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Χαιρετισµός Περιφερειάρχη  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Φίλες και φίλοι, 

Για όλους εµάς στην Περιφέρεια Κρήτης η πορεία το 2016, συνεχίστηκε 

πάνω στην ισχυρή βούλησή µας, αφενός να εντείνουµε την προσπάθειά 

µας για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου µας και αφετέρου να 

ξεπεράσουµε τις διαρθρωτικές δυσχέρειες που εµποδίζουν την 

πραγµατοποίηση των στόχων µας. 

Μέσα σε µια συγκυρία δύσκολη για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, µε 

τις περιορισµένες θεσµικές παρεµβάσεις και τα οικονοµικά δεδοµένα σε 

εθνικό επίπεδο παγιωµένα, στην Περιφέρεια Κρήτης αντιµετωπίσαµε µια 

µεγάλη πρόκληση.  

Μια πρόκληση που µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε το έργο που ήδη 

υλοποιούµε τα τελευταία χρόνια στο νησί. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί 

προσωπική µου επιλογή να µην παραµένουµε προσκολληµένοι στα 

εµπόδια και τις δυσκολίες.  

Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, είµαστε υποχρεωµένοι να 

αξιοποιήσουµε δηµιουργικά και να πολλαπλασιάσουµε τα διαθέσιµα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία, να αναδείξουµε τις µεγάλες δυνατότητες του 

στελεχιακού δυναµικού των υπηρεσιών µας και µε βάση αυτές να 

σχεδιάσουµε το αύριο. 

Ένα αύριο που θα περικλείει στον πυρήνα του µια µεγάλη ευκαιρία. Την 

κατοχύρωση της θέσης της Κρήτης, ως µια από τις πρωτοπόρες 

Περιφέρειες στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
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χώρο. Αυτό είναι το δικό µας όραµα. Αυτό επιτάσσει σε όλους µας, ο 

φυσικός πλούτος του νησιού µας, η µοναδική µας πολιτιστική 

κληρονοµία, αυτό µας καλεί να πράξουµε η κοινωνία της Κρήτης, την 

οποία συνεχίζουµε να υπηρετούµε µε συνέπεια, σεβασµό και 

κατανόηση. 

Φίλες και φίλοι, 

Ο δηµόσιος απολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2016, δεν 

αποτελεί µια ακόµη τυπική διαδικασία που είµαστε υποχρεωµένοι να 

εφαρµόσουµε, όπως προβλέπει το αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας 

των Περιφερειών.  

 

Ο δικός µας απολογισµός, είναι αποτέλεσµα επίµονης δουλειάς, του 

συνόλου των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, του συνόλου της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και βέβαια του συνόλου των στελεχών και 

εργαζοµένων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία και 

ευχαριστούµε δηµόσια, για τον επαγγελµατισµό και τη συνέπεια που 

επιδεικνύουν στην καθηµερινή τους επαφή µε τον πολίτη. 

Τη χρονιά που πέρασε, δώσαµε µεγάλες µάχες για να πετύχουµε και να 

αντιµετωπίσουµε προβλήµατα µεγάλα, στους περισσότερους τοµείς της 

καθηµερινότητάς µας.  

Ανταποκριθήκαµε στις µείζονες κοινωνικές ανάγκες, βελτιώσαµε 

περισσότερο τη λειτουργία των υπηρεσιών µας, εξοικονοµήσαµε 

πόρους µειώνοντας τα λειτουργικά µας έξοδα, αξιοποιήσαµε τα 

διαθέσιµα κονδύλια, αλλά και διεκδικήσαµε αποφασιστικά πρόσθετες 

χρηµατοδοτήσεις, προκειµένου να θέσουµε την Κρήτη, ξανά σε τροχιά 

ανάκαµψης. 
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Στον απολογισµό, µε βάση τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, 

περικλείουµε ένα χρόνο επίπονης δουλειάς µε ποσοτικοποιηµένα τα 

αποτελέσµατα µιας µεγάλης και δύσκολης προσπάθειας όλων. Μιας 

προσπάθειας που στηρίχθηκε στην άψογη συνεργασία µε τις 

Παρατάξεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, οι οποίες  αποτελούν για 

εµάς, τους βασικούς µοχλούς για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του 

περιφερειακού αντιπροσωπευτικού συστήµατος, καθώς εκπροσωπούν 

άµεσα τους πολίτες του τόπου.  

Φίλες και φίλοι,  

Στις επιµέρους ενότητες παρατίθεται αναλυτική καταγραφή των 

πολιτικών που εφαρµόσαµε, των έργων που σχεδιάσαµε και 

υλοποιήσαµε στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της 

εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής,  της 

επιχειρηµατικότητας, στον πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό, στον 

πολιτισµό και τον αθλητισµό στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την 

καινοτοµία. 

Ο απολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2016 «είναι πολλών 

ανθρώπων έργα», καθώς προέκυψε µέσα από νέα αντίληψη για τη 

διαχείριση των δηµοσίων πραγµάτων. Μια αντίληψη που φέρνει τον 

πολίτη µπροστά, που τον κάνει συµµέτοχο. 

Για τη χρονιά που διανύουµε οι στόχοι µας έχουν τεθεί ακόµα πιο ψηλά. 

Μέσα στο 2017 θα επιδιώξουµε τη δροµολόγηση καθοριστικών 

εξελίξεων για τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Είµαστε έτοιµοι 

να χρηµατοδοτήσουµε έργα υποδοµής σε όλη την Κρήτη, να 

βελτιώσουµε υφιστάµενες υποδοµές και σίγουρα να συνεχίσουµε τη 

στενή συνεργασία µε όλους τους ∆ήµους του νησιού, µε τα Ακαδηµαϊκά 

και Ερευνητικά Ιδρύµατα, τα Επιµελητήρια και τις επαγγελµατικές 
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ενώσεις, για να αντιµετωπίσουµε από κοινού τις προκλήσεις των 

ηµερών, τις δοκιµές και τις δοκιµασίες. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε ένα σχέδιο 

τοπικό, µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Ένα σχέδιο που βασίζεται στα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νησιού µας. Σε όλα εκείνα που κάνουν 

την Κρήτη µας ιδιαίτερη. Τον φυσικό µας πλούτο, τα µοναδικά µας 

προϊόντα, το ανθρώπινο δυναµικό µας. Κυρίως, όµως, στις αρχές και τις 

αξίες των Κρητικών.  

Παραµένουµε στρατευµένοι στο µεγάλο αγώνα για την Κρήτη που ζούµε 

και αγαπούµε. Η χρονιά που πέρασε ήταν παραγωγική και δηµιουργική. 

Η χρονιά που διανύουµε µας σηµάδεψε µε µεγάλες απουσίες, µε µια 

µεγάλη απώλεια. Είµαστε όµως υποχρεωµένοι να πετύχουµε και θα το 

καταφέρουµε για το καλό της Κρήτης. 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 

Περιφερειάρχης Κρήτης 
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Πρώτο Μέρος 
Απολογισµός Προγράµµατος ∆ράσης 

 

Άξονας 1. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

∆ράσεις για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών πιέσεων. 

 

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 
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κ. ∆εικτάκης 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) ∆ύο (2) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):  

• ΣΜΠΕ για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Παλιανής,  

• ΣΜΠΕ για το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 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 ∆ηµου Αποκορώνου – Πετρές. 

Γνωµοδοτήσεις υπήρξαν και για άλλα οδικά τµήµατα, επαρχιακής και δηµοτικής 

κατάταξης σε διάφορα σηµεία της Περιφέρειας. 
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3) ∆εκαεννέα (19) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα σταθµών 

βάσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και τηλεπικοινωνιών. 

4) ∆εκαεννέα (19) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα άλλα έργα 

(οικοδοµικός συνεταιρισµός, ελαιουργεία, τυροκοµεία, πτηνοσφαγεία, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, κλπ). 

5) ∆εκαέξι (16) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές 

Μονάδες και τουριστικά καταλύµατα. 

6) Έντεκα (11) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ∆ιαχείρισης 

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: 

• ∆εκαοχτώ (28) 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. 

• 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. ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 

α) Αναθεώρηση ΠΕΣ∆Α Κρήτης 
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• Συνεχείς προσπάθειες διαπραγµάτευσης µε αλληλογραφία και συναντήσεις, µε 

Υπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς και ∆/ντες του ΥΠΕΣ∆Α και ΥΠΕΚΑ, µε στόχο 

να εξαιρεθεί η Κρήτη από τις διαδικασίες του νέου Εθνικού Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης 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 ΠΕΣ∆ΑΚ, µε βάση τη διαδικασία που επέβαλε ο νέος ΕΣ∆Α.  

 

• Ενέργειες εξασφάλισης από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Κρήτης, νέας διαπιστωτικής Πράξης, προκειµένου η Περιφέρεια να 

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναθεώρηση του ΠΕΣ∆ΑΚ. 

 

• 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 ΠΕ∆ Κρήτης και αλληλογραφία µε 

όλους τους ∆ηµάρχους της Κρήτης, ώστε να ενηµερωθούν για τις υποχρεώσεις 

τους ως προς τον νέο ΕΣ∆Α 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 

∆ήµων µε αποφάσεις ∆.Σ., για τη σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων τους. Ακολούθησαν εσπευσµένες ενέργειες για τη 

συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την επικαιροποίηση της Μελέτης του 

ΠΕΣ∆ΑΚ (ζυγολόγια, εξοπλισµός καθαριότητας, απασχολούµενο προσωπικό, 

οικονοµικά στοιχεία κλπ), από ∆ήµους και ΦΟ∆ΣΑ. 

Κάλεσµα και συντονισµό των Τεχνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων, 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 
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Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης 17 ∆ήµων, του νέου ΠΕΣ∆ΑΚ καθώς και της νέας 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣ∆ΑΚ (έξι 

διαγωνισµοί για 19 Μελέτες). 

Νοµική υποστήριξη της Περιφέρειας, µε θετική έκβαση, σε παραποµπή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Επιτροπή του Άρθρου 18, µετά από έλεγχο 

νοµιµότητας Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚ, µε θέµα, τη 

δυνατότητα εκπόνησης των ΤΣ∆Α των ∆ήµων από την Περιφέρεια, σύµφωνα µε 

τον νέο ΕΣ∆Α. 

Επίβλεψη της σύνταξης των ΤΣ∆Α, του ΠΕΣ∆ΑΚ και της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆ΑΚ, 

για τη διασφάλιση της ορθότητας και της συµβατότητάς τους, στη βάση των 

προδιαγραφών του νέου ΕΣ∆Α. 

Συντονισµός των υπηρεσιών των ∆ήµων, για την ολοκλήρωση της έγκρισης των 

ΤΣ∆Α από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. 

Αξιολόγηση των ΤΣ∆Α των υπόλοιπων 7 ∆ήµων που επέλεξαν να 

ακολουθήσουν τη διαδικασία ξεχωριστά. 

Συνεργασία µε τον ανάδοχο Μελετητή της Περιφέρειας, κατά την αξιολόγηση και 

επεξεργασία όλων των ΤΣ∆Α, ώστε να ενσωµατωθούν εναρµονισµένα στη 

Μελέτη του ΠΕΣ∆ΑΚ 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, ΥΠΕΣ∆Α) για τις σχετικές εγκρίσεις. 

Ακολούθησε διαβούλευση της Μελέτης του ΠΕΣ∆ΑΚ 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 ΠΕΣ∆ΑΚ σε ενδιαφερόµενους φορείς (ΤΕΕ, 

ΦΟ∆ΣΑ, ∆ήµους, κλπ). 

Αφού λάβαµε τις θετικές γνωµοδοτήσεις των Υπουργείων και των αρµόδιων 

φορέων, ακολούθησε η προβλεπόµενη από την νοµοθεσία συνεδρίαση της 

Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της ΠΚ µε µοναδικό θέµα τον 

ΠΕΣ∆ΑΚ, και η σύνταξη σχετικής εισήγησης. 

Σύνταξη οικονοµοτεχνικού τεύχους για τον «Εξορθολογισµό κόστους και 

προτεραιοποίηση των δράσεων του ΠΕΣ∆ΑΚ», σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

Γ.Γ. Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ∆Α, για τις χρηµατοδοτικές 

προτεραιότητες έργων και δράσεων των ΠΕΣ∆Α. 
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Εισήγηση και παρουσίαση για τον ΠΕΣ∆ΑΚ, στο Περιφερειακό Συµβούλιο στη 

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

ΠΕΣ∆ΑΚ.  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις 

αποφάσισε θετικά για την έγκριση της ενσωµάτωσης των Τοπικών Σχεδίων 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) των ∆ήµων της Περιφέρειας, στο Περιφερειακό 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ). 

Η Απόφαση συνοδεύτηκε από τη νέα έκδοση της Μελέτης του ΠΕΣ∆ΑΚ, 

συµπληρωµένη µε τα σχετικά στοιχεία βάσει των παρατηρήσεων της 

γνωµοδότησης του ΥΠΕΝ. 

∆ιαβίβαση 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 ΠΕΣ∆ΑΚ 

 

Υποστήριξη των ∆ήµων και των ΦΟ∆ΣΑ 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 ΠΕΣ∆ΑΚ κατά τη φάση της 

Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειµένου να υποβληθούν έγκαιρα στο 

ΥΜΕΠΕΡΑ. 

 

2. Βιοποικιλότητα 

 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου ∆ράσης 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. 
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3. Κλιµατική Αλλαγή 

 

∆ηµιουργία Οµάδας εργασίας µε υπηρεσιακά στελέχη της ∆/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 ∆ράσης, 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. Αυτοψίες – Συναντήσεις 
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1. 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 ∆ήµου 

Χανίων. 

2. 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 ∆ήµου 

Αποκόρωνα και Ρεθύµνου. 

 

6. Παρουσιάσεις – Ηµερίδες – Συµµετοχές 

 

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

b. Παρουσίαση του ΠΕΣ∆ΑΚ στην ΠΕ∆, στο ΤΕΕ – ΤΑΚ, στα Γιάννενα στο Συνέδριο 

των ΦΟ∆ΣΑ. 

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

µηχανικού» που διοργανώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2016 από το ΤΕΕ Τµήµα 

∆υτικής Κρήτης. 

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

εκπαίδευση των ∆ήµων της Κρήτης στην Ανακύκλωση. 

e. Παρουσίαση στην Ηµερίδα του ΕΣ∆ΑΚ για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Food for 

Feed.  

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

Αµαρίου. 

g. Χαιρετισµός στο ∆ιεθνές Συνέδριο ORBIT 2016, Κυκλική Οικονοµία και Οργανικά 

Απόβλητα.  

h. Χαιρετισµός στο ∆ιεθνές Συνέδριο στα Χανιά «∆ιαχείριση Επικίνδυνων και 

Βιοµηχανικών Αποβλήτων». 

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

Water”. 
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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. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

HORIZON 2020: SCREEN- Synergic Circular Economy across European 

Regions - Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της 

κυκλικής Οικονοµίας 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕΗ,ΠΕΧ 

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SCREEN, στοχεύει στον καθορισµό µιας 

αναπαραγόµενης συστηµικής προσέγγισης για τη µετάβαση σε µια κυκλική 

οικονοµία στις Περιφέρειες της ΕΕ, µέσα από τον προσδιορισµό και την υλοποίηση 

επιχειρησιακών συνεργιών Έρευνας και Καινοτοµίας, σε συµφωνία µε τις 

προτεραιότητες των περιφερειακών στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, µέσα από 

το Horizon 2020  και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία της ΕΕ. Με τον τρόπο 

αυτό, ενισχύεται η οικολογική καινοτοµία και τα οριζόντια επιχειρηµατικά µοντέλα σε 

διάφορες αλυσίδες αξίας.Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας σχετίζεται µε την ανάγκη 

για αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της αυξανόµενης πίεσης από την παραγωγή και 

κατανάλωση των πόρων. Προϋποθέτει στόχευση στην επαναχρησιµοποίηση, 

επισκευή, και ανακύκλωση υφιστάµενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουµένως 

εθεωρείτο «απόβλητο», µπορεί να µετατραπεί σε πρώτη ύλη. Τα προϊόντα 

σχεδιάζονται πλέον µε στόχο να εντάσσονται σε κύκλους υλικών, µε αποτέλεσµα τα 
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υλικά να µεταφέρονται µε τέτοιον τρόπο ώστε η προστιθέµενη αξία να διατηρείται 

όσο το δυνατόν περισσότερο - ενώ τα υπολειµµατικά απόβλητα να προσεγγίζουν το 

µηδέν. ∆εδοµένου ότι η τόνωση της κυκλικής οικονοµίας απαιτεί εκτεταµένη στήριξη 

σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ειδικότερα, µέσω του 

Προγράµµατος SCREEN θα επιτευχθούν: 

α) Η υποστήριξη της συµµετοχής των Περιφερειών στο Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 

Horizon 2020 µε µια εναρµονισµένη προσέγγιση και κοινή τακτική των Περιφερειών 

και µε βάση τα κοινά σηµεία των Στρατηγικών τους Έξυπνης Εξειδίκευσης, και η 

ενθάρρυνση της δηµιουργίας ισχυρών σχηµάτων Περιφερειών για τη διεκδίκηση 

χρηµατοδοτικών κονδυλίων για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας, µε έργα που 

σχετίζονται µε την υλοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

κάθε Περιφέρειας, 

β) Η ενθάρρυνση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε σχέση µε την ανάπτυξη 

της κυκλικής οικονοµίας µε βάση τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των προγραµµάτων  

Horizon 2020. 

Θα επιτευχθεί  µια ολιστική εφαρµογή στον πρωτογενή τοµέα του νησιού, µε 

τεχνικές και τεχνολογίες που οδηγούν σε εξοικονόµηση των πόρων και την 

εξοικονόµηση ενέργειας, είτε µε την πρόληψη ή εποχιακή ανακύκλωση ή 

επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων, υποπροϊόντων ή ακόµα και αποβλήτων. Το 

αντικείµενο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος SCREEN, είναι σε συµφωνία µε τον 

ΠΕΣ∆Α Κρήτης και τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 

HORIZON 2020 “ThinkNature”- Development of a multi-stakeholder dialogue 

platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions –

Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της 

καινοτοµίας σχεδιασµού, µε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕΗ, 

ΠΕΡ,ΠΕΧ 

 

Οι «Φιλικές προς τη Φύση» λύσεις (Nature Based Solutions-NBS) έχουν ένα 

µεγάλο - αλλά σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητο - δυναµικό για την παροχή 

πολλαπλών υπηρεσιών οικοσυστήµατος (όπως η δέσµευση του άνθρακα και η 
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διατήρηση της  εδαφικής υγρασίας και καθαρότητας) που συµβάλλουν στην πράσινη 

ανάπτυξη, δράση για τη διατήρηση του  κλίµατος και εδαφική ανθεκτικότητα. Οι 

«Φιλικές προς τη Φύση» λύσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις κοινωνίες να 

αντιµετωπίσουν µια ποικιλία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

προκλήσεων µε βιώσιµους τρόπους  στην καθηµερινότητα, και ιδιαίτερα εντός του 

αστικού χώρου. Πρόκειται για ενέργειες που είναι εµπνευσµένες από, ή µε την 

υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος,  ενεργειακά και φυσικά αποδοτικές και 

ανθεκτικές. Για την προώθηση της καινοτοµίας στη  φύση και την επιτάχυνση της 

σχετικής  αγοράς, πέρα από την επιστηµονική έρευνα και αναζήτηση καινοτοµίας, 

είναι απαραίτητη η  διασύνδεση επιστήµης-πολιτικής-επιχειρήσεων-κοινωνίας. Έτσι 

θα επιτευχθεί και στον τοµέα αυτό η διασύνδεση της βασικής έρευνας µε την 

παραγωγή, την επιχειρηµατικότητα και τον πολίτη, σε συµφωνία µε τις 

επιχειρηµατικές προτεραιότητες ανάπτυξης µέσω των Περιφερειακών Στρατηγικών 

Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ThinkNature είναι η ανάπτυξη 

ενός διαλόγου  επικοινωνίας πολλών συντελεστών και ενδιαφεροµένων-

σχετιζοµένων οµάδων και αποδεκτών, που θα υποστηρίξει την κατανόηση και την 

προώθηση «Φιλικών προς τη Φύση» λύσεων πρωτίστως σε τοπικό και 

περιφερειακό και µετέπειτα σε ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο. Θα συγκεντρωθεί και 

αξιοποιηθεί διεπιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη µέσω των Ερευνητικών Κέντρων 

που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ως Εταίροι, για την πολιτική λήψης αποφάσεων 

και σχεδιασµού, για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για τους πολίτες µε 

ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής, όπως εξάλλου απαιτεί και η σύνθεση 

σχηµάτων εταίρων για την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών κονδυλίων του Horizon 

2020. Ως αποτέλεσµα, το Πρόγραµµα ThinkNature θα παράσχει σταδιακά κατά την 

πρόοδο του έργου και τελικώς, τα αναγκαία ρυθµιστικά εργαλεία για την επίλυση 

σηµαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η ευηµερία του ανθρώπου, 

αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, κλπ 

µέσω συνεχούς διαλόγου και αλληλεπίδρασης, δίδοντας έµφαση στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις πόλεις µέσω του αρµονικού «µεταβολισµού» των πόλεων, που 

στηρίζεται σε σχεδιασµό «φιλικό» προς το περιβάλλον. 

 

Ειδικοί στόχοι του έργου ThinkNature είναι: 
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1. H ανάπτυξη διαδικτυακής επικοινωνίας για στήριξη της αποτελεσµατικής 

αλληλεπίδρασης των διαφόρων φορέων για όλους τους τοµείς «Φιλικών προς τη 

Φύση» λύσεων. 

2. Ο συντονισµός και υποστήριξη δράσεων και προτεραιοτήτων της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προκειµένου να βελτιωθεί η κατανόηση για 

περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτοµίας. 

3. Ο προσδιορισµός των προκλήσεων, καθώς και ρυθµιστικών, οικονοµικών και 

τεχνικών εµποδίων, προκειµένου να υποστηριχθούν  οι  µηχανισµοί  λήψης 

αποφάσεων για την υιοθέτηση «Φιλικών προς τη Φύση» λύσεων σε τοπικό, 

περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

4. η βελτίωση της κατανόησης εκ µέρους των σχετικών φορέων σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα «Φιλικών προς τη Φύση» λύσεων µέσα από επιτυχηµένες 

µελέτες περιπτώσεων (case studies) στην Ευρώπη 

5. Ένα πλήρες εγχειρίδιο µε τεχνολογικές λύσεις προσέγγισης  «Φιλικών προς τη 

Φύση» και λαµβάνοντας υπόψη το κανονιστικό  πλαίσιο – διαδικασίες σχεδιασµού, 

διεπιστηµονικό ρόλο όλων των φορέων και ειδικοτήτων (χωροτάκτες, αρχιτέκτονες 

τοπίου, περιβαλλοντολόγοι κα) 

6. Η ενεργοποίηση, συντονισµός και υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών για 

την αφοµοίωση και εφαρµογή «Φιλικών προς τη Φύση» λύσεων. 

 

 

LIFE-ADAPT2 CLIMA- Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή στα Νησιά της 

Μεσογείου 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕΗ,ΠΕΧ 

 

Ο γενικός στόχος του έργου LIFE ADAPT2CLIMA είναι να οικοδοµηθεί µια 

ολοκληρωµένη βάση γνώσεων και πληροφορίας σχετικά µε την επερχόµενη 

κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στις δραστηριότητες του 

γεωργικού τοµέα τριών ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών στη Λεκάνη της 

Μεσογείου, και συγκεκριµένα στην Κρήτη (Ελλάδα), στη Σικελία (Ιταλία) και στην 

Κύπρο. Σκοπό αποτελεί επίσης η µείωση της ευαισθησίας των περιοχών, ώστε να 

αυξηθεί η αντοχή στους κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής, µέσω και της 

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των διαθέσιµων µέτρων προσαρµογής, ενώ 
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επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων και στρατηγικών για την προσαρµογή στην 

αλλαγή του κλίµατος και µε γνώµονα την διατήρηση των νησιωτικών 

οικοσυστηµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για τη συµβολή στην βελτίωση των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 

στρατηγικών ως προς την αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 

που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος, το ADAPT2CLIMA -  Adaptation to 

Climate change Impacts on the Mediterranean Islands –Προσαρµογή στην Κλιµατική 

Αλλαγή στα Νησιά της Μεσογείου στοχεύει ειδικότερα στα εξής: 

 

1. Να συµβάλλει στην εκτίµηση των µελλοντικών κλιµατικών αλλαγών σε τοπικό 

επίπεδο για επιλεγµένες καλλιεργούµενες εκτάσεις στα τρία προαναφερόµενα 

νησιά της Μεσογείου και στην εξασφάλιση επαρκών γνώσεων σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.  

2. Στην έγκαιρη προώθηση  απαραίτητων δράσεων για την αντιµετώπιση των 

ενδεχόµενων ζηµιών στο περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα και την 

ελαχιστοποίηση των απειλών που θέτει η κλιµατική αλλαγή 

3. Στον κατάλληλο συντονισµό των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και 

αρχών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου και των επιπτώσεών του. 

4. Στην αξιολόγηση της τρωτότητας των αγροτικών περιοχών των νησιών του 

έργου ως προς την µεταβολή του κλίµατος  

5. Να προταθούν πρακτικές µεθοδολογίας στις γεωργικές καλλιέργειες και στον 

σχεδιασµό στο γεωργικό τοµέα υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής. 

6. Να αναπτυχθεί στρατηγική για την προσαρµογή των περιοχών εφαρµογής 

του προγράµµατος µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση 

των νησιωτικών οικοσυστηµάτων και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 

περιοχών και των οικονοµικών τοµέων ανάπτυξης 

7. Στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων και εµπλεκοµένων  µερών και 

οµάδων - στόχων και αρχών σε θέµατα που σχετίζονται µε την προσαρµογή στην 

κλιµατική αλλαγή, τις επιπτώσεις αυτής, τη διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Το έργο περιλαµβάνει διεθνική συνεργασία µε πολυδιάστατη προσέγγιση της 

χώρας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί, 
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συµπεριλαµβανοµένων  άµεσων προς υλοποίηση σχετικών δράσεων στην Ιταλία 

(Σικελία), στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Κρήτη).  

Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

συµµετέχουν δε ως εταίροι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, η 

Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Βιοµετεωρολογίας του Ιταλικού Εθνικού 

Συµβουλίου Έρευνας (Φιρέντζε, Ιταλία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η 

Περιφέρεια της Σικελίας (Ιταλία). 

