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ΕΕΝΝΕΕΡΡ ΓΓΕΕΙΙΑΑ  

 

Στα πλαίσια παρακολούθησης και συμμετοχής-παρέμβασης, στο βαθμό που της αναλογεί, 
στις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς επίσης και τις γεωπολιτικές - 

γεωοικονομικές προεκτάσεις τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές προοπτικές που 

διαφαίνονται για την Κρήτη η Αντιπεριφέρεια Ενέργειας και Βιομηχανίας πραγματοποίησε 

τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος 2015 στους βασικότερους άξονες ενδιαφέροντος: 

 

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για βιώσιμη 

ανάπτυξη, καθώς οι ενεργειακές επιλογές επηρεάζουν όλες τις πλευρές της κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής. Η ύπαρξη επομένως ενός ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε 

επίπεδο Περιφέρειας αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της βιώσιμης 

περιφερειακής ανάπτυξης με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και την 

εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την 
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η  Κρήτη αποτελούσε και αποτελεί μία ιδιαίτερη ενεργειακά περίπτωση, λόγω του 

μεγέθους της, της θέσης της, του μεγάλου δυναμικού ΑΠΕ, της αυτοπαραγωγής ενέργειας, 

της μη ύπαρξης ηλεκτρικής διασύνδεσης, της πρόσφατης έρευνας στην ευρύτερη περιοχή 

για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της, της ένταξής της σε ευρωπαϊκά στρατηγικού 

ενδιαφέροντος ενεργειακά έργα, καθώς και της ανάπτυξής της που βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, αλλά και στο πλούσιο πολιτιστικό και 

περιβαλλοντικό απόθεμά της. 

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε σκόπιμο από την Περιφέρεια Κρήτης η εκπόνηση ενός 
ολοκληρωμένου και βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού για το νησί που θα αποτυπώνει 

τόσο την υφιστάμενη κατάσταση όσο και τη δυναμική που παρουσιάζει η Κρήτη στον 

ενεργειακό τομέα και θα διέπεται από τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τους στόχους που 

ορίζουν οι εθνικές και ευρωπαϊκές  πολιτικές για τη διείσδυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση 

ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης, επιδιώκουμε να αποτελέσει μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση και εξέταση όλων των συνιστωσών του ενεργειακού ζητήματος. 

Προσδίδοντας την «αειφορική λογική» στην μελλοντική ενεργειακή ανάπτυξη του νησιού, 

επιθυμούμε να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τον ορθολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και υποδομών. 

• Έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης τον Μάρτιο του 2015, το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπονεί το ερευνητικό έργο «Ενεργειακός Σχεδιασμός 

Περιφέρειας Κρήτης». Το ερευνητικό αυτό έργο περιλαμβάνει διεξοδική εξέταση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση των υπό διαμόρφωση ενεργειακών συνθηκών (με 

συλλογή στοιχείων και καταγραφή των αποτελεσμάτων των μελετών που έως σήμερα 

έχουν γίνει), κατάρτιση του ενεργειακού ισοζυγίου της Περιφέρειας Κρήτης και ανάπτυξη 

εναλλακτικών σεναρίων, βάσει των Ευρωπαϊκών και Εθνικών ενεργειακών αρχών και 

κατευθύνσεων, που θα εξετάζουν το εν δυνάμει ενεργειακό μίγμα του νησιού. 

Ο Σχεδιασμός ξεκινά από την καταγραφή του σημερινού ενεργειακού προφίλ της 

Περιφέρειας Κρήτης, την αξιόπιστη και ορθολογική αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και των ενεργειακών αναγκών του νησιού και προχωρά στη διερεύνηση και 

αξιολόγηση όλων των πιθανών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του ποσοστού 

συμμετοχής τους στο ενεργειακό μείγμα του νησιού, στην εξέταση της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα, της εισαγωγής του φυσικού αερίου 
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κλπ. Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σταδιακά με αφετηρία τα δεδομένα του 2013, ενδιάμεσα 

στάδια για το 2020, 2030, 2040 και έχει ένα χρονικό ορίζοντα 35 έτη από σήμερα, δηλ. το 

2050. 

 Τα προτεινόμενα σενάρια απαντούν ικανοποιητικά στα ζητήματα των περιφερειακών 

στόχων και πολιτικών για διείσδυση των Α.Π.Ε., μείωση του CO2 και βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες αλλά και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές ηλεκτρικής διασύνδεσης, 

εισαγωγής φυσικού αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ 

Μεσογείου. 

