
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

 

∆ράσεις για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση 

αντιµετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων (ΕΣ5.6) 

 
Α) Επιτροπή Περιβάλλοντος  

 

Με τις υπ’ αρ. 50/2014 (πρακτικό 12/15-09-2014) και 52/2014 (πρακτικό 

13/09-10-2014) Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, 

συστάθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, για την περιφερειακή 

περίοδο από 15-09-2014 έως 05-03-2017, στην οποία το Π.Σ. µεταβίβασε την 

αρµοδιότητα:  

α) για την έκφραση γνώµης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

που έχει από το Ν. 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν. 

4014/11 και το Ν. 4042/12 και  

β) για την έγκριση σύναψης Προγραµµατικών Συµβάσεων της Περιφέρειας 

Κρήτης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και την τροποποίηση τους.  

 

Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όλοι 

περιφερειακοί σύµβουλοι, ανάλογη µε την δύναµη των περιφερειακών 

παρατάξεων. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής είναι 12. Με την υπ’ αρ. 

121509/30-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ορίστηκε Πρόεδρος 

της Επιτροπής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. 

Καλογερής Νικόλαος. Με την υπ’ αρ. 98/2014 Απόφαση (πρακτικό 12/ 31-10-

2014) της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για την 

περιφερειακή περίοδο έως 05-03-2017, εκλέχθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής κ. ∆εικτάκης Ιωάννης.  

Σκοπός της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι να γνωµοδοτεί 

για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων, 

για άλλα περιβαλλοντικά και χωροταξικά ζητήµατα, καθώς και για τη σύναψη 

Προγραµµατικών Συµβάσεων µε άλλους φορείς.  

 



Κατά την διάρκεια του 2015 πραγµατοποιήθηκαν 13 συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. Σε αυτές και σύµφωνα µε τις 

αρµοδιότητες που έχει η επιτροπή έγινε παρακολούθηση και γνωµοδότηση 

για 93 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και µελέτες, 3 για 

Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 44 Προγραµµατικές 

Συµβάσεις.  

Στην επιτροπή συζητήθηκαν: 

• Εφτά (7) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά 

δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

• ∆εκαπέντε (15) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

Ξενοδοχειακές Μονάδες 

• Είκοσι (20) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για βάσεις κινητής 

και σταθερής τηλεφωνίας 

• Εικοσιτρείς (23) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 

ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα – βιοαέριο. 

• Οχτώ (8) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για οδικά δίκτυα 

• Είκοσι (20) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν 

επιχειρηµατικές προτάσεις για δηµιουργία, επέκταση, ή εκσυγχρονισµό 

διάφορων δραστηριοτήτων όπως βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 

µονάδες, µονάδες µεταποίησης κ.α. 

• Τρείς (3) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(∆ιακρατικό Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2014 – 2020, 

Σχεδίου διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 

διαµερίσµατος Κρήτης (GR 13), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020) 

 

Στην επιτροπή συζητήθηκαν: 

• Τρείς (3) Προγραµµατικές Συµβάσεις για ανασκαφικές δραστηριότητες 

• ∆εκατέσσερις (14) Προγραµµατικές Συµβάσεις για κατασκευή ή 

επισκευή κοινωφελών χώρων 

• Εννιά (9) Προγραµµατικές Συµβάσεις για διαµορφώσεις – επισκευές 

του οδικού δικτύου 



• Πέντε (5) Προγραµµατικές Συµβάσεις για προώθηση πολιτιστικών 

δράσεων 

• ∆εκατρείς (13) Προγραµµατικές Συµβάσεις για επίβλεψη – εκπόνηση 

µελετών  

Β) Ενέργειες που έγιναν, αρµοδιότητας του Αντιπεριφερειάρχη 
Χωροταξίας – Περιβάλλοντος. 

