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Φίλες και φίλοι
Η Κρήτη, με μια ιστορική διαδρομή χιλιάδων χρόνων, συ-
νεχίζει να αποτελεί έναν φάρο πολιτισμού στην Ευρώ-
πη και τη Μεσόγειο. Ένας τόπος όμορφος, ανοικτός. Ένα 
νησί που σέβεται και τιμά την παράδοση, που αγαπά τη 
δημιουργία και την ευθύνη. Μια περιφέρεια με πλούσιο 
παρελθόν, με δημιουργικό παρόν και σίγουρα με ελπιδο-
φόρο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει αποκτήσει έναν νέο 
βηματισμό. Μια σταθερή τροχιά, με προοπτική και ευκαι-
ρίες. Πάνω στους τέσσερις πυλώνες που στηρίζουν την 
τοπική μας οικονομία, παρά τα σοβαρά προβλήματα της 
εποχής, όλοι μαζί δίνουμε μεγάλη κοινωνική και οικονο-
μική ώθηση στον τόπο.

Σε λίγο ανοίγει μια νέα σελίδα. Η Περιφέρεια Κρήτης εί-
ναι έτοιμη για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Μια εποχή 
που απαιτεί πολλή δουλειά, οραματικό αλλά εφαρμόσιμο 
σχέδιο. Μια πορεία που επιβάλλει τη συνεργασία, τη συ-
μπόρευση. Όλα αυτά που μας ορίζει η αγάπη μας για το 
νησί, το καθήκον απέναντι στην καθεμιά και τον καθένα 
Κρητικό.

Με ειλικρίνεια, με καθαρή ματιά, με την Κρήτη στην πρώ-
τη θέση του βηματισμού και του σχεδιασμού μας, επιλέ-
γουμε το δρόμο που αναδεικνύει την αξία που φέρει  ο 
τόπος μας, διαλέγουμε το δρόμο της συλλογικής προ-
σπάθειας. Όλοι μαζί συνεχίζουμε να δουλεύουμε για την 
Κρήτη που ονειρευόμαστε. Για την Κρήτη, της ζωής μας.

Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε και δουλεύουμε καθημε-
ρινά γιατί θεωρούμε πως οι λύσεις βρίσκονται ανάμεσά 
μας.  Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε 
πρόκληση, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη 
δουλειά για το κοινό καλό.

Γνωρίζουμε καλά πως οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν 
θαύματα. Η δύναμη της θέλησης, η αγάπη για τη δημι-
ουργία, το κρητικό φιλότιμο είναι πηγή δύναμης.

Είμαστε βέβαιοι πως αυτός ο τόπος μπορεί να φτάσει και 
να ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων μας. Η Κρήτη με το 
φορτίο που κουβαλά μέρα με τη μέρα γίνεται μια περι-
φέρεια πρότυπο. Η πορεία είναι ακόμα μεγάλη. Μαζί θα 
συνεχίσουμε διεκδικώντας αυτά που πρέπει. Μαζί θα συ-
νεχίσουμε να διαμορφώνουμε το αύριο.

Με τον κάθε Κρητικό και κάθε Κρητικιά, σε κάθε χωριό, 
σε κάθε πόλη, όλοι μαζί συνεχίζουμε στην ίδια πορεία για 
να κάνουμε την Κρήτη της ζωής μας, την Κρήτη που ζού-
με και αγαπούμε μια Περιφέρεια που θα πορεύεται στο 
μέλλον…

Εκπαίδευση-
Υγεία Πρόνοια

Κοινωνική Συνοχή-
Καταπολέμηση της 
φτώχειας

Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας

Έξυπνη Εξειδίκευση-
Τεχνολογίες
Πληροφορικής  

Εξωστρέφεια 

Ειδικές δράσεις-
Ολοκληρωμένες
Χωρικές επενδύσεις 

το Έργο μας    -   ο Σχεδιασμός μας

Με εκτίμηση

Σταύρος Φ. Αρναουτάκης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης



Το έργο μας
2014-2019

 Προωθήσαμε τη μοναδικότητα της ποιότητας των 
Κρητικών προϊόντων μέσα από την Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη και ισχυροποιήσαμε το brandname 
«ΚΡΗΤΗ», σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 Υποστηρίξαμε την πιστοποίηση των προϊόντων 
μας ως: ΠΟΠ, Γεωγραφικής Ένδειξης, εγγυημένων 
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, ορεινών και 
παραδοσιακών περιοχών.

 Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα με 
σκοπό την αξιοποίηση και αναβάθμιση μέρους των 
αγροκτημάτων του πρώην Σταθμού Γεωργικής 
Έρευνας Μεσσαράς.

 Πετύχαμε (σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης) την παραχώρηση της Σχολής 
Ασωμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
στην Περιφέρεια με σκοπό την αναβάθμιση της σε 
πρότυπο κέντρο μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας 
του πρωτογενή τομέα.

 Αναλάβαμε τη διαχείριση 95 εκ. ευρώ από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

 Xρηματοδοτήσαμε μεγάλα αρδευτικά εργα και 
φράγματα.

Το έργο μας
2014-2019

 Προωθήσαμε την ενίσχυση του brandname 
«ΚΡΗΤΗ».

 Στηρίξαμε τους επιχειρηματίες του Τουρισμού 
που επένδυσαν μέσα στην κρίση με εθνικά και ευρω-
παϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Αναπτυξιακός Νόμος 
και  ΕΣΠΑ).

 Διασυνδέσαμε  τον τουρισμό με τον  πολιτισμό 
και τον πρωτογενή τομέα.

 Υλοποιήσαμε ένα πολυετές πρόγραμμα Τουριστι-
κής Προβολής.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον του-
ρισμό και την ενίσχυση του brandname  της Κρήτης 
και  ως προορισμού γαστρονομίας.

 Ενίσχυση της δικτύωσης των παραγωγών και η 
περαιτέρω συνεργασία τους με τα  ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης.

 Διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τη χρημα-
τοδότηση έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
που υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και την 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

 Mεγέθυνση της παρέμβασής μας στην πιστοποίηση 
και την ενίσχυση της ταυτότητας των Κρητικών προ-
ϊόντων.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών εναλλακτικού 
τουρισμού με Ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να δια-
σφαλιστεί η σταθερή ποιότητα και να διευκολυνθεί 
η προώθηση τους σε τουριστικούς φορείς του εξω-
τερικού. 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ 
στους επισκέψιμους χώρους.

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστι-
κών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, μέσω των υφιστάμενων  χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ αλλά και απευθείας από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων.  

Πρωτογενής Τομέας – Αγροδιατροφή

Τουρισμός
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91 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 723 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 47 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Πιστοποιήσαμε
με τα σήματα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Λάβαμε

25
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ 

ΜΟΡΦΏΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υποστηρίξαμε

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 
ΤΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Θέσαμε



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΏΝ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
8.000.000 € 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΏΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

9
ΕΡΓΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΏΝ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
35.000.000 € 

10 ΑΚΟΜΑ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

43
ΕΡΓΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΏΝ, 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΚΡΗΤΗ 

2014-2020

70.000.000 €
ΓΙΑ ΕΡΓΑ
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Περιβάλλον  

Το έργο μας
2014-2019

 Χρηματοδοτήσαμε με 10 εκ ευρώ από πόρους του 
ΕΠ Κρήτης &Νήσων Αιγαίου 2007-2013 την αναβάθ-
μιση της ΕΜΑΚ Χανίων, την επέκταση του ΧΥΤΑ Αγ. 
Νικολάου και τον εκσυγχρονισμό του ΦΟΔΣΑ Β. Πε-
διάδας.

 Διαθέσαμε 20 εκ ευρώ, για έργα αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και  Διαχεί-
ρισης των Κινδύνων δίνοντας έμφαση στα έργα αντι-
πλημμυρικής προστασίας, αντιμετώπισης πυρκαγιών 
και προστασίας ακτών.

 Διαθέσαμε πόρους ύψους 12 εκ ευρώ, για τη 
χρηματοδότηση έργων διαχείρισης υδάτων. 8 έργα 
έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται.

 Χρηματοδοτήσαμε  με συνολικά  45 εκ ευρώ, για 
έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και δη-
μόσια κτίρια και για έργα βιοκλιματικών αναπλάσεων 
κοινόχρηστων χώρων σε αστικές περιοχές με έμφα-
ση τις περιοχές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ηρα-
κλείου και Χανίων.

 Αναθεωρήσαμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Δι-
αχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) 

 Υποστηρίξαμε συστηματικά τους ∆ήµους και 
τους ΦΟ∆ΣΑ για την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 
100 εκ ευρώ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 Αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε  συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας για την κυκλική Οι-
κονομία στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου με 
έδρα την Κρήτη.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Κατασκευή των υποδομών προστασίας και πρόλη-
ψης των πλημμυρών, προκειμένου να αποφευχθούν 
καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

 Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρή-
της. 

 Ενδυνάμωση της περιφερειακής στρατηγικής µεί-
ωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα με 
στόχο τη μετάβαση σε μια οικονοµία ιδιαίτερα χαµη-
λών εκποµπών το 2050.

 Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης με στόχο 
τη μείωση των απωλειών και τη βελτίωση της ποιότη-
τας του παρεχόμενου νερού.

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας με 
ορθολογικά διαχείριση των υδάτων.

 Εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Περιφέρειας Κρήτης.  

 Ενίσχυση των ΑΠΕ προς την κατέυθυνση της ενερ-
γειακής αυτάρκειας της Κρήτης.

 Ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης λυμά-
των και ΕΕΛ για τους οικισμούς Γ Κατηγορίας και η 
κάλυψη όλων των παράκτιων τουριστικών περιοχών. 

 Υποστήριξη  κάθε προσπάθειας και ανάληψη εκ-
παιδευτικών δράσεων για τη μεγιστοποίηση του πο-
σοστού επίτευξης των στόχων για τη διαλογή απορ-
ριμμάτων στην πηγή. 
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Υποδομές Μεταφορών

Πολιτισμός- Ανάδειξη φυσικών πόρων 

Το έργο μας
2014-2019

 Ολοκληρώσαμε  60 έργα που βελτιώνουν: το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο, τις δημοτικές οδούς, τις 
βασικές αρτηρίες των πόλεων και τις υποδομές για 
την ασφάλεια των λιμένων, προϋπολογισμού 130 εκ. 
ευρώ.

 Διαθέσαμε πόρους ύψους 70 εκ ευρώ, για τη χρη-
ματοδότηση έργων μεταφορών. 8 έργα έχουν ήδη 
συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται.

 Υλοποιούμε έργα οδικής 
ασφάλειας σε εκατοντάδες 
σημεία του οδικού δικτύου.

Το έργο μας
2014-2019

 Ολοκληρώσαμε 48 έργα προστασίας, ανάδειξης 
και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρή-
της συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ ευρώ.

 Χρηματοδοτήσαμε και  προωθήσαμε την  υποβολή 
του φακέλου για τη  Σπιναλόγκα  καθώς  και την προ-
ετοιμασία του αντίστοιχου φακέλου των Μινωικών 
Ανακτορικών Κέντρων για εγγραφή στον Κατάλογο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

 Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε την Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ Unesco) για Σαμαριά-Λευκά 
Όρη, Ψηλορείτη, Σητεία, συνολικού ύψους 10.4 εκ. €

 Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε  τη μεγαλύτερη περι-
οδική αρχαιολογική έκθεση για την Κρήτη: Κρήτη Ανα-
δυόμενες Πόλεις, Άπτερα-Ελεύθερνα-Κνωσός: Τρεις 
Αρχαίες Πόλεις Ζωντανεύουν.

 Με δική μας πρωτοβουλία κηρύχθηκε το έτος 
2019 ως αφιερωματικό στον Ερωτόκριτο και προ-
χωρήσαμε στη σύνταξη φακέλου για εγγραφή στην 
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομία της UNESCO.

 Διαθέσαμε 10 εκ ευρώ, από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-
2020, για έργα προστασίας και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας και προαγωγής των συστημάτων 
NATURA.

 Χρηματοδοτήσαμε το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς για την υλοποίηση δράσεων που 
προάγουν τη φύση στην περιοχή.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 
από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία αποτελεί την κο-
ρυφαία στρατηγική αναπτυξιακή προτεραιότητα των 
επόμενων χρόνων.

 Διεκδικούμε παράλληλα, την ολοκλήρωση όλων 
των κάθετων οδικών αξόνων της Κρήτης.

 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας παρακολου-
θούμε την πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αε-
ροδρομίου στο Καστέλλι, σχεδιάζοντας παράλληλα 
την υλοποίηση έργων αναβάθμισης σε όλες τις πύλες 
εισόδου του νησιού (αεροδρόμια και λιμάνια).

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Εγγραφή της Σπιναλόγκας και των Μινωικών Ανα-
κτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO.