• Το 2015 ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

το πρώτο τμήμα της Μελέτης, που περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και καταγραφή των 

αποτελεσμάτων των μελετών που έως σήμερα έχουν γίνει, καθώς και την κατάρτιση του 

ενεργειακού ισοζυγίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Συντάχθηκε και υποβλήθηκε για έγκριση το δεύτερο τμήμα της Μελέτης, που 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων, που εξετάζουν το εν δυνάμει 

ενεργειακό μίγμα του νησιού, με έτη αναφοράς τα 2020, 2030, 2040 και το 2050. 

• Για την παρακολούθηση και τη διαβούλευση των αποτελεσμάτων του εν λόγω 

ερευνητικού έργου έχει συσταθεί Ομάδας Εργασίας για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της 

Κρήτης, την οποία απαρτίζουν μέλη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, 

ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κλπ). Σκοπός της Ομάδας είναι η ενεργός συμμετοχή όσο 

το δυνατόν περισσότερων τεχνοκρατών-επιστημόνων του τομέα της ενέργειας στη διαρκή 
διαβούλευση των εναλλακτικών σεναρίων, με εξαντλητικό διάλογο επί των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφορετικών λύσεων, από τις διαφορετικές 

θέσεις που ο καθένας κατέχει και το ρόλο που θεσμικά διαδραματίζει στο υπό 

διαμόρφωση ενεργειακό σκηνικό. 

Στις 31-07-2015 πραγματοποιήθηκε με πλήρη απαρτία η πρώτη συνάντηση της Ομάδας 

Εργασίας, στα πλαίσια συζήτησης των πρώτων παραδοτέων της Μελέτης . 

 

ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, μέσω υποβρύχιου καλωδίου 

αποτελεί έργο μείζονος σημασίας, καθώς αναμένεται να διασφαλίσει την ηλεκτρική 

επάρκεια στο νησί, να μειώσει το κόστος παραγωγής, το κόστος ενέργειας για τους 
καταναλωτές και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα εργοστάσια που λειτουργούν 

σήμερα, ενώ παράλληλα θα δώσει σημαντική ώθηση σε νέες επενδύσεις για την 

αξιοποίηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νησί. 

Κατά το 2015 η Αντιπεριφέρεια για την Ενέργεια και τη Βιομηχανία πραγματοποίησε μια 

σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 

ΡΑΕ, ΔΕΗ κλπ) προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού τόσο το σημείο πόντισης του 

καλωδίου και των συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, όσο και η τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί (εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος) και η χωρητικότητα του 

καλωδίου διασύνδεσης. 

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα είχε περιληφθεί 
στο προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ 

(Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για την περίοδο 2014 – 2023, το 

οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2013. Ο ΑΔΜΗΕ το 

συμπεριέλαβε εκ νέου στο προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 

του ΕΣΜΗΕ που αφορά στην περίοδο 2017 – 2026, το οποίο τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση στις 09-02-2016. 
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• Euroasia Interconnector: Πέραν της σπουδαιότητάς της σε εθνικό επίπεδο, η 

ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης εντάσσεται στο διακρατικό ευρωπαϊκό έργο ηλεκτρικής 

διασύνδεσης των συστημάτων Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας «Euroasia Interconnector», με 
σκοπό τη μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της λεκάνης της Μεσογείου. Η 

υλοποίηση του έργου «Euroasia Interconnector» γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπει ο Κανονισμός 347/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτει στην ενεργειακή 

πολιτική της Ε.Ε., συνεισφέροντας στους Ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους που έχουν 

τεθεί.  Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ανάπτυξη της 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση των 

εμπλεκόμενων κρατών και κατά συνέπεια και της Κρήτης, ενώ παράλληλα προσφέρει 

σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη. 

Το έργο «Euroasia Interconnector» αξιολογήθηκε θετικά από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Διαχειριστών Δικτύων ENTSO-E και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης 2014-2020. Περριλαμβάνεται στον κατάλογο των Projects of Common Interest, 

των έργων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ε.Ε., αποκτώντας την απαραίτητη 

προτεραιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει τη σύντμηση όλων 

των χρόνων που απαιτούνται για την ωρίμανση των μελετών, με σκοπό την ταχύτερη 

δυνατή ολοκλήρωσή του, καθώς και τη διευκόλυνση ως προς τη χρηματοδότησή του. 

Στα πλαίσια αυτού του έργου, εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, 

υπέγραψαν στις 18-12-2015 στο «Σπίτι της Ευρώπης» στη Λευκωσία τη σύμβαση για την 

εκπόνηση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, τεχνολογικών και βυθομετρικών μελετών του 

καλωδίου. Η Αντιπεριφέρεια για την Ενέργεια και τη Βιομηχανία συμμετείχε στη σημαντική 

αυτή τελετή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει  η Κρήτη στις ενεργειακές εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης. 

