους ελεύθερους χώρους.

6d
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κοινωνική ενδυνάμωση sociο economic intergration
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Αύξηση της δυναμικότητας των 

υποδομών πρόνοιας 

Για τον Δήμο Χανίων, στις δημοτικές και ιδιωτικές δομές  (Βρεφικοί - Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ 

ΜΕΑ) τοποθετήθηκαν 768 παιδιά ενώ 608 παιδιά ήταν επιλαχόντα (στοιχεία ΕΕΤΑΑ, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής ζωής" ΕΣΠΑ 2014-2020 Περίοδος 2015 - 2016 (Πρόσκληση 2100 / 16.7.2015)). Ειδικά για τις 

δημοτικές δομές, πέραν των αναγκών για νέους χώρους καταγράφονται ανάγκες αναβάθμισης ήδη υφιστάμενων χώρων 

που δεν πληρούν τα σύγχρονα σταθερώτυπα ή είναι και ενοικιαζόμενοι. Επίσης ο δείκτης γήρανσης είναι μεγαλύτερος 

από εκείνους που καταγράφονται στην αστική περιοχή, στον Δήμο Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης και το 47% των 

ηλικιωμένων που εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες δομές του Δήμου, συγκεντρώνεται στην περιοχή ΒΑΑ 

9α

Βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Επιδιώκεται η συμπλήρωση και αναβάθμιση των δομών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι 

καταγράφονται σημαντικά ποσοστά συστέγασης διαφορετικών βαθμίδων καθώς και ανεπάρκειες σε χώρους και 

εξοπλισμούς. Επίσης υπάρχουν σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης σε δυναμικούς κλάδους και τομείς στο πλαίσιο της Δια 

Βίου μάθησης, παρότι το ποσοστό αναλφάβητων στην περιοχή ΒΑΑ μειώνεται από το 2001 στο 2011 και για το 2011 

είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα της Αστικής Περιοχής του Δήμου και της Περιφέρειας. Αντίστοιχα  το ποσοστό 

αποφοίτων τριτοβάθμιας αυξάνεται από το 2001 στο 2011 και για το 2011 είναι υψηλότερο από εκείνα της Αστικής 

Περιοχής του Δήμου και της Περιφέρειας 

10α
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Αναβάθμιση και διεύρυνση των 

παρεχόμενων από τον Δήμο 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για 

τους πολίτες

Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαθέτει 40 κατηγορίες υπηρεσιών, Ο 

Δήμος Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 ενεργά πληροφοριακά συστήματα για την 

διευκόλυνση και παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Δήμου. Με τη νέα υπηρεσία, βασική επιδίωξη 

είναι η αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέχρι σήμερα ο 

Δήμος Χανίων καλύπτει μερικά την ζήτηση από ηλικιωμένους για υπηρεσίες Α' βάθμιας φροντίδας υγείας 

2γ

Διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

Στην περιοχή ΒΑΑ, καταγράφεται το 10% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα αντιμετώπισης της 

ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης στην περιοχή ΒΑΑ, εντοπίζεται το 33% των παιδιών με μειωμένα τροφεία και το 79% των 

υπερηλίκων που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής .

9iv
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Βελτίωση των συνθηκών 

πρόσβασης στην απασχόληση 

κυρίως για τις γυναίκες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον Δήμο Χανίων, το 2014, οι άνεργες γυναίκες υπερτερούν με ποσοστό 64% επί 

του συνόλου των ανέργων. Ταυτόχρονα στην περιοχή ΒΑΑ, καταγράφονται υψηλά ποσοστά γυναικείας 

επιχειρηματικότητας της τάξεως του 52,2%,  σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 

2016)

9i

Βελτίωση των συνθηκών 

πρόσβασης στην απασχόληση 

για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  

Το ποσοστό ανεργίας για το 2011 αλλά και ο ρυθμός μεταβολής 2001 - 2011, στην περιοχή ΒΑΑ είναι μεγαλύτερα από 
εκείνα που καταγράφονται στην Αστική Περιοχή, στον Δήμο Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης. Επισημαίνεται επίσης ότι 
στην περιοχή ΒΑΑ το ποσοστό απασχόλησης 2011 στις κατασκευές αλλά και στον τουρισμό - εμπόριο, υπερβαίνει τα 
αντίστοιχα ποσοστά για την Αστική Περιοχή, τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης. Η ποσοστιαία απασχόληση στις 
κατασκευές έχει ανοδική τάση στο διάστημα 2001 - 2011 μεγαλύτερη από της Αστικής Περιοχής, με τον Δήμο και την 
Περιφέρεια να εμφανίζουν πτωτική τάση.  Αντίστοιχα η ποσοστιαία απασχόληση στον τουρισμό - εμπόριο έχει επίσης 
ανοδική τάση μεγαλύτερη από εκείνη της αστικής περιοχής, μικρότερη όμως από του Δήμου και της Περιφέρειας. 
Επισημαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια, οι αυξημένες απαιτήσεις για βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αλλά και η ανάπτυξη 
νέων μορφών τουρισμού σε εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Κρήτης, θα δημιουργήσουν 
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και απαιτήσεις για εξειδίκευση των απασχολουμένων στις κατασκευές και στον 
τουρισμό, εστίαση, αναψυχή 

