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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 14/21-07-2021
Αριθμ. απόφ 73/2021
Στο Ηράκλειο σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των μελών του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και

την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43319,ΦΕΚ, 3066/Β/9-7-2021, Κοινή Υπουργική
Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη,
15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 208389/14-072021 Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γύπαρης
Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη),
Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος,
Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων),
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Κώτσογλου Κυριάκος, Λεονταράκης Ιωάννης,
Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου),
Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης
Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης
Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης
Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εμμανουήλ,
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου),
Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χνάρης Εμμανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι
κ.κ: Ζάχαρης Ευάγγελος, Καμπουράκης Λάμπρος, Πιτσούλης Γεώργιος,
Σπυρόπουλος Γεώργιος, Τζεδάκης Σταύρος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος
Βουλευτής Ηρακλείου, Μποκέας Μενέλαος Δήμαρχος Μαλεβυζίου, Ραπτάκη
Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη
Χρυσούλα Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου, Πλουμίδη Ελένη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ
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Κατίκα Φωτεινή Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και
Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προιστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ,
Παπαδάκης Γεώργιος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Μιχελινάκη Άννα και
Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
1. Ο κ. Συντυχάκης Εμμανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
των επερωτήσεων, του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και των θεμάτων
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και στη συνέχεια αποχώρησε
λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο
του ΠΣ.
2. Ο Περιφερειακό Σύμβουλος κ. Πιαγκαλάκης Γεώργιος επικεφαλής της
παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
επερωτήσεων και του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και στη συνέχεια
αποχώρησε κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5.1: Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Νησιά Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR στα πλαίσια του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V - A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ………. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ
762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης.
3. Το με αριθμ. πρωτ.: 205981/14-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού
ΠΚ στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη:
Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις:
1. Την με αριθμό C(2015) 5319/27.07.2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (CCI 2014TC16RFCB055) για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως ισχύει.
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2. Την με αρ. Αριθ. Αναφοράς: 301663/ΥΔ 3859 18.06.2019 τέταρτη (4η)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3) στο
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –
ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
3. Την από 18-6-2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, με
την οποία εγκρίθηκαν η πρόσκληση, η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων της οικείας πρόσκλησης του Προγράμματος
Συνεργασίας.
4. Την από 1/11/2019 ηλεκτρονική αίτηση υποβολής της πρότασης “ΝησιάΕλκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR” εκ μέρους της
Περιφέρειας Κρήτης ως Κύριου Δικαιούχου.
5. Την από 20/4/2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
μέσω γραπτής διαδικασίας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με
ακρωνύμιο SMART TOUR προς συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.
Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Κύπρου ο τουρισμός αποτελεί οικονομική
δραστηριότητα μείζονος σημασίας µε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην
οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση της ευρύτερης περιοχής. Η
αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας με το άνοιγμα των αγορών, η
περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση της κλιματικής αλλαγής, οι αλλαγές
στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη με τις μετακινήσεις κεφαλαίων, αγαθών και
προσώπων καθώς και τα θέματα ασφάλειας, σε συνδυασμό με την
«επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορίας», δημιούργησαν νέες
συνθήκες διάχυσης και ανάπτυξης του τουρισμού παγκοσμίως. Οι συνθήκες
αυτές έχουν διαφοροποιήσει τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην σύγχρονη
εποχή και τις απαιτήσεις ανάδειξης και προβολής τουριστικών προϊόντων και
προορισμών.
Απαιτείται η ανάπτυξη μιας σύγχρονης στρατηγικής ανάδειξης και προώθησης
τουριστικών προορισμών και προϊόντων, ώστε μέσα από συντονισμένες
ενέργειες να αναδειχθούν οι δραστηριότητες οι εμπειρίες και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης με την αξιοποίηση σύγχρονων
τεχνολογικά λύσεων, μέσων και προσεγγίσεων για την προσέλκυσή και
εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και την ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών και
περιβαλλοντικά φιλικών τουριστικών προϊόντων, υποδομών και υπηρεσιών.
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να προσεγγίσει την τοπική ανάπτυξη της
διασυνοριακής περιοχής μέσα από την συντονισμένη ανάπτυξη
ανταγωνιστικών τουριστικών προϊόντων σε συνεργασία με τους αρμόδιους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού Ελλάδας και Κύπρου.