 

ΕΕ ΞΞ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

Η Περιφέρεια Κρήτης κατανοώντας τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και για τη μείωση 

του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, προχωρά στη διερεύνηση και υιοθέτηση 

καλών πρακτικών και στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με κύριο στόχο την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές που διέπουν την ορθολογική 

χρήση της ενέργειας, τις καλύτερες πρακτικές καθώς και οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας 

προχώρησε το 2015 στις παρακάτω δράσεις: 

• Καταγραφή του δικτύου οδικού φωτισμού για σταδιακή αντικατάσταση: Στα 
πλαίσια ενεργειών και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον οδοφωτισμό, σε 

συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 

Υποδομών της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση που αφορά στην 

καταγραφή και την ψηφιακή αποτύπωση της θέσης των σωμάτων οδικού φωτισμού σε όλο 

το μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. 

• Ενεργοποίηση ενεργειακών υπευθύνων στα κτίρια της Περιφέρειας: Στο πλαίσιο 

των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας 

στο δημόσιο τομέα και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 
1122/Β/2008), προχωρήσαμε στον ορισμό Ενεργειακών Υπεύθυνων για όλα τα κτίρια που 

χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια Κρήτης. 

• Έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ: Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» του 

διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» που αφορά στην Βιώσιμη 

Ενεργειακή Ανάπτυξη του νησιωτικού τόξου Βορείου Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου – Κρήτης και 

Κύπρου. Το 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα οι παρακάτω 

δράσεις:  
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•  «Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της 

Κρήτης». 

• Διαβούλευση φορέων της Κρήτης. 

• Στρατηγικές προτεραιότητες «Βιώσιμης Ενεργειακής ανάπτυξης στην Κρήτη». 

• Περιφερειακό και Μακροπεριφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη ενεργειακή 

ανάπτυξη. 

• Αναπτύχθηκαν επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το Λύκειο Γουβών οι 

οποίες επιβραβεύτηκαν με το πανελλήνιο βραβείο «Οικόπολις». 

• Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. 

• Έκθεση Πεπραγμένων. 

Τα παραδοτέα αυτά παρουσιάστηκαν σε σχετικές ημερίδες σε Κρήτη και Κύπρο και 

δημιουργήθηκε σχετικό video για τα έργα και τις δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης 

(ενεργειακή αναβάθμιση σήραγγας Σταλίδας και οδικών κόμβων αεροδρομίων Ηρακλείου 

και Χανίων, Σχέδιο βιώσιμης Ενεργειακής ανάπτυξης, πληροφόρηση – δημοσιότητα κ.λ.π.). 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURONET 50/50max: Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
κινητοποίηση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, μέσω της εφαρμογής της 

μεθοδολογίας 50/50 σε 500 σχολεία και σχεδόν 50 άλλα δημόσια κτίρια, σε 13 Ευρωπαϊκές 

χώρες. Τη χώρα μας εκπροσωπεί η Περιφέρεια Κρήτης, εντάσσοντας στο Πρόγραμμα 100 

σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια) και έξι δημόσια κτίρια. 

• Συνεργασία με ΓΕΛ Γουβών: Η Αντιπεριφέρεια για την Ενέργεια και τη Βιομηχανία 

συνεργάζεται και ενισχύει την προσπάθεια των μαθητών του ΓΕΛ Γουβών για 

ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα της ενέργειας και συγκεκριμένα στα προγράμματα: 

• «Junior energy inspectors in action - Ενεργειακοί επιθεωρητές Junior σε δράση» 
(σχολικό έτος 2014-2015) με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας, για το οποίο τον Ιούνιο 

του 2015 Έπαινος Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015. 

• «Νέοι για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (Youth for Energy and Environment)» 

(σχολικό έτος 2015-2016) που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

εισαγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

• Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων: Η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας 
την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

μέσω αυτής τη μείωση των εκπομπών του CO2, επιδιώκει να καταστήσει το δημόσιο τομέα 

πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, 

διασφαλίζουν το ενεργειακό μας μέλλον και σέβονται το περιβάλλον. Στα πλαίσια καλής 

πρακτικής, επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικών κτιρίων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και προχωράει στην οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών που 

απαιτούνται για την έγκαιρη προετοιμασία σχετικών μελετών. 