 

HORIZON 2020-YOUNG-SOCIETY-2014), STEP- Societal and Political 

Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και 

πολιτική συµµετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέµατα 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕΡ,ΠΕΧ, 

ΠΕΛ, Χωρικού Σχεδιασµού 

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιµή µιας 

διαδικτυακής πλατφόρµας επικοινωνίας µε την αξιοποίηση αρχιτεκτονικής 

υπολογιστικού νέφους (cloud computing), συνδυασµένης µε µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, και ενισχυµένης µε δυνατότητες πολλαπλής µετάφρασης, απεικόνισης 

και σύνδεσης µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε σκοπό την προώθηση της 

κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής των νέων πολιτών στη έκφραση άποψης και 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα. Η πρωτοβουλία αυτή 

ενισχύει την συµµετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική ως ένα ουσιαστικό µέρος της ανάπτυξης ενός βιώσιµου 

µέλλοντος, δεδοµένου ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται σήµερα για 

περιβαλλοντικά θέµατα θα έχουν µακροπρόθεσµες συνέπειες που θα επηρεάσουν 

τις µελλοντικές γενιές.  

H έννοια της συµµετοχής του κοινού αποτελεί θεµελιώδη αρχή του 

περιβαλλοντικού δικαίου. H εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης του Aarhus στα 

θεσµικά όργανα και στους οργανισµούς της ΕΕ δίνει στο κοινό το δικαίωµα 

πρόσβασης στην πληροφορία, στη λήψη αποφάσεων και στην πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα. Οι πολίτες θα πρέπει να διευκολύνονται 

στην προετοιµασία των περιβαλλοντικών πολιτικών καθώς και τα πρότυπα και τη 

νοµοθεσία που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µέσω 
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της διαβούλευσης σε απλή γλώσσα και µε πλήρη διαφάνεια, και πέρα από τη 

συµµετοχή φορέων και ειδικών εµπειρογνωµόνων. 

Το STEP- Societal and Political Engagement of Young People in Environmental 

Issues-Κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέµατα θα 

αξιοποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαδικτυακών 

εφαρµογών µε καινοτόµες µεθοδολογίες ανάλυσης και εργαλεία διαβούλευσης, 

προκειµένου να αναπτυχθούν αποτελεσµατικές στρατηγικές για την ενθάρρυνση 

των νέων και την ενεργοποίησή τους για την ουσιαστική τους κοινωνική και πολιτική 

συµµετοχή. Η πλατφόρµα επικοινωνίας-διαβούλευσης θα συγκεντρώσει 

πληροφορίες από πολλαπλές πηγές σχετικά µε τις δυνατότητες των νέων να 

συµµετέχουν σε περιβαλλοντικές αποφάσεις σχετικά µε τις στρατηγικές, τις 

πολιτικές, τα σχέδια, τα προγράµµατα, τους νόµους και τα σχέδια σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε το προφίλ των νέων 

πολιτών σε κάθε χώρα και τις προτιµήσεις τους, σε µια απλή γλώσσα, και µε τρόπο 

κατάλληλο για την ηλικία τους. 

Βασικοί άξονες παραδοτέων του προγράµµατος είναι: 

1. Η αµεσότητα και η πρόσβαση των νέων πολιτών προς τις δηµόσιες αρχές που 

εµπλέκονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα. 

2. Η δυνατότητα προς τους νέους πολίτες να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για θέµατα που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό 

θα παρέχονται πληροφορίες στην µητρική τους γλώσσα σχετικά µε τα θέµατα υπό 

διαβούλευση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώµη τους, να 

ενηµερωθούν για τις απόψεις άλλων, να φιλτράρουν τις πληροφορίες που 

διοχετεύονται από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενηµέρωσης, να έλθουν σε 

επαφή µε τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής. 

3. Η ανάπτυξη στρατηγικών και  κινήτρων για την αύξηση της συµµετοχής των 

νέων στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. 

4. Η πιλοτική δοκιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ένα επιχειρησιακό 

περιβάλλον από την άποψη των τεχνικών, οργανωτικών και νοµικών θεµάτων, µε τη 

συµµετοχή των τελικών χρηστών (νέων πολιτών) και τους φορείς χάραξης 

πολιτικής. 

5. Η αξιολόγηση της χρησιµότητας και της αποτελεσµατικότητας του έργου στις 

διαδικασίες του δηµόσιου τοµέα σε κάθε συµµετέχουσα χώρα, στον εντοπισµό 

βασικών προβληµάτων για την εφαρµογή σε ευρεία κλίµακα. 
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6. Η διασφάλιση της κατάλληλης διάδοσης και ρεαλιστικής αξιοποίησης των 

δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων του έργου. 

 

Το έργο θα εφαρµοστεί πιλοτικά  σε τέσσερις επιλεγµένους φορείς, σε τέσσερις 

χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, µε τη συµµετοχή αντίστοιχα: α. της 

Περιφέρειας Κρήτης, β. του ∆ήµου Aydin στην Τουρκία, γ. των ∆ήµων Mollet del 

Vallès και Valdemoro στην Ισπανία, δ. Ένωσης 42 ∆ήµων στην Ιταλία. Για την 

υλοποίηση του έργου συµµετέχουν ακόµα (συνολικά 13 φορείς από 8 χώρες): Στην 

Ελλάδα: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και η Draxis-

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Το Πανεπιστήµιο του Abertay Dundee (UK), ιδιωτικοί 

φορείς τεχνολογικών εφαρµογών στην Ισπανία, Γερµανία και Σουηδία, και ο 

οργανισµός Yee-Youth and Environment Europe στην Τσεχία. 

 

IEE- “Euronet 50/50 max– Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουµε’ 

τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δηµόσια κτίρια 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 

ΠΕΗ,ΠΕΡ,ΠΕΧ, ΠΕΛ, 

 

Το “Euronet 50/50 max  - Roll out of 50/50 initiative to unlock energy saving in 

school and other public buildings”  αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πιο ευρεία 

διάδοση της έννοιας ‘50/50’, σε τουλάχιστον έξι (6) χώρες επιπλέον στην Ευρώπη, 

εισάγοντας µε τον τρόπο αυτό την φιλοσοφία του προγράµµατος τόσο σε τοπικό, όσο 

και σε περιφερειακό, ακόµα και σε εθνικό επίπεδο.  

Το νέο πρόγραµµα “Euronet 50/50 max” καινοτοµεί αυτή τη φορά ακόµη 

περισσότερο: Καθώς είναι βασισµένο στην επιτυχή εφαρµογή του προηγούµενου, 

πρόκειται να προωθήσει και να επεκτείνει την µεθοδολογία και την έννοια ‘50/50’ σε 

περισσότερα σχολεία αλλά παράλληλα θα επιδείξει και θα αναπτύξει και την 

σκοπιµότητα εφαρµογής αυτών και σε άλλα, εκτός των σχολικών, δηµόσια κτίρια. 

Βασικός άξονας του “Euronet 50/50 max” είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου στην 

Ευρώπη αποτελούµενου από τουλάχιστον 500 σχολεία και 48 δηµόσια κτίρια άλλης 

χρήσης σε 13 χώρες της Ευρώπης και συγκεκριµένα στις χώρες: Ισπανία (που 

αποτελεί και το γενικό συντονιστή), Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερµανία, 

Σλοβενία, Λιθουανία, Κροατία, Λετονία, Τσεχία, Αυστρία και Κύπρο.  
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “Euronet 50/50 max  - Roll out of 50/50 initiative to 

unlock energy saving in school and other public buildings” – Επέκταση της 

πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουµε’ τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας σε 

σχολεία και άλλα δηµόσια κτίρια" στοχεύει: 

- στη µείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστο κατά 8% κατά µέσον 

όρο για όλα τα συµµετέχοντα κτίρια (σχολικά και µη). 

- στην ουσιαστική συµβολή δια µέσου των εταίρων σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και 

τελικώς σε εθνικό επίπεδο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για 

το 2020 αναφορικά µε: την ενέργεια, την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, την 

εφαρµογή της σχετικής Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη. 

Εκ µέρους της Ελλάδας, ως εταίρος στο “Euronet 50/50 max”  συµµετέχει η 

Περιφέρεια Κρήτης, µε διπλό, σηµαντικό και όχι µονοσήµαντο ρόλο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συµβάλλει αφενός:  

στην ευρεία διάδοση της φιλοσοφίας του προγράµµατος για την εξοικονόµηση της 

ενέργειας και της έννοιας ‘50/50’ σε 100 σχολεία και 6 άλλα δηµόσια κτίρια στην 

Κρήτη (δηλαδή σε ένα σηµαντικό ποσοστό του προβλεπόµενου από το πρόγραµµα 

αριθµού σχολείων και άλλων κτιρίων) και αφετέρου,στη µεταφορά της εµπειρίας που 

αποκτήθηκε σε επίπεδο όλων των συµµετεχουσών χωρών στους νέους εκείνους 

εταίρους που συµµετέχουν στο “Euronet 50/50 max”  και στην ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας του προγράµµατος στα σχολεία και τα άλλα δηµόσια κτίρια των νέων 

εταίρων. 

 

Ανάδειξη και Προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην 

Κρήτη», - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 

στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 

Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριµένα στον Κωδικό Θεµατικής 

Προτεραιότητας 51: «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 

φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του Natura 2000)» 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 

ΠΕΗ,ΠΕΡ,ΠΕΧ, ΠΕΛ και Στελέχη ∆ιεύθυνσης 
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Με την µε αρ πρωτ 4731/10-9-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, εντάχθηκε 

στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 η Πράξη “Ανάδειξη και προώθηση 

των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη” (Κωδικός πράξης ΟΠΣ-

ΕΡΓΟΡΑΜΑ 380448), συνολικού προϋπολογισµού 408446,10 ευρώ. 

Η προαναφερόµενη πράξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα συναφή υποέργα: 

• Υποέργο 1: ∆ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Υποέργο 2: Σήµανση περιοχών – προµήθεια πληροφοριακών/ενηµερωτικών 

πινακίδων. 

• Υποέργο 3: ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

• Υποέργο 4: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού 

• Υποέργο 5: Προµήθεια κινητής µονάδας ενηµέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο). 

 

 

***Επιπλέον, υποβλήθηκαν περισσότερες από 30 προτάσεις σε Ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά πλαίσια, συναφείς µε το αντικείµενο της ∆/νσης 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

RIS3 Crete – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Συµµετοχή: Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕΗ,ΠΕΧ 

και λοιπά στελέχη της ∆/νσης 

 

Έναρξη υλοποίησης της Στρατηγικής ‘Εξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Κρήτης, και ειδικά ως προς τον Περιβαλλοντικό Τοµέα (Περιβάλλον-Ενέργεια) για 

την προώθηση της διαδικασίας της επιχειρηµατικής ανακάλυψης, στο πλαίσιο της 

εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Ris3Crete).  

Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το Σεπτέµβριο 2016. Έχουν γίνει συναντήσεις µε 

τα µέλη της Οµάδας Εργασίας και εξωτερικούς συνεργάτες και έχει ολοκληρωθεί η 
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1η Συµµετοχική ∆ιαβούλευση στις 19-12-2016 στο Ηράκλειο, όπου οργανώθηκαν 

στρογγυλά τραπέζια συζήτησης για την αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν 

υποβληθεί. Η διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ο Περιβαλλοντικός Τοµέας  

επικεντρώνει κατά το παρόν το ενδιαφέρον του στον Τοµέα των Υδάτων και στον 

Τοµέα της Ενέργειας. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία και περαιτέρω θεµατικών 

προτεραιοτήτων. 
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Άξονας 2.  Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός  

Σχεδιασµός 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

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 Αντιπεριφερειάρχης  Ενέργειας και 

Βιοµηχανίας Βιργινία Μανασάκη-Ταβερναράκη πραγµατοποίησε τις παρακάτω 

δράσεις κατά το έτος 2016, σε συνέχεια των δράσεων του 2015, στους 

βασικότερους άξονες ενδιαφέροντος: 

  

ΕΕΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓΕΕ ΙΙ ΑΑΚΚ ΟΟ ΣΣ  ΣΣΧΧ ΕΕ ∆∆ ΙΙ ΑΑΣΣ ΜΜ ΟΟΣΣ  

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 έλλειψης 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, η Περιφέρεια Κρήτης ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο την εκπόνηση της µελέτης του ολοκληρωµένου και βιώσιµου 
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Ενεργειακού Σχεδιασµού. Ο Σχεδιασµός αποτυπώνει τόσο την υφιστάµενη 

κατάσταση όσο και τη δυναµική που παρουσιάζει η Κρήτη στον ενεργειακό τοµέα 

και 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. 

Προσδίδοντας την «αειφορική λογική» στην µελλοντική ενεργειακή ανάπτυξη του 

νησιού και στην εθνική προσπάθεια για καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια µε 

ασφάλεια, ο Ενεργειακός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Κρήτης είναι ένα σηµείο 

αναφοράς για τον ορθολογικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των 

ενεργειακών έργων και υποδοµών της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου µε 

επίκεντρο την Κρήτη. Αποτελεί ένα εργαλείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, 

καθώς µέσα από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση και εξέταση όλων των συνιστωσών 

του ενεργειακού ζητήµατος δεν προκρίνει µια συγκεκριµένη λύση, αλλά δίνει τη 

δυνατότητα πολλών διαφοροποιήσεων και λύσεων µέσα από το συνδυασµό των 

επιµέρους σεναρίων, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, καθώς επίσης και τις σχεδιαζόµενες πολιτικές ηλεκτρικής 

διασύνδεσης, εισαγωγής φυσικού αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις 

στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. 

Η µελέτη παραδόθηκε στην τελική της µορφή τον Μάρτιο του 2016, αφού 

ενσωµάτωσε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις και πλέον η Περιφέρεια Κρήτης 

αποτελεί την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που διαθέτει ολοκληρωµένο 

Ενεργειακό Σχεδιασµό.  

Το πρωτοποριακό αυτό εγχείρηµα της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκε στην 

Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, τους αρµόδιους φορείς και το ευρύ κοινό 

στα πλαίσια ∆ιηµερίδας µε θέµα «Ενεργειακός Σχεδιασµός Κρήτης -

Αναπτυξιακές Προοπτικές», που πραγµατοποιήθηκε στις 22 και 23 Απριλίου 

2016 στο Ηράκλειο. Η συµµετοχή στη ∆ιηµερίδα των υψηλόβαθµων στελεχών όλων 

των φορέων από το χώρο της Ενέργειας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό (ΡΑΕ, ∆ΕΗ, Α∆ΜΗΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΣΦΑ, ΚΑΠΕ, Greek Energy Forum, 

ΙΝΖΕΒ κ.α.) απέδειξε τη δυναµική που παρουσιάζει η Περιφέρεια Κρήτης στα 

θέµατα της ενέργειας, αλλά και το ενδιαφέρον που προσελκύει αναφορικά µε τις 

γενικότερες ενεργειακές εξελίξεις. 
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Επιπλέον, τα νέα δεδοµένα και στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά τις εργασίες της 

∆ιηµερίδας από διακεκριµένους οµιλητές και αναλυτές επιβεβαίωσαν τα 

συµπεράσµατα της µελέτης Ενεργειακού Σχεδιασµού της Περιφέρειας και 

επισφράγισαν την κοινή προσπάθεια προς µια κοινωνία µε περιβαλλοντική και 

ενεργειακή ευαισθησία και υπευθυνότητα. 

 

 

Ηλεκτρική ∆ιασύνδεση 

 

Κατά το 2015 η Αντιπεριφερειάρχης για την Ενέργεια και τη Βιοµηχανία Βιργινία 

Μανασάκη Ταβερναράκη, πραγµατοποίησε µια σειρά συναντήσεων µε όλους τους 

εµπλεκόµενους µε το θέµα φορείς (Α∆ΜΗΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ, ΡΑΕ, ∆ΕΗ 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 ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης 

(∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για 

την περίοδο 2014 – 2023, το οποίο είχε τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση τον 

Ιανουάριο του 2013. Ο Α∆ΜΗΕ το συµπεριέλαβε εκ νέου στο προκαταρκτικό Σχέδιο 

του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά στην περίοδο 

2017 – 2026, το οποίο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση στις 09-02-2016 και στο 

οποίο προτείνεται η υλοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µε την 

Πελοπόννησο µικρής µεταφορικής ικανότητας. 

Στον απόηχο των ανακοινώσεων και των συµπερασµάτων της ∆ιηµερίδας 

«Ενεργειακός Σχεδιασµός Κρήτης - Αναπτυξιακές Προοπτικές», κατέστη σαφές ότι η 

άµεση υλοποίηση δύο έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελεί µονόδροµο για την 

Κρήτη. Τα δύο έργα αφορούν σε µια διασύνδεση µικρής µεταφορικής ικανότητας και 

τεχνολογίας εναλλασσόµενου ρεύµατος, το αργότερο µέχρι το 2020 προκειµένου για 

να καλύψει το άµεσο ενεργειακό «κενό» από την προσαρµογή στις κοινοτικές 

οδηγίες, καθώς και σε µια διασύνδεση µεγαλύτερης µεταφορικής ικανότητας και 
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τεχνολογίας συνεχούς ρεύµατος που θα διασφαλίσει την ηλεκτρική επάρκεια στο 

νησί. Η ολοκλήρωση και των δύο διασυνδέσεων µέχρι τα πρώτα έτη της δεκαετίας 

του 2020 είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

∆ιεξοδικές επαφές και συζητήσεις της Αντιπεριφέρειας συνέβαλαν ώστε να 

συµπεριληφθεί τελικά από τη ΡΑΕ στο επικαιροποιηµένο 10ετές πρόγραµµα 

Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α∆ΜΗΕ , η ηλεκτρική 

διασύνδεση της Κρήτης σε δυο σηµεία. Οι δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αφορούν τα 

σηµεία Χανιά – Πελοπόννησος και Ηράκλειο – Αττική µε διασύνδεση µικρής και 

µεγαλύτερης µεταφορικής ικανότητας, αντίστοιχα. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, έχει ήδη προκηρυχθεί από το Νοέµβριο του 2016, η 

προµελέτη της αναγνωριστικής ωκεανογραφικής και βυθοµετρικής έρευνας από τον 

Κόλπο Νεάπολης της Νότιας Πελοποννήσου, µέχρι τον Κόλπο Κισσάµου και αφορά 

στην πρώτη,  µικρότερη ηλεκτρική  διασύνδεση (2x150kW). 

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης αποτέλεσε βασικό θέµα συζήτησης κατά τη 

συνάντηση της Αντιπεριφέρειας µε το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΝ κ. 

Βερροιόπουλο, στις 22-06-2017 στο ΥΠΕΝ. Στο Γενικό Γραµµατέα και τα στελέχη 

του ΥΠΕΝ τονίστηκε για άλλη µια φορά η σηµασία της ενεργειακής ασφάλειας του 

νησιού,  που αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στις λύσεις της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης µε το ηπειρωτικό σύστηµα. Επιπλέον έγινε σαφές, για άλλη µια φορά, 

ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι µια άµεση προτεραιότητα για την 

Κρήτη. ∆ιευκρινίστηκε δε, ότι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και η 

σταδιακή απόσυρση των πεπαλαιωµένων µονάδων Ξυλοκαµάρας (Χανιά) και 

Λινοπεραµάτων (Ηράκλειο) προκύπτει µόνο µε την προώθηση και των δύο 

καλωδίων διασύνδεσης, µικρής και µεγάλης µεταφορικής ικανότητας. 

 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 
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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 ∆ιαχειριστών ∆ικτύων ENTSO-E και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 

∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2014-2020. Περιλαµβάνεται στον κατάλογο των 

PCIs (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. 

Στις 15 Ιανουαρίου 2016 βρέθηκαν στην Κρήτη υψηλόβαθµα στελέχη της εταιρείας 

Euroasia Interconnector Ltd, που αποτελεί το φορέα υλοποίησης του υποθαλάσσιου 

καλωδίου, συνοδευόµενα από τον στρατηγικό αναλυτή Νίκο Λυγερό, και 

πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη, των 

Αντιπεριφερειαρχών και εκπροσώπων της µελετητικής οµάδας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκπονεί τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της Περιφέρειας 

Κρήτης. Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και της προόδου 

υλοποίησής του, καθώς και εκτενής ενηµέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, 

ώστε να ληφθούν υπόψη από τους µελετητές του Ενεργειακού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας. 
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Φυσικό Αέριο 

 

Παράλληλα µε τις εξελίξεις και την πρόοδο στα θέµατα υλοποίησης των δύο 

διασυνδέσεων και δεδοµένου ότι το θέµα της µεγάλης διασύνδεσης είναι έργο 

σύνθετο, η Αντιπεριφέρεια σε συνεργασία µε την οµάδα µελέτης του Ενεργειακού 

Σχεδιασµού εξέτασε ένα συνθετικό σενάριο «Ασφάλειας Ενεργειακού 

Εφοδιασµού». Ο σκοπός αυτού του σεναρίου είναι η βιώσιµη ενεργειακή 

διασφάλιση του νησιού σε όλα τα ενδιάµεσα στάδια εξέλιξης, µε εισαγωγή στο 

ενεργειακό µίγµα της Κρήτης ενός εναλλακτικού και φιλικότερου προς το περιβάλλον 

καυσίµου για την τοπική θερµική παραγωγή ενέργειας (φυσικό αέριο). 

Η διερεύνηση του σεναρίου «Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασµού» κρίθηκε 

αναγκαία και λόγω της αλληλεπίδρασης µε άλλα έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

που γίνονται στη Μεσόγειο, όπως ο αγωγός EastMed, καθώς και η εφαρµογή που 

βρίσκει το φυσικό αέριο στον τοµέα της Ναυτιλίας. Η ανάπτυξη υποδοµών 

Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) µικρής κλίµακας (small-scale LNG) σε 

κεντρικά λιµάνια και οι κατάλληλες µετατροπές στα πλοία, µέσω του οδικού χάρτη 

του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Poseidon Med II, προάγουν την ευρεία υιοθέτηση 

του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιµου εναλλακτικού 

καυσίµου για τη ναυτιλία. Είναι προφανές ότι η υλοποίηση του προγράµµατος 

συνδυάζεται µε οικονοµίες κλίµακας, λόγω της εισαγωγής ΦΑ στο Ενεργειακό 

Μείγµα της Κρήτης και για συµβατικές χρήσεις. Με αυτόν το συνδυασµό η Κρήτη 

µπορεί να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο σε µια ολοκληρωµένη αλυσίδα ανεφοδιασµού 

µε ΥΦΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, µε νέες ευκαιρίες στην επιχειρηµατικότητα και την 

απασχόληση. 

Τα παραπάνω θέµατα συζητήθηκαν διεξοδικά µε το ∆ιευθυντή ∆ραστηριοτήτων 

Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης της ∆ΕΠΑ κ. Γεώργιο Πολυχρονίου σε 

συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Εξοικονόµηση ενέργειας 
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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, έργων 

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 2016 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 ∆ιεύθυνση 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. Μετά την καταµέτρηση των επιµέρους φωτιστικών σωµάτων, 

διερευνήθηκε το µεγαλύτερο τµήµα της παράκαµψης Ηρακλείου, προκειµένου να 

αποτιµηθεί η προσδοκώµενη εξοικονόµηση ενέργειας που θα προκύψει µε 

αναβάθµιση των φωτιστικών σωµάτων. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν και όλες οι 

παροχές φωτιστικών σωµάτων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης σε 

ηλεκτρονικό αρχείο, προκειµένου να αναζητηθούν οι πραγµατικές καταναλώσεις 

τους. Παράλληλα, η Αντιπεριφέρεια διερευνά την ενσωµάτωση ακόµα πιο 

σύγχρονων τεχνολογικών µεληµάτων για την περαιτέρω εξασφάλιση εξοικονόµησης 

ενέργειας στον οδοφωτισµό (τηλεδιαχείριση, dimming, κ.α). Με βάση τα δεδοµένα 

που έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί οι υπηρεσίες µας και µε δεδοµένο ότι η 

συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της Κρήτης είναι υπό την ευθύνη της 

Περιφέρειας, η Αντιπεριφέρεια απέστειλε σχετική επιστολή στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

προκειµένου να εξετάσει τη δυνατότητα, για τα έργα που µελετούνται ή είναι ήδη σε 

εξέλιξη και δεν έχει τοποθετηθεί ακόµα ηλεκτροφωτισµός, να αντικατασταθούν τα 

παλαιού τύπου φωτιστικά σώµατα µε άλλα νέας τεχνολογίας. 

 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 ∆6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122/Β/2008), προχωρήσαµε στον ορισµό 
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Ενεργειακών Υπεύθυνων για όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από την 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 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, η Αντιπεριφέρεια 

δροµολόγησε την ανάθεση µελέτης για την ενεργειακή αναβάθµιση των µεγάρων της 

Περιφέρειας Κρήτης στις Περιφερειακές Ενότητες Ηράκλειου και Ρεθύµνου, µε 

σκοπό την έγκαιρη προετοιµασία σχετικών µελετών. Η παράδοση των οριστικών 

µελετών αναµένεται τους πρώτους µήνες του 2017. 

 Συνεργασία µε ΓΕΛ Γουβών: Συνεχίζοντας την επιτυχηµένη συνεργασία της 

µε το Γενικό Λύκειο Γουβών, η Περιφέρεια Κρήτης πραγµατοποίησε στις 18 

Ιανουαρίου 2016 την πρώτη για το νέο σχολικό έτος συνάντηση µε τους µαθητές 

που συµµετέχουν στο νέο πρόγραµµα «Νέοι για την Ενέργεια και το Περιβάλλον 

(Youth for Energy and Environment)» που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της 

τοπικής κοινωνίας στη µάχη κατά της κλιµατικής αλλαγής και σε θέµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας και εισαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Κατά τη 

συνάντηση αυτή, παρουσιάστηκε εν συντοµία η ενεργειακή πολιτική της Περιφέρειας 

και οι δράσεις που υλοποιεί και προγραµµατίζει για τη µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση 

ενέργειας, ενώ µοιράστηκε στους µαθητές έντυπο υλικό σχετικό µε την 

εξοικονόµηση ενέργειας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση και την 

επιδεικτική λειτουργία του «Sunnyclist», του ηλεκτροκίνητου οχήµατος που 

µελετήθηκε και σχεδιάστηκε από τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Τσικανδυλάκη. 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 

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 
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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 εξασφαλίζουν την προστασία 

του περιβάλλοντος και θα συνάδουν µε τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Η προώθηση ενός αποδοτικότερου πλαισίου για τις ΑΠΕ ήταν το βασικό θέµα 

συζήτησης κατά τη συνάντηση της Αντιπεριφέρειας µε το Γενικό Γραµµατέα του 

ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλο, στις 22-06-2017 στο ΥΠΕΝ. Η συνάντηση έγινε µε αφορµή 

τόσο τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της Κρήτης, όσο και το νοµοσχέδιο που τέθηκε σε 

διαβούλευση για το «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και είναι σε ισχύ από 01-01-2017. Στο Γενικό 

Γραµµατέα του ΥΠΕΝ τέθηκε το θέµα της ανάπτυξης της Κρήτης µε άξονα την 

ενεργειακή ασφάλεια και την ανταποδοτικότητα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

προς τους πολίτες. Συγκεκριµένα, κατά τη συζήτηση τέθηκαν τα παρακάτω 

ζητήµατα: 

 Τα οφέλη που προκύπτουν από τον επιµερισµό ειδικού τέλους στους οικιακούς 

καταναλωτές στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθµοί ΑΠΕ και συζητήθηκε το 

ενδεχόµενο να εξεταστούν και πρόσθετα ανταποδοτικά µέτρα από τις ΑΠΕ για 

τους πολίτες. 