 

1) ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

α) Παρουσίαση του ΠΕΣ∆ΑΚ στη συνάντηση που έγινε στις 25-2-2015 

στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα µεταξύ των Γενικών 

∆/νσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 

Ανάπτυξης της Ε.Ε. υπό τους Aurel Ciobanu Dordea και κα Sabine 

Bourdy, στελεχών του ΥΠΕΣ και ΥΠΑΠΕΝ και Περιφερειαρχών Αττικής, 

Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Κρήτης απέσπασε τα 

εύσηµα ως «πρότυπη Περιφέρεια» για την Ελλάδα µε αρχές που 

συνάδουν µε την ευρωπαϊκή φιλοσοφία σχετικά µε τη διαχείριση των 

απορριµµάτων και ζητήθηκε κατά προτεραιότητα να επισπευσθεί η 

διαδικασία ενεργοποίησης των αντίστοιχων έργων.  

β) Ενέργειες για τη «Συµµόρφωση µε την απόφαση της 2ας ∆εκεµβρίου 

2014 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, για το θέµα των ΧΑ∆Α». 

Συντάχθηκαν και στάλθηκαν έγγραφα προς τους ∆ήµους Ιεράπετρας, 

Γόρτυνας και Γαύδου, µε σκοπό να ενηµερωθούν ως προς την κοινοτική 

και εθνική νοµοθεσία αλλά και να σπεύσουν τις διαδικασίες για την παύση 

και αποκατάσταση των ΧΑ∆Α εντός των οριζόµενων προθεσµιών για την 

αποφυγή επιβολής προστίµων.  

 γ) Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ΚΥΑ «προδιαγραφές προϊόντων 

µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας συµµίκτων αστικών αποβλήτων», στη 

διαβούλευση επί του σχεδίου της οποίας συµµετείχαµε πρωτύτερα. Πέρα 

από τις αντιρρήσεις µας επί της σκοπιµότητας των αποτελεσµάτων και 

των στόχων της ΚΥΑ, διαφωνήσαµε και για τις επιπτώσεις που θα έχει η 

εφαρµογή της στις εγκεκριµένες µελέτες των αντίστοιχων µονάδων του 

ΠΕΣ∆ΑΚ και στην υποβάθµιση των προϊόντων αυτών, αντιπαραθέτοντας 

τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα των παραγόµενων προϊόντων από την 

αντίστοιχη µονάδα της ∆Ε∆ΙΣΑ.   



δ) Συµµετοχή στη διαβούλευση του ΥΠΑΠΕΝ για τη νέα Μελέτη του 

ΕΣ∆Α, µε το υπ΄αρ. 73760/12-6-2015, έγγραφο προς ΥΠΑΠΕΝ / 

Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Η Περιφέρεια 

τεκµηρίωσε αναλυτικά την άποψή της όσον αφορά στις γενικές και ειδικές 

κατευθύνσεις, προτάσεις και στόχους της Μελέτης.  Επιπλέον 

επικεντρώθηκε στη συµβατότητα του ΕΣ∆Α – ΠΕΣ∆ΑΚ λόγω ίδιας 

φιλοσοφίας, αλλά και στις ανατροπές που δηµιουργούν οι νέες απαιτήσεις 

του ΕΣ∆Α στον ήδη εγκεκριµένο ΠΕΣ∆ΑΚ. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας της Περιφέρειας να προχωρήσει η 

χρηµατοδότηση των εµπροσθοβαρών έργων του ΠΕΣ∆ΑΚ και 

συγκεκριµένα της Χερσονήσου και του Αµαρίου, έγιναν αλλεπάλληλες 

συναντήσεις µε στελέχη και την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Παράλληλα υπήρξε διαρκής 

αλληλογραφία µε τα δύο Υπουργεία µε σκοπό να τεκµηριωθεί η 

συµβατότητα ΠΕΣ∆ΑΚ και νέου ΕΣ∆Α και να αποδεχτούν τα Υπουργεία 

ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ την εξαίρεση αναθεώρησης του Περιφερειακού 

Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, ώστε να προχωρήσει 

απρόσκοπτα η χρηµατοδότηση των έργων.  

ε) Παρακολούθηση και συνεχής ενηµέρωση για τις Μελέτες των Μονάδων 

∆ιαχείρισης ΑΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆ΑΚ γενικά και ειδικότερα: 

• Συµµετοχή στη συνάντηση του ∆ήµου Ηρακλείου για τη  

διαβούλευση της «νέας Μελέτης Σκοπιµότητας για τα σενάρια 

µετατροπής της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου». 