 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΝΝ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΗΗ ΓΓ ΕΕ ΣΣ   ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

Μέσα από τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και σε πλήρη συμφωνία με 

το αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης που έχει επιλέξει η Περιφέρεια, προτείνεται και 
προκρίνεται η υιοθέτηση των ΑΠΕ κυρίως σε επίπεδο αυτοπαραγωγής και 

ιδιοκατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα να μετατραπεί το νησί σε πρότυπο "πράσινης 

ενέργειας". Έχοντας σαν σκοπό να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μας για 

ανάπτυξη και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τους 

άλλους πυλώνες ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τον πρωτογενή τομέα, τον 

τουρισμό, καθώς και το φυσικό περιβάλλον θεωρούμε ότι η Κρήτη μπορεί να 

πρωταγωνιστήσει ενεργειακά με την χωροθέτηση και ανάπτυξη μικρών έργων ΑΠΕ που θα 
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εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και θα συνάδουν με τη στρατηγική 

αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Στα πλαίσια της βέλτιστης αξιοποίησης του μεγάλου δυναμικού της Κρήτης σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και με 

σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό, η Αντιπεριφέρεια 

συμμετείχε ουσιαστικά στη διαβούλευση για το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης (Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης), με ιδιαίτερη έμφαση στις 

προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης έργων ΑΠΕ και ενεργειακών κέντρων, για τις οποίες 

και υπήρξαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. 

• Παράλληλα, η Αντιπεριφέρεια καταρτίζει την υποβολή μιας πρότασης 

εξορθολογισμού του νομικού καθεστώτος και τυχόν στρεβλώσεων που προκύπτουν από 

αυτό για την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, προτείνουμε την περαιτέρω 
εξειδίκευση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ ή του υπόλοιπου θεσμικού και σχεδιαστικού 

πλαισίου -χωροταξικού, πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού- που περιλαμβάνει διατάξεις 

που επηρεάζουν τη χωροθέτηση και την ορθολογική ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ. 

• Σημαντικό εργαλείο για την Αντιπεριφέρεια στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 

και του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, αποτελούν οι ειδικές μελέτες του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, που προσφέρουν μια συνολική θεώρηση και αντίληψη για την 

εγκατάσταση των ενεργειακών μονάδων στην Κρήτη και αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

εργαλείο για το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση και την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε.  

 

ΥΥ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΝΝ ΑΑ ΝΝ ΘΘ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   

Η Περιφέρεια Κρήτης, με το βλέμμα στραμμένο στις ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας 

μετά τον πρώτο γύρο παραχωρήσεων στις εννέα θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης για 

την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και με πνεύμα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων 

που προσφέρονται μακροχρόνια, έχει ξεκινήσει την προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού 

αυτού θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης: 

• Τον Φεβρουάριο 2015 συνδιοργάνωσε Ημερίδα με την Επαγγελματική Επιστημονική 

Ένωση Τεχνολογικής εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), στη δημοτική αίθουσα επί της 

οδού Ανδρόγεω με θέμα «Τα νέα δεδομένα για την Κρήτη στα πλαίσια της ΑΟΖ» με 

κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Λυγερό. 

• Διεξάγει συζητήσεις με το ΤΕΙ Κρήτης για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών, που θα προσφέρει εξειδίκευση στον τομέα των υδρογονανθράκων. 

• Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, Forum, ημερίδες και συζητήσεις με σκοπό την 

παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ΝΑ Ευρώπη. 

• Σχεδιάζει, μετά την ολοκλήρωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού, τη διοργάνωση ενός 

κύκλου συζητήσεων με προσκεκλημένους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΔΕΥ, 
ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, κλπ). Η συζήτηση θα επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις στο 

θέμα εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, τις προοπτικές που 

υπάρχουν και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.  

 

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΣΣ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   (( CC LL UU SS TT EE RR ))   

Στην Περιφέρεια Κρήτης η ακαδημαϊκή έρευνα έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα 

και ταυτόχρονα η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας είναι αρκετά 

έντονη. Η Αντιπεριφέρεια Κρήτης για την Ενέργεια και τη Βιομηχανία, θέλοντας να 

γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο, την εφαρμοσμένη έρευνα και 

την αγορά, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα συνεργατικό σχήμα (cluster) στον τομέα της 
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ενέργειας, με σκοπό τη σύνδεση των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα αυτό. Μέσω του συνεργατικού σχήματος επιθυμούμε να συνδέσουμε και να 

συσπειρώσουμε την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και 

την καινοτομία μέσα από δράσεις που θα επιτρέψουν την ροή πληροφορίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων μερών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πιθανές συνεργασίες κλπ. 
 

Το ενεργειακό cluster στην Κρήτη θα φέρει σε επαφή εκπαιδευτικά-ερευνητικά ιδρύματα, 

επιμελητήρια, επιχειρήσεις, μελετητές, εταιρείες ή άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι μέσω του συνεργατικού σχήματος 

θα συντονίσουν τις δράσεις και τις ενέργειές τους, θα επεκτείνουν την έρευνα και τη 

δραστηριότητά τους και θα έρθουν σε επαφή με αντίστοιχα ευρωπαϊκά σχήματα για 

συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας. 

Στα πλαίσια αυτά, η Αντιπεριφέρεια έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις: 

• Επιστολή προς όλα τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του 
νησιού (ΙΤΕ, ΤΕΙ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ, ΜΑΙΧ) με σκοπό την 

ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα της ενέργειας και τη διερεύνηση των 

τομέων πιθανής συνεργασίας. 