Η περιοχή παρέμβασης αφορά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, την
Κρήτη και την Κύπρο. Τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών στην
περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνουν τη θέση τους στο νοτιοανατολικό
σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική, τη νησιωτική/ναυτική
φυσιογνωμία και παράδοση, τη σχετικά σημαντική έκταση των νησιών αυτών,
και το φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χωροθετούνται ως
τουριστικοί προορισμοί. Η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του
«τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των
κοινών τους χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να τα καταστήσει περισσότερο
ελκυστικά, δεδομένου ότι η «αειφορία» αποτελεί εξαιρετικά συγκριτικό
πλεονέκτημα υπό την παρούσα διεθνή συγκυρία, αλλά και η εξέταση των
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δυνατοτήτων συνέργειας και δημιουργίας κοινών τουριστικών δραστηριοτήτων
κυρίως σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντάσσονται στο
πλαίσιο του παρόντος έργου.
Τα νησιά είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τουριστική αξία που
υπάρχει για τα «νησιά της Μεσογείου-Mediterranean islands», αναδεικνύοντας
περισσότερο τη δυνατότητα που υφίσταται να προσφέρουν με «αειφόρο
τρόπο», πληθώρα βιωματικών εμπειριών στον επισκέπτη σε σύντομο χρόνο
και σε μικρές αποστάσεις, υπερκεράζοντας το «συνήθως προσφερόμενο
τουριστικό προϊόν «ήλιος θάλασσα», και προσθέτοντας σε αυτό
σημαντικότερες και αξιοζήλευτες εμπειρίες που σχετίζονται με τον αρχαίο και
σύγχρονο πολιτισμό, την ιστορία και τη ναυτική παράδοση. Οι εμπειρίες
συμπληρώνονται ανάλογα με τις ομάδες-στόχους, με δραστηριότητες και
επισκέψεις σε φυσικά τοπία και περιοχές ιδιαιτέρου κάλους, δραστηριότητες
στη φύση, αξιόλογες περιπατητικές διαδρομές, γαστρονομικά – οινολογικά
ενδιαφέροντα, ευεξία, εκδηλώσεις και πολιτιστικά γεγονότα.
Με παρόν έργο θα αναδειχθεί το στοιχείο του «αειφόρου προορισμού», μέσω
της οργάνωσης δράσεων που μπορούν να στηρίξουν μια στρατηγική
τουριστικής προσέλκυσης για τα νησιά, που θα μπορούσε να διατυπώνεται ως
ακολούθως: «Νησιά στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: η καλύτερη επιλογή για
την πιο πλουραλιστική εμπειρία». Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, θα
χρηματοδοτηθούν ενέργειες που στηρίζουν την οργάνωση δράσεων που
εξυπηρετούν τη στρατηγική του αειφόρου προορισμού μέσα από κατάλληλους
σχεδιασμούς.
Επίσης, θα αναδειχθούν οι δραστηριότητες και εμπειρίες που προσφέρει κάθε
ένα νησί, ως ολοκληρωμένος προορισμός διακοπών, μέσα από την αξιοποίηση
σύγχρονων εργαλείων για την προσέλκυσή τουρισμού, που περιλαμβάνουν την
οργάνωση προτάσεων διαδρομών και εμπειριών αναλόγως των ομάδων
στόχου, σύγχρονα ψηφιακά μέσα και διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων.
Γενικός στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων
στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής
ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής
εποχής, με παράλληλη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των νησιών, της
αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας καθώς και την προώθηση
ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών και διατοπικών πρωτοβουλιών για τον
τουρισμό.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
ΕΣ 1: Η ανάπτυξη σύγχρονου στρατηγικού πλαισίου αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης εναρμονισμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της
ψηφιακής εποχής
ΕΣ 2: Η ανάδειξη της πολιτιστικής-φυσικής κληρονομιάς ως πόλων τουριστικής
ανάπτυξης με αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών
πληροφορικής (IT)
ΕΣ 3: Η έξυπνη απελευθέρωση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής για
την βελτίωση της ελκυστικότητας τουριστικών προϊόντων και προορισμών και
τη διασυνοριακή προσέλκυση επισκεπτών μέσα από ψηφιακό περιβάλλον.
Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στη Βελτίωση της ελκυστικότητας των
περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Με εφαρμογή σύγχρονων
ψηφιακών μέσων και προσεγγίσεων το έργο θα αναδείξει τα τοπικά στοιχεία
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλους τουριστικής ανάπτυξης, θα
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και αειφόρων
4
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τουριστικών προορισμών, θα συνεισφέρει στην ψηφιακή χωρίς σύνορα
προβολή τους και την προσέλκυση επισκεπτών για αύξηση της τουριστικής
κίνησης και των διανυκτερεύσεων στις περιοχές πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και ενδιαφέροντος.
Οι κυριότερες εκροές περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγική προβολής, επικοινωνίας και ανάδειξης νησιωτικών τουριστικών
προορισμών Ελλάδας και Κύπρου στην ψηφιακή εποχή
2. Εξειδίκευση σύγχρονων απαιτήσεων ανάδειξης και προώθησης τουριστικών
προϊόντων ανά χώρα και κοινό στόχο
3. Θεματικοί χάρτες τουριστικών διαδρομών μνημείων φυσικής-πολιτιστικής
κληρονομιάς και οικοδιαδρομών.
4. Portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων
θεματικών διαδρομών
5. Καινοτόμες εφαρμογές προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης
πραγματικότητας
6. Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης τουριστικών επιχειρήσεων για την
στρατηγική προώθησης του τουρισμού στην ψηφιακή εποχή
7. Εργαστήρια πρωτοβουλίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και τη ανάληψη κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών
τουριστικών δράσεων
8. Επιχειρησιακή ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακής προβολής και προώθησης
νησιωτικών τουριστικών προορισμών
Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην:
• Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και της φυσικής και πολιτισμικής
πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής με παράλληλη προβολή
της αξίας τους σε διεθνές επίπεδο.
• Ενίσχυση αναγνωσιμότητας και της τουριστικής ελκυστικότητας της
διασυνοριακής περιοχής με δυναμική προσέγγιση νέου κοινού που
ενημερώνεται, αποφασίζει και οργανώνει το τουριστικό του πρόγραμμα μέσω
ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας.
• Προσέλκυση τουλάχιστον 400.000 νέων επισκεπτών σε εναλλακτικούς
τουριστικούς προορισμούς ιδιαίτερης φυσικής και πολιτισμικής αξίας επιπλέον
των έως σήμερα επισκεπτών του κύριου τουριστικού προϊόντος ‘’ΉλιοςΘάλασσα”
• Βελτίωση επιχειρηματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών του τουριστικού
τομέα αρχικά με την άμεση ένταξη στο έργο μεγάλου αριθμού ΜΜΕ μέσω των
δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τουλάχιστον του 35% των τοπικών
επιχειρήσεων εντός 5 ετίας από τη λήξη του έργου.
• Σταδιακή προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών και βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών του τουριστικού τομέα.
Για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου η
διασυνοριακή συνεργασία έχει καθοριστική σημασία καθώς:
- Ο τουριστικός τομέας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας και των δύο
χωρών
- Σε διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο καταγράφονται παρόμοιες
προκλήσεις σε σχέση με την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς και κατά συνέπεια η ανάγκη σύγχρονων
προσεγγίσεων και ολοκληρωμένων στρατηγικών αποτελεί κοινή προτεραιότητα
προκειμένου να τους προσδώσει προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα
- Οι δικαιούχοι του έργου χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένη εμπειρία και
γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων κατά συνέπεια απαιτείται
στενή συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και συνδυασμένων
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μεθοδολογιών, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να
αναπτυχθούν.
Οι δικαιούχοι θα ωφεληθούν: (α) από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και (β) από
την συνεργασία θεσμικών και ερευνητικών φορέων για την επιχειρησιακή
αξιοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων και σύγχρονων μέσων πληροφορικής
και επικοινωνίας.
Οι ομάδες στόχοι θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη ικανοτήτων και εφαρμογή
σύγχρονων τεχνολογιών, συστημάτων και τουριστικών προϊόντων που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση
του οικονομικού αποτελέσματος των τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού.
Η περιοχή του προγράμματος θα ωφεληθεί με: α) ανάπτυξη δεσμών
συνεργασίας για επίλυση κοινών προβλημάτων και προβολή ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, β) ανάδειξη σύγχρονων μοντέλων ανάδειξης και τουριστικής
αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για την υιοθέτησή τους
και σε άλλες περιοχές, και γ) την βελτίωση της ελκυστικότητας και
επισκεψιμότητας των προορισμών.
Συνολικός προϋπολογισμός του έργου “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της
Μεσογείου-SMART TOUR” είναι 1.600.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός για
την Περιφέρεια Κρήτης είναι 690.000 ευρώ.
Κατόπιν αυτών,
Εισηγούμαστε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την αποδοχή της
υλοποίησης του έργου “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART
TOUR”, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V - A «ΕλλάδαΚύπρος 2014-2020».
4. Την εισήγηση του κου Αλεξάκη Γεωργίου, Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ.
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται την υλοποίηση του έργου “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της
Μεσογείου-SMART TOUR”, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V - A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν κατά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ.
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, και Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 21-07-2021
Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνα
:2813 400 233
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 26 Ιουλίου 2021
Αρ. πρωτ.: 219600
ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚ
KOIN.: - Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης Π.Κ.
- Κώτσογλου Κυριάκο, Εντεταλμένο Π.Σ.
Τουρισμού & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης Π.Κ.
- Αλεξάκη Γεώργιο, Εντεταλμένο Π.Σ.
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 73/2021 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
73/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικού Νο 14/21-07-2021),
που αφορά στην Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Νησιά Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR στα πλαίσια του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V - A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

7