Συσκέψεις µε δήµαρχο και αντιδηµάρχους στην Περιφέρεια για την 

εύρεση κοινής συνισταµένης στο θέµα της µετατροπής της 

Μονάδας Ηρακλείου. 

• Έκφραση άποψης για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών 

Όρων του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων».  

 

2) Βιοποικιλότητα 

Σύγκληση σύσκεψης, τον Φεβρουάριο του 2015, υπηρεσιακών στελεχών 

και επιστηµονικών Φορέων για την προστασία της βιοποικιλότητας και 

του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, µε σκοπό την κατάρτιση 



προτεραιοτήτων προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της 

φυσικής κληρονοµιάς  ενόψει την νέας χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-

2020 και τη δηµιουργία ενός «οδικού χάρτη» που θα στοχεύει στο 

γενικότερο σχεδιασµό της ορθής διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Η διαβούλευση συνεχίστηκε µε την αποστολή των προτάσεων 

προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και του 

Φυσικού Περιβάλλοντος της Κρήτης από τους 12 Φορείς που 

συµµετείχαν στη σύσκεψη, καθώς και από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Κρήτης. Οι αναλυτικές αυτές προτάσεις οµαδοποιήθηκαν 

και συστηµατοποιήθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού σε 39 ολοκληρωµένες προτάσεις, από τις οποίες θεωρήθηκε 

ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις 32.  

Βάσει των προτεραιοτήτων αυτών καταρτίζεται ο Στρατηγικός 

Σχεδιασµός για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια Κρήτης.  

 

3) Κλιµατική Αλλαγή 

α) Ανάληψη πρωτοβουλίας για την σύνταξη Περιφερειακού Σχεδίου 

∆ράσης για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή. Συλλογή 

στοιχείων, µελέτη διαθέσιµων πληροφοριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ανταλλαγή απόψεων µε την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΝ. 

β) Συµµετοχή στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μελέτη της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) µε το 

υπ’ αρ. 155149/7-12-2015 έγγραφό µας. 

 

4) Αέρια ρύπανση 

α) Σύναψη νέων Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης µε θέµα τον Καθορισµό των επιπέδων 

συγκεντρώσεων Αιωρούµενων Σωµατιδίων (ΑΣ10) κατ’ εφαρµογή της µε 

αρ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272 Β 23-12-2013) στην πόλη του 

Ηρακλείου & των Χανίων, που αφορά στην εγκατάσταση µηχανολογικού 

εξοπλισµού στις πόλεις του Ηρακλείου και Χανίων για την 

παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την αιθαλοµίχλη.  



Συνεχής παρακολούθηση από την Περιφέρεια (∆/νση Περ/ντος και 

γραφείο Αντιπεριφερειάρχη) on line καθηµερινά των καταγραφών των 

µηχανηµάτων και ενηµέρωση των ΜΜΕ και του πληθυσµού στην 

περίπτωση υπερβάσεων. 

β) Συνεννόηση µε Υπουργείο για τις διαδικασίες εγκατάστασης του 

µόνιµου σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Ηράκλειο και 

διαπραγµατεύσεις για την εξασφάλιση δεύτερου µηχανήµατος για την 

πόλη των Χανίων. 

γ) Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προµήθεια φορητών συσκευών 

µέτρησης καυσαερίων για τον εξοπλισµό της ∆/νσης Περιβάλλοντος στο 

Ηράκλειο και Χανιά κατά τη διενέργεια αυτοψιών.  

 
5) Θαλάσσια ρύπανση 

Οργάνωση σύσκεψης στην Περιφέρεια Κρήτης για την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και των νερών κολύµβησης, µε συµµετέχοντες 

τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, 

εκπρόσωπους των Λιµεναρχείων και ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ. 

Συµφωνήθηκε ένα κοινό σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει πρόγραµµα 

οργανωµένης δειγµατοληψίας και αναλύσεων στις περιοχές που 

εµφανίζεται πρόβληµα και ενίσχυση ελέγχων µε επιτόπιες επιθεωρήσεις 

για την πάταξη της παραβατικότητας σε χερσαία και θαλάσσια ζώνη. 