• Επικοινωνία και Συναντήσεις με όλα τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

Ινστιτούτα και διεξοδική συζήτηση με τα μέλη, τα οποία ασχολούνται με τον τομέα της 

ενέργειας με σκοπό τον προσδιορισμό των τομέων πιθανής συνεργασίας. 

• Επιστολές προς τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό την 
κοινοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας για τη 

δημιουργία του συνεργατικού σχήματος. 

• Έχοντας επιτελικό ρόλο, έχει φέρει σε επαφή διαφόρους φορείς για πιθανές 

συνεργασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης ομοειδών 

φορέων, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στον τομέα της ενέργειας.  

 

ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην υποβολή προτάσεων σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα στον τομέα της Ενέργειας και της Βιομηχανίας με τη θέση τόσο του 

επικεφαλής εταίρου, του εταίρου όσο και του συνεργαζόμενου εξωτερικού εταίρου: 

Επικεφαλής Εταίρος: 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED – Υποβληθείσα Πρόταση «Zero Energy 

Villages - Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» 

Εταίρος: 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED – Υποβληθείσα Πρόταση «Energy efficiency 

Public Buildings - Ενεργειακή αποδοτικότητα των Δημόσιων Κτιρίων» με επικεφαλής εταίρο 

την Κυβέρνηση της Καταλονίας (Government of Catalonia) 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE – Εγκεκριμένη Πρόταση «Renovation for 

Energy Efficient Builidings- Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια» με επικεφαλής 
εταίρο το Ενεργειακό Γραφείο της Φλωρεντίας (Florentine Energy Agency) 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, Πρόταση «Biomass and ICT for lowering Emissions of 

Energy Intensive Industries towards Decarbonisation - Βιομάζα και ΤΠΕ για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 στη βιομηχανία προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα», με επικεφαλής 

εταίρο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ 
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Συνεργαζόμενος Εξωτερικός Εταίρος: 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED – Υποβληθείσα Πρόταση «Renewable 

Energy Multi-tier Scale Models as Tool Sets for Reaching Sustainable Development Goals in 

Regional Energy Plans within Low Density and Island Environments - Μοντέλα Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας πολλαπλής κλίμακας ως εργαλεία Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον 

Περιφερειακό Ενεργειακό Σχεδιασμό» 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED – Υποβληθείσα Πρόταση «Community 

involvement for low-carbon public buildings management and sustainable users’ behavior - 

Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαχείριση των δημοσίων κτιρίων χαμηλής οικονομίας 

άνθρακα και βιώσιμη συμπεριφορά των χρηστών» 

 

 

ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΛΛ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   --   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

• Ομιλία στην τελετή υπογραφής των μελετών του έργου EuroAsia Interconnector 
στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2015 

• Χαιρετισμός στο Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «Ενεργειακά αυτόνομα νησιά και 

κοινότητες με χρήση 100% ΑΠΕ» στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Κολυμπάρι Χανίων, 14-

15 Νοεμβρίου 2015 

• «Ο ρόλος των ΑΠΕ στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Κρήτης», 

Παρουσίαση στο 20ο Συνέδριο ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2015», Αθήνα, 11-12 Νοεµβρίου 

2015 

•  «Energy Planning of the Region of Crete», Παρουσίαση στην 5η Ελληνογερμανική 

Συνέλευση, Βερολίνο, 4-6 Νοεμβρίου 2015 

• Χαιρετισμός στην Ημερίδα Ολοκλήρωσης του Προγράμματος Επικαιροποίησης 

Γνώσεων Αποφοίτων «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» στο ΤΕΙ Κρήτης, 

Ηράκλειο, 24 Οκτωβρίου 2015 

• Χαιρετισμός στο Συνέδριο και διαδραστικό εργαστήριο «Be Part of the Future" - 

Deep Energy Renovation - Conference and Workshops» στο ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, 

Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2015. 

• Χαιρετισμός στην Εκδήλωση «Νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Δ.Ε.Η. Α.Ε. – 

Ευνοϊκότερες Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», Ηράκλειο 9 Σεπτεμβρίου 2015 και 

Χανιά, 10 Σεπτεμβρίου 2015 

• Παρουσίαση «Energy Planning of Crete» σε κλιμάκιο Αξιωματούχων της Θουριγγίας 
(Υπουργό Ανάπτυξης της Θουριγγίας, Περιφερειάρχη της επαρχίας Schmalkalden-

Meiningen, Δήμαρχο της πόλης Schmalkalden, Υπεύθυνο καθηγητή της μελέτης του 

Ενεργειακού Σχεδιασμού της Επαρχίας Schmalkalden-Meiningen), Schmalkalden, 23-26 

Ιουνίου 2015 

• Χαιρετισμός στην Ημερίδα για τη διασύνδεση έρευνας και βιομηχανίας μέσα από 

το Ευρωπαϊκό δίκτυο EURAXESS, Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2015 

