
Δράσεις 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. 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 Σεπτέμβριο 2014 έως Μάρτιο 2017 (άρθρο 146 του Ν. 

3852/2010), στην οποία το Π.Σ. μεταβίβασε τις αρμοδιότητες: 

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 του. 

 

Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, όλοι 

περιφερειακοί σύμβουλοι, αναλογικά με την δύναμη των περιφερειακών 

παρατάξεων. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίστηκε με απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι δώδεκα (12). Πρόεδρος της 

Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. 

Καλογερής Νίκος με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

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. Δεικτάκης Ιωάννης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010. 

 

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 2016 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  

Σε αυτές και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει η Επιτροπή εξετάστηκαν 

συνολικά: 

i) 2 Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 

ii) 101 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες 

iii) 42 Προγραμματικές Συμβάσεις, 

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

σύναψης για τις (iii). 

 

Πιο αναλυτικά στην Επιτροπή συζητήθηκαν: 

1) Δύο (2) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):  

 ΣΜΠΕ για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Παλιανής,  

 ΣΜΠΕ για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. 

2) Είκοσι εφτά (27) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 

οδοποιίας σημαντικών υποδομών (Παράκαµψη Χανίων - κόµβος 

σύνδεσης λιμένα Σούδας και αεροδρομίου, Οδικός άξονας Αγ. Βαρβάρα – 

Αγ. ∆έκα – Βιάνος –Ιεράπετρα – Παχειά Άµµος, Νότιος οδικός άξονας 

κατά τµήµατα από Πιλαλήµατα έως Σητεία, ΒΟΑΚ: Ανισόπεδος Κόµβος 

Ανώπολης του οδικού τµήµατος Τοµπρούκ – Γούρνες, Νότιος Οδικός 

Άξονας Κρήτης: Τµήµα Σπήλι – Ακούµια, μελέτη αναβάθμισης του 

Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα Βρύσες – Ατσιπόπουλο, βελτίωση οδικής ασφάλειας 

στο υφιστάμενο τμήμα Γεωργιούπολη Δημου Αποκορώνου – Πετρές. 

Γνωμοδοτήσεις υπήρξαν και για άλλα οδικά τμήματα, επαρχιακής και 

δημοτικής κατάταξης σε διάφορα σημεία της Περιφέρειας. 

3) Δεκαεννέα (19) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα σταθμών 

βάσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και τηλεπικοινωνιών. 

4) Δεκαεννέα (19) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα άλλα 

έργα (οικοδομικός συνεταιρισμός, ελαιουργεία, τυροκομεία, 

πτηνοσφαγεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). 



5) Δεκαέξι (16) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές 

Μονάδες και τουριστικά καταλύματα. 

6) Έντεκα (11) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΑΕΚΚ, ΧΥΤΥ, Κομποστοποίησης ΑΣΑ, Οχημάτων). 

7) Έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα αντιπλημμυρικά, 

οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων και αρδευτικών – υδρευτικών 

γεωτρήσεων. 

8) Τρείς (3) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά δίκτυα 

και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 

 

Στην επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη: 

 Δεκαοχτώ (28) Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και 

Δήμων που αφορούσαν προμήθειες, τεχνική συνεργασία, υποστήριξη 

μελετών, πολιτισμική ανάπτυξη και ανασκαφικές δραστηριότητες. 

 Δέκα (10) Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων για την υλοποίηση 

ερευνητικών έργων. 

 Τεσσάρων (4) 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) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 

α) Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

 Συνεχείς προσπάθειες διαπραγμάτευσης με αλληλογραφία και 

συναντήσεις, με Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και Δ/ντες του 

ΥΠΕΣΔΑ και ΥΠΕΚΑ, με στόχο να εξαιρεθεί η Κρήτη από τις διαδικασίες 

του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και να 

προχωρήσουν τα έργα της όπως προέβλεπε ο εγκ. Σχεδιασμός του 2013. 



 Συνέχιση της προσπάθειας διαπραγμάτευσης για ευνοϊκότερη διαχείριση 

της Κρήτης και μετά την επίσημη εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

για αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑΚ, με βάση τη διαδικασία που επέβαλε ο 

νέος ΕΣΔΑ. (Της προσπάθειας ηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. 