9i

Ενίσχυση ίδρυσης και 

λειτουργίας κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

Ο Δήμος Χανίων μετείχε ως εταίρος σε 2 Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ΤΟΠΕΚΟ "ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για την προώθηση στην 
απασχόληση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ΤΟΠΣΑ ΑΣ "ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" για την προώθηση στην απασχόληση 
ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και νέων επιστημόνων 

9v
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Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα  Suport and Sell
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Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων 

από τον Δήμο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τις 

επιχειρήσεις 

Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαθέτει 40 
κατηγορίες υπηρεσιών, Ο Δήμος Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 
ενεργά πληροφοριακά συστήματα για την διευκόλυνση και παρακολούθηση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων του Δήμου. Με τη νέα υπηρεσία, βασική επιδίωξη είναι η τυποποίηση -
απλοποίηση διαδικασιών και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης των 

επιχειρήσεων από τον Δήμο

2γ

Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕ Χανίων, εντός της περιοχής ΒΑΑ, συγκεντρώνεται το 69,5% 
των ενεργών επιχειρήσεων της Αστικής Περιοχής  για το 2015, με πιο σημαντική παρουσία των 
κλάδων εστίασης, τουρισμού και εμπορίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τις επιχειρήσεις 
που έκλεισαν στην Αστική Περιοχή το  2004 - 2009, το 59% καταγράφεται εντός της περιοχής 

ΒΑΑ, με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2010 - 2015 να αυξάνεται στο 63%. 
Σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016 προκύπτει ότι 

από τις επιχειρήσεις της περιοχής ΒΑΑ : 
• το 76,9% κάνει χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το 86,3% διαδικτύου και το 69,9%  των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
• το 25,1% διαθέτει προϊόντα / υπηρεσίες μέσω διαδικτύου 

• το 84,6% απευθύνεται μόνο στην τοπική και περιφερειακή αγορά 
• το 78,1% δεν διαθέτει σύστημα πιστοποίησης ή διασφάλισης ποιότητας

• το 8,9% μόνο συμμετέχει σε δράσεις δικτύωσης με άλλες συναφείς επιχειρήσεις 
• το 85,6% δεν επιθυμεί επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλο κλάδο και από όσες επιθυμούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό στρέφεται στον τουρισμό, στο διαδικτυακό εμπόριο και στην 
εκπαίδευση  

• το 20,9% μόνο επιθυμεί εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
• το 20,1% έχει πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία κάποιου είδους επένδυση 

εκσυγχρονισμού ή επέκταση 
• το 21,9% μόνο δηλώνει πρόθυμο να πραγματοποιήσει κάποια επένδυση στην επόμενη 

τριετία 
• το 64% των επιχειρήσεων δεν έχει κάνει καθόλου ή σπάνια δράσεις κατάρτισης -

εκπαίδευσης προσωπικού
Με βάση τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων βασική επιδίωξη είναι η εισαγωγή καινοτομιών 

τεχνολογικών και μη καθώς και η διεύρυνση των αγορών με εισαγωγή νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Εξίσου βασική επιδίωξη είναι η αξιοποίηση ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης 

και απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους της Περιφερικής Στρατηγικής για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση, σε  συνεργασία με Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά Ιδρύματα και συγκράτηση νέων 

επιστημόνων.

2β

Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας 
3γ

Αύξηση νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς 

προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης 

3α, 8iii

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που 

καινοτομούν
8v
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Περιλαμβάνει ανά προτεινόμενη κατηγορία δράσεων / δραστηριοτήτων : 

 gis code, που επιτρέπει την χωρική συσχέτιση ομάδων έργων με επιμέρους 

διαφοροποιημένες ζώνες της ΠΠ ΒΑΑ

 Άξονα και Πεδίο Στρατηγικής, που εντάσσεται 

 Ειδικό Στόχο, που εξυπηρετεί 

 Τεκμηρίωση της επιλογής, με βάση τις ανάγκες – δυνατότητες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά επιμέρους διαφοροποιημένων ζωνών της ΠΠ ΒΑΑ

 Επιχειρησιακό Δήμου με Άξονα / Μέτρο, που εντάσσονται. 

 Τίτλο Κατηγορίας Δράσης, 

 Συσχέτιση με στόχους Επενδυτικής Προτεραιότητας, με την έννοια ότι οι προτεινόμενες 

κατηγορίες δράσεων συμμετέχουν στην διαμόρφωση των τιμών των δεικτών εκροών και 

αποτελέσματος   

Ανάλυση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και δράσεων 
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Η ανάλυση προτεινόμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων και δράσεων, θα οριστικοποιηθεί  

διαδοχικά μετά και από την διαβούλευση , συλλογή και καταγραφή προτάσεων και θα 

συμπληρωθεί ανά προτεινόμενη κατηγορία δραστηριότητας /δράσης (σε φόρμα Τεχνικού 

Δελτίου) με :

 Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 

 Συνεκτικότητα και συνέργεια με άλλες κατηγορίες

 Σχέδιο και πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και άλλες πηγές χρηματοδότησης)

 Ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροών και αποτελέσματος 

 Χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης 

 Ανάλυση κινδύνου με περιγραφή του είδους των κινδύνων, την κατηγοριοποίηση με βάση 

τον βαθμό κινδύνου και τα βήματα για την αντιμετώπιση των κινδύνων   

Ανάλυση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και δράσεων 
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