 

6) Υγρότοποι 

Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αποκορώνου και την WWF Ελλάς, 

οργανώσαµε συνάντηση εργασίας – ηµερίδα, µε θέµα «Η αξία των 

υγροτόπων της Κρήτης και η προστασία τους από την καταστροφή και 

την υποβάθµιση», τον Απρίλιο στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, του 

∆ήµου Αποκορώνου. Παρουσιάστηκε αναλυτικά η κατάσταση των 

υγροτόπων της Κρήτης, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα 

και σηµαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, και προστατεύονται 

από την εθνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Σε εκτενή συζήτηση 

µεταξύ των αρµόδιων Υπηρεσιών και Φορέων για την προστασία και 

διαχείριση των υγροτόπων, και του ∆ηµάρχου Αποκορώνου, 

επισηµάνθηκαν οι απαιτούµενες ενέργειες για την αποτελεσµατικότερη 



προστασία των υγροτόπων και για την ανάδειξή τους ως σπουδαίο 

στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης. 

 

 

7) Περιοχές Natura 

Συν διοργάνωση µε τη ∆/νση Περιβάλλοντος, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 

ΜΦΙΚ και τη συνεργασία 22 δήµων του νησιού, του µήνα 

Περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για τις 53 προστατευµένες περιοχές 

NATURA, µε την πραγµατοποίηση 22 ανοιχτών ηµερίδων στα πλαίσια 

επιλέξιµου υποέργου του ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ.  

Σκοπός των ηµερίδων η κινητοποίηση και παρότρυνση των κατοίκων 

των 22 ∆ήµων του νησιού να αναγνωρίσουν τη σηµασία της προστασίας 

και της ανάδειξης των προστατευόµενων περιοχών και να ενηµερωθούν 

για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την διασύνδεση των περιοχών 

αυτών µε την παραγωγική διαδικασία, την αγροτοδιατροφική αλυσίδα και 

τον αειφόρο τουρισµό.  

Παράλληλα δηµιουργήθηκε ένας περιβαλλοντικός ηλεκτρονικός κόµβος 

στο site της Περιφέρειας, µε σκοπό την παρουσίαση των 

προστατευόµενων περιοχών στην Κρήτη, των επιτρεπτών και µη 

δράσεων, σχετικής βιβλιογραφίας κ.α. 

 

8) Καταδυτικά Πάρκα 

Ενέργειες από κοινού µε τον  εντεταλµένο σύµβουλο για τον τουρισµό Μ. 

Βαµιεδάκη για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

και ειδικότερα του ενάλιου πλούτου της Κρήτης, µε την πρωτοβουλία να 

ενταχθεί το θέµα στον προγραµµατισµό της Περιφέρειας και να 

διασυνδεθεί µε την τουριστική και γενικότερα µε την αναπτυξιακή 

προοπτική του νησιού, δηµιουργώντας καταδυτικά πάρκα και ενάλια 

µουσεία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού. Στις ενέργειες 

συµπεριλήφθηκε η συνάντηση µεταξύ ∆ιαχειριστικής Αρχής, , 

εκπρόσωπο Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης κλπ, µε σκοπό τη 

διερεύνηση του τρόπου υπέρβασης των γραφειοκρατικών και 

νοµοθετικών εµποδίων για τη δηµιουργία των συγκεκριµένων έργων. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε το Υπουργείο Πολιτισµού για 



τις σχετικές παρεµβάσεις, λόγω αρµοδιότητας, για στελέχωση του 

γραφείου Εναλίων αρχαιοτήτων προκειµένου να συντοµεύεται ο χρόνος 

των αυτοψιών του και εποµένως της διαδικασίας έγκρισης των έργων. 

 

 

9) Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

α) Υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση από τον Ε.Ο.Χ (Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο) περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), και στο 

Πρόγραµµα: GR02-Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Θαλάσσιων και 

Εσωτερικών Υδάτων, µε Παραδοτέο την «Αύξηση της γνώσης σχετικά µε 

την ολοκληρωµένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και 

διαχείριση των παράκτιων περιοχών. 