 Η υιοθέτηση αυστηρότερων όρων στον τοµέα της χωροταξικής πολιτικής  των 

έργων ΑΠΕ και των συνοδών τους έργων µε εναρµόνιση των νέων έργων ΑΠΕ 

µε τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

τα οποία κατά κανόνα έχουν διαµορφωθεί µε τρόπο που να σέβονται τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. 

 Στο πεδίο της βιοµάζας και του βιοαερίου συζητήθηκε το ενδεχόµενο εξαίρεσης 

από τη διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο, 

των µονάδων βιοαερίου µε αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής 

και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού αλλά και από βιοαέριο που 

προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος 

αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισµών. 
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 Η επέκταση του προγράµµατος Ενεργειακού Συµψηφισµού (net metering), 

ιδιαίτερα όσο αφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα δηµόσια κτίρια, 

δεδοµένου ότι αποτελούν πόλους έλξεις και επίδειξης καλών πρακτικών στον 

τοµέα της Ενέργειας.  

Οι παρατηρήσεις που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης, αλλά και άλλες 

πρόσθετες πληροφορίες προκειµένου να εξεταστούν και να ενσωµατωθούν, κατά το 

δυνατό, στο νέο υπό διαµόρφωση θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, κατατέθηκαν 

εγγράφως σε σχετική επιστολή που απέστειλε η Αντιπεριφέρεια στις 05-07-2016 προς 

το αρµόδιο Υπουργείο και την ΡΑΕ. Στην επιστολή δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αξία 

της διευρυµένης εφαρµογής του ενεργειακού συµψηφισµού (net metering) στις 

υποδοµές των ∆ηµόσιων κτιρίων, ζητώντας, εκτός των άλλων, να εξεταστεί η αύξηση 

του ορίου ισχύος για την περίπτωση της Κρήτης σε 500KWp. 

 

Στις 20-10-2016 τέθηκε από τη ΡΑΕ σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση οι προτεινόµενες 

τροποποιήσεις στο σχετικό σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά µε τον 

ενεργειακό συµψηφισµό. Στο άρθρο 1, παράγραφος 4γ, του σχεδίου της Υ.Α. 

προβλέπεται η αύξηση της ισχύος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων που 

εγκαθίστανται από νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν 

κοινωφελείς ή άλλου δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 

εµβέλειας, από 50KWp σε 300KWp για την περίπτωση της Κρήτης. 

 

Υδρογονάνθρακες 

 

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: 

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

παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα των υδρογονανθράκων στην ΝΑ 

Ευρώπη. 

 Σχεδιάζει τη διοργάνωση ενός κύκλου συζητήσεων µε προσκεκληµένους όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς (Ε∆ΕΥ, ΡΑΕ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, κλπ) και επίκεντρο 
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των συζητήσεων τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέµα εκµετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, τις προοπτικές που υπάρχουν και τις 

δυνατότητες αξιοποίησής τους.  

  

∆ράσεις Σύνδεσης της Έρευνας µε την Επιχειρηµατικότητα 

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης η ακαδηµαϊκή έρευνα έχει να επιδείξει σηµαντικά 

αποτελέσµατα και ταυτόχρονα η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της 

ενέργειας είναι αρκετά έντονη. Το συµπέρασµα αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και 

µέσα από την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση. 

 

 Συνεργατικό Σχήµα (Cluster): 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 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, πιµελητήρια, επιχειρήσεις, µελετητές, εταιρίες 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, 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 37 από 210 
 

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. 

Επιπλέον, η Αντιπεριφέρεια λαµβάνοντας υπόψη την ενεργειακή πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα, την αειφορία, την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την ανάπτυξη, προαγωγή και προώθηση των 

ΑΠΕ και την ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας, επιδιώκει τη δηµιουργία 

ενός σύγχρονου Κέντρου Ενεργειακών Τεχνολογιών στην Κρήτη, όπου θα 

φιλοξενούνται νέες και καινοτόµες ενεργειακές τεχνολογίες που έχουν µελετηθεί 

ή/και εφαρµοστεί κυρίως σε χώρες της Ευρώπης. Η επιλογή της Κρήτης για την 

εγκατάσταση ενός τέτοιου Κέντρου αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή, καθώς η Κρήτη 

λόγω της γεωγραφικής-γεωπολιτικής θέσης και των κλιµατολογικών συνθηκών 

(πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναµικό) προσφέρεται για την ανάπτυξη ενεργειακών 

τεχνολογιών και τη λειτουργία τους στο µέγιστο βαθµό απόδοσής τους. 

Το σύγχρονο Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών Κρήτης, µε την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων του νησιού, τόσο κατά τη δηµιουργία, 

όσο και κατά τη λειτουργία του, αναµένεται να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για το 

συνεργατικό σχήµα (cluster) που δηµιουργείται στην Περιφέρεια Κρήτης, µε σκοπό 

τη σύνδεση των εµπλεκόµενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

ενέργειας. Μέσω του συνεργατικού σχήµατος και του Κέντρου Ενεργειακών 

Τεχνολογιών Κρήτης επιδιώκουµε να συνδέσουµε την επιχειρηµατικότητα, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτοµία. 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 38 από 210 
 

Γνωρίζοντας πως για τη δηµιουργία του σύγχρονου Κέντρου Ενεργειακών 

Τεχνολογιών δεν αρκούν µονοµερείς πρωτοβουλίες και ενέργειες, η Περιφέρεια 

Κρήτης επιδιώκει διµερείς και πολυµερείς συνεργασίες, τόσο στα πλαίσια 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων όσο και άλλες µορφές συνεργασίας µε Περιφέρειες της 

Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό κατέθεσε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 

INTERREG Ελλάδα-Κύπρος µε σκοπό την αξιοποίηση των προσφερόµενων 

χρηµατοδοτικών πόρων για τη δηµιουργία του Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών 

Κρήτης. 

 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete: Η Περιφέρεια Κρήτης 

ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), µέσα 

από την οποία επιδιώκει να προωθήσει το µετασχηµατισµό της περιφερειακής 

οικονοµίας, µε την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόµενων τοµέων και τον 

εκσυγχρονισµό των παραγωγικών δυνατοτήτων. Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Τουρισµός-Πολιτισµός, Περιβάλλον-

Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άµεση και αποτελεσµατική διάθεση πόρων από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», καθώς και διεκδίκηση λοιπών 

χρηµατοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, µε 

σκοπό τη µετάβαση στην ποιοτική καινοτόµα επιχειρηµατικότητα. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στον πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

– ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ξεκίνησε την οργάνωση µιας συστηµατικής διαβούλευσης 

επιδιώκοντας να προσελκύσει ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες και ερευνητικά 

ιδρύµατα για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρµογή 

καινοτοµιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η 

Αντιπεριφέρεια Ενέργειας και Βιοµηχανίας συµµετέχει στην υλοποίηση της 

Στρατηγικής, όντας επικεφαλής της υποοµάδας της Ενέργειας και συντονίζοντας 

όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που αφορούν στον τοµέα της. H 1η Ηµερίδα 

Συµµετοχικής ∆ιαβούλευσης του Τοµέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

πραγµατοποιήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2016, όπου συζητήθηκαν οι προτάσεις που 

υποβλήθηκαν από επενδυτές και ερευνητές για τον υποτοµέα της Ενέργειας στο 

πλαίσιο της «Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης (entepreneurial discovery)». Η 

συγκεκριµένη διαδικασία αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του 
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αναπτυξιακού σχεδιασµού, όπου τα εµπλεκόµενα µέρη αναλύουν, σχεδιάζουν, και 

προσαρµόζουν τις επενδυτικές και τεχνολογικές στρατηγικές, ανάλογα µε το 

εξελισσόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς. Στόχος είναι η 

δηµιουργία συν-αντίληψης για τις προτεραιότητες εξειδίκευσης, η επισήµανση 

τεχνολογικών γραµµών προτεραιότητας, η εστίαση σε αλυσίδες αξίας σε 

συγκεκριµένα ερευνητικά επιχειρηµατικά πεδία για την στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας και της έρευνας/καινοτοµίας. 

  

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων µε βασικό 

θέµα την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων του 

∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και την ανοιχτή καινοτοµία στις ενεργειακές τεχνολογίες. 

Συγκεκριµένα, υλοποιεί µε τη θέση του εταίρου τα παρακάτω έργα: 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG EUROPE – Έργο «REBUS - 

Renovation for Energy Efficient Builidings- Ανακαίνιση για ενεργειακά 

αποδοτικά κτίρια» µε επικεφαλής εταίρο το Ενεργειακό Γραφείο της Φλωρεντίας 

(Florentine Energy Agency): Το έργο αφορά στη βελτίωση της ικανότητας των 

∆ηµόσιων Αρχών στις περιφέρειες της Ευρώπης να αναδείξουν και να προωθήσουν 

αποτελεσµατικές πολιτικές ανακαίνισης στα κτίρια τους, στην ευαισθητοποίηση των 

χρηστών των δηµοσίων κτιρίων και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φορέων 

σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας. Μέσα από διαπεριφερειακές ανταλλαγές 

µεταξύ των εµπλεκόµενων περιοχών, σε συνδυασµό µε δράσεις επικοινωνίας και 

ανάπτυξη σχεδίων εφαρµογής, θα προκύψουν βελτιωµένες πολιτικές, 

κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και αναβαθµισµένες δεξιότητες για θέµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας σε ατοµικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες θα 

ωφελήσουν ιδιαίτερα τις ∆ηµόσιες αρχές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην 

εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Το έργο επί της ουσίας αναπτύσσει 

έναν οδηγό για ενεργειακή ανακαίνιση (Energy Renovation Path-ERP) µε σκοπό την 

παροχή µέσων και εργαλείων στο δηµόσιο τοµέα ώστε να είναι αποτελεσµατικές οι 

εργασίες ανακαίνισης των δηµόσιων κτιρίων, εξοικονοµώντας ενέργεια και πόρους. 

Επιδιώκει να εντοπίσει, να αναλύσει και να οµαδοποιήσει ορθές πρακτικές, οι 
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οποίες θα κοινοποιηθούν ως βέλτιστες πρακτικές από τους εταίρους και να παρέχει 

µέσα και εργαλεία για το βέλτιστο σχεδιασµό διαδικασιών ενεργειακής αναβάθµισης 

των δηµοσίων κτιρίων και την ορθή ενεργειακή διαχείριση αυτών. 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG EUROPE – ‘Έργο CLEAN 

«Technologies and open innovation for low -carbon Regions-Τεχνολογίες και 

Ανοικτή Καινοτοµία στις Περιφέρειες Χαµηλού Άνθρακα» µε επικεφαλής εταίρο 

το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εφαρµογή της Τεχνολογίας 

Επικοινωνιών ERNACT- Ιρλανδία. Η κοινή πρόκληση που πραγµατεύεται το CLEAN 

είναι πώς θα επιτευχθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης 

της ΕΕ για τα κτίρια στις περιφέρειες της Ευρώπης. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% 

της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και τα παλαιότερα καταναλώνουν µεταξύ 8 και 

12 φορές περισσότερο πετρέλαιο θέρµανσης από τα νεότερα. Εννέα περιοχές έχουν 

ενωθεί στο CLEAN για να αντιµετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Οι εταίροι του έργου 

είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε όλη την Ευρώπη και αποτελούν ένα σύνολο 

φορέων προερχοµένων από διαφορετικά κλίµατα, µεγέθη αστικών περιοχών και 

επίπεδα ανάπτυξης – λιγότερο ανεπτυγµένες, σε µετάβαση και πιο ανεπτυγµένες. 

Στόχος είναι οι εταίροι να συνεργαστούν µεταξύ τους κατά τα έτη 2017-2022 για τη 

βελτίωση των εργαλείων πολιτικής τους ως προς την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης των κατοικιών και των δηµόσιων υποδοµών κατά 4%. Οι αναµενόµενες 

αλλαγές θα αφορούν τη βελτίωση σε 9 Πολιτικές (όσες και οι εταίροι) Επενδύσεων 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Αυτό 

θα προκύψει από τη µεγαλύτερη εστίαση σε εργαλεία πολιτικής για την προώθηση 

της αποτελεσµατικής εµπλοκής µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των πολιτών που 

κατέχουν ακίνητα, καθώς και των ερευνητικών κέντρων και εταιρειών που µπορούν 

να εισαγάγουν νέες καινοτόµες λύσεις ενεργειακής απόδοσης. Τα κύρια 

αποτελέσµατα του έργου θα είναι τα Σχέδια ∆ράσης, αναθεωρηµένα εργαλεία 

πολιτικής, νέοι τύποι έργων που υποστηρίζονται ως αποτέλεσµα της 

διαπεριφερειακής µάθησης, καθώς και η µεταφορά καινοτόµων πολιτικών και 

λύσεων. Αυτό θα ωφελήσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στο ενεργειακό 

περιβάλλον κάθε περιοχής, δηλαδή τους καταναλωτές των ενεργειακών υπηρεσιών, 

τους προµηθευτές των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, τα κέντρα 

τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τοµέα (συµπεριλαµβανοµένης της καινοτοµίας) και τι 

ς δηµόσιες αρχές (υποστηρικτές της ενεργειακής απόδοσης). 
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 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG MED – Έργο «SHERPA – Shared 

knowledge for Energy renovation in Buildings by Public Administrations - 

Κοινή γνώση στους ∆ηµόσιους Φορείς για την ενεργειακή ανακαίνιση των 

κτιρίων» µε επικεφαλής εταίρο την Κυβέρνηση της Καταλονίας (Government of 

Catalonia): Το έργο έχει σχεδιαστεί για δηµόσιους φορείς µε σκοπό να συµβάλει 

στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δηµοσίων διοικήσεων σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στα δηµόσια κτίρια. 

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρµογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτιρίων 2010/31/ΕΕ και της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 2012/27/ΕΕ όσον 

αφορά στα δηµόσια κτίρια στην περιοχή της Μεσογείου θα διευκολυνθεί, µε τις 

αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στη 

µείωση του κόστους και στη µείωση των εκποµπών CO2. Το έργο απευθύνεται σε 

φορείς εταίρους µε προηγούµενες συνεργασίες σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η 

εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια προηγούµενων συνεργατικών δράσεων 

που αναπτύσσονται µέσα από εταιρικά σχήµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων είναι 

µια σηµαντική αξία που θα είναι προς όφελος της υλοποίησης του νέου 

προγράµµατος. 

  

Ηµερίδες – Συνέδρια - Παρουσιάσεις 

 Παρουσίαση του Ενεργειακού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης στο 

Συνέδριο «Στρατηγική Προετοιµασία & Κρήτη Ενέργειας», που διοργάνωσε το 

Νοµαρχιακό Τµήµα Ηρακλείου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, µε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης 

και την αιγίδα του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών, 20 Απριλίου 2016, στο Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης, Ηράκλειο 

 Συµµετοχή στις εκδηλώσεις ενηµέρωσης µε θέµα το Επενδυτικό Πακέτο 

Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες 25-27 Απριλίου 2016 

 Παρουσίαση του Ενεργειακού οράµατος της Περιφέρειας Κρήτης κατά τη 

συµµετοχή στο Workshop του ∆ήµου Χερσονήσου στο πλαίσιο της Ενεργειακής 

Εβδοµάδας 2016, 16 Ιουνίου 2016, Ενυδρείο Κρήτης 

 Ηµερίδα µε θέµα «Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθµιση 

κτιρίων» που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
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Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 22 Ιουνίου 2016, Αµφιθέατρο του υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας 

 Παρουσίαση του Ενεργειακού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης στην 

Ηµερίδα «Military Energy and Carbon Management», που διοργάνωσε το Γραφείο 

∆ιαχείρισης Ενέργειας Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ/1060) υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ναύσταθµος Κρήτης, Χανιά, 13 Ιουλίου 2016 

 Παρουσίαση του Ενεργειακού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης στο 

∆ιεθνές Συνέδριο «DEMSEE 2016 - 11th International Conference on Deregulated 

Electricity Market Issues in South Eastern Europe» υπό τη συνδιοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης, Ηράκλειο, 22-23 Σεπτεµβρίου 2016 

 Παρουσίαση του Ενεργειακού Μοντέλου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 

στο Αναπτυξιακό Συνέδριο µε τίτλο «Συζήτηση - Τοπική Ανάπτυξη -το Επάγγελµα 

του Μηχανικού», που διοργάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής Κρήτης σε συνεργασία 

µε την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Χανιά 29-30 Σεπτεµβρίου και 3 Οκτωβρίου 

 Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο «Ενεργειακή συνεργασία: Βάση 

Μακροχρόνιας και Αµοιβαία Επωφελούς Σχέσης», στα πλαίσια του 4ου Ελληνο-

Ρωσικού Κοινωνικού Φόρουµ, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2016 

 2ηµερο συνέδριο «Βιώσιµες Εφαρµογές στα Νησιά» που διοργάνωσε το 

∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ, το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το Energypress.gr, Αίθουσα 

Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας Κ.Ε.∆.Ε., Αθήνα, 24-25 Νοεµβρίου 2016 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

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

Ενέργειας και Βιοµηχανίας πραγµατοποίησε τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος 

2016: 

 

ΒΒ ΙΙ ΟΟΜΜ ΗΗ ΧΧ ΑΑΝΝ ΙΙ ΑΑ 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί τη νέα πραγµατικότητα στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, 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 ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

ολοκληρώθηκε η 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. 

 

ΛΛ ΑΑΤΤ ΟΟΜΜ ΕΕ ΙΙ ΑΑ 

Σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

ολοκληρώθηκε 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 
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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 

∆ιευθύνσεις 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. 

Στις 18-19 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο σύσκεψη της Επιτροπής 

Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών ΠΕ Ηρακλείου, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη 

Βιργινίας Μανασάκη Ταβερναράκη. 
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Πολιτική Προστασία 

 

Κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας 

 

 

• Συντονισµός ∆ράσεων των τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών 

• Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µε τους φορείς Πολιτικής Προστασίας 

Κρήτης για τον σχεδιασµό των δράσεων αντιµετώπισης των φυσικών 

καταστροφών 

• Εισηγήσεις για κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας 

• Συνέχιση ασύρµατου δικτύου επικοινωνιών φορέων πολιτικής προστασίας 

Κρήτης τεχνολογίας ΤΕΤΡΑ.  

• Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κρήτης σε θέµατα 

Προστασίας των Πολιτών από φυσικές καταστροφές   

• Ολοκλήρωση διαδικασίας εκτίµησης για τις αποζηµιώσεις των πληγέντων 

επιχειρήσεων στην περιοχή του Γιόφυρου  

• Συµµετοχή σε επιτροπές ασφάλειας λιµένων  

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας πολιτικής προστασίας µαζί µε το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας στο πλαίσιο του προγράµµατος EVANDE.  

• Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα PACES για θέµατα ετοιµότητας και 

αντιµετώπισης συνεπειών από σεισµούς   

 

Στόχοι στα επόµενα χρόνια : 

• ∆ηµιουργία Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας µε πλήρη 

εξοπλισµό και εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα το στελεχώνουν 

• Βάση δεδοµένων-Πλατφόρµα ενηµέρωσης των πολιτών στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας 

• Εκπαίδευση-ενηµέρωση στελεχών κύριων ξενοδοχειακών µονάδων του 

Νησιού.   
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Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου   

 

• Συνεχής επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους, Πυροσβεστική, 

Αστυνοµία, Τεχνικές Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις κλπ) για τον 

συντονισµό αντιµετώπισης έκτατων καιρικών φαινοµένων 

• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την 

προετοιµασία αντιµετώπισης πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο  

• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιµετώπιση Πληµµυρών, χιονοπτώσεων και έντονων καιρικών φαινοµένων 

και κατάρτιση µνηµονίου ενεργειών  

• Αντιµετώπιση και συντονισµός επιπτώσεων απο χιονοπτώσεις και 

πληµµυρικά φαινόµενα Ιανουαρίου 2016 

• Συνεχής ενηµέρωση και επικοινωνία µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας για την έκδοση δελτίων επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και 

ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων για κατάσταση ετοιµότητας και 

αντιµετώπισης των φαινοµένων αυτών 

• Συντονισµός στους καθαρισµούς ποταµών και ρεµάτων για την αποφυγή 

πληµµυρικών φαινοµένων 

• Συντονισµός και διάθεση µέσων στις πυρκαγιές του καλοκαιριού 

• Συντονισµός και διάθεση ιδίων µέσων από την ∆/νση Τεχνικών Έργων στους 

εκχιονισµούς του Επαρχιακού δικτύου και βοήθεια στις όµορες Περιφερειακές 

Ενότητες 

• ∆ιανοµή φυλλαδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία µε 

Εθελοντικές Οµάδες 

• Επιθεωρήσεις αντιµετώπισης κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (ΣΕΒΕΖΟ)  

• Συµµετοχή σε ηµερίδες – ενηµερώσεις σε θέµατα ΠΠ που 

πραγµατοποιούνται στην Κρήτη          

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 
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1. Άµεση ανταπόκριση σε όλα τα συµβάντα  

2. Σύνταξη των απαραίτητων µνηµονίων για την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων και βάσεων 

δεδοµένων. 

3. Καταγραφή σε ηµερολόγιο των συµβάντων αντιµετώπισης κινδύνων 

(πυρκαγιές) ώστε να µπορούν να βγαίνουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα για 

τις ενέργειες που έγιναν και να µπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις από τυχόν 

αστοχίες ή κενά στην πρόληψη ή την καταστολή τους. Τα παραπάνω στοιχεία 

θα µπαίνουν σε ειδικό φάκελο «Φάκελος καταστροφών». 

4. Υλοποιήσαµε προληπτικές ενηµερώσεις φορέων προκειµένου να είναι σε 

ετοιµότητα αλλά και ενηµερώσεων αρχών σε περιπτώσεις καταστροφών. Το 

σύστηµα αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µε πολύ χαµηλότερο 

κόστος από την αποστολή fax καθώς και πιο άµεσο αφού το κινητό τηλέφωνο 

του παραλήπτη το είναι σχεδόν πάντα µαζί του. Η ενέργεια µας αυτή κρίθηκε 

από όλους πολύ. 

5. Χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν τον εξοπλισµό που έχουµε µε χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) αλλά και ασυρµάτου, τηλεφώνου, Fax και 

του συστήµατος Tetra ώστε να υπάρχουν κατά το δυνατόν περισσότερες 

εναλλακτικές λύσεις αλλά και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ειδικά το 

σύστηµα Tetra θα είναι πολύ χρήσιµο σε περιπτώσεις σεισµού αφού 

εξασφαλίζεται η επικοινωνία µε όλους σχεδόν τους κύριους φορείς Πολιτικής 

Προστασίας σε περίπτωση που δεν λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα.  

6. Συµµετείχαµε σε Ασκήσεις µε σπουδαιότερη την Άσκηση «ΠΥΡΣΟΣ» 

καθώς και στο σεµινάριο για την αντισεισµική προστασία των σχολικών 

µονάδων. 

7. Συγκλήθηκε 4 φορές το ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και 

πάρθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις.  

 

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ρεθύµνου 
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1. Επικαιροποίησε µνηµόνια ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ρεθύµνου σε περίπτωση σεισµών, έντονων καιρικών φαινοµένων και 

πυρκαϊών  

2. Συγκροτήθηκε το ΣΟΠΠ για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόµενα ( 

πληµύρρες χιονοπτώσεις κτλ) και ενεργοποίησε τους φορείς και τις 

Υπηρεσίες  για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών καθώς και λοιπών 

εκτάκτων αναγκών ,  σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας (κατολισθήσεις- πληµµύρες – χιονοπτώσεις - 

πυρκαγιές). 

3. ∆ιανεµήθηκαν σταδιακά χάρτες χώρων καταφυγής- καταυλισµού σε 

περίπτωση σεισµού για την πόλη του Ρεθύµνου  

4. Προέβη στις ανάλογες συστάσεις σε όλους τους ∆ήµους της Π.Ε. 

Ρεθύµνης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες και ενδεδειγµένες  ενέργειες 

σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π. για την αποφυγή πυρκαγιάς ή άλλων 

εκτάκτων αναγκών . 

5. Στήριξη στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη κατάσβεση  

πυρκαγιών  χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων που εκδηλώθηκαν στο 

νοµό Ρεθύµνου το καλοκαίρι του 2014  µε την αποστολή υδροφόρου 

οχήµατος της ΠΕΡ και υδροφόρες από τους γειτονικούς ∆ήµους.    

6. Έλαβε µέρος  σε ηµερίδες και ασκήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης στη ∆/νση Π.Π. που είχαν ως κύριο αντικείµενο θέµατα πολιτικής 

προστασίας 

7. Προέβη σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ενηµερωτικές 

συναντήσεις και ασκήσεις ετοιµότητας σε σχολεία, εντος των διοικητικών 

ορίων της Π.Ε.Ρεθύµνου. 

8. Συνεχίζει να λειτουργεί και να αξιοποιεί το συστήµα ασύρµατης 

επικοινωνίας TETRA  το οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ 

των φορέων λήψης αποφάσεων εντος της Περιφέρειας Κρήτης σε περίπτωση 

έκτακτου γεγονότος – φυσικού φαινοµένου 

9.. Συµµετέχει στην επιτροπή ασφαλείας λιµένα Ρεθύµνου 

 

 Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Χανίων 
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1. Ολοκλήρωση τις διαδικασίες για την πληρωµή της αποζηµίωσης των 

πληγέντων επιχειρήσεων στον ∆ήµο Κισάµου. 

2. Σύγκληση δύο τακτικών και ενός έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας 

3. Πραγµατοποιήθηκαν δράσεις για την εκπαίδευση εθελοντικών 

οµάδων. 

4. Συµµετείχε σε ασκήσεις ετοιµότητας για πυρκαγιές σε συνεργασία µε 

άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

5. Χειρίστηκε θέµατα που έχουν να κάνουν µε δασικές πυρκαγιές, 

εξαφανίσεις, διασώσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις 
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Άξονας 3. Χωροταξικός-Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 

 

 

1. Καταδυτικά Πάρκα 

• ∆ιεκπεραίωση 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 ∆ήµους και Φορείς. 

 

2. 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. 

 

3. 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 ∆ιευθύνσεις 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,  
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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 ∆/νσης Περιβάλλοντος έως ότου καθοριστεί το αντικείµενο και ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της σύναψης. 

