
∆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  
 
1) Με την υπ΄αρ. 4/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κρήτης (πρακτικό 3/29-01-2013) συστάθηκε η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για την περιφερειακή περίοδο από 
Ιανουάριο 2013 έως Αύγουστο 2014 (άρθρο 146 του 
Ν3852/2010), 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.3010/2002 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 
καθορίστηκε µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και είναι 
12. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Καλογερής Νικόλαος µε απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 30/2013). Με την υπ’ αρ. 
1/2013 Απόφαση (πρακτικό 1/01-03-2013) της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη διετία 2013-
2014, εκλέχθηκε ο Περιφερειακός Σύµβουλος και Τακτικό Μέλος 
της Επιτροπής κ. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος, όπως ορίζεται από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010. 
 
2) 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 2014 πραγµατοποιήθηκαν 15 συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  

Σε αυτές και σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που έχει η Επιτροπή 

εξετάστηκαν συνολικά: 

i) 5 Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

ii) 100 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και 

δραστηριότητες,  

iii) 39 Προγραµµατικές Συµβάσεις,  

και εκδόθηκε απόφαση γνωµοδότησης για τις (i) και (ii) και 

απόφαση έγκρισης σύναψης για τις (iii).  

Πιο αναλυτικά στην Επιτροπή συζητήθηκαν: 

α) Πέντε (5) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014–2020, 



Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 2014–2020, 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

∆ιακρατικό Πρόγραµµα Balkan-Mediterranean 2014-2020, 

∆ιακρατικό Πρόγραµµα Ανδριατική - Ιόνιο 2014-2020). 

β) Οκτώ (8) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σηµαντικών 

υποδοµών (Κρατικός Αερολιµένας Χανίων, αναβάθµιση ΒΟΑΚ 

Εσταυρωµένος – Πάνορµος Π.Ε Ρεθύµνου, ΒΟΑΚ Καλό Χωρίο–

Γέφυρα Φρουζή, ΝΟΑΚ τµήµατα παράκαµψης Κερατόκαµπου, 

Φράγµα Πλατύ Ν. Ρεθύµνης, επέκταση–βελτίωση Λιµένα 

Σούδας, επέκταση–βελτίωση Λιµένα Κολυµβαρίου, 

Επιχειρηµατικό Πάρκο Χανίων). 

γ)  Είκοσι (20) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 

ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα – βιοαέριο. 

δ) ∆ώδεκα (12) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

αποχετευτικά δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων. 

ε)  ∆εκατέσσερις (14) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

έργα αντιπληµµυρικά, οριοθέτησης – διευθέτησης ρεµάτων και 

γεωτρήσεων.  

στ) Πέντε (5) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΑΕΚΚ, Κοµποστοποίησης ΑΣΑ, 

Οχηµάτων). 

ζ) ∆εκατέσσερις (14) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

έργα σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

η) ∆εκατρείς (13) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για  

Ξενοδοχειακές Μονάδες. 



θ) ∆ύο (2) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 

οδοποιίας (επαρχιακής – δηµοτικής). 

ι) Μία (1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ΑΠΕ 

(ηλιοθερµικό). 

ια) Μία (1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατασκευή 

φράγµατος. 

ιβ) ∆ύο (2) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

εκµετάλλευση Λατοµείων. 

ιγ)  Οκτώ (8) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα 

άλλα έργα (οικοδοµικός συνεταιρισµός, ελαιουργεία, 

τυροκοµεία, πτηνοσφαγεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

ψυχαγωγικό πάρκο). 

 

Στην επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη: 

• ∆εκαοχτώ (18) Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ 

Περιφέρειας και ∆ήµων που αφορούσαν προµήθειες, τεχνική 

συνεργασία, υποστήριξη µελετών, πολιτισµική ανάπτυξη και 

ανασκαφικές δραστηριότητες. 

• ∆έκα (10) Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ Περιφέρειας 

και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων για την 

υλοποίηση ερευνητικών έργων. 