β) Συµµετοχή σε υποβολή πρότασης του ΙΤΕ, στο HORIZON 2020, 

άξονας WASTE-6b «META-WASTE (Urban MEtabolism Targeted 

Approach for Waste Avoidance STrategies Evaluation)» 

γ) Συµµετοχή στην υποβολή πρότασης στο ΗORIZON 2020 «GMES» 

‘Green Material Exchange System (GMES)’, το οποίο περιλαµβάνει 

έξυπνα συστήµατα συλλογής µε ανταλλαγή πράσινων κερµάτων και 

πλατφόρµα παρακολούθησης του συστήµατος και ενηµέρωσης των 

ενδιαφερόµενων πολιτών.  

δ) Συµµετοχή στην υποβολή πρότασης στο Interreg Med «Βlue Islands», 

µε αντικείµενο τη διαχείριση της αύξησης παραγωγής αποβλήτων λόγω 

εποχικότητας σε τουριστικές περιοχές. 

 

10) ∆ιαβουλεύσεις 

α) Συµµετοχή στη διαβούλευση επί του κειµένου για την «Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης» 19-1-2015. 

β) Συµµετοχή στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μελέτη της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). 

γ) Συµµετοχή στη διαβούλευση του ΥΠΑΠΕΝ για τη νέα Μελέτη του 

ΕΣ∆Α. 

δ) ΣΜΠΕ: 

 Προετοιµασία και παρακολούθηση των εισηγήσεων προς την 

Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις ΣΜΠΕ των έργων: 



i) ΣΜΠΕ Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων Κρήτης 

ii) ΣΜΠΕ Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 

(ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

iii) ΣΜΠΕ για το ∆ιακρατικό Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδα - 

Κύπρος 2014 – 2020. 

 

11) Συναντήσεις - συσκέψεις  

Με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη και τη 

συµµετοχή της αντιπεριφερειάρχου Eνέργειας Βιργ, Μανασάκη  

έλαβαν χώρα οι παρακάτων συσκέψεις – συναντήσεις για το ζήτηµα 

της προώθησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης και της υλοποίησης των 

προβλεπόµενων έργων: 

α) Εκτενείς συζητήσεις µε τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΠΕΝ Γ. 

Τσιρώνη, τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού ∆.Α. Ε. Καπετάνιο και 

τα στελέχη του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ της αρµόδιας ∆/νσης για τη 

διαχείριση αποβλήτων, στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο των ΦΟ∆ΣΑ στη 

Χερσόνησο, µε σκοπό να συµφωνηθεί η συµβατότητα του ΠΕΣ∆ΑΚ 

µε το νέο ΕΣ∆Α και να απαλλαγεί από τις προτεινόµενες διαδικασίες 

τροποποίησης.  

β) Συνάντηση µε τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ Γ. Τσιρώνη για 

να κλείσει η συµφωνία εναρµόνισης ΠΕΣ∆ΑΚ – ΕΣ∆Α και να 

προχωρήσει η χρηµατοδότηση των εµπροσθοβαρών έργων του 

ΠΕΣ∆ΑΚ.  

γ) Συνάντηση µε Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ Γ. Τσιρώνη και Γ.Γ. 

ΥΠΕΣ Ε. Καπετάνιο, στην Ηµερίδα της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, µε θέµα 

την ενηµέρωση των Περιφερειών για τον νέο ΕΣ∆Α.  

δ) Συνάντηση στην Περιφέρεια µε τους ∆ηµάρχους της Κρήτης, 

∆ιαχειριστική Αρχή και ΦΟ∆ΣΑ, για ενηµέρωση και συζήτηση για τον 

νέο ΕΣ∆Α και συσχέτιση µε εγκεκριµένο ΠΕΣ∆ΑΚ, και την εξέλιξη των 

διαδικασιών για την ένταξη των έργων αυτού. 