 

4. 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 

∆/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. 
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5. Τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ 

 

Αλληλογραφία µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 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. 

 

6. Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων 

 

Παρέµβαση µε τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και προτάσεις στο Σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγµατος (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 ∆ρυµού Λευκών Ορέων. Συγκεκριµένη 

πρόταση να οριστούν χρήσεις γης εντός του Εθνικού ∆ρυµού, σύµφωνα και µε την 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο. 
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Άξονας 4. Ενίσχυση Προσπελασιµότητας 

 

 

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση έργων που σχετίζονται µε το 

οδικό δίκτυο της Κρήτης αποτέλεσαν σηµαντική προτεραιότητα για το 2016. Ο 

εκσυγχρονισµός του οδικού δικτύου του νησιού, η λειτουργική του αναβάθµιση, η 

βελτίωση όλων των υποδοµών που σχετίζονται µε τις µεταφορές βρέθηκαν στο 

επίκεντρο του επιχειρησιακού µας σχεδιασµού. 

 

Α. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) Κρήτης, ένα σηµαντικό 

µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2015 περιλάµβανε έργα – µελέτες της 

Περιφέρειας, των  ∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και λοιπών φορέων, συνολικού 

προϋπολογισµού  1.074.463.062,94 ευρώ. 

Ειδικότερα: 

1. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισµού 477.310.922,37 

ευρώ, έχουν ενταχθεί  έργα και µελέτες από προηγούµενα έτη έως και το 2015. 

         Ο πληρωµές ανήλθαν σε 32.758.749,67 ευρώ µε παράλληλη εξόφληση των 

υποχρεώσεων - οφειλών.   

2. Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από την Ε.Ε., προϋπολογισµού 

597.152.140,57 ευρώ, περιλαµβάνουν : 

• έργα της ΣΑΕΠ 002/8 (ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) 

• έργα της ΣΑΕΠ 302/8- Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως π.χ. τα 

διασυνοριακά προγράµµατα «ΕΛΛΑ∆Α  - ΚΥΠΡΟΣ», «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «MED 2007-2013» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 

• έργα της ΣΑΕΠ 302/2 - Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013  όπως π.χ. τα 

διασυνοριακά προγράµµατα «INTERREG IV/C 2007-2013», 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «SEE», «MED 2007-2013» 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 

• έργα των ΣΑΝΑ/8 (πρώην Νοµαρχιακές ενότητες) που ολοκληρώνονται 

(ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) 

 Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οι πληρωµές το έτος 2015, ανήλθαν σε 

96.550.958,43 ευρώ. 
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Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.057.921.417,23 631.468.238,94 62.726.687,70 

363.726.490,5

9 

 

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕ

Σ ΕΤΟΥΣ 

2016 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002/8 315.146.357,04 

269.571.349,5

3 9.940.299,17 8.668.856,12 36.906.151,39 

ΕΠ302/8 12.649.095,90 12.351.388,31 273.777,22 149.147,76 148.559,83 

ΕΠ302/2 576.159,26 290.237,94 172.907,00 172.907,00 113.014,32 

ΕΠ002/2 8.255.907,74 6.750.956,12 458.620,01 449.449,77 1.055.501,85 

ΝΑ0168 48.241.894,27 42.988.993,33 3.899.991,44 3.603.442,73 1.649.458,21 

ΝΑ0318 16.875.577,28 15.560.415,96 8.662,24 515,37 1.314.645,95 

ΝΑ0408 14.759.603,62 11.621.978,43 51.339,86 0,00 3.137.625,19 

ΝΑ0498 17.038.425,76 16.477.576,18 42.871,37 42.871,37 517.978,21 

ΕΠ002/1 153.937.027,56 331.250,00 

23.144.658,9

7 17.648.568,69 

135.957.208,8

7 

 ΣΥΝΟΛΟ 587.480.048,43 

375.944.145,8

0 

37.993.127,2

8 30.735.758,81 

180.800.143,8

2 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 55 από 210 
 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2016 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002 315.569.589,99 194.186.212,46 13.815.058,83 107.568.318,70 

ΕΠ102 2.474.311,86 2.473.805,07 506,79 0,00 

ΕΠ402 59.864.175,99 27.844.012,38 2.278.484,49 29.741.679,12 

ΕΠ502 84.292.380,00 28.012.217,03 15.405.336,32 40.874.826,65 

ΜΠ002 8.240.910,96 3.007.846,20 491.542,46 4.741.522,30 

 ΣΥΝΟΛΟ 470.441.368,80 255.524.093,14 31.990.928,89 182.926.346,77 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Α : ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 

Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλων των έργων, µελετών και λοιπών δράσεων που 

υλοποιούσαν η Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ) και οι τέσσερεις (4) Περιφερειακές Ενότητες 

της ΠΚ και αφού έγινε η σχετική επεξεργασία τους, καταρτίστηκε το Σχέδιο ∆ράσης 

(Σ∆) της ΠΚ/ΠΕ, έτους 2016, µε πηγές χρηµατοδότησης τους ΚΑΠ, τους Ιδίους 

Πόρους, τα ταµειακά υπόλοιπα από παλαιές πηγές χρηµατοδότησης των πρώην 

Ν.Α (έκτακτη επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για οδικό δίκτυο, τακτική επιχορήγηση 

ΟΣΚ, τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ), το Π.∆.Ε (εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος) και τις λοιπές πηγές εκτός ΕΣΠΑ της Ε.Ε (HORIZON, LIFE). 

Για το Σ∆ έτους 2016, έγιναν τρεις προεγκρίσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην 

Εκτελεστική Επιτροπή και µετά από σχετικές εισηγήσεις εγκρίθηκαν µε τις  αριθµ. 

9/2016, 15/2016 και 40/2016 αποφάσεις του Π.Σ.  Το Σ∆ έτους 2016 εγκρίθηκε µε 

την  αριθµ. 42/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε 

τις αριθµ. 46/2016, 63/2016, 76/2016, 99/2016, 111/2016, 133/2016 και 144/2016 

όµοιες. 
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Σ∆ – ΠΚ 

 ΕΤΟΥΣ 2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΧ/ΜΕ

ΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ (00) 24 06 1.237.199,56 

Π∆Ε/ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 121 72 26.334.539,96 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ 

ΛΟΙΠΑ)                                                                                                                       
- 18 5.481.368,33 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) 47 6 2.404.568,94 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 45 25 1.633.461,87 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03) 24 19 2.715.669,33 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04) 69 27 2.214.407,63 

ΣΥΝΟΛΟ 330 173 42.021.215,62 

 

Η υλοποίηση των έργων του Σ∆ – ΠΚ/ΠΕ παρακολουθείται από το Τµήµα 

Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 

το οποίο και  καταχωρεί  τα σχετικά διαχειριστικά στοιχεία . 

Τέλος, από το παραπάνω Τµήµα γίνεται η αρχική µετάπτωση όλων των στοιχείων 

των έργων του Σ∆ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 

(OTS) της ΠΚ. 

 

Β : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού υποστήριξε όλες τις Υπηρεσίες της ΠΚ και των  τεσσάρων (4) ΠΕ 

στην σύνταξη των Προγραµµατικών Συµβάσεων (ΠΣ). 

Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία µας, κατά την διάρκεια του 2016 ελήφθησαν 

αποφάσεις για να συναφθούν σαράντα εννέα (49) νέες ΠΣ µε ∆ήµους και άλλους 

φορείς, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, δράσεων, κλπ. 

 

Γ :  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(RIS3Crete) 



Περιφέρεια Κρήτης 

 

Με την αριθµ.107/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, η 

∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής ορίστηκε ως Συντονιστικό 

Όργανο της εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3Crete), στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014

Με την αριθµ. 194094/07

Οµάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης 

της Εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete). 

Η Ris3Crete εστιάζεται σε τέσσερις (4) Τοµείς Προτεραιότητας, για τους οποίους 

έχουν δηµιουργηθεί, αντίστοιχα, τέσσερις (4) πλατφόρµες Καινοτοµίας, για την 

προώθηση  της διαδικασίας της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.:

• Αγροδιατροφικός Τοµέας

• Περιβαλλοντικός Τοµέας 

• Πολιτιστικός-Τουριστικός Τοµέας

• Τοµέας της Γνώσης, 

Κοινωνικοί φορείς, κλπ ). 

H ∆ΙΑΠ µε συνεχείς προσκλήσεις σε ∆ηµόσιους, Ακαδηµαϊκούς και Ιδιωτικούς 

φορείς της Περιφέρειας, κατέστησε γνωστή την RIS3 και ενέπλεξε µεγάλο αριθµό 

εκπροσώπων τους στη διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης (entrepreneurial 

discovery),   η οποία αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του αναπτυξιακού 

σχεδιασµού. 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η υλοποίηση της RIS3Crete ξεκίνησε µε την ενεργοποίηση του Περιβαλλοντικού 

Τοµέα : 

Με την αριθµ.213763/01.11.2016 απόφαση του Π

8Σ∆) συγκροτήθηκε η Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) του Περιβαλλοντικού Τοµέα, η οποία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Με την αριθµ.107/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, η 

∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής ορίστηκε ως Συντονιστικό 

Όργανο της εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3Crete), στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».  

Με την αριθµ. 194094/07-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε η 

Οµάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης 

της Εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete). 

αι σε τέσσερις (4) Τοµείς Προτεραιότητας, για τους οποίους 

έχουν δηµιουργηθεί, αντίστοιχα, τέσσερις (4) πλατφόρµες Καινοτοµίας, για την 

προώθηση  της διαδικασίας της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.: 

Αγροδιατροφικός Τοµέας 

Περιβαλλοντικός Τοµέας  

ουριστικός Τοµέας 

Τοµέας της Γνώσης,  

Ο Τετραπλός Έλικας αποτελεί τη βάση για την 

υλοποίηση της RIS3 και τη συγκρότηση και 

λειτουργία  των Πλατφορµών Καινοτοµίας.

Η φιλοσοφία της όλης προσπάθειας βασίζεται στην 

αρχή της στενής συνεργασίας των διαθέσιµων 

δηµιουργικών δυνάµεων της Περιφέρειας Κρήτης 

(δηλαδή ∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, Ερευνητικά 

και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα,  Επιχειρήσεις, 

Κοινωνικοί φορείς, κλπ ).  

H ∆ΙΑΠ µε συνεχείς προσκλήσεις σε ∆ηµόσιους, Ακαδηµαϊκούς και Ιδιωτικούς 

ειας, κατέστησε γνωστή την RIS3 και ενέπλεξε µεγάλο αριθµό 

εκπροσώπων τους στη διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης (entrepreneurial 

discovery),   η οποία αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του αναπτυξιακού 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

οποίηση της RIS3Crete ξεκίνησε µε την ενεργοποίηση του Περιβαλλοντικού 

.213763/01.11.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη (Α∆Α:6XΠ57ΛΚ

8Σ∆) συγκροτήθηκε η Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) του Περιβαλλοντικού Τοµέα, η οποία 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

Με την αριθµ.107/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, η 

∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής ορίστηκε ως Συντονιστικό 

Όργανο της εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

2016 απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε η 

Οµάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης 

της Εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete).  

αι σε τέσσερις (4) Τοµείς Προτεραιότητας, για τους οποίους 

έχουν δηµιουργηθεί, αντίστοιχα, τέσσερις (4) πλατφόρµες Καινοτοµίας, για την 

Ο Τετραπλός Έλικας αποτελεί τη βάση για την 

υλοποίηση της RIS3 και τη συγκρότηση και 

λειτουργία  των Πλατφορµών Καινοτοµίας. 

Η φιλοσοφία της όλης προσπάθειας βασίζεται στην 

αρχή της στενής συνεργασίας των διαθέσιµων 

ηµιουργικών δυνάµεων της Περιφέρειας Κρήτης 

(δηλαδή ∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, Ερευνητικά 

και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα,  Επιχειρήσεις, 

H ∆ΙΑΠ µε συνεχείς προσκλήσεις σε ∆ηµόσιους, Ακαδηµαϊκούς και Ιδιωτικούς 

ειας, κατέστησε γνωστή την RIS3 και ενέπλεξε µεγάλο αριθµό 

εκπροσώπων τους στη διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης (entrepreneurial 

discovery),   η οποία αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του αναπτυξιακού 

οποίηση της RIS3Crete ξεκίνησε µε την ενεργοποίηση του Περιβαλλοντικού 

εριφερειάρχη (Α∆Α:6XΠ57ΛΚ-

8Σ∆) συγκροτήθηκε η Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) του Περιβαλλοντικού Τοµέα, η οποία 
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και ενεργοποιήθηκε άµεσα.  Πραγµατοποιήθηκαν 2 συναντήσεις της Ο.Ε. και 

οργανώθηκε η 1η συµµετοχική διαβούλευση (19.12.2016) µε την υποβολή 54 

προτάσεων.  Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα ολοκληρώνεται ο πρώτος 

κύκλος µε την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων στο ΠΣΕΚ-Κ και την ΕΥ∆ του ΕΠ 

«ΚΡΗΤΗ 2014-2020». 

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Με την αριθµ. 706/30.11.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη (Α∆Α:ΩΚΙΙ7ΛΚ-ΞΒΒ)  

συγκροτήθηκε η Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) του Τοµέα Τουρισµού-Πολιτισµού, η οποία 

και ενεργοποιήθηκε πρόσφατα.  Έχει πραγµατοποιηθεί ήδη η πρώτη συνάντηση και 

οργανώνεται η 1η συµµετοχική διαβούλευση. 

3. ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Είναι υπό σύσταση η Οµάδα Εργασίας, ώστε να  ενεργοποιηθεί άµεσα.  

4. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Ο Τοµέας πρόκειται να ενεργοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. 

 

∆: ΠΣΕΚ-Κ 

Παράλληλα µε την RIS3Crete, το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφ. Πολιτικής 

συνεπικούρησε το έργο της  Πενταµελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ.3 αδ (α) 

του Ν. 4386/2016, για την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής των µελών του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).  

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την αριθ. 130/2016  απόφαση του Π.Σ. και την 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ (734/τ. Υ.Ο.∆.∆./30.12.2016) της σχετικής απόφασης του 

Περιφερειάρχη για την συγκρότηση του σε σώµα.   

 

Ε :  ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των έργων, µελετών, κλπ που 

υλοποιούνται από τις ∆/νσεις Τεχνικών Έργων της ΠΚ και των ΠΕ. 

2. Υποστήριξη Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιών της ΠΚ. 

3. Καταγραφή και προώθηση αιτηµάτων των Υπηρεσιών της ΠΚ και άλλων φορέων, 

για την υλοποίηση έργων και λοιπών δράσεων. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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� Έγινε καταβολή ποσού επιχορήγησης συνολικού ύψους 2.984.159,32€ σε 

εβδοµήντα (70) επενδυτικούς φορείς. 

�  Επιστροφή επτά (7) εγγυητικών ποσού 1.733.717,01€. 

� Εκδόθηκαν σαράντα πέντε (45) αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας εκ των οποίων τριάντα εννέα (39) 

αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.3299/2004, τρεις (3) αφορούσαν σε επενδύσεις 

του Ν. 3908/2011  και τρεις (3) του Ν.2601/1998. 

� Εκδόθηκαν δεκαέξι (16) αποφάσεις τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων εκ των 

οποίων οι τρεις (3) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 

Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011 και οι δεκατρείς (13) αφορούσαν σε επενδύσεις που 

έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.  

� Εκδόθηκαν δεκατρείς (13) ανακλήσεις αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών 

σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004. 

� Εκδόθηκαν σαράντα οκτώ (48) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών 

Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι τριάντα µία (31) αφορούσαν σε νέες 

συγκροτήσεις και οι δεκαεπτά (17) αφορούσαν σε τροποποιήσεις υφιστάµενων 

ΠΟΕ. Από τις 48 αποφάσεις συγκρότησης ΠΟΕ οι σαράντα µία (41) αφορούσαν σε 

επενδύσεις του Ν. 3299/2004 και οι επτά (7) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 

3908/2011.  

� Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για πενήντα τέσσερα (54) 

επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων οι σαράντα οκτώ (48) αφορούσαν σε επενδύσεις 

που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 και οι έξι  (6) αφορούσαν σε 

επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011.  

� Προκηρύχθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016 µε τα καθεστώτα 

ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Μηχανολογικού Εξοπλισµού», «Νέες 

Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» µε ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής αιτήσεων την 19η Οκτωβρίου 2016. Στην Περιφέρεια Κρήτης 

υποβλήθηκαν το 2016 είκοσι µία (21) Αιτήσεις Υπαγωγής από τις οποίες οι 

δεκαεπτά (17) αφορούσαν τη Γενική Επιχειρηµατικότητα, οι τρεις (3) αφορούσαν τις 

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και µια (1) αίτηση τις επενδύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού.  
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� Συστάθηκε η νέα Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης 

σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και συγκροτήθηκε µε δεκατρία µέλη - 

εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Κρήτης. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

1. Ευθύνη λειτουργίας και γραµµατειακή υποστήριξη του Κοµβικού Σηµείου Επαφής 

(ΚΟΣΕ) της  Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ν.3882/2010 (Α’ 166). 

2. Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, 

οικονοµικών κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 

3. Καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόµενων φορέων στη βάση του αρµόδιου 

κρατικού φορέα (Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα  Ιδιωτικών Επενδύσεων). Εισαγωγή 

στοιχείων και πλήρης ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε τα απαιτούµενα 

στοιχεία.  

4. Συµµετοχή σε  Περιφερειακά Οργανα Ελέγχου  (Παραδόθηκαν έντεκα)  

5. Ολοκληρώσεις  Αναπτυξιακού Νόµου 2601/1998 

6. Συµµετοχή στην επιτροπή για τις ανάγκες του έργου  «Τεχνικός Σύµβουλος 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την Ωρίµανση Έργων ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων». 

7. Συµµετοχή στη σύνταξη της οικονοµοτεχνικής µελέτης των έργων:  

α) Ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων στο Αµάρι Ρεθύµνου β) 

Ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων στη Σητεία και γ) 

Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης µονάδας Προεπεξεργασίας 

Απορριµµάτων του Ηρακλείου προκειµένου να παράγει µεγαλύτερες ποσότητες 

ανακυκλώσιµα αλλά και δευτερογενές καύσιµο εµπορικής αξίας. 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016   

  

Α/
Α ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

1 
Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο -3ο 
Υποέργο "Βελτίωση 
πρόσφυσης,αντικ.οδοστρωµάτω
ν",τεχνικάέργα 

16.000.000,00 13.215.600,
04 ΕΣΠΑ 

2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο -1ο 
Υποέργο "Οριζόντια και κάθετη 
σήµανση" 

6.400.000,00 2.752.000,0
1 ΕΣΠΑ 

3 Βελτίωση οδικής ασγάλειας στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο-2ο Υποέργο 
Βελτίωση κατ.Κόµβων 

1.180.000,00 768.165,41 ΕΣΠΑ 

4 
Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο-4ο Υποέργο 
"Προστασία από πτώσεις βράχων 
και κατολισθήσεις 

5.600.000,00 3.208.101,8
3 ΕΣΠΑ 

5 Κατασκευή Α/Κ Αγ.Σώζοντα 2.600.000,00 1.424.572,6
4 ΕΣΠΑ 
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6 Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις 
ΒΟΑΚ 10.000.000,00 5.678.416,0

3 ΕΣΠΑ 

7 "Βελτίωση οδού Ηράκλειο-Τύλισσος-
Ανώγεια "Τµήµα από οροπέδιο 
Στρούµπουλα εώς κόµβο 
Αστυρακίου" 

9.000.000,00 5.572.977,0
3 Π.∆.Ε 

8 

Βελτίωση οδικού δικτύου 
Παρανύµφων-Τριών Εκκλησιών 

2.500.000,00 1.548.149,5
1 Π.∆.Ε 

9 
Συντήρηση-Βελτίωση ΠΕΟ 
Ρέθυµνο-Ηράκλειο 

1.000.000,00 409.999,99 Π.∆.Ε 

10 
Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη 
(ενεργείν) για εξοικονόµηση 
ενέργειας στις οδούς πρόσβασης 
αερ.Χανίων,Ηρακλείου,σηρ.Σταλίδα
ς,ΕΛ ∆ιασυνοριακό Συνεργασίας  
Ελλάδα-Κύπρος 

601.127,11 480.901,68   

11 

Ανάπλαση Βορείου Μετώπου 
οικισµού Καβρού ∆.Αποκορώνου 

565.185,00 508.666,51 ΕΣΠΑ 

12 

Αποχεύτευση Γεωργιούπολης και 
ευρύτερης περιοχής 

11.600.000,00 6.121.449,5
1 ΕΤΠΑ 

13 

Αρδευτικό ∆ίκτυο Φράγµατος 
Πανοράµατος 

11.460.000,00 7.335.000,0
0 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ 
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14 

Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Έλους 
Ν.Χανίων  

3.808.000,00 2.802.761,2
4 ΥΠΑΑΤ 

15 

Συµπληρωµατική Σύµβαση του 
έργου "Φράγµατος Πλακιώτισσας" 

  2.800.000,0
0 ΥΠΑΑΤ 

16 Συµπληρωµατική Σύµβαση του 
έργου "Κατασκευή και αξιοποίηση 
Φράγµατος Χαλαυριανού" 

  2.540.133,5
0 Π.∆.Ε 

17 

Βελτίωση υφιστάµενου δρόµου 
Χερσόνησος-Καστέλι 

1.000.000,00 519.725,50 Π.∆.Ε 

18 

Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Μαλεβιζίου 

500.000,00 215.000,00 Π.∆.Ε 

19 

Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Βιάννου 

500.000,00 195.000,00 Π.∆.Ε 

20 

Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Αρχανών-Αστερουσίων 

500.000,00 20.000,00 Π.∆.Ε 

21 

Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Χερσονήσου 

500.000,00 240.000,00 Π.∆.Ε 

22 

Συντήρηση οδικού δικτύου του 
∆ήµου Αµαρίου 

200.000,00 73.999,98 Π.∆.Ε 
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23 

Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Μίνωα 

500.000,00 210.000,00 Π.∆.Ε 

24 Κατασκευή κυκλοφοριακής 
σύνδεσης νέου αρχαιολογικού 
µουσείου Μεσσαράς 

895.000,00 390.210,58 

  

25 

9ο Υποέργο "Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού Ε.Ο.∆ Κρήτης 

700.000,00 237.999,99 Π.∆.Ε 

26 

Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας 
στο Γουβιανό ποταµό 

185.000,00 123.504,89 Π.∆.Ε 

27 
Συντήτηση εθνικής οδού,εργασιές 
ασφαλτόστρωσης στο τµήµα Π.Ε.Ο 
Γεωργιούπολης-Χανιά 

350.000,00 143.500,00 Πρ.ΤΕΟ 

28 
Συντήρηση αριστερού 
παράπλευρου δρόµου στο τµήµα 
"Παράκαµψη Σίβα-Βενεράτου-
Αυγενική" 

122.500,00 58.800,00 Π.∆.Ε 

29 Αποπεράτωση συντήρησης Ε.Ο.∆ 
Σητείας-Παχειάς Άµµου 

825.000,00 298.099,06 Π.∆.Ε 

30 Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου 
στο γήπεδο Αστριτσίου 

232.500,00 175.792,69 Π.∆.Ε 

31 Αποκατάσταση ζηµιών οδικού 
δικτύου Κρήτης,αυτεπιστασία 

200.000,00 200.000,00 Π.∆.Ε 

32 Επείγουσες εργασίες για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο 
Ε.Ο.∆ Κρήτης,αυτεπιστασία 

300.000,00 300.000,00 Π.∆.Ε 

33 
Επείγουσες εργασίες για τη 
συντήρησητου Ε.Ο.∆ 
Κρήτης,αυτεπιστασία 

248.000,00 248.000,00 Π.∆.Ε 
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34 
Προµήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου<<Κρούστα>> ∆ήµου 
Αγίου Νικολάου 

126.690,00 95.017,50 Π.∆.Ε 

35 Επεκτάσεις-∆ιαρυθµίσεις-Βελτιώσεις 
υπάρχοντος κτιρίου Ιδρύµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύµνης 

347.475,00 206.312,49 ΥΠ.ΥΓ 

36 Αντλιοστάσιο Ινίου 95.000,00 10.199,90 

Π.∆.Ε. 
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Άξονας 5.  Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα 

 

Εµπόριο Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2015  

 

1. Ευρεία Σύσκεψη που συγκάλεσε στη Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του 

Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, και του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Αντύπα Σηφάκη µε την συµµετοχή εκπροσώπων των Ερευνητικών-Επιστηµονικών-

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του νησιού, του ∆ήµου Ηρακλείου, Επιµελητηρίων, του 

συλλόγου  νεανικής επιχειρηµατικότητας, αλλά και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Enterprise+ για την επιχειρηµατικότητα και την «έξυπνη εξειδίκευση» 

.      

 

2. Συνάντηση εργασίας µε αξιωµατούχους της πολυµελούς υψηλόβαθµης 

Κινεζικής αντιπροσωπείας µετά την συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη για την 

ενδυνάµωση της συνεργασίας στον τουρισµό στην προώθηση κρητικών προϊόντων 

και στις επενδύσεις. 

 

3. Συµµετοχή στην ηµερίδα «Καινοτοµία , Επιχειρηµατικότητα και Σύγχρονη 

πόλη» για τις δράσεις προώθησης της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας –ο 

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Τρόποι διασύνδεσης ∆ήµων –Πανεπιστηµίων-

Ερευνητικών Κέντρων Καινοτόµων επιχειρήσεων ∆ηµιουργικών οµάδων πολιτών 

στο πλαίσιο τοπικών συνεργατικών πόλων καινοτοµίας.   

 

4. Συµµετοχή –Παρέµβαση στην εκδήλωση προβολής του προγράµµατος 

ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.  

του Επιστηµονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στο Επιµελητήριο Ηρακλείου. 

 
5. Συµµετοχή –Παρέµβαση στην εκδήλωση του ΤΕΙ Κρήτης “Ο ρόλος της 

Έρευνας και της Καινοτοµίας στην Επιχειρηµατικότητα”. 

 

6. Συµµετοχή στην συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο της 

Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου Επιχειρηµατικότητας Βασίλη Κορκίδη και 

συνεργατών του παρουσία του προέδρου του Επιµελητηρίου Ηρακλείου Μανόλη 
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Αλιφιεράκη, του ∆.Σ του Εµπορικού . Παρέµβαση-ενηµέρωση  στα θέµατα των  

προβληµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των δυνατοτήτων αντιµετώπισης 

τους. Συζήτηση για την ίδρυση open mall στην Κρήτη, όπως λειτουργούν ήδη σε 

Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη. Ενηµέρωση σε σχέση µε τους 

ελέγχους στην αγορά για προϊόντα µαϊµού και λειτουργία των Κινεζικών 

καταστηµάτων. 