• Έντεκα (11) Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ 

Περιφέρειας και φορέων όπως Λιµενικά Ταµεία, ΤΟΕΒ, 

Θεραπευτήρια και το Περιφερειακό Ταµείο ανάπτυξης για 

υλοποιήσεις Υποδοµών, προµήθεια εξοπλισµών, µεταφορά 

τεχνογνωσίας και εκπόνηση µελετών. 

 

 



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

 

1) ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

α) Συµµετοχή στην διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ:  

i) για τη Μελέτη «Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων», 

ii) για τη Μελέτη «Νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής 

Αποβλήτων»   

iii) για το σχέδιο ΚΥΑ «προδιαγραφές προϊόντων µηχανικής 

– βιολογική επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών 

αποβλήτων».  

 

Εστάλησαν επιστολές προς το ΥΠΕΚΑ µε αναλυτική 

τεκµηρίωση για την άποψη της Περιφέρειας όσον αφορά 

στις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις και προτάσεις των 

Μελετών και της ΚΥΑ, αλλά και συγκεκριµένα στις 

απαιτήσεις και τις δεσµεύσεις σε σχέση µε τον ΠΕΣ∆ΑΚ. 

  

β) Συµβατότητα ΠΕΣ∆ΑΚ µε νέο ΕΣ∆Α. 

Η Περιφέρεια, µετά από σχετικό αίτηµά της, εξασφάλισε τη 

διαβεβαίωση του ΥΠΕΚΑ για τη συµβατότητα του ΠΕΣ∆ΑΚ 

(όσον αφορά στη ∆ιαχείριση των ΑΣΑ) µε τον υπό έγκριση 

νέο ΕΣ∆Α. Η διαβεβαίωση αυτή ήταν απαίτηση για την 

ένταξη των έργων του ΠΕΣ∆ΑΚ στο χρηµατοδοτικό 

πρόγραµµα του ΕΠΠΕΡΑΑ.      

 

γ) Παρακολούθηση της πορείας των Μελετών του ΠΕΣ∆ΑΚ 



 Υπήρξε συνεχής ενηµέρωση και παρακολούθηση των 

Μελετών των τριών Μονάδων ∆ιαχείρισης ΑΣΑ που 

προβλέπονται στον ΠΕΣ∆ΑΚ (Αναβάθµιση ΕΜΑΚ Χανίων, 

νέα Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ Αµαρίου, νέα Μονάδα 

Επεξεργασίας ΑΣΑ Σητείας, νέα µονάδα επεξεργασίας 

προδιαλεγµένου οργανικού Αρχανών Αστερουσίων και 

Ιεράπετρας). 

 

δ) Απαλλοτρίωση για την επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων. 

 Οργάνωση συσκέψεων µεταξύ Περιφέρειας, νοµικών 

συµβούλων και Αποκεντρωµένης, για τη διευθέτηση του 

θέµατος της κήρυξης απαλλοτρίωσης για το έργο 

«επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων». 

 

ε) ΧΥΤΑ Αµαρίου 

 Συνεχής επαφή και ενηµέρωση των πολιτών της περιοχής 

Αµαρίου για τις ενέργειες της Περιφέρειας όσον αφορά 

στην αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Αµαρίου και τη Μελέτη της 

νέας Μονάδας. ∆ιοργάνωση ηµερίδας για τα αποτελέσµατα 

της µελέτης που προέκυψε από την αντίστοιχη 

Προγραµµατική Σύµβαση «Έρευνα για πιθανή ρύπανση 

στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου, εκτίµηση επικινδυνότητας 

και πρόταση για µέτρα αποκατάστασης», στο Ρέθυµνο. 

 

στ) Επίσκεψη σε Μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ στην Ισπανία 

Μετάβαση στις πόλεις Βαρκελώνη και Σαραγόσα της 

Ισπανίας συνοδεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 



Περιφέρειας, του ΕΣ∆ΑΚ και της ΑΜΑΡΙ ΑΕ, και επίσκεψη σε 

Μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ τύπου Μηχανικής ∆ιαλογής και 

Αναερόβιας Χώνευσης, µε σκοπό την ενηµέρωση σε θέµατα 

τεχνογνωσίας και µεθοδολογία διαχείρισης, για την 

αντίστοιχη Μονάδα που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια για 

την περιοχή Αµαρίου. 