 Ανάδειξη και  υποστήριξη με όρους βιωσιμότητας  
τις πολιτιστικές διαδρομές περιφερειακού επιπέδου 
σε συνέργεια με τις διαδρομές τοπικής εμβέλειας.

 Ανάδειξη  του Σύγχρονου Πολιτιστικού αποθέματος 
της Κρήτης σε συνδυασμό με δράσεις και συνεργασίες 
τοπικού Εθνικού και διεθνούς επίπεδου. 

 Ενδυνάμωση  της περιφερειακής στρατηγικής 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλο-
ντος της Κρήτης.

  Περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη της 
λειτουργίας των δύο φορέων διαχείρισης περιοχών 
NATURA του νησιού.
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Υποδομές Μεταφορών Αθλητισμός 

Το έργο μας
2014-2019

 Υλοποιήσαμε δεκάδες παρεμβάσεις αθλητικών 
υποδομών σε όλη την Κρήτη.

 Ενισχύσαμε  την ανάπτυξη των Ερασιτεχνικών 
Σωματείων, όλων των αθλημάτων.

 Υλοποιήσαμε καινοτόμες δράσεις για τη στήριξη 
του αθλητισμού στις Οικογένειες που επλήγησαν από 
την οικονομική κρίση με  μεγάλη ανταπόκριση από 
όλους τους Αθλητικούς Φορείς του νησιού . 

 Σε συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία, αλλά και  
πολλούς  Δήμους, υλοποιήσαμε σημαντικές δράσεις 
που θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του Αθλη-
τικού Τουρισμού στην Κρήτη, ο οποίος συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού,  
ενισχύοντας  την  περιφερειακή οικονομία.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου 
Αθλητικών Υποδομών,  με στόχο την ασφάλεια και 
την χωρίς αποκλεισμούς άθληση. 

 Ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών κοινωνικού 
αθλητισμού, παρέχοντας δυνατότητες εγγραφής 
σε Ακαδημίες Αθλητισμού  νέων από οικογένειες με 
χαμηλό εισόδημα.

 Περαιτέρω ενίσχυση των Προγραμμάτων άθλησης, 
άσκησης και Ψυχαγωγίας για όλους, μέσα από 
Εκδηλώσεις, διοργανώσεις και Δράσεις Αθλητικού 
περιεχομένου, «αθλητισμός για όλους».

 Εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για 
τον Αθλητικό Τουρισμό, με σκοπό τη στοχευμένη 
υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών με μεγάλη 
προστιθέμενη αξία.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Εκπαίδευση - Υγεία Πρόνοια

Το έργο μας
2014-2019

 Χρηματοδοτήσαμε και ολοκληρώσαμε  55 έργα 
που βελτίωσαν τις κτιριακές υποδομές και τον 
εξοπλισμό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των 
ειδικών σχολείων, προϋπολογισμού 70 εκ. ευρώ.

 Χρηματοδοτήσαμε και ολοκληρώσαμε  60 έργα, 
προϋπολογισμού 27 εκ. ευρώ, από το με τα οποία:

 Εκσυγχρονίστηκαν όλα τα Κέντρα Υγείας της 
Κρήτης

 Κατασκευάστηκαν νέα Περιφερειακά και 
Πολυδύναμα Ιατρεία.

 Εκσυγχρονίστηκε ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός 
των νοσοκομείων (μαγνητικοί και αξονικοί 
τομογράφοι, ΜΕΘ κλπ)

 Κατασκευάστηκαν νέοι βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές για 
ΑμεΑ και ηλικιωμένους.

 Διαθέσαμε πόρους ύψους 30 εκ ευρώ, για τη 
χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν τις υποδομές 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. 10 έργα έχουν ήδη 
συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται.

 Χρηματοδοτήσαμε τη Μεταφορά Μαθητών 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
που δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Η αναβάθμιση περισσότερων σχολικών μονάδων 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

 Διεύρυνση συνεργασίας με όλα τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης.

 Αναβάθμιση της Κρήτης στον Παγκόσμιο χάρτη 
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 Διασύνδεση της Εκπαίδευσης με τους βασικούς 
πυλώνες της οικονομίας του νησιου. 

 Ολοκλήρωση έργων υποδομής στα νοσοκομεία 
της Κρήτης.

 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός κέντρων υγείας 
και περιφερειακών ιατρείων.

 Προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.

 Επέκταση λειτουργιας Κινητών Μονάδων 
Πρόληψης. 