7. Στήριξη –συµµετοχή στο Πρώτο Startup Europe Week Chania , το 

πανευρωπαικό Συνέδριο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις .Το συνέδριο απευθύνεται σε 

επιχειρηµατίες, φοιτητές, νέους επιστήµονες, εκπροσώπους οργανισµών ή 

επιχειρήσεων, κοινωνικές επιχειρήσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, θερµοκοιτίδες, 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, τοπικές οµάδες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 

συµβούλους επιχειρήσεων, οικονοµολόγους, startuppers και διοργανώνεται από τον 

Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας,  τον οργανισµό Startup Europe την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , και το ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ ΚΑΜ. 

8. Συµµετοχή – παρέµβαση στην σύσκεψη της ∆ιεπαγγελµατικής Αµπέλου και 

Οίνου και των Οινοποιείων µελών της, στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, ενόψει 

της ηµέρας «κλειστά οινοποιεία»  µετά την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί. 

9. Συµµετοχή στις εργασίες της διηµερίδας της ΠΚ, του ∆ήµου Ηρακλείου και 

του ΠΣΑΤ µε θέµα «Κρήτη- Αθλητικός Προορισµός». 

10. Συνάντηση εργασίας µε τον πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ για το αεροδρόµιο 

Ηρακλείου και τις υποδοµές.  

11. Στήριξη-παρέµβαση στο δεύτερο Παγκρήτιο Συνέδριο Νεοφυούς  

Επιχειρηµατικότητας Startup Europe Week Crete. 

12. Συµµετοχή σε εργασιακές συναντήσεις κορυφής µε το Επιµελητήριο 

Ηρακλείου , το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης το ΤΕΙ Κρήτης και το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης για την δηµιουργία Κόµβου Επιχειρηµατικότητας στο Ηράκλειο ( Heraklion 

Hub) µια πρωτοβουλία που θα σκοπό έχει να συµβάλει στην τόνωση της 

επιχειρηµατικότητας κυρίως των νέων, µέσα από πολλαπλές εκδηλώσεις , δικτύωση 

και συµβουλευτική στο χώρο του Hub .  

13. ∆ιάφορες λοιπές συµµετοχές σε συνέδρια και ηµερίδες της ΠΚ και του ∆ήµου 

και συναντήσεις στην Αθήνα για ευρύτερα θέµατα ανάπτυξης.    
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Άξονας 6. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 

 

Η Αντιπεριφέρεια Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, µε την ευθύνη του 

Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σηµανδηράκη, κατά τον δεύτερο χρόνο δράσης της 

κινήθηκε σύµφωνα µε τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας Κρήτης στους οποίους συµπεριλαµβάνονται η ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού µε στόχο την κοινωνική συνοχή, η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, η καλλιέργεια της δια βίου 

µάθησης, η ανάπτυξη και βελτίωση όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

 

Ειδικότερα και σύµφωνα µε τους παραπάνω άξονες, η πολιτική που υλοποιήθηκε, 

έθεσε ως προτεραιότητες: 

 

1. Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε θέµατα που δεν 

επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων 

2. Ανάδειξη της ∆ια Βίου Μάθησης σε µοχλό κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την ενεργή συµµετοχή πολιτών στην κοινωνία. 

3. Υλοποίηση πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι σηµαντικότεροι σχεδιασµοί και δράσεις που 

υλοποιήθηκαν το 2016 συµπεριλάµβαναν χρονολογικά: 

 

Συνέδρια – Ηµερίδες 

 

� Συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 

«STARTUP EUROPE WEEK CHANIA» για  (Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Χανίων, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2016), µε στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
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και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

� Συνδιοργάνωση µε το ΚΕΣΥΠ Χανίων της 2ης (27-28/02/2016) ∆ιηµερίδας 

για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό στα Χανιά. Οι εκδηλώσεις αυτές 

απευθύνονται στους γονείς, εκπαιδευτικούς, συµβούλους επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και κυρίως στους µαθητές/ τριες των περιφερειακών ενοτήτων 

Χανίων και Ηρακλείου αντίστοιχα και έχουν στόχο την έγκυρη ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων σε θέµατα επαγγελµατικών διεξόδων και ανάδειξης εναλλακτικών 

επαγγελµατικών επιλογών. Συµµετέχουν το σύνολο των επαγγελµατικών, 

εκπαιδευτικών, επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων σε συνεργασία µε τα 

ΚΕΣΥΠ, τις Οµοσπονδίες Γονέων και τους οικείους ∆ήµους.  

 

� ∆ιοργάνωση 1ης ∆ιηµερίδας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο 

Ηράκλειο (09-10/04/2016). Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται στους γονείς, 

εκπαιδευτικούς, συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού και κυρίως στους 

µαθητές/ τριες των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου αντίστοιχα και 

έχουν στόχο την έγκυρη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σε θέµατα 

επαγγελµατικών διεξόδων και ανάδειξης εναλλακτικών επαγγελµατικών επιλογών. 

Συµµετέχουν το σύνολο των επαγγελµατικών, εκπαιδευτικών, επιστηµονικών 

και ερευνητικών φορέων σε συνεργασία µε τα ΚΕΣΥΠ, τις Οµοσπονδίες Γονέων 

και τους οικείους ∆ήµους.   

 

� Συµµετοχή στην Ηµερίδα Ενηµέρωσης και ∆ιάχυσης Αποτελεσµάτων για 

την Οικολογική Μετακίνηση «ECOMOBILITY» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων (1 Μαρτίου 2016). Αναδείχθηκαν σηµαντικές προτάσεις 

σχολείων του Ηρακλείου για την βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης στην πόλη. 

 

� Συνδιοργάνωση µε τον Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων της ∆/νσης ∆/θµιας 

Εκπ/σης Ηρακλείου ∆ιηµερίδας µε θέµα «Σχολικός Εκφοβισµός: Επιστηµονικές 

Προσεγγίσεις και Βιωµατικές Εφαρµογές» (5 & 6 Μαρτίου 2016). Η προσέγγιση του 

θέµατος έγινε από διακεκριµένους επιστήµονες, ενώ υλοποιήθηκαν βιωµατικά 

εργαστήρια µε σκοπό την σύµπραξη της σχολικής κοινότητας µε τους κοινωνικούς 

φορείς για την αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας στα σχολεία. 
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� Συνδιοργάνωση µε το γραφείο Σχολικών Συµβούλων ∆/θµιας Εκπ/σης 

Εκπαιδευτικού συνεδρίου µε θέµα «∆ιδασκαλία και αξιολόγηση µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» (18 και 19 Μαρτίου 2016), 

µε στόχο οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες διδασκαλίας και 

αξιολόγησης µαθητών/τριών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της 

συµπεριληπτικής παιδαγωγικής. 

 

� Συνδιοργάνωση µε την ∆/νση Π/θµιας Εκπ/σης Χανίων Σεµιναρίου 

Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο λειτουργίας του Τοπικού ∆ικτύου Αγωγής 

Σταδιοδροµίας, µε στόχο την επιµόρφωση σε θέµατα διευκόλυνσης ετερότητας στη 

σχολική κοινότητα  (19 - 20 Μαρτίου 2016). 

 

� Συνδιοργάνωση µε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστηµών του 2ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή µε 

θέµα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο 

πολιτισµός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης» (01 - 03 Απριλίου 2016). 

Με αφορµή τις εξελίξεις που συµβαίνουν στο χώρο του σχολείου και τις τοπικές 

κοινωνίες, δηλαδή η δηµιουργία νέων θεσµών και δοµών σε πολλούς ∆ήµους και 

Περιφερειακές Ενότητες - για παράδειγµα στο χώρο της Προσχολικής και Σχολικής 

Εκπαίδευσης, της ∆ια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων-, ήταν επόµενο, η 

αποτίµησή τους ως προς τα δοµικά τους στοιχεία, να παρουσιάσει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, ιδιαίτερα  το ζήτηµα της σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης µε τις 

τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της, από την οπτική της σύγχρονης 

παιδαγωγικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάλυσης. 

 

� Συνδιοργάνωση µε το γραφείο Σχολικού Συµβούλου Πληροφορικής 

Ανατολικής Κρήτης του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής ∆ηµιουργίας (07, 08 & 

09 Απριλίου 2016,) µια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 

µαθητές να δηµιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν 

στο σχολείο τους. Το Φεστιβάλ είναι ανοικτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε 

µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν µέρος σε πρωτότυπες 

εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες µε αντικείµενο την Πληροφορική και 

την Ψηφιακή Τεχνολογία.  
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� Συνδιοργάνωση µε την «Εταιρεία Logistics Κρήτης» της «Ηµέρας 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2016» που περιελάµβανε επισκέψεις µαθητών και φοιτητών 

στους χώρους αποθήκης εταιρειών προκειµένου να έλθουν σε επαφή µε την 

διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και να αποτελέσει ερέθισµα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού. 

 

� Συνδιοργάνωση του 9ου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (22 – 24 Απριλίου 2016). Το 

συνέδριο έδωσε  την δυνατότητα σε φοιτητές µε δραστήρια και ανήσυχη φύση να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους πέρα από τα συµβατικά πλαίσια, να έρθουν σε επαφή 

µε ιδέες και εργασίες άλλων φοιτητών και εταιριών και να παρακολουθήσουν οµιλίες 

παγκοσµίως αναγνωρισµένων καθηγητών. 

 

� Συνδιοργάνωση µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης του 

1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση 

υπό διαπραγµάτευση» (Χερσόνησος, 13 -15 Μαΐου 2016). Το συνέδριο, που είχε 

τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, είχε 

σκοπό τη διατύπωση καινοτόµων προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της σχέσης 

σχολείου και κοινωνίας, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες 

ανάγκες του εκπαιδευοµένου, στη διαρκώς µεταβαλλόµενη κοινωνικοοικονοµική 

πραγµατικότητα. Το Πανελλήνιο Συνέδριο, µε περισσότερες από 200 συµµετοχές, 

φιλοξένησε κεντρικούς οµιλητές εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους, 

εισηγητές/εµψυχωτές µε διακεκριµένο επιστηµονικό έργο, συµπεριέλαβε 

αξιοσηµείωτο αριθµό ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και προτάσεων.  

 

� Συνδιοργάνωση µε το Επιστηµονικό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Κρήτης του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ∆ια Βίου Μάθηση, την Κοινοτική 

Ενδυνάµωση και την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών/ Πολιτισµικών, 

Αυτοδιοικητικών Στελεχών/ Εµψυχωτών (Χανιά, 03 - 05 Μαΐου 2016). Συντονισµός 

διαλόγου στο 5ο Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα:  «Στρατηγικός σχεδιασµός & 

κατάρτιση των στελεχών� αδήριτη αναγκαιότητα & λύση ανάκαµψης». Στο πλαίσιο 

του συνεδρίου αναπτύχθηκαν εµπειρίες-προβληµατισµοί και κατατέθηκαν ιδέες και 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέµατα αιχµής του πεδίου της ∆ιά Βίου 

Μάθησης. 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 72 από 210 
 

 

� Συνδιοργάνωση µε το ∆ίκτυο «Teachers 4 Europe» ∆ιηµέρου 

Εκδηλώσεων µε θέµα:  Μέρες έκφρασης και δηµιουργίας: Η ανθρώπινη ζωή ως 

θεµελιώδης ευρωπαϊκή αξία» (16 -17 Ιουνίου 2016), µε στόχο την ανάδειξη των 

ευρωπαϊκών αξιών. 

 

� Συνδιοργάνωση µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο του «International 

Conference on Natural Hazards & Infrastructure» (28 - 30 Ιουνίου 2016), Στόχος του 

Συνεδρίου ήταν να φέρει σε διάλογο ειδικούς από τον ακαδηµαϊκό χώρο και τη 

βιοµηχανία για την σεισµική µηχανική, τις κατολισθήσεις, τις πληµµύρες, τα τσουνάµι 

και τους τυφώνες προκειµένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές σχετικά µε την 

αντιµετώπιση απειλών στις οποίες εκτίθενται οι  αστικές υποδοµές, και να 

σχεδιάσουν λύσεις για την  ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

 

� Συνδιοργάνωση µε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας του Συνεδρίου  για “το 

Ριζίτικο Τραγούδι”(Χανιά, 2 – 3 Ιουλίου 2016), µε στόχο την ανάδειξη της 

επιστηµονικής χροιάς του λαϊκού πολιτισµού.  

 

� Συνδιοργάνωση µε τους Σχολικούς Συµβούλους Φιλολόγων Ηρακλείου της 

«1ης ∆ιασχολικής Συνάντησης Ρητορικής Τέχνης» (φιλικών αγώνων) στο (Ρέθυµνο, 

28   - 29 Ιουνίου 2016) 

 

� Συνδιοργάνωση µε τη ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Κρήτης 

Ηµερίδας µε θέµα τη Σχολική ∆ιαρροή (29 Σεπτεµβρίου 2016). Σκοπός της 

Ηµερίδας ήταν να αναδειχθούν τα αίτια και οι επιπτώσεις του φαινοµένου της 

Σχολικής ∆ιαρροής, ιδιαίτερα στην οικογένεια και στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και 

τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν να αξιοποιηθούν για τον περιορισµό-

αντιµετώπιση του φαινοµένου. Στην Ηµερίδα συµµετείχαν ειδικοί επιστήµονες µε 

εξειδίκευση στο θέµα, εκπρόσωποι της Εκπαίδευσης, Σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεµόνων, ενεργοί Πολίτες και εκπρόσωποι ∆οµών για ευπαθείς οµάδες 

πληθυσµού. 

 

� Συνδιοργάνωση µε τον Σύνδεσµο Φιλολόγων Νοµού Χανίων Ηµερίδας µε 

θέµα: «Νεότερη Τοπική Ιστορία: εκπαίδευση και έρευνα» (8 Οκτωβρίου 2016).  
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� Συνδιοργάνωση του A’ Συνεδρίου για την Κίσσαµο (14 – 15 – 16 

Οκτωβρίου 2016). 

 

� Συνδιοργάνωση µε την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης προβολής 

κινηµατογραφικών ταινιών για τους µαθητές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χανίων 

στο πλαίσιο του προγράµµατος Cineµαθήµατα και Cine Ιστορίες. Στην δράση αυτή 

οι µαθητές των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν ταινίες µε στόχο να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και την 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Παράλληλα, υλοποιήθηκε Κύκλος Εργαστηρίων 

Κινηµατογράφου για Εκπαιδευτικούς Χανίων σε συνεργασία µε την µε τίτλο cine-

Μαθήµατα.  

 

� Συνδιοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων. Πρόκειται για 

έναν κινηµατογραφικό - εκπαιδευτικό θεσµό που φιλοδόξει να αποτελέσει πόλο 

έλξης των σηµαντικότερων δηµιουργών από τον χώρο του κινηµατογράφου, τόσο 

από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ένας θεσµός δηµιουργικός, 

παρεµβατικός µε πλούσιες παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις που προσέλκυσαν 

περισσότερους από 500 µαθητές σε έναν τόπο συνάντησης ταινιών µυθοπλασίας, 

ντοκιµαντέρ, animation (26 Οκτωβρίου έως 4 Νοεµβρίου 2016).  

 

� Συνδιοργάνωση του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής 

Μαθηµατικής Εταιρίας µε θέµα: «Μαθηµατικά, θεµέλιο ανθρώπινης σκέψης». Στο 

πλαίσιο του συνεδρίου(4, 5 και 6 Νοεµβρίου 2016) συµµετείχαν περισσότεροι από 

600 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων και ο διακεκριµένος 

καθηγητής µε καταγωγή από την Κρήτη, ο Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης, 

αναπληρωτής καθηγητής στο MIT στο τµήµα ηλεκτρολόγων-µηχανικών 

υπολογιστικής σκέψης και υλοποιήθηκαν πολλές παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις 

µε την παρουσία µαθητών, ενώ συζητήθηκε ο σχεδιασµός θερινών σχολείων 

µαθηµατικών τα οποία θα γίνουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από το 

Καλοκαίρι του 2017.  
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∆ράσεις Απασχόλησης 

� Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για εξαρτηµένη εργασία, για 

εποχική απασχόληση, για αλιεργάτες και για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης  που 

χορηγούνται σε πολίτες  τρίτων  χωρών ανά Περιφέρεια και ειδικότητα 

απασχόλησης. Υποβολή της σχετικής πρότασης ως απάντηση σε αίτηµα του 

Υπουργείου Εργασίας έγγραφο έπειτα από  σύσκεψη υπό την προεδρία του 

Αντιπεριφερειαρχή Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης µε την  

Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  Κρήτης -Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας- 

∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τους εργοδοτικούς φορείς  και την ∆/νση 

Κοινωνικής  Επιθεώρησης Κρήτης, τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού 

∆υναµικού, τα Επιµελητήρια Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων, την 

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, τους Συλλόγους 

Μέσης και Παράκτιας Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, τα Εργατικά Κέντρα 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων. Το υπουργείο ενέκρινε αποδεχόµενο τα 

αιτήµατα  των φορέων και της Περιφέρειας για αναµόρφωση και συµπλήρωση της 

πρότασης για την µετάκληση    εργαζοµένων. 

 

� Εξέταση  ενστάσεων εργοδοτών  για επιβολή προστίµου στην περίπτωση  

της εκπρόθεσµης υποβολής αναγγελίας πρόσληψης (ΥΑ 5072/6/25.2.2013) και 

εκδόσεις αποφάσεων επί των προσφυγών 

 

� Εισήγηση στην Ενηµερωτική Ηµερίδα µε θέµα: «Πολιτικές και ∆ράσεις 

αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων στην Κρήτη/ Ελλάδα», στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος: «Job Developer» (31/03/2016) που υλοποιεί το Επιστηµονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 

 

� Εισήγηση στην Ηµερίδα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων του ΟΑΕ∆ και του 

Επιµελητήριου Χανίων µε θέµα: «Ανάγκες της τοπικής οικονοµίας και του 

επιχειρηµατικού κόσµου σε εξειδικευµένο προσωπικό (04 Απριλίου 2016). 
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Εισηγήσεις – Προτάσεις 

� Συνεργασία µε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)και 

αλληλογραφία µε τα συναρµόδια υπουργεία και την αρµόδια εθνική υπηρεσία 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) µε σκοπό την αναγνώριση των πτυχίων Master of Science – 120 

ECTS και Μaster – 60 ECTS που χορηγεί το ∆ιεθνές Κέντρο Ανωτάτων 

Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), µέσω του οργάνου του, 

Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), ως ισότιµων µε τα 

απονεµόµενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µεταπτυχιακά 

διπλώµατα πρώτου Κύκλου. Οι συντονισµένες αυτές ενέργειες είχαν ως αποτέλεσµα 

την ικανοποίηση του αιτήµατος, το οποίο για χρόνια αποτελούσε ζητούµενο της 

επιστηµονικής κοινότητας της Κρήτης. 

 

� Υποστήριξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισµό «Erasmus +»  µε τίτλους:  

• «Open Minds – Creating the Education of the Future», 

• «Transnational online Business and e-Commerce coaching for increasing 

entrepreneurship and competitiveness» 

 

� Υποβολή Πρότασης µε τίτλο «GetIn the Market» στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα «Erasmus + Βασική ∆ράση 2: Στρατηγικές Συµπράξεις στον Τοµέα της 

Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και της Κατάρτισης»  µε την Περιφέρεια Κρήτης στο 

ρόλο του συντονιστή εταίρου. Η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη µεθοδολογίας και 

στην πειραµατική εφαρµογής µιας βιωµατικής προσέγγισης της επανακατάρτισης 

ανέργων και νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράµµατος οµάδα ειδικών θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα πολυήµερο 

εργαστήριο στο οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι νέων, επιχειρήσεις και η τοπική 

αυτοδιοίκηση µε στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και την εφαρµογή 

επιχειρηµατικών προτάσεων στην τοπική κοινωνία.  

 

� Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ηµερίδα µε θέµα «Τα Σχολεία της Β/θµιας 

Εκπαίδευσης στην αρχή του 21ου αιώνα: ∆ιεθνείς τάσεις και η τοπική µας 
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πραγµατικότητα» (23 Ιουνίου 2016)  µε θέµα: «Το όραµα της Περιφέρειας Κρήτης 

για τα σχολεία του 21ου αιώνα» 

 

� Εισήγηση στην Ηµερίδα µε θέµα την «Κινηµατογραφική Παιδεία» που 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων (3 

Νοεµβρίου 2016). Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας της 

Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης µε το ΤΕΙ Αθήνας µε περιεχόµενο την ανάπτυξη 

συνεργιών σε θέµατα που άπτονται του Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης, της 

Κατάρτισης και της ∆ια Βίου Μάθησης. 

 

Λοιπές δράσεις  

� Συντονισµός της Οµάδα Εργασίας για τη διεξαγωγή του 1ου Μαραθώνιου 

Κρήτης 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

 

� Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Ανταλλαγής µαθητών µεταξύ του 1ου ΕΠΑΛ 

Χανίων και της Τεχνικής Σχολής Αµµοχώστου και στις εργασίες αδελφοποίησης της 

Ένωσης Γονέων ∆ήµου Χανίων µε την Οµοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης Λευκωσίας 

 

� Υποστήριξη του Προγράµµατος Ανταλλαγής µαθητών του 1ου ΓΕΛ Χανίων 

µε το Gymnazium, Na Vitenze plani της Τσεχίας µε δράσεις ανάδειξης της ελληνικής 

κουλτούρας (πολιτισµός, γλώσσα, ιστορία) 

 

� Ανάληψη πρωτοβουλίας για χρηµατοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Ρωσικού 

Προξενείου Χανίων. Το έργο της ψηφιοποίησης ήταν πρώτης προτεραιότητας για τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους γιατί ύστερα από επαφές µε το Υπουργείο Εξωτερικών, 

προκρίθηκε να δοθεί στη Ρωσία πιστό αντίγραφο του φυσικού αρχείου 

 

� Συµµετοχή στις εργασίες της Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας 

Γενιάς  για την διοργάνωση της πρώτης συνάντησης για Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την 

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα στο Ρέθυµνο (04 Απριλίου 2016), µε στόχο τον 
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συντονισµό των περιφερειακών µηχανισµών που ασχολούνται µε την εκπαίδευση 

ενηλίκων στη χώρα µας. 

 

� Συνδιοργάνωση του «3ου ∆ιεθνούς Μαθητικού Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού 

Πολυµέσων video clip, ηχητικού µηνύµατος, αφίσας, µε τίτλο «Αγωνίζοµαι για την 

οδική ασφάλεια», µε στόχο την ενηµέρωση και την προώθηση της πρόληψης στους 

νέους στους τοµείς οδηγικής συµπεριφοράς και οδικής ασφάλειας.   

 

� Υποστήριξη του εθελοντικού ∆ικτύου «∆ιαβάζω για τους Άλλους», το 

οποίο έχει στόχο να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν µπορούν να το κάνουν µόνοι 

τους. Άνθρωποι µε προβλήµατα όρασης, άνθρωποι που λόγω κάποιας ασθένειας 

δεν µπορούν να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, ηλικιωµένοι, παιδιά σε ιδρύµατα 

ή φυλακισµένοι που είναι αναλφάβητοι. 

 

� Συγγραφή άρθρου στο βιβλίο «Destination branding & Travel journalism», 

που θα αποτελέσει µέρος της διδακτέας ύλης για τους σπουδαστές του 

Μεταπτυχιακού του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Κύπρου στη θεµατική «Επικοινωνία 

και νέα ∆ηµοσιογραφία» 

 

� Συµµετοχή στην Ηµερίδα Σταδιοδροµίας του ΚΕΣΥΠ Ρεθύµνου «Φοιτητής 

Φυσικών Επιστηµών για µια µέρα», στην οποία έγιναν παρουσιάσεις επαγγελµάτων 

και προγραµµάτων αγωγής σταδιοδροµίας (21 Απριλίου 2016).  

 

� Συνδιοργάνωση µε την εθνική αντιπροσωπεία του Erasmus Student 

Network της δράσης «The Crete Trip 2016», (05 - 08 Μαΐου 2016) κατά την  οποία 

περισσότεροι από 600 φοιτητές από όλη την Ευρώπη επισκέφτηκαν την Κρήτη µε 

στόχο την ανάδειξη της πολύπολιτισµικότητας και την προώθηση της κινητικότητας. 

 

� Συµµετοχή στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κρήτης για τον εορτασµό της 

«Εβδοµάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης» (09 - 15 Μαΐου 2016), η οποία συµπεριλάµβανε 

επισκέψεις σε σχολεία και παρουσιάσεις – οµιλίες µε στόχο την προώθηση των 

Ευρωπαϊκών Αξιών. 

 

� Συµµετοχή στην ηµερίδα της Σχολικής Συµβούλου Π.Α. Χανίων µε θέµα: 
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«Εκδηλώσεις πολιτισµού και γιορτής στην πρώιµη σχολική ηλικία» (27 Μαΐου 2016) 

 

� Υποστήριξη της συµµετοχής της οµάδας DIASat των µαθητών του ΓΕ.Λ. 

Γαζίου στο ευρωπαϊκό διαγωνισµό «2016 Cansat Competition». Οι µαθητές έχουν 

επιλέξει σαν αποστολή την προσοµοίωση ανίχνευσης κατάλληλου µικροκλίµατος και 

µέτρησης εδαφικών παραµέτρων σε άλλο πλανήτη ή ουράνιο σώµα µέσα στη ζώνης 

Goldilocks του ηλιακού µας συστήµατος.  

 

� Υποστήριξη της διοργάνωσης του «2ου Θερινού Σχολείου» µε θέµα: «Τ.Π.Ε 

και ∆ηµιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο» µε στόχο την ανάδειξη της 

συνεργατικής δηµιουργικότητας µε την χρήση νέων τεχνολογιών, προκειµένου να 

ανταποκριθεί µε κριτικό τρόπο ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στις απαιτήσεις των 

καιρών µας. 

 

� Συµµετοχή στις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου Ορθόδοξων 

Εκκλησιών στο Κολυµπάρι Χανίων (17 - 26 Ιουνίου 2016). Συνάντηση µε 

εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών – Παρατηρητών. 

 

� Επίσκεψη στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας του Γενικού Καταστήµατος 

Κράτησης Κρήτη Ι, στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων. (21 Ιουλίου 2016).  