ε) Συµµετοχή στη συνάντηση που οργάνωσε ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ µε 

θέµα την ενηµέρωση των ∆ηµάρχων όλης της Κρήτης, για τις 

απαιτήσεις του νέου ΕΣ∆Α. ∆ιάλογος και διαπραγµατεύσεις µε 

Υπουργό ΥΠΕΝ Π. Σκουρλέτη, Γ.Γ. ΥΠΕΝ Χ. Μπαριτάκη, 



Υφυπουργό ΥΠΕΣ Γ. Μπαλάφα, και Γ.Γ. Ε. Καπετάνιο, για το θέµα 

της εξαίρεσης του ΠΕΣ∆ΑΚ από το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του 

ΕΣ∆Α.  

 Εκτός των παραπάνω υπήρξαν και συναντήσεις – συσκέψεις για 

διάφορα ζητήµατα ως παρακάτω: 

στ) Συνάντηση στην Αθήνα (µε Περιφερειάρχη και Βιργ. Μανασάκη) 

µε τον νέο Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη. Τέθηκαν τα 

ζητήµατα για τον ΒΟΑΚ, Αεροδρόµιο Ηρακλείου (20εκ για 

Καζαντζάκη), αποζηµίωση για φυσικές καταστροφές (30εκ.) κλπ. 

ζ) Συνάντηση για περιβαλλοντικά θέµατα της ΒΙΠΕ Ηρακλείου µε 

κατοίκους Καλλιθέας. 

η) Συνάντηση µε κατοίκους του οικισµού Χάρακα παρουσία και του 

∆ηµάρχου Αρχανών Αστερουσίων µε θέµα τις Μονάδες βιοµάζας 

που αιτούνται αδειοδότησης στην περιοχή. 

θ) Σύσκεψη µε ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆. Μαλεβιζίου στο Γάζι για να 

συζητηθεί το θέµα της πολιτικής της Περιφέρειας για το θέµα των 

ΑΠΕ.  

ι) Σύσκεψη µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο ∆. Μαλεβιζίου για 

αναλυτική ενηµέρωση για το Χωροταξικό στην περιοχή. 

 

12) Hµερίδες 

α) Οργάνωση ηµερίδας µε θέµα «την ανάδειξη του ρόλου των µεγάλων 

παραγωγών αποβλήτων στην ανακύκλωση – κίνητρα και οφέλη», στο 

ξενοδοχείο Pilot στη Γεωργιούπολη. Η ηµερίδα έγινε στα πλαίσια 

προγραµµατισµού της Περιφέρειας για τις δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη, 

επαναχρησιµοποίηση και διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιµων 

αποβλήτων, µε στόχευση στους µεγάλους παραγωγούς (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια κλπ), µε βάση τον ΠΕΣ∆ΑΚ.    

β) Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε την ΕΝ∆ΙΑΛΕ και τον Ελληνικό 

Οργανισµό Ανακύκλωσης, για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Σκοπός η ενηµέρωση για τις 

υποχρεώσεις των επαγγελµατιών που συλλέγουν και αποθηκεύουν 



το είδος αυτού του αποβλήτου και τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών 

που οφείλουν να γνωρίζουν και να ελέγχουν. 

γ) Συνδιοργάνωση και χαιρετισµός στην εναρκτήρια ηµερίδα του νέου 

ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE "ADAPT2CLIMA-Προσαρµογή στις 

Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της 

Μεσογείου" µε συντονιστή τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού. 

δ) Οργάνωση 22 ηµερίδων για τις 53 προστατευόµενες περιοχές Natura 

στην Κρήτη. 

ε) Συν διοργάνωση ηµερίδας µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ 

«Μέθοδοι και Πλαίσια Λήψης Αποφάσεων για µια Πολιτική µε Άξονα 

τη Βιοποικιλότητα στην Κρήτη». Τα βασικά θέµατα ήταν η 

«Προοπτική ∆ιερεύνηση» σε Περιφερειακό επίπεδο για θέµατα 

Βιοποικιλότητας, η νοµική µεταχείριση, οι άµεσες προτεραιότητες-

προτάσεις από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία των 

γενετικών πόρων, και η οικονοµική αποτίµηση των περιβαλλοντικών 

αγαθών και υπηρεσιών ως προς τη συµβολή τους στην αειφόρο 

διαχείριση των οικοσυστηµάτων. 