Αρναουτάκης, ενώ συμμετείχε ενεργά και η αείμνηστη 

Αντιπεριφερειάρχης Βιργινία Μανασάκη 

 

 Ενέργειες εξασφάλισης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, νέας διαπιστωτικής Πράξης, προκειμένου η Περιφέρεια 

να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναθεώρηση του 

ΠΕΣΔΑΚ. 

 

 Οργάνωση και προετοιμασία με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας για 

να τρέξει η διαδικασία της αναθεώρησης στο συντομότερο χρονικό 

διάστημα και να βρεθεί η Περιφέρεια Κρήτης πάλι πρώτη στη σειρά, για 

τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το Εθνικό Τομεακό του ΥΜΕΠΕΡΑ 

για τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.Συναντήσεις με την ΠΕΔ Κρήτης 

και αλληλογραφία με όλους τους Δημάρχους της Κρήτης, ώστε να 

ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους ως προς τον νέο ΕΣΔΑ και να 

συντονιστούν στην προσπάθεια της Περιφέρειας να τρέξει γρήγορα όλες 

τις διαδικασίες για την αναθεώρηση. 

 

 Ανάληψη εκ μέρους της ΠΚ της υποχρέωσης, μετά από εξουσιοδότηση 

17 Δήμων με αποφάσεις Δ.Σ., για τη σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων 

Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων τους. 

Ακολούθησαν εσπευσμένες ενέργειες για τη συλλογή των απαραίτητων 

στοιχείων για την επικαιροποίηση της Μελέτης του ΠΕΣΔΑΚ (ζυγολόγια, 

εξοπλισμός καθαριότητας, απασχολούμενο προσωπικό, οικονομικά 

στοιχεία κλπ), από Δήμους και ΦΟΔΣΑ. 

Κάλεσμα και συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, για να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για το μοντέλο τοπικής διαχείρισης που 

θεωρούσαν κατάλληλο για την περιοχή τους. 

Ανάληψη, εκτέλεση και συντονισμό όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, 

για την πραγματοποίηση διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, για τη 



σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης 17 Δήμων, του νέου ΠΕΣΔΑΚ 

καθώς και της νέας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑΚ (έξι διαγωνισμοί για 19 Μελέτες). 

Νομική υποστήριξη της Περιφέρειας, με θετική έκβαση, σε παραπομπή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Επιτροπή του Άρθρου 18, μετά από 

έλεγχο νομιμότητας Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚ, με 

θέμα, τη δυνατότητα εκπόνησης των ΤΣΔΑ των Δήμων από την 

Περιφέρεια, σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ. 

Επίβλεψη της σύνταξης των ΤΣΔΑ, του ΠΕΣΔΑΚ και της ΣΜΠΕ του 

ΠΕΣΔΑΚ, για τη διασφάλιση της ορθότητας και της συμβατότητάς τους, 

στη βάση των προδιαγραφών του νέου ΕΣΔΑ. 

Συντονισμός των υπηρεσιών των Δήμων, για την ολοκλήρωση της 

έγκρισης των ΤΣΔΑ από τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Αξιολόγηση των ΤΣΔΑ των υπόλοιπων 7 Δήμων που επέλεξαν να 

ακολουθήσουν τη διαδικασία ξεχωριστά. 

Συνεργασία με τον ανάδοχο Μελετητή της Περιφέρειας, κατά την 

αξιολόγηση και επεξεργασία όλων των ΤΣΔΑ, ώστε να ενσωματωθούν 

εναρμονισμένα στη Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ 2013, με τις σχετικές 

προσαρμογές και επικαιροποιήσεις. 

Οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων των αναδόχων, με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες και υποβολή τους προς τις αρμόδιες αρχές 

(ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣΔΑ) για τις σχετικές εγκρίσεις. 