 

� Υποδοχή φοιτητών του Πανεπιστηµίου Drexel στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ που 

παρακολουθούν το βιωµατικό µάθηµα «Κρητικός Πολιτισµός» (08 Σεπτεµβρίου 

2016) 

 

� Συνάντηση ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο και τις δράσεις της 

Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων (14 Οκτωβρίου 2016) 

 

� Συµµετοχή στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στο 

Ηράκλειο (PES) µε θέµα “Act4Youth – Ένα σχέδιο για τα παιδιά και τη νεολαία την 

εργασία και τον πολιτισµό». (16 Νοεµβρίου 2016)Η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα 

πλαίσιο πανευρωπαϊκών δράσεων µε τίτλο Act For Youth που πραγµατοποιήθηκαν 

την συγκεκριµένη µέρα. Νέοι από 80 πόλεις όλης της Ευρώπης ενώνουν τις φωνές 

τους και απαντούν στη βαθιά κρίση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων και της 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 79 από 210 
 

δηµοκρατίας. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµαντική αύξηση των πόρων 

που κατανέµονται για την εργασία, την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την 

πρόσβαση στον πολιτισµό των νέων αλλά και την αύξηση της φροντίδας για τα 

παιδιά, προτείνοντας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. 

 

� Αποστολή επιστολής στην Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. για την υποστήριξη του 

αιτήµατος για εξοπλισµό (αίθουσες, θρανία, καρέκλες) των Γυµνασίου και ΓΕΛ 

Βάµου Χανίων και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά Χανίων.  

 

� Υποστήριξη του ∆ΗΠΕΘΕΚ για την διοργάνωση παραστάσεων «Η Ευρώπη 

και οι 12 Μήνες» στα σχολεία της Κρήτης  

 

 

∆ράσεις σε εξέλιξη 

� Κατάρτιση, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράµµατος, 

περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης, µε βάση το υπερκείµενο εθνικό 

πρόγραµµα και το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Η ∆ια Βίου Μάθηση αποτελεί 

πολιτική προτεραιότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς είναι σαφής η 

σύνδεσή της µε την απασχόληση, την οικονοµική ευηµερία και την πλήρη 

συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. Μέσω της υλοποίησης του περιφερειακού 

προγράµµατος δια βίου µάθησης, το οποίο θα περιλαµβάνει επενδύσεις, 

προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, θα εφαρµοστεί η 

δηµόσια πολιτική ∆ία Βίου Μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.  Στόχοι του 

προγράµµατος είναι η επένδυση στον άνθρωπο και στην γνώση, η προαγωγή της 

απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η υιοθέτηση περισσότερο λειτουργικών 

στάσεων και η διεύρυνση των ευκαιριών για καινοτόµες και ευέλικτες µορφές 

µάθησης.   

 

� Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης– Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκµηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), 

Κέντρο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΚΕΑ∆ΙΚ) Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης για την 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 80 από 210 
 

Έρευνα «∆ιακυβέρνηση, Βιωσιµότητα και Περιφερειακή Καινοτοµία». Το έργο 

βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης και έχουν παραδοθεί στην αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής τα παραδοτέα των τεσσάρων πρώτων φάσεων σύµφωνα µε την 

Προγραµµατική Σύµβαση. 

 

� Συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ια Βίου Εκπαίδευσης – Κατάρτισης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης µε στόχο τον σχεδιασµό και την οργάνωση του Κ∆ΒΜ του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο θα αναλαµβάνει δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, τη 

διοργάνωση θερινών σχολείων και την προώθηση της δια βίου µάθησης.  

 

� Σχεδιασµός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος εκµάθησης 

κλασσικής µουσικής σε νέους της Περιφέρειας Κρήτης και παράλληλη σύνθεση της 

1ης Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Περιφέρειας Κρήτης. Ο σχεδιασµός αποτελεί 

προσοµοίωση του παγκοσµίως εγνωσµένο, για το θετικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

αποτύπωµα, πρόγραµµα EL SYSTEMA, η υλοποίηση του οποίου προβλέπει τη 

δωρεάν διδασκαλία κλασσικών µουσικών οργάνων και κλασσικής µουσικής ως µέσο 

εµπλουτισµού και αναβάθµισης του πολιτισµικού και κοινωνικού αποθέµατος της 

Περιφέρειας Κρήτης. Για τις ανάγκες του σχεδιασµού προσκλήθηκε η συντονίστρια 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών Sara Illana, ο διακεκριµένος µουσικός και  

∆/ντης Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μύρωνας Μιχαηλίδης, ο αρχιµουσικός Μίλτος 

Λογιάδης.  

 

� Εισαγωγή του µαθήµατος της τοπικής κρητικής ιστορίας στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε τη δηµιουργία και χρήση 

κατάλληλου βιωµατικού, διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος της δράσης 

είναι να εφοδιάσει τους µαθητές µε τις απαραίτητες γνώσεις τοπικής ιστορίας µε την 

χρήση καινοτόµων τεχνολογιών και παιδαγωγικών µεθόδων, ώστε, να καλυφθεί το 

διαπιστωµένο έλλειµµα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος στο κρίσιµο αυτό 

γνωστικό πεδίο. Στη δράση εµπλέκονται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων µέσω της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπ/σης Κρήτης, οι αρµόδιοι 

Σχολικοί Σύµβουλοι, τα Ιστορικά Αρχεία Κρήτης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας 

και το Πανεπιστηµίο Κρήτης. Το πρόγραµµα βρίσκεται στην φάση εξεύρεσης 

χρηµατοδότησης. 
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� Σχεδιασµός υλοποίησης µαθήµατος σκακιού στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Ο σχεδιασµός προβλέπει την διδασκαλία του µαθήµατος του σκακιού 

στους µαθητές/τριες της α’ και β’ ∆ηµοτικού στο σύνολο των σχολείων της 

Περιφέρειας Κρήτης.  Κατά την υλοποίηση της δράσης αυτής προβλέπεται ένα 

εκτεταµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που θα τους καθιστά ικανούς 

να διδάξουν το µάθηµα του σκακιού στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.  

 

 

� Υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος για τη δωρεάν διδασκαλία της 

«µητρικής γλώσσας» σε παιδιά παλιννοστούντων, προσφύγων και µεταναστών σε 

συνεργασία µε το Σύλλογο Ρωσόφωνων Χανίων και την ∆ευτεροβάθµια Σχολική 

Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων. Με συντονισµό της Περιφέρειας παραχωρήθηκε ο 

χώρος διδασκαλίας, τέθηκε το πλαίσιο  διδασκαλίας των µαθηµάτων της γλώσσας, 

της ιστορίας και του πολιτισµού, διασφαλίστηκε ο δωρεάν και εθελοντικός 

χαρακτήρας του προγράµµατος και λοιπά λειτουργικά θέµατα. Το πρόγραµµα 

συνεχίζεται έως σήµερα µε  συµµετοχή των επωφελούµενων ξεπερνά τον αρχικό 

προγραµµατισµό καταδεικνύοντας την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης του 

προγράµµατος σε άλλες περιοχές και περισσότερες οµάδες παλιννοστούντων, 

προσφύγων και µεταναστών.    

 

 

� Σχεδιασµός ∆ράσεων σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Κρήτης (Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών) για την 

προώθηση και εισαγωγή ενότητας προγραµµατισµού για µικρο-ροµπότ στα σχολεία 

της Περιφέρειας Κρήτης. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία πρόεκυψε ύστερα από 

διαβούλευση µε ακαδηµαϊκούς αλλά και εκπροσώπους της τυπικής εκπαίδευσης 

σχετικά µε το κατά πόσο θα µπορούσαν να καλλιεργηθούν οι δηµιουργικές 

δεξιότητες που σχετίζονται µε την πληροφορική ήδη από τις µικρές ηλικίες.  

 

� Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Συνέδριο για τη «Θέση του 

Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Οι εργασίες 

του θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου από 20 έως 22 Οκτωβρίου 

2017 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου 

επιδιώκεται η ανάδειξη διαφόρων εκδοχών πρόσληψης του συγγραφέα στη 
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διδασκαλία και στην έρευνα, η εξαγωγή συµπερασµάτων από τη σύγκριση-

συσχετισµό της κατάστασης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η προώθηση 

δηµιουργικού διαλόγου σχετικά µε την υφιστάµενη και την επιθυµητή αξιοποίηση του 

έργου του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση. 

 

� Παρακολούθηση έργου «Περιφερειακός Μηχανισµός για την 

παρακολούθηση της αγοράς εργασίας». Προκειµένου να συνδεθούν 

αποτελεσµατικά και αξιόπιστα οι πολιτικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 

την επαγγελµατική κατάρτιση στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκεται η οργάνωση και 

λειτουργία ενός Περιφερειακού Μηχανισµού Παρακολούθησης των αναγκών της 

αγοράς εργασίας, ο οποίος θα διαµορφώνει τις κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των 

δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης. Η λειτουργία του Περιφερειακού 

Μηχανισµού γίνεται µέσω της χρηµατοδότησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

αφορά στη συγκρότηση ενός µόνιµου µηχανισµού για τη διάγνωση και 

παρακολούθηση της κατάστασης των πραγµάτων (state of play) και των τάσεων 

στην αγορά εργασίας όσο και αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και 

επαγγέλµατα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2016-2021 

 

 

� Υλοποίηση δράσης του πρωτοποριακού, σε εθνικό επίπεδο, σχολικού, 

µεγάλης κλίµακας, προγράµµατος «Tipping Point». Το πρόγραµµα αυτό, µεταξύ 

άλλων, θα δώσει την ευκαιρία στους µαθητές των λυκείων της Περιφέρειας µας να 

έρθουν σε επαφή µε διακεκριµένες προσωπικότητες των επιστηµών των 

επιχειρήσεων για να αντλήσουν πληροφορίες και εµπειρίες για την ακαδηµαϊκή και 

την επαγγελµατική τους πορεία. Το πρόγραµµα «Tipping Point» χρησιµοποιεί την 

τεχνογνωσία των 100mentors, την παγκοσµίως αναγνωρισµένη πλατφόρµα του 

συντοπίτη µας Γιώργου Νικολετάκη και προσφέρεται µέχρι σήµερα στα καλύτερα 

ιδιωτικά σχολεία σε όλο τον κόσµο, σαν επιπλέον παροχή, έχοντας αποσπάσει 

πλήθος βραβείων και διακρίσεων. Πολύ σύντοµα µε την συνεργασία της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών φιλοδοξούµε να 

είµαστε η πρώτη Περιφέρεια που θα προσφέρει αυτή την καινοτόµα εµπειρία στους 

µαθητές µας εντελώς δωρεάν.  

 

� Πρόγραµµα Αµάλθεια: Σχεδιασµός ύστερα από συστηµατική επικοινωνία, 
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διαβούλευση και συνέργια  µε τις δοµές της τυπικής εκπαίδευσης σε περιφερειακό 

επίπεδο και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, 

Προγράµµατος Ενδυνάµωσης και ∆ικτύωσης εκπαιδευτικών, εκπροσώπων φορέων 

και συλλογικοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραµµα αποτελεί την πρώτη 

συστηµατική προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

που πραγµατοποιείται από περιφερειακή αρχή.  Προβλέπει βιωµατικές δράσεις 

παρέµβασης µε  «όχηµα» τον πολιτισµό και στόχο την σύνδεση της τυπικής µε την 

µη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση ώστε να διαµορφωθούν στους πολίτες στάσεις 

δια βίου µάθησης.  

 
 
� Σχεδιασµός, εισήγηση και έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή, για την 

υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης στον τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης 

Μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιστηµονικού ∆ικτύου Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων Κρήτης (Ε∆ΕΕΚ),µε στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων σε τεχνικό κι 

επιστηµονικό επίπεδο για την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης που θα 

συµβάλλει στην ανάδειξη της Κρήτης, διεθνώς, ως την πρώτη -σε εθνικό επίπεδο- 

«Περιφέρεια που Μαθαίνει» µε βάση τις προδιαγραφές της UNESCO. Οι κύριες 

πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης 

περιλαµβάνουν: 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και εκπροσώπων τους (τυπικών και 

άτυπων δοµών), στην ενεργητική διαβούλευση, τη δηµοκρατική συµµετοχή, 

την ανάδειξη των αναγκών της τοπικής κοινότητας και τη διεκδίκηση 

βιώσιµων λύσεων και 

• Συντονισµό των ενεργειών δικτύωσης όσων φορέων εµπλέκονται στη δια 

βίου µάθηση (εκπαίδευση-πολιτισµός-τουρισµός-επιχειρηµατικότητα) στο 

νησί, µε στόχο τη συγκρότηση ενός διευρυµένου ∆ικτύου Συνεργασίας 

Αυτοδιοίκησης και Κοινοτικής Παρέµβασης. 

 

 

Απολογισµός ∆ιεύθυνσης ∆ια Βίου Μάθησης  Απασχόλησης και 

Εµπορίου του Τµήµατος Απασχόλησης 
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Ι. Υλοποίηση και έλεγχος Προγράµµατος  Κοινωφελούς Εργασίας     2015 

-2016    Προσκλήσεις  5/2015 και 3/2016 

 

Με την συνεργασία του Τµήµατος Απασχόλησης και των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Χανίων λαµβάνοντας υπόψη: 

 

Α)την ανάγκη για την αποδοτικότερη λειτουργία των  ∆ιευθύνσεων   

Β)τις  ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χρήση τεχνολογιών και  

    της πληροφορικής και επικοινωνίας.  

 

καταρτίσθηκε , εγκρίθηκε  και υλοποιήθηκε  µε επιτυχία και το Πρόγραµµα  

Κοινωφελούς Εργασίας      Προσκλήσεις   5/215 και 3/2016  

  

Πίνακας Κατανοµής ωφελουµένων 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 114  

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 47  

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55  

Π.Ε.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 239  

 

   

 

    Κατά την διάρκεια  υλοποίησης του  Προγράµµατος υπήρξε έλεγχος από τον 

ΟΑΕ∆  και  το Υπουργείο  Εργασίας   και Οικονοµίας ,Ανάπτυξης και Τουρισµού, 

τόσο για την  κατάρτιση ,την υλοποίηση των   δράσεων   όσο και για την οργάνωση 

της διαχείρισης  ,της παρακολούθησης και του ελέγχου του Προγράµµατος   

 

ΙΙ. Αναµόρφωση και συµπλήρωση της πρότασης για την µετάκληση εργαζοµένων  

 

        Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Νόµου  4251/2014 

µε τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014), µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών. 
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Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου ,Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας που εκδίδεται το τελευταίο τρίµηνο κάθε δευτέρου  έτους ,καθορίζεται ο 

ανώτατος αριθµός θέσεων για εξαρτηµένη εργασία ,για εποχική απασχόληση ,για 

αλιεργάτες και για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης  που χορηγούνται σε πολίτες  

τρίτων  χωρών ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης . 
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Άξονας 7. Τεχνολογία 

 

Παρατηρητήριο ∆ηµοσίων Έργων και Μελετών- 

http://www.paratiritiriokritis.gr/ 

 

Για την ορθή και έγκυρη λειτουργία του, το  Παρατηρητήριο ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοσίων Έργων και Μελετών µε το Πρόγραµµα Ενιαίας 

∆ιαχείρισης Έργων και Μελετών της Περιφέρειας Κρήτης.  

Σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 

Περιβάλλοντος & Υποδοµών της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τις ∆ιευθύνσεις 

Τεχνικών  Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός και 

ετέθη σε πλήρη εφαρµογή το Πρόγραµµα Ενιαίας ∆ιαχείρισης 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. 

 

 

Τουρισµός και τεχνολογία 

 

Αναβάθµιση τουριστικής πύλης www.incrediblecrete.gr 

 

Η νέα τουριστική πύλη (www.incrediblecrete.gr), που ξεκίνησε το 2012  σε ελληνικά, 

αγγλικά, ρώσικα, γερµανικά αποτελεί µια πρωτοποριακή δράση της Περιφέρειας 

βασιζόµενη σε καινοτόµα «πλατφόρµα» τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό 
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αποτυπώνεται στις 7 κύριες θεµατικές ενότητες και υποενότητες της πύλης και 

επιπρόσθετα στη χρήση των συµβόλων του παγκοσµίως γνωστού ∆ίσκου της 

Φαιστού. Το www.incrediblecrete.gr περιλαµβάνει την πιο εξελιγµένη µηχανή 

αναζήτησης ξενοδοχείων και καταλυµάτων κάθε τύπου στην Κρήτη µε όλους τους 

σύγχρονους τρόπους εµφάνισης µε φίλτρα (ονοµαστικά, "κατηγορία", περιοχή) και 

δυναµική απεικόνιση σε Χάρτες. Η καταχώριση των καταλυµάτων είναι δωρεάν. 

Είναι, επίσης, προσβάσιµο για tablets και κινητά τηλέφωνα Προχωρήσαµε στην 

αναβάθµιση και διαχείριση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης προορισµού 

Περιφέρειας Κρήτης, «Incredible Crete»,H αναβάθµιση της ιστοσελίδας αφορά στην 

ανακατάταξη των δηµοσιευµένων πληροφοριών και εισαγωγή νέων, εφόσον 

χρειαστεί, ανά θεµατικό άξονα και εισαγωγή πληροφορίας οπτικοακουστικού 

χαρακτήρα, µε υψηλής ποιότητας ψηφιακό υλικό. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί 

στην επιµέλεια των ήδη υπαρχόντων κειµένων και ο συνδυασµός τους µε τη 

φιλοσοφία των “εµπειριών”� Οι εµπειρίες θα συνδυάζουν το περιεχόµενο µέσω µιας 

βιωµατικής προσέγγισης και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα και 

χαρακτηριστικά κάθε προορισµού, προβάλλοντας ανθρώπινες µαρτυρίες, τοπία, 

γαστρονοµικές προτάσεις, πολιτιστικά και ιστορική κληρονοµιά κ.α. Επίσης, έµφαση 

πρέπει να δοθεί στην κατηγοριοποίηση των δηµοσιευµένων πληροφοριών µε τη 

δηµιουργία νέων υποσελίδων µέσω του CMS της ιστοσελίδας ώστε να 

ανταποκρίνεται σε πολλά προφίλ δυνητικών επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο 

και από το εξωτερικό. Κατά την επιµέλεια του ήδη υπάρχοντος υλικού του portal, θα 

πρέπει να ενηµερωθεί το περιεχόµενο ανά ενότητα, όπως οι πληροφορίες γενικού 

ενδιαφέροντος (τηλέφωνα επικοινωνίας, email, διευθύνσεις), ηµερολόγιο 

εκδηλώσεων, τουριστικοί οδηγοί, ωράρια λειτουργίας και τιµές εισιτηρίων σε 

αξιοθέατα, διαφηµιστικά φυλλάδια, επιλεγµένα άρθρα του ελληνικού και διεθνούς 

τύπου, οδηγοί διασκέδασης, εισαγωγή υπερσυνδέσµων για διασύνδεση µε 

εξωτερικές ιστοσελίδες όπου παρατηρείται έλλειψη κ.ά. Επίσης: 

�         Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization) 

�         Σύστηµα διαχείρισης ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) 

�         Χρήση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προορισµού υπέρ της µαζικής 

προσαρµογής στις προσωπικές ανάγκες κάθε πελάτη 

�         Λειτουργία- υποστήριξη  λογαριασµών της τουριστικής πύλης της Περιφέρειας 

Κρήτης  στα social media : Facebook, Twitter,YouTube, Vimeo, Instagram 
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�         Creative Crete: ∆ιαδραστικά συστήµατα και καινοτόµες εφαρµογές µοναδικές 

στον κόσµο για την προβολή της Κρήτης λειτουργούν στις αίθουσες αφίξεων των 

βασικών πυλών εισόδου του νησιού (∆ιεθνή Αεροδρόµια: «Νίκος Καζαντζάκης» του 

Ηρακλείου και «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» στα Χανιά, των λιµανιών:  Ηρακλείου και 

Σούδας)   ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το 

κορυφαίο διεθνώς Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας του νησιού. Μέσω αυτών 

µπορούν οι ξένοι και Έλληνες τουρίστες µε δικές τους χρήσεις να πάρουν 

πληροφορίες, να φωτογραφηθούν και να κάνουν ένα σύντοµο εικονικό ταξίδι στο 

νησί. Το υλικό εµπλουτίζεται διαρκώς, ενώ ο κάθε επισκέπτης έχει την δυνατότητα 

στους διαδραστικούς πίνακες να φωτογραφηθεί ‘εικονικά’ σε αξιοθέατα του νησιού, 

και να στείλει φωτογραφίες στους φίλους του εκείνη την στιγµή µε mail, ή να τις 

‘ανεβάσει’ στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά παράλληλα και να ψυχαγωγηθεί. 

�         Χρήση διαδραστικών συστηµάτων στα περίπτερα τουριστικών  εκθέσεων που 

συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης εντός και εκτός Ελλάδας 

�         “Media Gallery”: ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης όπου κάθε χρήστης 

κάνοντας εγγραφή µπορεί να εχει πρόσβαση σε φωτογραφικό υψηλής ανάλυσης για 

ελεύθερη χρήση. 

�         Συµµετοχή στην καταγραφή των οµορφότερων Κρητικών πεζοπορικών 

διαδροµών µε τη συσκευή ψηφιακής αποτύπωσης “GOOGLE TREKKER” και τη 

προβολή τους, στους χάρτες της ιστοσελίδας GOOGLE 

 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

E-Government 

Απολογισµός Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 

Πρόλογος Απολογισµού 2016 

Το 2016 αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του Στρατηγικού 

Σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, για την 

προγραµµατική περίοδο 2015-2019. Κατά την συνεδρίαση της 19ης Νοεµβρίου 

2015, το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης, µε την απόφαση του, 81/2015, ενέκρινε 

και νοµιµοποίησε τον Στρατηγικό Σχεδιασµό για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 

όπως αυτός υπεβλήθη από τον Περιφερειακό Σύµβουλο Κυριάκο Γ. Κώτσογλου, 

Εντεταλµένο Σύµβουλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 89 από 210 
 

 

Παρόλα αυτά, θα ήταν άστοχο να ισχυριστεί κανείς ότι δεν γινόταν ενέργειες προς 

την Ψηφιακή Εποχή για την Περιφέρεια Κρήτης πριν την παραπάνω ψήφιση, το 

αντίθετο µάλιστα. Τα στελέχη Πληροφορικής των Π.Ε., ο Εκτελεστικός Γραµµατέας, 

οι Σύµβουλοι και ένα πλήθος διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, είχαν 

προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τοµέα, είτε συµβάλλοντας θετικά στην 

καθηµερινότητα της Περιφέρειας Κρήτης και των υπαλλήλων της, είτε 

αναλαµβάνοντας ολοκληρωµένες ενέργειες, όπως της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της Π.Ε.Η., ενέργεια η οποία δεν αντλεί την σηµασία της µόνο από τη 

σπουδαιότητα της ∆ιεύθυνσης - όλες οι ∆ιευθύνσεις είναι σηµαντικές - αλλά από το 

γεγονός ότι σε µια τέτοια ολοκληρωµένη ενέργεια βρίσκει εφαρµογή το σύνολο των 

Στρατηγικών - Λειτουργικών στόχων του Σχεδιασµού, όπως θα φανεί και στη 

συνέχεια. 

 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός, οργάνωσε και έβαλε σε µια συστηµατική βάση τις 

παραπάνω ενέργειες, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόµους εξέλιξης, καθιστώντας 

έτσι την Περιφέρεια Κρήτης ίσως την πιο εξελιγµένη, τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, 

όσο και επίπεδο υλοποίησης, Περιφέρεια της Ελλάδας στον Τοµέα της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Σύνθεση δυνάµεων, οµαδική εργασία, ευγενής ανταγωνισµός και 

συναδελφικότητα µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας, 

κάτω απ’ το «πνεύµα» των Στρατηγικών Στόχων, που έθεσε ο Περιφερειάρχης 

Κρήτης. 

Οι Βασικοί Άξονες και το Όραµα της Περιφέρειας Κρήτης 

Οι Βασικοί Άξονες, του Στρατηγικού Σχεδιασµού δεν διαφοροποιήθηκαν καθόλου, 

αφού ουσιαστικά αποτελούν τη φιλοσοφία της Περιφέρεια Κρήτης. Αντίθετα 

εµπλουτίσθηκαν σε λειτουργικό επίπεδο, γεγονός, που κάνει ακόµα πιο εύκολη την 

παρακολούθηση του σχεδίου µας, για το µέλλον. 

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η εφαρµογή 

των «εργαλείων» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα µειώνει δραστικά ή θα 

εξαφανίζει τα φαινόµενα διαφθοράς αλλά και παράλληλα θα βελτιώνει το επίπεδο 

της εξυπηρέτησης των ωφελούµενων, τόσο σε επίπεδο Πολεοδοµιών, όσο και εν 

γένει στο ∆ηµόσιο και αυτή είναι η στόχευσή µας, ως Π.Κ. 
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Το ίδιο ισχύει και για το Όραµα και τους Στρατηγικούς µας στόχους οι οποίοι 

παρουσιάζονται στη συνέχεια και θα αναλυθούν, µέσω των επιχειρησιακών στόχων 

τους οποίους έχουµε θέσει στο Επιχειρησιακό µας πρόγραµµα και η επίτευξη των 

οποίων θα καθορίσει το βαθµό εκπλήρωσης της στρατηγικής µας µέσα από τα 

χρόνια. Το όραµα και οι στρατηγικοί στόχοι θα καθορίζουν το χαρακτήρα, τις 

κατευθύνσεις και την λογική µας, ενώ οι επιχειρησιακοί στόχοι, την αποδοτικότητα, 

την αποτελεσµατικότητα και εν τέλει τη συνέπεια στις εξαγγελίες µας µέσα απ’ τη 

διακυβέρνησή µας. 

 

Στο παράρτηµα θα βρείτε ολόκληρό το Στρατηγικό Σχεδιασµό για την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση  
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Άξονας 8.  Πολιτισµός – Αθλητισµός - Τουρισµός 

 

 

Πολιτισµός 

 

  Το 2016 η κατεύθυνση της πολιτιστικής πολιτικής µας επικεντρώθηκε στη στήριξη 

δράσεων πολιτιστικών σχηµάτων της Κρήτης και στις τέσσερις Περιφερειακές 

ενότητες, αποτελούµενα από νέους επί το πλείστον ανθρώπους, που µένουν και 

δραστηριοποιούνται στο νησί, και οι οποίοι χωρίς τη στήριξη της Περιφέρειας δε θα 

ήταν δυνατόν να προβάλλουν το έργο τους, αλλά και για καταξιωµένους Κρήτες 

δηµιουργούς, ευρύτερα γνωστούς. Μιλάµε κυρίως για θεατρικές οµάδες, µουσικά 

σχήµατα, δράσεις πολιτιστικών συλλόγων, τοπικά φεστιβάλ.   

 Με το συντονισµό του Εντεταλµένου Συµβούλου για θέµατα Πολιτισµού Κώστα 

Φασουλάκη στηριχτήκαν εκδηλώσεις µε τοπικό αλλά και ιστορικό υπόβαθρο, που 

αναδεικνύουν το ιδιαίτερο πολιτιστικό στίγµα των τοπικών κοινωνιών, αλλά και την 

ιστορική διάσταση της πορείας του τόπου µας µέσα στους αιώνες . 