• Χαιρετισμός στην ειδική εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υπερ-
υπολογιστικό Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας του τμήματος 

Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Βούτες Ηρακλείου 27 Μαρτίου 2015 
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ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΣΣ   --   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΔΔ ΡΡ ΙΙ ΑΑ   

• «Ενεργειακοί Διάλογοι για τα θέματα της αγοράς ηλεκτρισμού», Αθήνα, 14 

Δεκεμβρίου 2015 

• Ημερίδα «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα», Αθήνα, 30 
Οκτωβρίου 2015 

• Διεθνές Συνέδριο «DEMSEE 2015 - 10th Jubilee International Conference on 

Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe», Βουδαπέστη, 24-25 

Σεπτεμβρίου 2015 

• Τελετή Απονομής των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015, 

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2015 

• Ημερίδα «Transatlantic Energy Security at a Crossroads. What to expect ahead of 
2020?», Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 

• Ημερίδα «Smart Cities in Southern Europe», Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 

• Διεθνή Ημερίδα «Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε συνεργατικά σχήματα 

μείωσης ενεργειακού κόστους», Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 

• Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ «ATHENS ENERGY FORUM 2015, Energy Security & 
Cooperation», Αθήνα, 11-12 Μαρτίου-2015 

 

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   --   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   

Η Αντιπεριφέρεια Κρήτης έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και τις ηγεσίες αυτών σχετικά με τα θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων της, με σημαντικότερες: 

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συγκεκριμένα με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό  Γιάννη Τσιρώνη και τον πρώην Γενικό  Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών Αλεξόπουλο Απόστολο (μέχρι τον Οκτώβριο 2015). 

• Τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και 
συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νίκο Χατζηαργυρίου και 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και 

συγκεκριμένα με τον πρώην Πρόεδρο (μέχρι τον Μάιο 2015) Γιάννη Γιαρέντη, τον νυν 

Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη και μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Νίκο 
Μπουλαξή, τον Αντιπρόεδρο Σωτήριο Μανωλκίδη και μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

• Τη Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ 

Παναγιωτάκη, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Ανδριώτη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και υψηλόβαθμα στελέχη της Επιχείρησης. 

• Τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και συγκεκριμένα με τον Γιώργο Κωστόπουλο, 

Αναπληρωτή Δ/ντη Τεχνικών Δραστηριοτήτων και στελέχη της IGI Poseidon S.A. 
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ΒΒΙΙΟΟ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΙΙΑΑ  

 
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της Βιομηχανίας, η Αντιπεριφέρεια 

Ενέργειας και Βιομηχανίας πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος 2015 

στους τρεις βασικούς άξονες : 

 

ΒΒ ΙΙ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΧΧ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΑΑ   

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί τη νέα πραγματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, η 

οποία θα συμβάλει μεταξύ άλλων στην αναδιοργάνωση και στον εξορθολογισμό της 

δημόσιας διοίκησης, στην προώθηση της ηλεκτρονικής διαφάνειας και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στα πλαίσια μετάβασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στη νέα ψηφιακή εποχή και 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 81/2015 Απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, απαιτούνται δράσεις όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και τα «ανοικτά» δεδομένα, η σύνδεση των υπαρχόντων λογισμικών της Περιφέρειας και 
φυσικά η ψηφιοποίηση των αρχείων. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων η Αντιπεριφέρεια έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 

καταγραφής και ψηφιοποίησης των στοιχείων όλων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα και κλάδο δραστηριότητας. 

Σκοπός είναι η γεωχωρική απεικόνιση των μονάδων συγκεντρωτικά και συγκριτικά σε 

επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την μέχρι 

τώρα εξέλιξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

 

ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ   

Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τους συναρμόδιους 

τοπικούς φορείς, όπως είναι η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Τεχνική 

Υπηρεσία του ΠαΓΝΗ, η Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας, η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΟΛΗ, κ.α., 

που μεταξύ άλλων, παραχώρησαν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τις υποδομές τους, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος για δραστηριότητες που συνδέονται με εγκαταστάσεις ή τεχνικά 

έργα της μηχανικής. 