Ακολούθησε διαβούλευση της Μελέτης του ΠΕΣΔΑΚ καθώς και της 

αντίστοιχης ΣΜΠΕ με όλους του εμπλεκόμενους φορείς που προβλέπουν 

οι διατάξεις της νομοθεσίας και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

ενημέρωσης και παρουσίασης της μελέτης του ΠΕΣΔΑΚ σε 

ενδιαφερόμενους φορείς (ΤΕΕ, ΦΟΔΣΑ, Δήμους, κλπ). 

Αφού λάβαμε τις θετικές γνωμοδοτήσεις των Υπουργείων και των 

αρμόδιων φορέων, ακολούθησε η προβλεπόμενη από την νομοθεσία 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της ΠΚ με 

μοναδικό θέμα τον ΠΕΣΔΑΚ, και η σύνταξη σχετικής εισήγησης. 

Σύνταξη οικονομοτεχνικού τεύχους για τον «Εξορθολογισμό κόστους και 

προτεραιοποίηση των δράσεων του ΠΕΣΔΑΚ», σύμφωνα με τις 



υποδείξεις του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣΔΑ, 

για τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες έργων και δράσεων των ΠΕΣΔΑ. 

Εισήγηση και παρουσίαση για τον ΠΕΣΔΑΚ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου, με θέμα συζήτησης, εκτός άλλων, την 

έγκριση του ΠΕΣΔΑΚ.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις 

αποφάσισε θετικά για την έγκριση της ενσωμάτωσης των Τοπικών 

Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της Περιφέρειας, 

στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης 

(ΠΕΣΔΑΚ). 

Η Απόφαση συνοδεύτηκε από τη νέα έκδοση της Μελέτης του ΠΕΣΔΑΚ, 

συμπληρωμένη με τα σχετικά στοιχεία βάσει των παρατηρήσεων της 

γνωμοδότησης του ΥΠΕΝ. 

Διαβίβαση της τελικής θετικής Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

στο ΥΠΕΝ, για την έκδοση ΚΥΑ και δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

 

β) Ενέργειες για την προώθηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑΚ 

  

Υποστήριξη των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ κατά την υποβολή των μελετών 

των έργων τους προς έγκριση χρηματοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑ, είτε με 

υποστηρικτικές επιστολές, είτε με απευθείας συζητήσεις και συναντήσεις 

με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, σε μια Πανελλήνια άκρως 

ανταγωνιστική διαδικασία. 

Επίσπευση διαδικασιών (εισηγήσεις, συνεδριάσεις Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, έκδοση Αποφάσεων Ε.Π.) όλων των έργων του ΠΕΣΔΑΚ 

κατά τη φάση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειμένου να 

υποβληθούν έγκαιρα στο ΥΜΕΠΕΡΑ. 

 

2) Βιοποικιλότητα 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης με τις 

προτεραιότητες προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της 

φυσικής κληρονομιάς, ενόψει και της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014 

- 2020, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2015. Συσκέψεις και διαβουλεύσεις 



με υπηρεσιακά στελέχη και αρμόδιους επιστημονικούς Φορείς για την 

προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της 

Κρήτης, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

3) Κλιματική Αλλαγή 

Δημιουργία Ομάδας εργασίας με υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για τον συντονισμό των 

ενεργειών εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). 

Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διαμόρφωση ενός 

συμβατικού πλαισίου ανάπτυξης του Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και Ημερίδων του Υπουργείου. 

Συμμετοχή στη διαβούλευση για τις προδιαγραφές των Μελετών ΠεΣΠΚΑ 

και προτάσεις απλοποίησης της μεθοδολογίας. 

 

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 αυτές για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης από την αιθαλομίχλη ή τη σκόνη από την έρημο Σαχάρα. 

Καθημερινή συνεχής παρακολούθηση on line των καταγραφών των 

μηχανημάτων και ενημέρωση των ΜΜΕ και του πληθυσμού στην 

περίπτωση υπερβάσεων. 

β) Σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο, στα πλαίσια της απαίτησης 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50. Επεξεργασία πρότασης προς 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ, με επιστημονική και τεχνοοικονομική 

τεκμηρίωση για την προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού, αναλώσιμων και εξασφάλισης μόνιμης παροχής υπηρεσίας 

από τα εξειδικευμένα Τμήματα των Ιδρυμάτων. 