στ) Συµµετοχή – χαιρετισµός στο διεθνές συνέδριο «SafeChania 2015, 

Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας»  

µε αντικείµενο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 

πρόληψη, ανίχνευση, και άµεση αντιµετώπιση φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών. 

ζ) Συµµετοχή - χαιρετισµός στην ηµερίδα µε θέµα την «Πρόληψη, 

παρακολούθηση, αντιµετώπιση βραχοπτώσεων πλησίον οδικών 

αρτηριών», στο ΚΑΜ, Χανιά. 

η) Συµµετοχή – χαιρετισµός στην ηµερίδα Climatourism µε θέµα την 

επίδραση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό, 

που οργάνωσε το ΙΤΕ στο Ηράκλειο.   

θ) Συµµετοχή στο διεθνές συνέδριο της Περιφέρεια Κρήτης σε 

συνεργασία µε τη CPMR µε θέµα «Βιώσιµος Τουρισµός ως Πυλώνας 

της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου» στη 

Χερσόνησο. 



ι) Συµµετοχή στην ανοιχτή εκδήλωση του ΜΑΙΧ µε θέµα «Χρήση της 

τοπικής χλωρίδας για έργα πρασίνου & αποκατάστασης». 

ια) Συµµετοχή – χαιρετισµός στη διεθνή συνάντηση που διοργάνωσε ο 

∆ήµος Ρεθύµνου και το Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα: «Ανακύκλωση 

χρησιµοποιηµένων µαγειρικών λαδιών - από απόβλητο ενέργεια». 

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε  βράβευση των σχολείων που 

συµµετέχουν στο πιλοτικό πρόγραµµα συλλογής και ανακύκλωσης 

RecOil, που υλοποιείται στο δήµο. 

ιβ) Συµµετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Απορριµµάτων στη 

Χερσόνησο, µε θέµα: «∆ιαχείριση απορριµµάτων - κυκλική οικονοµία 

Φο.∆.Σ.Α και κοινωνίες µηδενικών αποβλήτων». 

ιγ) Συµµετοχή στην εκδήλωση «Απονοµής σηµάτων ποιότητας 

«ΚΡΗΤΗ», «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ», «ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ» σε 

πιστοποιηµένες επιχειρήσεις», από την Αγροδιατροφική Σύµπραξη.  

 

 

Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδοµικού 
σχεδιασµού (ΕΣ5.3) 
 
α) Στις 31-3-2015 το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε στην Περιφέρεια Κρήτης την Β1 φάση 

(στάδιο προτάσεων) του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Κρήτης για γνωµοδότηση από το 

Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης. Το Β.1. Στάδιο περιελάµβανε: 

• την Αναθεώρηση - Εξειδίκευση του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου, 

µε κύριους στόχους (1) να αναθεωρηθούν οι κατευθύνσεις του, όπου 

βάσει της αξιολόγησης κριθεί αναγκαίο και (2) να δοθεί έµφαση στη νέα 

διοικητική γεωγραφία και (3) στα πεδία των νεότερων πολιτικών 

(κλιµατική αλλαγή, τοπίο, ΑΠΕ, οικονοµική συγκυρία, βιοποικιλότητα, 

εδαφική συνοχή, θαλάσσια χωροταξία, κ.ά.),  

• την Εισηγητική Έκθεση και το Σχέδιο Αναθεώρησης - Εξειδίκευσης του 

ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου Κρήτης και  

• την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε 

την 107017/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1225/Β). 



 

β) Από τον Απρίλιο έως και το Σεπτέµβριο του 2015 διήρκησε η διαβούλευση 

της Β1 Φάσης του ΠΠΧΣΑΑΚ µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων 

Φορέων, Υπηρεσιών και πολιτών. Από την πλευρά της Περιφέρειας έγιναν 

εντατικές προσπάθειες για την πλήρη ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού 

µε δελτία τύπου, ανάρτηση στο site της Περιφέρειας των Μελετών και όλων 

των απόψεων που κατατέθηκαν, ενώ οργανώθηκαν 4 ενηµερωτικές Ηµερίδες 

σε Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο και Λασίθι, µε στοχευµένη παρουσίαση σε 