Μέσω του τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου και με στόχο 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην πιστοποίηση του κλάδου των τεχνικών 

επαγγελμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της οικονομικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, πραγματοποιούνται εξετάσεις υποψηφίων απ' όλη την Κρήτη, στις 

ειδικότητες των: 

• Υδραυλικών 

• Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 

• Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης 

• Μηχανικών Εγκαταστάσεων 

• Οξυγονοκολλητών 

• Ηλεκτροσυγκολλητών 

• Ψυκτικών 

• Ηλεκτρολόγων 

• Αερίων και Υγρών Καυσίμων 
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Οι ανωτέρω, με τις ειδικότητες και τις βαθμίδες στις οποίες διαχωρίζονται, διαμορφώνουν 

σε σύνολο 43 διαφορετικές εξεταστικές διαδικασίες. Αυτές εκτελούνται από 8 τριμελείς 

εξεταστικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, του 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προγραμματισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και των κατά περίπτωση πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
επαγγελματιών. 

 

ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   

Σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη 

η δημιουργία βάσης δεδομένων για τις λατομικές και μεταλλευτικές περιοχές της 

Περιφέρειας Κρήτης. Σκοπός είναι η γεωχωρική απεικόνιση των λατομικών περιοχών 

συγκεντρωτικά και συγκριτικά σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να εξαχθούν πολύτιμα 

συμπεράσματα σχετικά με την μέχρι τώρα εξέλιξη της λατομικής δραστηριότητας και την 

περαιτέρω ανάπτυξή της, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. 

Επιπλέον, έχει γίνει επικαιροποίηση των αποφάσεων Επιτροπών Καθορισμού Λατομικών 

Περιοχών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Με σχετικά αιτήματα από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης 

των Περιφερειακών Ενοτήτων ζητείται η σύγκλιση των Επιτροπών Καθορισμού Λατομικών 

Περιοχών, ώστε να υποδειχθούν οι καταλληλότερες, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών. 

 

ΧΧ ΑΑ ΙΙ ΡΡ ΕΕ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΙΙ   ––   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

• Χαιρετισμός στην Ενημερωτική εκδήλωση «Χρήση Μηχανημάτων Έργου: 

Ασφάλεια, Νομοθεσία, Πιστοποίηση», Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2015 

• Χαιρετισμός στην Ημερίδα «Τεχνολογίες Αφαλάτωσης - Αναδυόμενες Τάσεις», 

Αμμουδάρα Ηρακλείου, 22 Μαΐου 2015 
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ΛΛΟΟ ΙΙΠΠΕΕ ΣΣ  ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΕΕ ΙΙΣΣ 

  

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΗΗ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΈΈ ΡΡ ΓΓ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   

Για την ορθή και έγκυρη λειτουργία του, το  Παρατηρητήριο Δημοσίων Έργων και Μελετών 

θα πρέπει να τροφοδοτείται με στοιχεία και πληροφορίες απ’ ευθείας από τους φορείς 

που τα εκτελούν και τους φορείς που παρακολουθούν συστηματικά την πορεία τους. Η 

λήψη επομένως των πληροφοριών και των στοιχείων θα επιτυγχάνεται καταρχήν μέσω του 

συντονισμού και συγχρονισμού του Παρατηρητηρίου Δημοσίων Έργων και Μελετών με το 

Πρόγραμμα Ενιαίας Διαχείρισης Έργων και Μελετών της Περιφέρειας Κρήτης.  

Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & 
Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τις Διευθύνσεις Τεχνικών  Έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ετέθη σε πλήρη εφαρμογή το 

Πρόγραμμα Ενιαίας Διαχείρισης Έργων και Μελετών, το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια 

μετάβασης της Περιφέρειας Κρήτης στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με 

σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της, η αύξηση της διαφάνειας, η απλούστευση των 

διαδικασιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στα πλαίσια τελειοποίησης του 

Προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των υπευθύνων στη χρήση του 

Προγράμματος, δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε Εγχειρίδιο για τη χρήση εκτυπώσεων 

εγγράφων και τη δημιουργία νέου έργου στο σύστημα και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 

δοκιμαστική λειτουργία του. 

 

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΦΦ ΕΕ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΗΗ   ΙΙ ΣΣ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ   

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση 
στις 19-10-2015, με κυρίαρχο θέμα συζήτησης τη διατήρηση των δομών που 

δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τις υφιστάμενες δομές, όσο και τη 

ΓΓΙΦ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την ένταξη των δομών αυτών στο νέο 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης πραγματοποίησε κατά το έτος 2015 τις 

παρακάτω δράσεις: 

• Συνέλλεξε στοιχεία από όλες της Δομές Στήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας της Κρήτης 

σχετικά με το έργο τους (Οκτώβριος 2015). 

• Απέστειλε επιστολή προς την ΓΓΙΦ, διερευνώντας την πορεία ένταξης των Δομών 

καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας στο νέο ΕΣΠΑ (21-10-2015). 

• Πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση όλων των μελών της ΠΕΠΙΣ Κρήτης με την 

κα Μαρία Γκασιούκα Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 

σεμιναρίων στην Κρήτη με θέμα την «Ισότητα των Φύλων». Συγκεκριμένα: 

• «Επιμόρφωση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα Ισότητας των 
Φύλων». 