5) Καταδυτικά Πάρκα 

 Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την ανάθεση 

παροχής υπηρεσιών κατάρτισης Στρατηγικού σχεδιασμού (Μasterplan) 

για τη δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων στην Κρήτη.  

 Παρακολούθηση και παραλαβή των δύο φάσεων των παραδοτέων του 

αναδόχου. 

 Παρουσίαση Μελέτης Εφαρμογής σε ενδιαφερόμενους Δήμους και 

Φορείς. 

 

6) Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 

 Έγγραφη παρέμβαση για την ενίσχυση της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων στο νησί λόγω του άφθονου ενάλιου πολιτιστικού 

πλούτου και της έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Ζητήθηκε η 

αναβάθμιση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, στο πλαίσιο 

του νέου οργανογράμματος που επρόκειτο να κατατεθεί στο Υπουργείο, 

ώστε να λειτουργεί αντίστοιχα με τις υπόλοιπες αρχαιολογικές εφορείες 

της Κρήτης και να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες της. 

 

7) GIS Περιφέρειας Κρήτης 

Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο 

Κρήτης για το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)». Σκοπός η βελτιστοποίηση 

χρήσης πόρων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης και η αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που θα προσφέρει το ενοποιημένο γεωγραφικό 

πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης. Περιλαμβάνει την: 

α) εισαγωγή χρηστικής πληροφορίας σε περιβάλλον γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος,  

β) ανάπτυξη εργαλείων που θα υποβοηθούν το υπηρεσιακό έργο των 

στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης, και, 

γ) ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών που θα εξυπηρετούν τον πολίτη 

παρέχοντάς του την απαραίτητη πληροφόρηση για θέματα που άπτονται της 

διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας. 



Συναντήσεις και συντονισμός ενεργειών με αρμόδια στελέχη του Πολυτεχνείου 

και της Δ/νσης Περιβάλλοντος έως ότου καθοριστεί το αντικείμενο και 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύναψης. 

 

8) ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης 

Συνάντηση με την ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρ. 

Κλαμπατσέα στις 20 Ιανουαρίου 2016. Βασικότερο θέμα αποτέλεσε η πορεία 

του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Άλλα σημαντικά ζητήματα της 

συνάντησης αποτέλεσαν η πρόοδος σημαντικών νομοθετικών εκκρεμοτήτων 

σε χωροταξικά ζητήματα οι προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά τους 

οικοδομικούς συνεταιρισμούς καθώς και τα χωροταξικά εργαλεία που έχουν 

θεσμοθετηθεί με το Ν. 4269 και το Ν. 4296, όπως είναι τα Ειδικά Χωρικά 

Σχέδια και η χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων. 

Αποστολή συμπληρωματικών παρατηρήσεων τον Μάρτιο του 2016 στην 

Γενική Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής για το πρόγραμμα δράσης και το ζήτημα της ανάπτυξης 

των ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στην Β1 φάση του ΠΠΧΣΑΑ που μας 

απασχόλησε το 2015 για την συμπλήρωση του κειμένου της Υπουργικής 

Απόφασης. 

Τον Οκτώβριο του 2016 στάλθηκε έγγραφο ζητώντας να προχωρήσει τάχιστα 

η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Έγινε 

προσπάθεια να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ζητήματος και ζητήθηκε η άμεση 

θεσμοθέτησή του σχεδίου χωρίς περεταίρω αλλαγές και τροποποιήσεις, 

καθώς αυτό συγκέντρωσε και ενσωμάτωσε σε μία ολοκληρωμένη πρόταση τις 

απόψεις όλων των φορέων της Κρήτης για την ισόρροπη ανάπτυξή της τα 

επόμενα χρόνια. 

 

9) Τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ 

Αλληλογραφία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να μπορέσει να δοθεί 

στους δήμους η δυνατότητα για την τροποποίηση εγκεκριμένων ΣΧΟΟΑΠ. Τα 

σχέδια αυτά μετέβαλλαν χρήσεις γης δήμων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 

πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αδειοδοτηθεί νόμιμα κατά το παρελθόν, 

τώρα η χρήση τους να μην προβλέπεται και να έχουν τη δυνατότητα να 



λειτουργούν μόνο για ένα μεταβατικό διάστημα από τη θεσμοθέτηση του 

ΣΧΟΟΑΠ. 