πλήρη ανάλυση των θεµάτων κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Για τις 

ενηµερωτικές Ηµερίδες είχαν κληθεί ως οµιλητές οι εκπρόσωποι της 

Μελετητικής Οµάδας και οι επιβλέποντες του ΠΠΧΣΑΑ του ΥΠΑΠΕΝ, για την 

άρτια παρουσίαση της Μελέτης καθώς και για τις απαντήσεις και διευκρινήσεις 

στα ερωτήµατα των φορέων και των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της 

πραγµατοποίησης των Ηµερίδων γινόταν παράλληλα και η περαιτέρω 

ζύµωση µεταξύ Περιφέρειας, µελετητών και επιβλεπόντων, για τα σοβαρά 

θέµατα στα οποία υπήρχε εξαρχής διαφωνία απόψεων.  

Κατ’ εξαίρεση έγιναν συσκέψεις στους ∆ήµους Γόρτυνας, Μαλεβιζίου και 

Αποκορώνου για εκτενέστερη ενηµέρωση για το χωροταξικό στην περιοχή 

τους. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διαβιβάστηκαν και αναρτήθηκαν στο site 

της Περιφέρειας περί τις εκατό έγγραφες γνωµοδοτήσεις, από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς, υπηρεσίες, πολίτες, συλλόγους, κλπ.  

Το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε συνεργασία µε το τµήµα Χωρικού 

Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ανέλαβε την επεξεργασία των 

απόψεων και τη σύνταξη της τελικής εισήγησης προς το Περιφερειακό 

Συµβούλιο, για το σχέδιο της ΚΥΑ και της ΣΜΠΕ. Οι γνωµοδοτήσεις 

λήφθηκαν υπόψη στο σύνολό τους, χωρίς εξαίρεση.  

Το πρώτο σχέδιο εισήγησης παρουσιάστηκε  στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

Περιφέρειας όπου συµφωνήθηκαν οι βασικές γραµµές τις οποίες η Περιφέρεια 

θεώρησε αδιαπραγµάτευτες και αφορούσαν κυρίως τον τοµέα των ΑΠΕ και 

του τουρισµού. Μετά την πλήρη επεξεργασία του κειµένου του σχεδίου της 

ΚΥΑ, εισήχθη προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο ένα νέο Σχέδιο ΚΥΑ 

διαµορφωµένο εκ θεµελίων, µε τις σχετικές εισηγήσεις για τα πιο βασικά 

σηµεία του ΠΠΧΣΑΑΚ και της ΣΜΠΕ αυτού.  



 

Η Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ήταν θετική κατά πλειοψηφία και 

τα τελικά κείµενα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο µε σκοπό να τα παραλάβουν 

οι Μελετητές µετά και από τις κατευθύνσεις των επιβλεπόντων του ΥΠΕΝ, για 

την τελική διαµόρφωση.  

 
∆ιασφάλιση ενός βιώσιµου ενεργειακού µοντέλου και προώθηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών (ΕΣ5.4) 

 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑΚ και µε αφορµή τη συνεχώς 

αυξηµένη ζήτηση επενδυτών για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Κρήτη, λόγω 

του αυξηµένου αιολικού και ηλιακού δυναµικού, αποφασίσαµε να επιλέξουµε 

το βέλτιστο σενάριο χωροθέτησης, ώστε να εξασφαλίσουµε ένα βιώσιµο 

µοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε το Πολυτεχνείο Κρήτης,(Καθ. Θεοχ. 

Τσούτσος). Αφού επιλέχθηκαν οι επιθυµητές παράµετροι και καθορίστηκαν τα 

κριτήρια αποκλεισµού, αναπτύχθηκε το τελικό σενάριο µε τις επιτρεπόµενες 

περιοχές χωροθέτησης για κάθε τεχνολογία έργων ΑΠΕ. Για την προώθηση 

του επιθυµητού αυτού σεναρίου και την ενσωµάτωσή του στο ΠΠΧΣΑΑΚ, 

έγιναν συσκέψεις και συνεννοήσεις µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου.    

 