 

2) Χηµικά Συρίας 

α) Συνεργασία µε το γραφείο Περιφερειάρχη για τη σύνταξη 

επιστολών προς την κυβέρνηση, άλλες περιφέρειες εντός 

και εκτός Ελλάδας, ευρωβουλευτές και διεθνείς 

οργανισµούς, µε θέµα την ενηµέρωση και το συντονισµό 

δράσεων για την αποφυγή ατυχήµατος από την 

προγραµµατισµένη καταστροφή των χηµικών όπλων της 

Συρίας στη Μεσόγειο θάλασσα. 

β) Συγκρότηση οµάδας εργασίας από εξειδικευµένους 

επιστήµονες µε σκοπό την παρακολούθηση της πορείας και 

των δεδοµένων της επιχείρησης και την παράλληλη 

ενηµέρωση της Περιφέρειας µέσω του Περιφερειακού 

Συµβουλίου. 

γ) Σύναψη Προγραµµατικής σύµβασης µε το ΕΛΚΕΘΕ µε 

αντικείµενο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

 

3) Εφαρµογή νοµοθεσίας 



∆ιευκρινίσεις και καθορισµός ενεργειών και αρµοδιοτήτων  σε 

συνεργασία µε τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού της Περιφέρειας και τα αντίστοιχα Τµήµατα 

αυτής, για θέµατα «εξειδίκευσης διαδικασιών 

γνωµοδοτήσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 και Α2» 

σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 45τΒ/15-1-14).  

Ενηµερωτικό έγγραφο και προς τους ∆ήµους όλης της 

Περιφέρειας. 

 

4) Αέρια ρύπανση 

Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης µε θέµα «Καθορισµός 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 & 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. 

 
5) ∆ιαβουλεύσεις 



α) Συµµετοχή στην διαβούλευση επί του κειµένου του 

«Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 2014-

2020». 

β) ΣΜΠΕ: 

 Προετοιµασία και παρακολούθηση των εισηγήσεων προς 

την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις ΣΜΠΕ των έργων: 

β1) ΣΜΠΕ ΠΕΠ Κρήτης 

β2) ΣΜΠΕ ΣΠΕΜ 

β3) ΣΜΠΕ ΥΜΠΕΡΡΑΑ 

β4) ΣΜΠΕ ΕΠΑΝΕΚ 

β5) ΣΜΠΕ ΕΠΑΑ 

β6) ΣΜΠΕ MED 

β7) ΣΜΠΕ Balkan-Mediterranean 

β8) ΣΜΠΕ Ανδριατική - Ιόνιο 

γ) Επιστολή προς την κυβέρνηση και άλλους φορείς για την 

απαίτηση τροποποίησης του Στρατηγικού Πλαισίου 

Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), µε σκοπό να 

συµπεριλάβει τον εκσυγχρονισµό του ΒΟΑΚ στο σύνολό 

του. 

6) Αυτοψίες 

α) Αυτοψία στην περιοχή της Μονής Τοπλού στη Σητεία, µε 

στόχο την αναλυτική ενηµέρωση γύρω από τη Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 

επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ». 

β) Αυτοψία στην περιοχή του Καλού Χωριού στη ∆ήµο Αγ. 

Νικολάου, µε στόχο την αναλυτική ενηµέρωση γύρω από τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ «Τµήµα του 



ΒΟΑΚ: ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΕΦΥΡA ΦΡΟΥΖΗ» στην Π.Ε 

Λασιθίου. 

γ) Αυτοψία στο χώρο πρόβλεψης εγκατάστασης του έργου 

«Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων στον οικισµό της 

Παλιόχωρας». 

δ) Αυτοψία στο χώρο πρόβλεψης εγκατάστασης της 

σχεδιαζόµενης επένδυσης «Λατοµική Περιοχής 

Κατσιδωνίου». 