  Παράλληλα επικεντρωθήκαµε και στη διοργάνωση ορισµένων  σηµαντικών 

εκδηλώσεων, που αφορούσαν την ανάδειξη του έργου καταξιωµένων δηµιουργών, 

όπως οι εικαστικές εκθέσεις του Γιώργου Κουνάλη και του Γιώργου Γεωργιάδη, οι 

συναυλίες προς τιµήν του ποιητή-στιχουργού Μάνου Ελευθερίου, η συναυλία της 

διεθνούς φήµης σοπράνο Σόνιας Θεοδωρίδου κτλ. 

  Οι παραπάνω εκδηλώσεις είχαν ως στόχο το άνοιγµά µας σε ένα ευρύτερο κοινό, 

που δεν αρκείται µόνο στον πολιτισµό της τοπικής παράδοσης, αλλά κινείται σε ένα 

πλαίσιο καλλιτεχνικής εξωστρέφειας. 

 Γενικότερα το 2016 µπορεί να χαρακτηριστεί για την Περιφέρεια Κρήτης ως µια 

χρονιά ουσιαστικών δράσεων, που βρήκαν αποδοχή και ανταπόκριση από το κοινό 

της µεγαλονήσου, παρά τις γενικότερες συνθήκες οικονοµικής δυσπραγίας και 

ανέβασαν τον πήχη για το 2017 που µόλις ανέτειλε. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις 2016 

 

• Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης 

• Εκδηλώσεις ''Αρκάδια 2016'' 
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• «Η Κρήτη υποδέχεται τον πολιτισµό του Αζερµπαϊτζάν » Συναυλίες χορευτικά 

και θεατρικά δρώµενα – κουκλοθέατρο, των καλλιτεχνών του Αζερµπαϊτζάν 

και της Κρήτης    

• Παράλληλες αναδροµικές εικαστικές εκθέσεις µε θέµα: 

• « Γιώργος Θ. Γεωργιάδης Οµορφιά και αλήθεια - Ζωγραφίζοντας κλασικά, 

αυστηρά και απλά » και « Γιώργος Κουνάλης  Στην τέχνη όπως και στη ζωή» 

• 4 συναυλίες ''Αφιέρωµα στον ποιητή-στιχουργό Μάνο Ελευθερίου'' 

• Θεατρική παράσταση ''Ελευθέριος Βενιζέλος : ο πολιτικός - ο άνθρωπος'' µε 

τον Γιάννη Μόρτζο 

• Μουσική συναυλία µε την σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου 

• Συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων στο Κούλε 

• ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ''IndieCrete'' 

• 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας 

• ∆ιεθνές Πανόραµα Κινηµατογράφου ΧΑΝΙΑ cine-Ιστορίες 2015-2016 και cine-

Μαθήµατα 

• Θεατρική παράσταση '' Εθνικότητά µου το χρώµα του ανέµου '' 

• 5ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Παραδοσιακής Κουζίνας  

• Έκδοση βιβλίου ''ΘΡΑΚΗ-ΚΡΗΤΗ: Η παράδοση στο πιάτο και στο λόγο'' 

• Εκδήλωση - παρουσίαση έργου συγγραφέα Andrei Makine 

• 5o Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής ∆ηµοσιογραφίας 

• Εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωµα της Καντάνου 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις ''Αυξέντια 2016'' 

• 13ο Φεστιβάλ Πολιτιστικών Ανταλλαγών 

• 'Εβδοµάδα Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισµού '' 

• Μάταλα Φεστιβάλ 2016 

• Πολιτιστικό Φεστιβάλ ''Ταλλαία 2016'' 

• Μουσικοθεατρική παράσταση ''ΚΡΗΤΗ-ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ'' 

• 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας 

• ∆ιεθνές Συνέδριο TEMU-2016 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις ''∆ΙΚΤΑΙΑ'' 

• Φεστιβάλ "Ταξιδεύοντας Ισπανία'', Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης 

• AMARI Green Festival 
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• Συνέδριο ICONHIC2016 

• Συναυλία " Στην Απτέρα�του φεγγαριού '' 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις -Αυγουστιάτικη Πανσέληνος Ρόκκας 

• Φεστιβάλ ∆ήµου Ηρακλείου '' Κρήτη µια ιστορία πέντε συν πολιτισµοί '' 

• 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικής Αυτογνωσίας των Ποντίων 

• 1η ∆ιεπιστηµονική ηµερίδα µε θέµα : ''Ο ρόλος των επιστηµόνων για την 

ενηµέρωση και το περιορισµό των επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον 

από την έκθεση σε φυτοφάρµακα'' 

• Εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας µε τίτλο " ¨Ελα στη θέση 

µου'' 

• Εγκαίνια ανακαινισµένου Ενετικού Φρουρίου Ηρακλείου «Κούλε», µε τη 

συµµετοχή της Συµφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ  

 

 

Αθλητισµός 

 

Στόχος και µέληµα µας, όσον αφορά τον Αθλητικό Τοµέα σε όλη την Περιφέρεια της 

Κρήτης για το 2016, ήταν  η ανάπτυξη του Αθλητισµού στο νησί µας.  

Για την υλοποίηση αυτής της  στρατηγικής και µε την ευθύνη του Νίκου Συριγωνάκη, 

Εντεταλµένου Συµβούλου για τον Αθλητισµό, στηριχθήκαµε  σε τέσσερις 

διαφορετικούς πυλώνες ανάπτυξης :  

• Α)   Αθλητικές Υποδοµές και Αθλητικά Σωµατεία  

• Β)   Κοινωνικός  Αθλητισµός  

• Γ)  Προγράµµατα άθλησης, άσκησης και Ψυχαγωγίας για όλους, µέσα 

από Εκδηλώσεις, διοργανώσεις και ∆ράσεις Αθλητικού περιεχοµένου.  

• ∆) Αθλητικός  τουρισµός   

   Στην προσπάθεια µας αυτή, συνεργαστήκαµε στενά και αποτελεσµατικά,  µε 

όλους τους Αθλητικούς Φορείς του νησιού µας  και κυρίως µε  τον πρώτο βαθµό 

αυτοδιοίκησης, χωρίς πολιτικά ή άλλα κριτήρια, αλλά µε γνώµονα τον πολίτη και την 

δίκαιη κατανοµή των πόρων.  

 

Α. Αθλητικές Υποδοµές & Αθλητικά Σωµατεία 
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   Όσον αφορά τις Αθλητικές Υποδοµές, θέλουµε και προσπαθούµε οι Συµπολίτες 

µας, όταν επισκέπτονται οποιοδήποτε χώρο άθλησης, αυτοί ή τα παιδιά τους, είτε 

για ν’ αθληθούν, είτε για να διασκεδάσουν, να νιώθουν ασφαλείς  και να το 

απολαµβάνουν. 

     Βασικός µας στόχος, είναι η παράδοση βιώσιµων και όχι ζηµιογόνων ή µη 

αποτελεσµατικών έργων.  

    Η Περιφέρεια Κρήτης, στη βάση της δικαιοδοσίας της, διένειµε δίκαια πόρους 

υπέρ του σωµατειακού αθλητισµού µε όρους ανταποδοτικότητας προς όφελος της 

κοινωνίας και των αθλητών. Μέσω προγραµµάτων και µέσω της συντήρησης, της 

αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ενισχύεται 

έµπρακτα η ανάπτυξη των Ερασιτεχνικών Σωµατείων του Νησιού µας, όλων των 

αθληµάτων.  

     Σχετικά µε τις Αθλητικές Υποδοµές ,θέλω επιγραµµατικά πραγµατοποιήθηκαν ή 

έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν παρεµβάσεις βελτίωσης και αποκατάστασης σε 

πάρα πολλά γήπεδα διαφόρων αθληµάτων.  

         Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε όλα τα γήπεδα της Κρήτης ,όλων των 

Αθληµάτων, τοποθετήθηκαν τα σήµατα της Περιφέρειας µας ,αποδεικνύοντας 

έµπρακτα την στήριξη µας σε όλα τ’ αθλήµατα και κυρίως στον Ερασιτεχνικό 

Αθλητισµό.  

 

Β.  Κοινωνικός Αθλητικός  

      Σε συνεργασία µε όλους τους Αθλητικούς Φορείς του νησιού µας, που 

ανταποκρίθηκαν άµεσα και αγκάλιασαν αυτήν την Κοινωνική ∆οµή, δώσαµε τη 

δυνατότητα σε παιδιά απόρων Οικογενειών ή άλλων ευπαθών οµάδων να 

υλοποιήσουν ένα όνειρο ζωής, να εγγραφούν εντελώς δωρεάν σε µια ακαδηµία 

εκµάθησης ενός αθλήµατος και να µάθουν το άθληµα που αγαπούν και που µέχρι 

σήµερα αδυνατούσαν  να το πράξουν για λόγους οικονοµικούς.  

          Το 2014 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Ηράκλειο και ακολούθησαν τα 

Χανιά. Πράγµατι αγκαλιάστηκε απ’ όλους τους φορείς και τ’ αποτελέσµατα φάνηκαν 

αµέσως .Πέρυσι εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 76 παιδιά από Χανιά και Ηράκλειο.  

     Το 2015 λειτούργησε το πρόγραµµα και στο Ρέθυµνο και στο Λασίθι µε την ίδια 

εξίσου επιτυχία. Φέτος, το 2015, έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα του Κοινωνικού 

Αθλητισµού 227 παιδιά σε όλη την Κρήτη. 
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     Το 2016 συνέχισε το πρόγραµµα του Κοινωνικού Αθλητισµού µε µεγάλη εξίσου 

επιτυχία, εγγράφοντας και στις 4 Περιφερειακές ενότητες  131 παιδιά.  

     ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη χαρά για ένα παιδί και για τους γονείς του, να 

εγγράφεται σε µία ακαδηµία εκµάθησης του αθλήµατος που αγαπά και που µέχρι 

σήµερα, αδυνατούσε να το πράξει και δεν υπάρχει επίσης χειρότερο πράγµα για 

τους γονείς ,όταν το παιδί τους ,τους ζητάει να µάθει ένα άθληµα και λόγω 

αδυναµίας πληρωµής, δεν µπορούν να του ικανοποιήσουν αυτήν την επιθυµία.  

 

Ηµερίδες και ∆ιοργανώσεις 

 

1. Εκδηλώσεις για Μάνο Μαλιωτάκη 

2. Επίσκεψη Παπαλουκά σε Σχολείο 

3. Π.Σ.Α.Τ Συνέδριο Αθλητικός Τουρισµός 

4. 1ο Εθνικό Πρωτάθληµα ΤΕΝΝΙΣ Ηράκλειο  

5. Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι Ανατολικής Κρήτης  

6. CRETA CUP 2016 

7. RUN GREECE 2016  

8. Αγώνας ∆ρόµου Κουδουµά  

9. Αγώνας Μπάσκετ µε ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ  

10. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΟ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

11. Καζαντζάκεια - Ποδηλατικοί Αγώνες  

12. Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου Junior 2006-2007 ΡΕΘΥΜΝΟ  

13. ΠΥΡΟΜΑΧΕΙΑ 2016  

14. Φιλανθρωπικός Αγώνας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

15. 2ο  Προπονητικό Καµπ Αθλητών και Προπονητών Εθνικών Οµάδων 

Στίβου στον Άγιο Νικόλαο  

16. 2ος Λαϊκός ∆ρόµος 'Γιώργος Ζωάκης 

17. 5o FAISTOS CUP  

18. 6ος ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ  

19. 29ος ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ  

20. FESTOS RUN  

21. PSILORITIS RACE 2016  

22. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ  

23. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2016  
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24. Κύπελλο Μάχης Κρήτης 2016 Ποδόσφαιρο  

25. Μαραθώνιος Κρήτης 2016 Χανιά  

26. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ  

27. ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  

28. ΧΑΝΙΑ 2016 - ΣΤΙΒΟΣ  

29. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2016  

30. Βραβεύσεις Πρωταθλητών Ηρακλείου Ποδόσφαιρο και Περιφέρειας  

31. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΕΝΝΙS OPEN 2016  

32. Παιδικό Πρωτάθληµα ∆ήµου Ηρακλείου  

33. Πρωτάθληµα Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου  

34. Σταγόνες Ζωής - Εθελοντική Αιµοδοσία  

35. Βράβευση Ολυµπιονικών  

36. Κολυµβητικοί Αγώνες ΚΟΗ  

37. ΜΑΤΑΛΑ BEACH VOLEY 2016  

38. Agios Nikolaos – Cliff Diving 2016  

39. Αθλητικοί Αγώνες Βιάννου  

40. ΚΑΛΥ∆ΩΝΙΑ 2016  

41. Έκθεση Φωτογραφίας για Ολυµπιακούς Αγώνες από 1896 έως Σήµερα  

42. 38ο ΡΑΛΛΥ ΚΡΗΤΗΣ  

43. ΕΥ ΖΩ µε τον ΚΑΡΚΙΝΟ - Αγώνας ∆ρόµου  

44. Ηµιµαραθώνιος Κρήτης  

45. Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού  

46. ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2016  

47. Έκθεση Μαραθωνίου Αθήνας  

48. Παγκόσµιο Παγκρατίου - Ρέθυµνο  

49. Παγκρήτιο Τουρνουά Ολυµπιακού Ταεκβοντο  

50. Πανελλήνιο GALLA Ρίψεων – ∆ρόµων - Αλµάτων  

51. Γύρος της Σητείας  

52. Ηµερίδα Ηροδότου ''ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

53. Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας  

 

Τουρισµός 
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Ο τουρισµός   αποτελεί βασικό αναπτυξιακό µοχλό της Κρήτης, δίνει θέσεις 

εργασίας και δυνατότητες προώθησης των ποιοτικών προϊόντων του νησιού. Η 

Περιφέρεια Κρήτης µε το συντονισµό του Εντεταλµένου Συµβούλου για τον 

Τουρισµό Μιχάλη Βαµιεδάκη, στηρίζει µε κάθε τρόπο τον τουρισµό στο νησί µας, 

στοχεύοντας στην ποιοτική και ποσοτική του αναβάθµιση, µε έµφαση στην 

ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο της αυθεντικής 

κρητικής φιλοξενίας. 

Κατά το έτος 2016, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και o Εντεταλµένος 

Σύµβουλος Τουρισµού Μιχάλης Βαµιεδάκης, µε την αρµονική συνεργασία των  

Τµηµάτων Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Οργανισµού 

Τουρισµού, του Υπουργείου Τουρισµού, των Γραφείων ΕΟΤ στο Εξωτερικό, αλλά 

και πολλών άλλων τουριστικών φορέων, προχώρησαν σε σειρά δράσεων, µε 

απώτερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού στο νησί µας, καθώς και 

την προβολή και προώθησή του στις ξένες αγορές.   

 

 

Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις   

 

Το 2016 η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε σε δεκαεννέα (19) εκθέσεις τουρισµού 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

1. Ολλανδία / Ουτρέχτη Vakantiebeurs 13-17/1 

2. Αυστρία / Βιέννη Ferienmesse 14-17/1 

3. Φινλανδία / Ελσίνκι Matka 19-25/1 

4. Βέλγιο / Βρυξέλλες Salon Des Vacances 4-8/2 

5. Ισραήλ / Τελ Αβίβ ΙMTM  9-10/2 

6. Σουηδία / Στοκχόλµη Grekland Panorama 12-14/2 

7. Ιράν/ Τεχεράνη TITE 2016 16-19/2 

8. Σερβία / Βελιγράδι ITTFA 18-21/2 

9. ∆ανία / Χέρνινγκ  Ferie For Alle  26-28/2  

10. Γερµανία / Βερολίνο ITB 9-13/3 

11. Ρωσία / Μόσχα MITT 23-26/3 

12. Νότια Κορέα / Σεούλ  KOTFA 9-12/6 
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13. Γαλλία / Παρίσι IFTM Top Resa 26-29/9 

14. Σουηδία/Στοκχόλµη “SENIOR”18-20/10 

15. Ηνωµένο Βασίλειο / Λονδίνο W.T.M. 6-8/11 

16. Ελλάδα / Αθήνα Ergo Expo Marathon 13/11 

17. Ελλάδα / Θεσσαλονίκη Philoxenia 18-20/11 

18. Αµερική/ Λας Βέγκας,  «DEMA SHOW 2016» 16-19/11  

19. Πολωνία / Βαρσοβία Grecka Panorama 3-4/12 

 

 

Άλλες δράσεις 

 

 

• Συνάντηση στις Βρυξέλλες για ένταξη του Μινωικού Πολιτισµού στις 

«Πολιτιστικές ∆ιαδροµές»  

 

Η συνάντηση εργασίας σηµατοδοτεί την έναρξη της προετοιµασίας  της 

υποψηφιότητας ένταξης του Μινωικού Πολιτισµού στον θεσµό των Πολιτιστικών 

∆ιαδροµών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Παρουσία του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή 

του Συµβουλίου κ. Stefano Dominioni, ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού του 

∆ήµου Ηρακλείου κ. Gian Andrea Garancini και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχάλης Βαµιεδάκης παρουσίασαν την 

πρότασή τους.  ∆ήµος και Περιφέρεια  δεσµεύτηκαν ότι µέχρι τον Απρίλιο του 2017 

θα εκπονήσουν ένα πρώτο σχέδιο υποψήφιας διαδροµής, η οποία θα επικεντρωθεί 

τόσο στην υλική όσο και στην άυλη κληρονοµιά του Μινωικού Πολιτισµού καθώς και  

στο ταξίδι των Μινωιτών στην Μεσόγειο και όχι µόνο. Η διακρατική πρόταση που θα 

φτιαχτεί µε βάση τον οδηγό του Συµβουλίου της Ευρώπης, θα συµπεριλαµβάνει τις 

χώρες που ακολούθησε το µινωικό ταξίδι (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Αίγυπτος κ.α). 

 

 

• ∆ιηµερίδα στο Ηράκλειο για τον αθλητικό τουρισµό µε συνδιοργανωτές 

Περιφέρεια Κρήτης-∆ήµο Ηρακλείου-ΠΣΑΤ. 
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Η Περιφέρεια Κρήτης, ο ∆ήµος Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος    

Αθλητικού Τύπου συνδιοργάνωσαν διηµερίδα µε θέµα «Κρήτη, Αθλητικός 

Προορισµός. ∆υνατότητες – προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης» στο ξενοδοχείο 

GALAXY. 

 

• Εσπερίδα «Η Κρήτη επιχειρεί στην Υποσαχάρια Αφρική» οργάνωσε η 

Περιφέρεια Κρήτης µε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο 

 

Στην εσπερίδα έγινε ενηµέρωση για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε τέσσερις χώρες 

της Αφρικής (Νιγηρία, Ζάµπια, Αιθιοπία, Νότια Αφρική),  µια πρώτη προσέγγιση των 

αγορών και θα ακολουθήσουν στοχευµένες θεµατικές συναντήσεις για κάθε χώρα 

ξεχωριστά.  

 

• Ηµερίδα «365 NON STOP TOURISM-Ο δρόµος προς την πλήρη 

ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισµού» ,στην Αθήνα 

 

 

• ∆ιάσκεψη Ελλάδας-Ρωσίας για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού-

Προσκυνηµατικού Τουρισµού  

 

Τις σηµαντικές δυνατότητες της Κρήτης για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού-

Προσκυνηµατικού Τουρισµού στο νησί, παρουσίασε ο Εντεταλµένος Περιφερειακός 

Σύµβουλος για θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Κώτσογλου, 

εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης στις εργασίες της ∆ιάσκεψης Ελλάδος και 

Ρωσίας που πραγµατοποιήθηκε στο Λαγονήσι.  

 

• Συµµετοχή στο «Greek Tourism WorkShop» στο Abu Dhabi 

 

• ∆ωρεάν σεµινάρια για επαγγελµατίες του τουρισµού από την 

Περιφέρεια Κρήτης 

 

Με σκοπό την επιµόρφωση και κατάρτιση των επαγγελµατιών του τουρισµού στην 

Κρήτη, διοργανώθηκαν δωρεάν σεµινάρια σε Χανιά, Ηράκλειο Ρέθυµνο και Αγ. 
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Νικόλαο από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία µε τα Επιµελητήρια, τους 

συλλόγους των ξενοδόχων, την Αγροτοδιατροφική σύµπραξη της Περιφέρειας και το 

ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ. Τα µονοήµερα εκπαιδευτικά σεµινάρια  µε θέµα «Hotel eCommerce & 

Digital Marketing» και απευθύνθηκαν  σε επαγγελµατίες του τουρισµού αλλά και σε 

στελέχη που ασχολούνται µε τo hospitality technology και το διαδικτυακό marketing. 

Στόχος τους, η αναβάθµιση στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και η γνωριµία µε 

καταξιωµένους επαγγελµατίες του χώρου και καθηγητές στους συγκεκριµένους 

τοµείς. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν στα Χανιά στις 8 Ιουνίου στο 

Επιµελητήριο Χανίων, στο Ηράκλειο στις 9 Ιουνίου στο Επιµελητήριο Ηρακλείου, 

στο Ρέθυµνο 10 Ιουνίου στην αίθουσα Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύµνης και στον Αγ. 

Νικόλαο στις 16 Ιουνίου, στο Επιµελητήριο Αγ. Νικολάου.  

 

• Εκδήλωση Περιφέρειας Κρήτης -ΣΕΤΕ µε θέµα «Προοπτικές 

Ενδυνάµωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισµό. Συνέργειες 

∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα» 

 

Παγκρήτια εκδήλωση φορέων, στελεχών του Τουρισµού  οργάνωσαν µε επιτυχία η 

Περιφέρεια Κρήτης και ο ΣΕΤΕ στη τουριστική περιοχή Γουβών του ∆ήµου 

Χερσονήσου Ηρακλείου, στις Γούβες Ηρακλείου.  

 

• Συµµετοχή στο Συνέδριο   του Παγκοσµίου συµβουλίου Κρητών  

 

• Ελληνο-Ρωσικό Συνέδριο στο Ρέθυµνο µε θέµα Ελληνορωσικές σχέσεις 

στον Τουρισµό : Η Κρήτη στη Ρωσική Αγορά 

 

• Εκδήλωση “Grow tourism Online” της Google και της Περιφέρειας 

Κρήτης στην Κρήτη 

 

 

H Google και η Περιφέρεια Κρήτης πραγµατοποίησαν εκδήλωση στο Ηράκλειο, στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Grow Greek Tourism Online”, µε σκοπό να 

ενηµερωθούν οι τοπικοί φορείς του νησιού για τα αποτελέσµατα και τις νέες δράσεις 

της πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια του 2016.   
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H πρωτοβουλία πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) και το 

Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)υπό  την Αιγίδα της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας. Πολύτιµη 

είναι επίσης η στήριξη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ακολουθώντας το 

παράδειγµα της Κρήτης, η οποία πρώτη αγκάλιασε το πρωτοβουλία από την έναρξή 

της το 2014. 

 

• Συνδιοργάνωση ηµερίδας Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικής 

Οµοσπονδίας Ιππασίας, στον Ιππικό Όµιλο Ηρακλείου, µε θέµα «Η 

ιππασία στην Κρήτη» 

 

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η προβολή και η διάδοση του αθλήµατος της Ιππασίας 

αλλά και της χρήσης του αλόγου στην Κρήτη ,στην ανάδειξη του ιππο-τουρισµού και 

ιππικών διαδροµών. Η ηµερίδα είχε την υποστήριξη των δήµων Ηρακλείου, 

Ρεθύµνης και Αγ. Βασιλείου. Στην Περιφέρεια Κρήτης απονεµήθηκε τιµητική 

πλακέτα της ΕΟΙ για την συνεισφορά της στο άθληµα. Με το τέλος των οµιλιών 

ακολούθησαν η παρέλαση των αθλητών της Κρήτης και επιδείξεις, Ιππικής 

∆εξιοτεχνίας, Παρα –Ιππασίας και Υπερπήδησης Εµποδίων, στον αγωνιστικό στίβο 

της Ιππικής Ακαδηµίας Κρήτης και βράβευση αθλητών από τον Εντεταλµένο 

Περιφερειακό Σύµβουλο για θέµατα αθλητισµού Νίκο Συριγωνάκη και τον Πρόεδρο 

της ΕΟΙ, καθώς και απονοµή Τιµητικού ∆ιπλώµατος Συµµετοχής σε όλα τα αθλητικά 

σωµατεία της Κρήτης.  

 

• Συµµετοχή της Περιφέρειας στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης 

Τουριστικών Πρακτόρων του Ισραήλ ,στην Αθήνα 

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κρήτης και οι αναπτυξιακές της δυνατότητες ως 

ποιοτικός και ασφαλής τουριστικός προορισµός, παρουσιάστηκαν στο ετήσιο 

συνέδριο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων του Ισραήλ (ITTAΑ) που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα όπου συµµετείχε η Περιφέρεια Κρήτης και 

λειτούργησε περίπτερο ενηµέρωσης και προώθησης του τουρισµού του νησιού µας. 

Συνδιοργανώθηκε από την Οµοσπονδία Ελληνικών Συνδέσµων Τουριστικών και 
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Ταξιδιωτικών Γραφείων (FEDHATTA), µέλος του HATTA, και συµµετείχαν 

περισσότεροι από 400 τουριστικοί πράκτορες και επαγγελµατίες τουρισµού από το 

Ισραήλ. Από τους διοργανωτές προσκλήθηκαν οι Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου 

Αιγαίου να παρουσιάσουν το τουριστικό τους προϊόν και την στρατηγική ανάπτυξης 

που ακολουθούν. 

 

• Συµµετοχή στο 1ο workshop EOT ΙΤΑΛΙΑΣ µε θέµα «Η Ελλάδα 

συναντάει το Μιλάνο». 

 

 

 

Βραβεία-∆ιακρίσεις 

 

1. Χρυσό βραβείο αθλητικού τουρισµού στην Περιφέρεια Κρήτης και στο 

ΣΕΓΑΣ 

 

H επικοινωνιακή καµπάνια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων 

Στίβου Α΄ κατηγορίας (συµµετείχαν 12 χώρες) µε  την ονοµασία «Athletics in the 

land of culture!) (Αθλητισµός στη γη του πολιτισµού) που σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε πριν ένα χρόνο από το Τµήµα Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΓΑΣ σε 

συνεργασία µε στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στην 

κατηγορία «Αθλητικός τουρισµός»  στο διαγωνισµό Tourism Awards 2016, τα οποία 

αποτελούν τα κορυφαία βραβεία τουρισµού στη χώρα µας. Μάλιστα είναι η πρώτη 

φορά που µια πρωτότυπη επικοινωνιακή ιδέα που στήριξαν ο Περιφερειάρχης 

Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Ευριπίδης 

Κουκιαδάκης, ένωσε σε µια κοινή προσπάθεια κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, 

όπως κοινωνικούς, αθλητικούς, πολιτισµού, και τουρισµού.  