• Ευαισθητοποίηση στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε θέματα Διακρίσεων και Ισότητας των Φύλων». 

• Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που 

εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου κάθε έτους, προγραμματίστηκαν για το έτος 2015, την 25η 

Νοεμβρίου παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη, οι οποίες έλαβαν χώρα στις έδρες 

των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.  
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• Με κονδύλια που εξασφάλισε από την Περιφέρεια Κρήτης η ΠΕΠΙΣ Κρήτης 

δημιούργησε:  

• Φυλλάδιο με θέμα την πρόληψη της συντροφικής βίας και την ενημέρωση για όλες 
της Δημόσιες Υπηρεσίες και ΜΚΟ της Κρήτης που παρέχουν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

και Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε γυναίκες και τα παιδιά τους. Εκδόθηκαν 13.000 φυλλάδια 

από τα οποία διανεμήθηκε υλικό σε όλες τις Δομές και τις Περιφερειακές Ενότητες της 

Κρήτης. (Συγκεκριμένα, φυλλάδια μοιράστηκαν στα Χανιά, το Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, 

στον Αγ. Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στην Σητεία,       επισυνάπτουμε το φυλλάδιο).  

• Αφίσες με την προτροπή «Μίλησε μας» και τον αριθμό της Γραμμής SOS 15900 της 

ΓΓΙΦ (Οι αφίσες διατέθηκαν σε κοινωνικούς φορείς σε όλη την Κρήτη, επισυνάπτουμε 

την αφίσα). 

• Banner τα οποία τοποθετήθηκαν σε εμφανή θέση, στις 25/11/2015 στα κτήρια των 

τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης. 

• Πορτοκαλί μπλουζάκια με  αναφορά στην Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των 

Γυναικών και το Λογότυπο της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, τα οποία φορούσαν οι διανομείς των 

φυλλαδίων, οι εθελόντριες και οι εθελοντές των εκδηλώσεων και τα μέλη της ΠΕΠΙΣ 

κατά όλη την διάρκεια της ημέρας. 

• Σε ημερίδες στις 25/11/2015, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στις 
τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης παρουσιάστηκε η «Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης» και ακολούθησε η προβολή της ταινίας «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ» του Νίκου 

Κορνήλιου. 

• Δημιουργία λογότυπου για την ΠΕΠΙΣ Κρήτης. 

• Απέστειλε επιστολή με την οποία καλούνται οι 13 δήμοι της Κρήτης που δεν έχουν 

ακόμα υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 
Κοινωνίες, να την υπογράψουν (14-01-2016). 

• Συμμετοχή ΠΕΠΙΣ σε Ημερίδες/Εκδηλώσεις: 

• «Μαζί για την Γυναίκα» Κακοποίηση, Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία, Σύνδεσμος 

Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, (Ηράκλειο, 16-09-

2015) - Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο ΠΕΠΙΣ, Αντιπεριφερειάρχη 

Ενέργειας και Βιομηχανίας κα Βιργινία Μανασάκη. 

• Συνέδριο Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης, για την προώθηση της ισότητας των 
Φύλων και την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Γυναικών, με τίτλο: 

«Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης», Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης, (Ηράκλειο, 23-09-2015) - 

Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο ΠΕΠΙΣ, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και 

Βιομηχανίας κα Βιργινία Μανασάκη. 

• Εγκαίνια του Συμβουλευτικού Κέντρο Γυναικών «Το Σπίτι της Γυναίκας», Σύνδεσμος 

Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, (Ηράκλειο, 25-11-

2015) - Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο ΠΕΠΙΣ, Αντιπεριφερειάρχη 
Ενέργειας και Βιομηχανίας κα Βιργινία Μανασάκη. 

• Δημοσιότητα ΠΕΠΙΣ: 

• Δημοσιεύματα από τα τοπικά ΜΜΕ με αφορμή την Έναρξη λειτουργίας της ΠΕΠΙΣ 

(Ηράκλειο, 19-10-2015). 

• Συνέντευξη Τύπου της ΠΕΠΙΣ με αφορμή τις παράλληλες εκδηλώσεις στις τέσσερεις 

Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά 
των Γυναικών (Ηράκλειο, 24-11-2015). 

• Προβολή του έργου της ΠΕΠΙΣ από τα τοπικά ΜΜΕ με αφορμή τις εκδηλώσεις για 

την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών στις 25-11-2015, (Χανιά, 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, 25-11-2015). 

• Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τοπικές εφημερίδες από την 

Αναπληρώτρια Πρόεδρο ΠΕΠΙΣ, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας κα 
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Βιργινία Μανασάκη και των εισηγητριών των ημερίδων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και 

Λασίθι, 25-11-2015). 