 16.000
μαθητές εξετάστηκαν από

την Κινητή Μονάδα Οδοντιατρικής

 7.000
Γυναίκες υπεβλήθησαν

σε μαστογραφικό ελεγχο

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



Κοινωνική Συνοχή
Καταπολέμηση της φτώχειας

Το έργο μας
2014-2019

 Συγκροτήσαμε  και λειτουργούμε σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Περιφερειακό 
Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας. 

 Διαθέσαμε 4 εκ ευρώ για τη χρηματοδότηση 
δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης.

 Εκπονήσαμε  και εφαρμόζουμε την Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
και την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ).

 Ιδρύσαμε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο 
Κοινωνικής Ένταξης, για την παρακολούθηση της 
επίτευξης των στόχων της ΠΕΣΚΕ, την ανάδειξη νέων 
κοινωνικών αναγκών και την κοινωνική ανάπτυξη 
στην Κρήτη.

 Υλοποιούμε το  Πρόγραμμα  Επισιτιστικής 
Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην 
Κρήτη.

 Εφαρμόσαμε Πρόγραμμα Δωρεάν μετακίνησης 
άπορων φοιτητών. 

 Λειτουργήσαμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο σε 
άπορους μαθητές μέσης εκπαίδευσης 

 Διαθέσαμε συνολικά  70 εκ. ευρώ  για τη 
χρηματοδότηση δράσεων Κοινωνικής Ένταξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας.

 Διαθέσαμε πόρους ύψους 25 εκ ευρώ, για τη 
χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν τις υπηρεσίες 
υγείας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

 Υλοποιήσαμε δράσεις για την Προώθηση της 
Ισότητας των Φύλων.

 Υλοποιήσαμε δράσεις για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Η ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και η παράδοσή τους 
σε χρήση.

 Η υποστήριξη του ρόλου του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. 

 Η προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαμόρφωση των μέτρων καταπολέμη-
σης της φτώχειας. 

 Η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και οικο-
νομίας στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότη-
τας ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

 Περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού 
Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και η 
εδραίωση του στην Περιφέρεια Κρήτης.

 Διεκδίκηση- Ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων 
για τη χρηματοδότηση  δράσεων που ενισχύουν την 
απασχόληση ιδιαίτερα των νέων.

 Ανάληψη δράσεων για τον μετριασμό φαινομένων 
αντικοινωνικών συμπεριφορών, σε συνεργασία με 
τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς.

 Σχεδιασμός και εφαρμογή στοχευμένων δράσεων 
προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

 Συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών  
Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας και διεύρυνση των δράσεων αυτών από 
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Διέυρυνση Δημοκρατικών διαδικασιών: 
Διαρκής προσπάθεια για να έρθει η Περιφέρεια πιο 
κοντά στον πολίτη. 
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Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Έξυπνη Εξειδίκευση
Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών 

Το έργο μας
2014-2019

 Καταρτίσαμε και εφαρμόσαμε την Περιφερεια-
κή Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3Crete), η 
οποία θέτει ως προτεραιότητες τους τομείς: αγρο-
διατροφή,  τουρισμό –πολιτισμό, περιβάλλον& ενέρ-
γεια και τον τομέα της  γνώσης. 

 Από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ διαθέτουμε πόρους ύψους 13,8 
εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση δράσεων που προ-
ωθούν την έρευνα και καινοτομία, στο πλαίσιο της 
RIS3Crete.

 Υλοποιήσαμε την Paperless (μόνο ηλεκτρονική)  
λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέ-
ρειας Κρήτης και  τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ηρακλείου, εφαρμογή η οποία βραβεύθηκε ως «αρ-
γυρή» στα Βραβεία για το Δημόσιο Τομέα της Ευρώ-
πης, το 2017.

 Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ 
για υλοποιήθηκαν σεμινάρια αποκλειστικά για την Πε-
ριφέρεια Κρήτης 30.000 ανθρωποωρών.

 Προχωρήσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Ηρακλείου, εφαρμογή η οποία βραβεύθηκε ως 
«αργυρή» στα Βραβεία για το Δημόσιο Τομέα της Ευ-
ρώπης, το 2017.