 

7) Συµµετοχή σε ηµερίδες 

α) Οργάνωση και χαιρετισµός στην ηµερίδα µε θέµα «Νέες 

τεχνολογίες δορυφορικών συστηµάτων, για την διαχείριση 

των υδατικών πόρων και την παρακολούθηση των 

αρδευόµενων εκτάσεων». 

β) Συµµετοχή στην ηµερίδα που διεξήχθει στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «COASTGAP–MED» πολιτικές 

παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρµογής στην Μεσόγειο. 

γ) Συµµετοχή και χαιρετισµός στην ηµερίδα που οργάνωσε η 

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος. 

δ) Συµµετοχή και χαιρετισµός στην ηµερίδα µε θέµα τη 

διαχείριση υδάτων, που οργανώθηκε στα πλαίσια της 

∆ιασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ Κύπρου και Κρήτης. 

 

Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού (ΕΣ5.3) 
 

1) Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο των 

παρατηρήσεων στις οποίες κατέληξε το Περιφερειακό 



Συµβούλιο επί του Σχεδίου της ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Τουρισµού κατά τη φάση της διαβούλευσής του, καθώς και 

σε αντιστοιχία την ενσωµάτωσή τους ή όχι από την τελικά 

εγκεκριµένη ΚΥΑ του σχεδίου. 

 
2) ∆ιοργάνωση ενηµέρωσης των κοινωνικών φορέων, των 

υπηρεσιών και των πολιτών της Κρήτης για το Β’ Στάδιο του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, στα Χανιά 

από την επικεφαλή των µελετητών κα Κλουτσινιώτη 

Ουρανία. 

 
3) Ανάρτηση των χαρτών που συνοδεύουν τα ΦΕΚ των 

εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-

ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης στο site της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
4) Παρουσίαση σε ηµερίδα του Εµποροβιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Λασιθίου, των αλλαγών της νέας εγκεκριµένης 

ΚΥΑ για το ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού. 

 
5) Παρουσίαση σε εσπερίδα του ∆ήµου Ιεράπετρας των 

συµπερασµάτων του Α’ Σταδίου του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. 

 
6) Παρουσίαση στο διοικητικό συµβούλιο του 

Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Χανίων των αλλαγών 



του Α’ Σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 

7) Συµµετοχή στην διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου για την 

«Οριοθέτηση, ∆ιαχείριση και Προστασία Αιγιαλού και 

Παραλίας» του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε 

τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 

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

1) Επιστολή προς τον Α∆ΜΗΕ µε θέµα την ενηµέρωση της 

Περιφέρειας για τη ∆ιασύνδεση της Κρήτης µε το 

Ηπειρωτικό Σύστηµα. 

2) Προσφυγή της Περιφέρειας Κρήτης στο Σ.τ.Ε κατά της 

Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΚΑ για 

το έργο «Ηλιοθερµικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας στην περιοχή Φουρνιά Σητείας». 

3) Αυτοψία στο χώρο δηµιουργίας του Ηλιοθερµικού Σταθµού 

στα Φουρνιά Σητείας και στην περιοχή εγκατάστασης του 

Ηλιοθερµικού Σταθµού στο Χώνος Σητείας.  

4) ∆ιοργάνωση ενηµέρωσης των κοινωνικών φορέων, των 

υπηρεσιών και των πολιτών της Κρήτης για τη Μελέτη του 

Πολυτεχνείου Κρήτης «Έρευνα χωροθέτησης για τη 

βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων Φ/Β και 



Ηλιοθερµικών ισχύος στη Περιφέρεια Κρήτης», στο 

Ηράκλειο. 

5) Συµµετοχή στο Forum «Ο νέος ενεργειακός σχεδιασµός, 

αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών, σύγχρονες 

τεχνολογίες, επενδύσεις στα δίκτυα µεταφοράς, έργα κοινού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χρηµατοδότηση, φυσικό αέριο, 

το µέλλον των ΑΠΕ» 

 