 

10) Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων 

Παρέμβαση με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στο Σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος (κείμενα και χάρτες) που αναρτήθηκε τον Ιούλιο του 

2016 από το ΥΠΕΝ για το «Χαρακτηρισμό της Περιοχής Λευκών Ορέων και 

της Παράκτιας Ζώνης ως Εθνικό Πάρκο». Υποστήριξη της αναγκαιότητας 

προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού 

Λευκών Ορέων. Συγκεκριμένη πρόταση να οριστούν χρήσεις γης εντός του 

Εθνικού Δρυμού, σύμφωνα και με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που έχει 

ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο. 

 

11) Αυτοψίες – Συναντήσεις 

a. Αυτοψία στην περιοχή που σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο «Παράκαμψη 

Χανίων, κόμβος σύνδεσης με λιμάνι Σούδας και αεροδρόμιο, τμήμα: 

Εθνική οδός με αρ. 90 (Β.Ο.Α.Κ.), έως διασταύρωση με Εθνική Οδό με 

αρ. 94 Χανιά-Αεροδρόμιο» στην Π.Ε. Χανίων. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 με επίσκεψη – αυτοψία, στην 

περιοχή του σχεδιαζόμενου έργου, συνοδεία υπηρεσιακών παραγόντων 

και εκπροσώπων του Δήμου Χανίων. 

b. Αυτοψία στην περιοχή που σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο «Αναβάθμιση του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), τμήμα: Βρύσες - 

Ατσιπόπουλο» στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016 με επίσκεψη – αυτοψία, στην 

περιοχή του σχεδιαζόμενου έργου, συνοδεία υπηρεσιακών παραγόντων 

και εκπροσώπων του Δήμου Αποκόρωνα και Ρεθύμνου. 

 

12) Παρουσιάσεις – Ημερίδες – Συμμετοχές 

a. Παρουσίαση Α’ Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κεραμειών. 

b. Παρουσίαση του ΠΕΣΔΑΚ στην ΠΕΔ, στο ΤΕΕ – ΤΑΚ, στα Γιάννενα στο 

Συνέδριο των ΦΟΔΣΑ. 



c. Χαιρετισμός στην συζήτηση με θέμα την «Τοπική ανάπτυξη και το 

επάγγελμα του μηχανικού» που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 

από το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης. 

d. Χαιρετισμός – Ομιλία στην Ημερίδα του ΕΟΑΝ στο Ηράκλειο και Χανιά για 

την εκπαίδευση των Δήμων της Κρήτης στην Ανακύκλωση. 

e. Χαιρετισμός και παρουσίαση στην Ημερίδα του ΕΣΔΑΚ για το Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Food for Feed.  

f. Συσκέψεις στην Περιφέρεια και το Δήμο Ρεθύμνου για το θέμα του ΧΥΤΑ 

Αμαρίου. 

g. Χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο ORBIT 2016, Κυκλική Οικονομία και 

Οργανικά Απόβλητα.  

h. Χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο στα Χανιά «Διαχείριση Επικίνδυνων και 

Βιομηχανικών Αποβλήτων». 

i. Χαιρετισμός στην Ημερίδα του ΕΟΧ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Smart 

Water”. 

j. Συμμετοχή στο Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία στο Ηράκλειο – Ομιλία 

– συνεργασία με Αν. Υπουργό Σ. Φάμελο. 

k. Συμμετοχή στην Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή στο ΥΠΕΝ. 

l. Συμμετοχή στην Ημερίδα για την Ηλιοθερμία, στα Χανιά. 

m. Συμμετοχή στην Ημερίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα για 

Ενέργεια – Περιβάλλον. 

n. Συμμετοχή στην Ημερίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου στη Αθήνα για την 

Κυκλική Οικονομία. 

o. Συμμετοχή σε προτάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων Interreg Europe. 