 Διαθέσαμε πόρους 10 εκ ευρώ από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 
2014-2020 για τη υλοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το έργο μας
2014-2019

 Από το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, χρηματο-
δοτήσαμε 1.059 επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων, ύψους  141 εκ. ευρώ, με τη  συνεργα-
σία Επιμελητήριων και Αναπτυξιακών Εταιρειών της 
Κρήτης. 

 Από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 διαθέσαμε πόρους 
ύψους 45 εκ.ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων 
που ενισχύουν νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις. 

 Από τον Αναπτυξιακό Νόμο, χρηματοδοτήσαμε  
259 επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων, ύψους  21 εκ. ευρώ.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Αναθεώρηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυ-
πνης εξειδίκευσης (RIS3Crete), λαμβάνοντας υπόψη 
τη διεθνή συγκυρία και  τα αποτελέσματα της α’ φά-
σης εφαρμογής της.

 Υποστήριξη των πρωτοβουλιών που αναλαμβά-
νουν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
Κρήτης με στόχο την καταξίωσή/εδραίωσή  τους σε 
διεθνές επίπεδο.

 Ενδυνάμωση του ρόλου των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών στην αναθεωρημένη Περι-
φερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 Ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου (σε στενή συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας), με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 
σχολεία της Κρήτης.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Υλοποίηση ενός πλέγματος  δράσεων που θα ενι-
σχύσουν:

 τους νέους επιχειρηματίες
 τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, στους το-

μείς προτεραιότητας της RIS3Crete  (τεχνολογι-
κός  εκσυγχρονισμός, τυποποίηση προϊόντων)

 την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 τη  λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχει-

ρηματικότητας & Καινοτομίας της Περιφέρειας 
Κρήτης
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η RIS3CRETE αναγνωρίστηκε
ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΓΝΏΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

RIS3
CRETE

50ΕΚ€

20 συναντήσεις
διαβούλευσης

200 κατατεθειμένες 
προτάσεις



Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Εξωστρέφεια 

Το έργο μας
2014-2019

 Υλοποιήσαμε δεκάδες Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και αντίστοιχες Διαπεριφερειακες Συνεργασιες. 

 Υποστηρίξαμε τη λειτουργία του Europe Direct 
InfoPoint και την ενημέρωση των πολιτών σε ευρω-
παϊκά θέματα.

 Ιδρύσαμε και λειτουργούμε το  Γραφείο της Πε-
ριφέρειας  στις Βρυξέλλες, με παράλληλη φιλοξενία 
δράσεων του  ΙΤΕ και του ΕΛΚΕΘΕ. 

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Κεφαλαιοποίηση των δράσεων εξωστρέφειας και 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  για όλους τους το-
μείς στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

 Συνέργειες με άλλες Περιφέρειες και έμφαση στην 
εδαφική συνεργασία, τη νησιωτικότητα,  την πράσινη 
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, την γαλάζια και κυκλι-
κή οικονομία, για να αποτελεί η Κρήτη ένα νησί ανα-
φοράς στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Ειδικές δράσεις
Ολοκληρωμένες Χωρικές επενδύσεις 

Το έργο μας
2014-2019

 Στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
χρηματοδοτήσαμε:

 24 Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των 
Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) 

 και υλοποιήθηκαν 154  έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού 62,8 εκ. ευρώ.

 8  ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης 
(ΟΣΑΑ) και υλοποιήθηκαν 55  έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ.

 Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ, χρηματοδοτήσαμε 
και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης 2 Στρατηγικές 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στις πόλεις 
Ηρακλείου και Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 
26,5 εκ. ευρώ, μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων(ΟΧΕ)

 3 Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέν-
δυσης εκτός Περιοχών ΣΒΑΑ, συνολικού προϋπολο-
γισμού 31,5 εκ. ευρώ, οι οποίες εφαρμόζονται:

 4 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτο-
βουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), συνολι-
κού προϋπολογισμού 5  εκ. ευρώ.

Ο προγραμματισμός μας
2019-2023

 Η υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων του ΕΠ 
ΚΡΗΤΗ 2014-2020 με ένταξη και υλοποίηση των προ-
βλεπόμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

 Ο σχεδιασμός των χωρικών παρεμβάσεων της 
προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
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ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΏΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΕΙΏΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ



2810 341612 & 2810 341755 @kritizoimaswww.kritizoimas.gr

Σταύρος Φ. Αρναουτάκης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης

ΚΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ

26 ΜΑΪΟΥ

2019
7:00 - 19:00
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σταυροί προτίμησης
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ψηφίζω για την