 

2. Χρυσό βραβείο στην επίσηµη  ιστοσελίδα  www.incrediblecrete.gr της 

Περιφέρειας Kρήτης, για την τουριστική προώθηση του νησιού 
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Στην τελετή απονοµής των βραβείων E-volutionawards που πραγµατοποιήθηκε στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης, που ανατέθηκε 

στην εταιρεία Mozaik Hospitality, διακρίθηκε στο πεδίο της Αισθητικής & Σχεδίασης, 

µεταξύ πολλών άλλων γνωστών και αναγνωρισµένων ιστοσελίδων και τιµήθηκε µε 

το ανώτατο βραβείο για τον αισθητικά ανώτερο και λειτουργικά αποτελεσµατικό 

ιστοχώρο. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου τοποθετεί την Κρήτη δυναµικά στην 

ψηφιακή εποχή και τη φέρνει ένα βήµα µπροστά από άλλους τουριστικούς 

προορισµούς.  

 

Πρόσθετες πρωτοβουλίες 

 

• Φιλοξενίες δηµοσιογράφων, τηλεοπτικών  συνεργείων, κλπ  

-15 Μαθητές Γερµανικού Σχολείου WITTELSBACHER-ΓΕΡΜΑΝΙ –13-16/3 

Επίσκεψη στα πλαίσια ανταλλαγής µαθητών µεταξύ σχολείων Γαζίου, Κρήτη και 

Βαυαρίας, Γερµανία 

-Φιλοξενία δηµοσιογράφων από την Ολλανδία 

 

-150 Αθλητές ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 25/11  

Συµµετέχοντες στην αθλητική διοργάνωση EUROCROSS 2016 

 

-15 Μαθητές Λυκείων ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ  

Επίσκεψη στα πλαίσια ανταλλαγής µαθητών του προγράµµατος ErasmusKA2, στο 

οποίο συµµετέχει το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου 

 

- Rainer Hackenberg , 21/9 Monika Gulich 2-6/10 ∆ηµοσιογράφος /φωτογράφος 

Για την επικαιροποίηση έντυπης έκδοσης 300 σελίδων «Κρήτη – καιρός για το 

καλύτερο» (4η έκδοση) 

 

- Catalin Gruiea , Costa Dumitrescu  Αρχισυντάκτης National Geographic 

Traveler Romania-φωτογράφος Ρουµανία 6-11/10 

Για τη συγγραφή αφιερώµατος 10-12 σελίδων  στο περιοδικό NATIONAL 

GEOGRAPHIC  Traveler Romania, µε το τίτλο "BEST OF CRETE" 
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- Rosemary Barron   Συγγραφέας ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 9-13/10/2016  

Συλλογή πληροφοριακού υλικού για βιβλίο µε θέµα τη γαστρονοµία και οινική 

παράδοση του νησιού   

 

- Duran Cor  Travel blogger ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 10-15/10 

∆ράση ΕΟΤ Κάτων Χωρών «100 Ολλανδοί bloggers @ 100 Ελληνικούς 

προορισµούς 

 

- Mark Palmer Ταξιδιωτικός συντάκτης της Daily Mail  

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α “DAILY MAIL” 

 

-8 Εκπρόσωποι Εκκλησίας της Ελλάδος ΕΛΛΑ∆Α 16-27/6  

Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτη (16-27/6/2016) 

 

- Φιλοξενία Γερµανού δηµοσιογράφου κ, Rainer Hachenberg και της βοηθού του 

κα.Monika Gulich , για επανέκδοση ταξιδιωτικού οδηγού , 300 σελίδων και 400 

περίπου φωτογραφιών, για την Κρήτη µε τίτλο «Κρήτη-καιρός για το καλύτερο», ο 

οποίος θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2017 από τον εκδοτικό οίκο « 

Bruckmann Verlag» του Μονάχου. 

 

-Φιλοξενία  και ξενάγηση Ρουµάνου αρχισυντάκτη κ. Catalin Gruiera & φωτογράφου 

κ Costas Dumitrescu, από το περιοδικό NATIONAL GEOGRAPHIC & NATIONAL 

GEOGRAPHIC TRAVELER, προκειµένου να ετοιµάσουν αφιέρωµα 10-12 σελίδων 

για την Κρήτη , στο περιοδικό NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER 

 

 

• Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού 

• Εκπόνηση προγραµµάτων  

• Κατάρτιση του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 

Κρήτης για το 2017, το οποίο ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο και 

εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ. 

• Ανανέωση επικαιροποίηση, τοποθέτηση των πινακίδων πληροφόρησης για 

τους επισκέπτες στη ευρύτερη περιοχή του Ρεθύµνου. 
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Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού 

 

-Επικαιροποίηση περιεχοµένου και εµπλουτισµός της ιστοσελίδας 

www.incrediblecrete.gr. 
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Άξονας 9.  Υγεία - Κοινωνική Μέριµνα 

 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης 

 

       Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Λάµπρος Βαµβακάς έχοντας την ευθύνη στον 

Τοµέα της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριµνας σε συνεργασία µε τα στελέχη των 

αρµόδιων υπηρεσιών έχουν στην ευθύνη τους µεταξύ άλλων τη∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ . 

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

 

Η ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας Π.Κ. για το έτος 2016 συµµετείχε επίσης στις 

παρακάτω ∆ράσεις: 

 

� Συµµετοχή στο Σχεδιασµό και τις ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, Απρίλιος 2016 

� Σύσκεψη για την αντιµετώπιση σεισµικών φαινοµένων, Μάιος 2016 

� Συµµετοχή  στις συνεδριάσεις  του  ΣΟΠΠ για έκτακτες ανάγκες 2016 

� Συµµετοχή στο σχεδιασµό και τις ∆ράσεις πολιτικής Προστασίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την αντιµετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πληµµυρών, χιονοπτώσεων και παγετού, Νοέµβριος 2016. 

 

 

Το παραγόµενο έργο ανά Τµήµα έχει ως ακολούθως: 

                                                                                                                                             

                           ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Υπήρξε συστηµατική συνεργασία µε το  Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 

   Ασφάλισης, µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων, µε τις ∆οµές 

   Παιδικής Προστασίας και µε τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών σε επίπεδο 

   Περιφέρειας Κρήτης για την διεκπεραίωση θεµάτων σχετικά µε τους 
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   θεσµούς της Αναδοχής, της Υιοθεσίας και τις ∆ιακρατικές Υιοθεσίες.  

  2.∆ιοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν τρεις  Επιστηµονικές  Ηµερίδες 

     για  την επιµόρφωση των Στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών,  

     Εκπαιδευτικών και Πολιτών  oι οποίες είναι: 

       -  Ηµερίδα µε  θέµα:«Έφηβοι σε Κρίση » που πραγµατοποιήθηκε στο  

          Αγ.  Νικόλαο, ΠΕ Λασιθίου στις 16/6/2016   

-  Ηµερίδα µε  θέµα:« Σχολική ∆ιαρροή »που πραγµατοποιήθηκε στο 

   Ηράκλειο, ΠΕ Ηρακλείου στις 29/9/2016  .  

-  Ηµερίδα µε θέµα: «Η οικογένεια σε ένα µεταβαλλόµενο Κόσµο » 

   που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο ΠΕ Ρεθύµνου στις 16/11/2016. 

   3. Στο πλαίσιο της Ενεργοποίησης της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης στην 

      Περιφέρεια Κρήτης  και  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΣΚΕ  

      πραγµατοποιήθηκε  συνεργασία µε τα ΑΕΙ, Πολυτεχνείο και ΑΤΕΙ της   

      Κρήτης και τα ΚΤΕΛ των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων στη χορήγηση  

      ∆ωρεάν Καρτών Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών για το Ακαδηµαϊκό Έτος  

      2016-2017. Η δράση επιβάρυνε τον προϋπολογισµό των τεσσάρων ΚΤΕΛ 

      κατά 50% και τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης  

      κατά  50%. και εξυπηρετήθηκαν 246  φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ τις  

      Περιφέρειας Κρήτης 

   4. Οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή  

      Περιφέρειας Κρήτης για Άτοµα Γ΄ Ηλικίας που φιλοξενούνται σε ΜΦΗ  µη   

      κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε συνδιοργάνωση µε τις  ΜΦΗ « Παναγία  η 

      Γοργοεπήκοος», «Νηστικάκειος», « Πτωχοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης», 

     «Άγιοι ∆έκα», «‘Απόστολος Τίτος», «Στέγη Γερόντων Οσίας Ειρήνης  

     Χρυσοβαλάντου». Πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχες εκδηλώσεις και στις 

     Π.Ε Χανίων, Ρεθύµνου και Λασιθίου. 

5.Συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της δράσης του  

      Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Κοινωνικού Αθλητισµού, καθώς επίσης  

      και των θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας σε επίπεδο  Περιφέρειας 

      Κρήτης, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την επανυποβολή πρότασης,  

      στην  ΜΚΟ Quality Net Foundation, ως  µέθοδοι «Καλής Πρακτικής» για 

      την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Υπηρεσία για την υλοποίηση της δράσης 

     «Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης». 

6.Υπήρξε πλήθος  Αλληλογραφίας στο πλαίσιο της δικτύωσης των 
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     Υπηρεσιών την  Επικοινωνία και την  Συνεργασία µε τις ∆/νσεις των ΠΕ και 

     τους ∆ήµους της Περιφέρειας  Κρήτης, το Υπουργείο Εσωτερικών και 

     ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Πολυτεχνείο, τα ΚΤΕΛ,    

     Συλλόγους και Κοινωνικούς Φορείς κλπ  και για τις ανωτέρω δράσεις 

     καθώς και : 

- Τις µη αδειοδοτηµένες Μονάδες παιδικής προστασίας , 

- Την εργασία πολιτών τρίτων χωρών για άδεια εργασίας στους Αιτούντες 

∆ιεθνή Προστασία  

- Την αποστολή στοιχείων για ΚΗΦΗ, ΜΦΗ ,Κ∆ΑΠ, Κατασκηνώσεις/παιδικές 

εξοχές, Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης Ιδιωτικού 

∆ικαίου, Μονάδες Παιδικής Προστασίας.  

- Την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυµάτων Περιφέρειας Κρήτης Οικονοµικού 

έτους 2016 

7. ∆ιανοµή  Έντυπου Υλικού, για την πρόληψη των αυτοκαταστροφικών  

     φαινοµένων (Αυτοκτονιών) , Αναδοχής, Υιοθεσίας, Ενεργού  Γήρανσης στις ΠΕ  

       Κρήτης και σε Φορείς.  

8. Συµµετοχή στην διαδικασία υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

     “JUST 2016” στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως Εταίρος .  

9. Συµµετοχή στη διαδικασία υποβολής πρότασης του Ευρωπαϊκού 

      Προγράµµατος “JUST /2015/RDAP/AG/CORP” σε συνεργασία µε το ΑΤΕΙ 

      Κρήτης . 

10. Συµµετοχή στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την  

       Κοινωνική Ένταξη στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής  

       Καταπολέµησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης. 

11. Συµµετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 

      Πρόνοιας «Επ’Αρωγή»  

 

 

              ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ& ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής» του ΤΕΒΑ. 
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� Υλοποίηση του Προγράµµατος «Επισιτιστική Βοήθεια και Βασική Υλική 

Συνδροµή» του ΤΕΒΑ. 

� ∆ιασύνδεση φορέων που συµµετέχουν στην Κοινωνική Σύµπραξη 

Περιφέρειας Κρήτης. 

��  ∆ιασύνδεση µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

� ΠΠρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  77  δδιιααννοοµµώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ((κκοοττόόπποουυλλοο,,  φφέέτταα,,  λλάάδδιι,,  

φασόλια, ζάχαρη, ζυµαρικά, είδη καθαριότητας, υγρό καθαρισµού, οδοντόκρεµα, 

σαµπουάν, πάνες, πελτές, φακές, γάλα, µωροµάντηλα, κρέµα, ρυζάλευρο, 

οπωροκηπευτικά κ.λπ))  σσεε  ααππόόρροουυςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ττοουυ  

ΤΤΕΕΒΒΑΑ.. 

� ∆ιασύνδεση µε τους φορείς της Κοινωνικής Σύµπραξης Περιφέρειας 

Κρήτης, µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή. 

� Στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικών µε το Πρόγραµµα που 

αποστέλλουν οι εταίροι. 

� Τεχνική µελέτη για τη διενέργεια των διαγωνισµών προµηθειών της πράξης 

«ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΣΣύύµµππρρααξξηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  ««ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννεεςς  

ππρροοµµήήθθεειιεεςς  ττρροοφφίίµµωωνν  κκααιι  ββαασσιικκήήςς  υυλλιικκήήςς  σσυυννδδρροοµµήήςς,,  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκέέςς  

∆∆ααππάάννεεςς  κκααιι  ππααρροοχχήή  ΣΣυυννοοδδεευυττιικκώώνν  µµέέττρρωωνν  22001155--22001166 

��  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  εεγγγγρράάφφωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ΥΥπποογγρρααφφήή  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  

ΣΣύύµµββαασσηηςς  µµεε  ττοο  ΑΑΤΤΕΕΙΙ  ΚΚρρήήττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  

ΣΣύύµµππρρααξξηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς  ««ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννεεςς  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  ττρροοφφίίµµωωνν  

κκααιι  ββαασσιικκήήςς  υυλλιικκήήςς  σσυυννδδρροοµµήήςς,,  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκέέςς  ∆∆ααππάάννεεςς  κκααιι  ππααρροοχχήή  

ΣΣυυννοοδδεευυττιικκώώνν  µµέέττρρωωνν  22001155--22001166»»..  

� ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  υυπποογγρρααφφήήςς  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς  µµεε  ττοο  

ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ΣΣυυννοοδδεευυττιικκώώνν  ΜΜέέττρρωωνν  ττοουυ  

ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς.. 

� ΤΤεεχχννιικκέέςς  ΣΣυυσσκκέέψψεειιςς  µµεε  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΣΣύύµµππρρααξξηηςς  ααννάά  

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα.. 

� ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττοο  

ΤΤΕΕΒΒΑΑ  ((εειισσηηγγήήσσεειιςς,,  έέγγγγρρααφφαα  ππρροοςς  ΑΑΣΣΕΕΠΠ  κκ..λλππ)).. 

� ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  γγιιαα  ττοο  σσυυννοοδδεευυττιικκόό  µµέέττρροο  ««ΠΠααρροοχχήή  

Νοµικών Συµβουλών – ∆ιαχείριση Οικογενειακού Προϋπολογισµού». 
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2. ∆ιανοµή αποσυρόµενων προϊόντων του Κανονισµού (ΕΚ) 543/11, 

1308/13, 1031/14, 1369/15 της Επιτροπής και της ΚΥΑ 3320/89565, 14/08/2015 

για τη χρονική περίοδο 14/08/2015 έως και 30/06/2016. 

 

���� ∆ιανοµή αποσυρόµενων οπωροκηπευτικών - πορτοκάλια 62.400 κιλά, µήλα 

31.746 κιλά , ακτινίδια 53.922 κιλά - τον Ιανουάριο του 2016 σε 21.631 

ωφελούµενους του ΤΕΒΑ. 

���� ∆ιανοµή ντοµάτας, γλυκοπιπεριάς και αγγουριών συνολικού καθαρού 

βάρους 45.888, 5.766, 6.602 κιλών αντίστοιχα σε άτοµα που στερούνται επαρκείς 

πόρους για τη διαβίωσή τους και είναι ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

         1.Συµµετοχή µε στρογγυλό τραπέζι και ειδική θεµατική ενότητα της 

Περιφέρειας    

            στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επ Άρωγή µε θέµατα Εισηγήσεων: 

           «Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης – Η Συµβολή τους στην  

            Αποϊδρυµατοποίηση  Περιπτώσεις Περιφέρειας Κρήτης. Σ.Επιτροπάκης 

           Επίσης εισήγηση µε θέµα: «∆ιακρατικές Υιοθεσίες . Ενιαίο µητρώο Αναδόχων  

            Γονέων στην Περιφέρεια Κρήτης. Χ. Βογιατζάκη.           

       2. Συµµετοχή στο 5ο Παγκρήτιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Νόσου ALZHEIMER 

και  

            Συναφών διαταραχών. 

       3. Συµµετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό Ενεργό &  Υγιή 

Γήρανση.  

            « ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ» µε θέµα εισήγησης «Πολιτικές Ανάπτυξης Ενεργού 

Γήρανσης» 

       4. Συµµετοχή στην Ηµερίδα  µε θέµα: «Η Εφαρµογή της Αναδοχής ως Θεσµός  

           Κοινωνικής Προστασίας στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα», που οργανώθηκε  

           από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

 5. Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας για την Οργάνωση και λειτουργία του   

Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης της Εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής  

     Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) µε ορισµό της Προϊσταµένης του Τµήµατος  



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 111 από 210 
 

     Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εµµανουέλλας Γερογιαννάκη ως Αναπληρώτριας  

      Συντονίστριας του Πολιτιστικού – Τουριστικού Τοµέα. 

      6.  Συµµετοχή στην ∆ιηµερίδα µε θέµα: «Σχολικός Εκφοβισµός: Επιστηµονικές  

          Προσεγγίσεις και Βιωµατικές Εφαρµογές» που διοργανώθηκε από την  

          Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.  

      7.  Πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΑΤΕΙ  

           Κρήτης, Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου –  

           Λασιθίου και Ρεθύµνου – Χανίων. 

 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας: 

 

• Συµµετείχε στην προετοιµασία, την πραγµατοποίηση της πρότασης και στην 

Οµάδα Έργου του προγράµµατος µε τίτλο «Tackling multiple discrimination in 

Greece: Delivering equality by active exploration and enabling policy interventions» 

που υποβλήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

«JUST/2015/RDIS/AG/DISC - Action grants to support projects on non-

discrimination and Roma integration, Rights, Equality and Citizenship Programme 

(2014-2020)» που αφορά στην καταπολέµηση των πολλαπλών διακρίσεων στην 

Ελλάδα,  στο οποίο η ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει 

ως εταίρος.  

 

• Συµµετείχε στην Οµάδα Εργασίας για την Οργάνωση και λειτουργία του 

Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης της Εφαρµογής της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete). 

. 

• Συµµετείχε στην Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριµένα συµµετείχε ως µέλος για τους ηλεκτρονικούς 

διεθνείς διαγωνισµούς για την ανάδειξη προµηθευτών τροφίµων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδροµής ΤΕΒΑ 2016.  

 

 

∆ιεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Κρήτης 
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     Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης 

ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του 

πληθυσµού, τοπικού, παγκόσµιου, µετακινούµενου και µη, µέσω πολυτοµεακών 

συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της 

υγείας και της ευεξίας του ατόµου ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω 

στην υγεία του και να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισµό, τον έλεγχο και την 

προστασία των επαγγελµάτων και των υπηρεσιών υγείας, µε σαφή προσανατολισµό 

την ποιότητα ζωής ασθενών και µη, και µε βάση τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων του 

πληθυσµού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της υγείας µε την ανάπτυξη 

προγραµµάτων  αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

     Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας κατανέµονται στα υπαγόµενα 

σε αυτή Τµήµατα ως εξής: 

 

     Α. Το Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας  

 

   Είναι αρµόδιο ιδίως για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης 

επαγγελµάτων υγείας και για τη χορήγηση τίτλων ιατρικών & οδοντιατρικών 

ειδικοτήτων, καθώς και για όλες τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ιατρών στα 

νοσοκοµεία για ειδικότητα και τη συµµετοχή τους για εξετάσεις ειδικότητας.  

  Την χορήγηση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, 

µονάδων χρόνιας αιµοκάθαρσης, µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας, προνοιακών 

επιχειρήσεων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού 

επαγγέλµατος υγείας. 

 Την χορήγηση και ανάκληση αποφάσεων χορήγησης επιδόµατος νεφροπαθών και 

µεταµοσχευµένων. 

  Την χορήγηση άδειων σκοπιµότητας φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

  Την εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρµακευτικών συλλόγων. 

   

 

 

 

     Β. Το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής είναι αρµόδιο ιδίως για την εκπόνηση και 

εφαρµογή προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής, τη διαφύλαξη της υγείας των 

ταξιδιωτών και προάσπιση της δηµόσιας υγείας, τους εµβολιασµούς µετακινούµενου 
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πληθυσµού, τη χορήγηση προληπτικής, φαρµακευτικής αγωγής, όπως 

χηµειοπροφύλαξη, την ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των ασθενειών και οδηγίες 

για νοσήµατα, για την κατανάλωση νερού και τροφίµων, για τις επιδηµίες λοιµωδών 

νοσηµάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη µέτρων για την πρόληψη 

λοιµωδών νοσηµάτων.  

     Γ. Το Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας  

 

  Είναι αρµόδιο ιδίως για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών µέσω των οποίων 

τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη 

βελτιώσουν, την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, 

οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυµατοποίησης 

χρονίως ψυχικά πασχόντων, την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

την αντιµετώπιση αλκοολισµού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και 

τον εθισµό. Το Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας συνεργάζεται µε το 

αρµόδιο καθ΄ ύλην αρµόδιο Υπουργείο και µε φορείς για την υλοποίηση 

προγραµµάτων ∆ηµόσιας Υγείας. 

 

 

    Καλύπτουµε τον τοµέα ταξιδιωτικής ιατρικής και τη διερεύνηση λοιµωδών 

νοσηµάτων για τις Π. Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου. 

 

     Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι, η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Κρήτης συντόνισε και παρακολούθησε σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης και τα καθ’ 

ύλην αρµόδια Υπουργεία τα προγράµµατα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2016».  

  Τέλος, εισηγήθηκε τη σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης για την 

έρευνα «Ανάπτυξη κινητής εφαρµογής και δηµιουργίας σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης για την µονάδα κινητού µαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης» 

καθώς και τη τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της   

Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής για την 

Έρευνα «Μικροβιολογικοί έλεγχοι σε δείγµατα τροφίµων, ποτών και 

περιβάλλοντος στα πλαίσια υποστήριξης της άσκησης προληπτικών και 
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κατασταλτικών υγειονοµικών ελέγχων στην Περιφέρεια Κρήτης» ενώ  έκανε 

όλες τις απαιτούµενες ενέργειες σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού για τη 

χρηµατοδότησή τους κατ ΄ αναλογία του εκτελεσθέντος έργου. 

 

 

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα που υλοποιούνται στον τοµέα 

υγείας & κοινωνικής µέριµνας 

 

 

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ “SAVE” – “Solution Against Violence in Europe” 

(“Αντιµετώπιση της Βίας στην Ευρώπη”)- DAPHNE III  

• 3ο έτος υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SAVE – Αντιµετώπιση της Βίας 

στην Ευρώπη To SAVE επιδιώκει να διαµορφώσει ένα καινοτόµο και 

ολοκληρωµένο Μοντέλο πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης 

περιστατικών βίας στα παιδιά µε τη χρήση Καινοτόµων Εργαλείων 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT tools). Εταίροι του έργου 

είναι Περιφέρειες, Πανεπιστήµια και άλλοι φορείς του κοινωνικού τοµέα από 

την Ιταλία, τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη 

Ρουµανία. Από την Ελλάδα συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο 

υλοποιείται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 

Ρεθύµνου (Συντονίστρια: ∆ρ. Κατερίνα Βλασάκη/στέλεχος Περιφέρειας 

Κρήτης, Μαρκάκη Καλλιόπη/στέλεχος Π.Ε Ρεθύµνου, ειδική στη θεµατική 

ενότητα της βίας στα παιδιά). 

• Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στη συνάντηση των εταίρων του 

Ευρωπαϊκού Έργου “SAVE” η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Λουµπλιάνα 

της Σλοβενίας στις 29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2016.  

• Πραγµατοποίηση εργαστηρίων του ευρωπαϊκού έργου SAVE σε σχολεία 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο για την πιλοτική 

εφαρµογή του µοντέλου πρόληψης και ανίχνευσης περιστατικών βίας στα 

παιδιά. Η Περιφέρεια Κρήτης εφάρµοσε το µοντέλο σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Παιδείας, τον Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων ∆/θµιας Εκπαίδευσης 

Ν. Ηρακλείου σε σχολεία του Ηρακλείου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

Ρεθύµνου σε σχολεία του Ρεθύµνου. Τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκαν 
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από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειών σε σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάνοντας χρήση επιστηµονικών µεθόδων και 

τεχνικών στους τοµείς πρόληψης και ανίχνευσης παιδικής κακοποίησης. Το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου συµµετείχε στη συνάντηση όπου 

παρουσίασε τη µεθοδολογική του προσέγγιση στην υλοποίηση των 

εργαστηρίων. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των εργαστηρίων θα 

αποτελέσει την ανατροφοδότηση του υπό κατασκευή Μοντέλου  στο οποίο 

στοχεύει το Πρόγραµµα. 

• Πραγµατοποίηση   (19 & 20 Μαΐου) στο Ρεθύµνο συνάντησης των εταίρων 

του Ευρωπαϊκού έργου “SAVE”-Solutions Against Violence in Europe, όπου 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων πιλοτικής εφαρµογής 

του µοντέλου στα σχολεία τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στις 6 διαφορετικές 

Περιφέρειες του έργου αναφορικά µε την πρόληψη & ανίχνευση της παιδικής 

κακοποίησης. Επιπλέον θέµατα που συζητήθηκαν ήταν η διαδικασία 

αξιολόγησης των εργαστηρίων καθώς και η εν δυνάµει ενσωµάτωση και 

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών στην τελική µορφή του Μοντέλου. Οι 

εξειδικευµένοι επιστήµονες αντάλλαξαν απόψεις για την δοµή και το 

περιεχόµενο της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρµας του SAVE η οποία θα 

επιδιώξει µεταξύ άλλων να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο εκπαίδευσης 

ενηλίκων και εκπαιδευτικών στη διαχείριση περιστατικών βίας στα παιδιά. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που τέθηκε στη συζήτηση ήταν η λήψη δράσεων για 

τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου στις τοπικές κοινωνίες καθώς και 

η πολιτική αξιοποίηση του έργου από τους θεσµικούς εκπροσώπους των 

Περιφερειών προκειµένου να υπάρξουν µελλοντικά αποτελεσµατικότερες  

παρεµβάσεις στο ζήτηµα της παιδικής κακοποίησης. 

 

 

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

- ∆ιεξαγωγή συναντήσεων για τη διαµόρφωση πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης όπως προβλέπεται στην Εθνική και 

Περιφερειακή Στρατηγική για την Καταπολέµησης της Φτώχειας και την Κοινωνική 

Ένταξη.  
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Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ   

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Καταπολέµησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης µε ορίζοντα το 

2020, συµµετέχει στα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά ∆ίκτυα, «ELISAN»: «European Local 

Inclusion and Social Action Network»: «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Τοπικής Ένταξης και 

Κοινωνικής ∆ράσης και «ENSA»: «European Network of Social Authorities»: 

«Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών». Πρόκειται για δίκτυα που επιτελούν 

τους σκοπούς της κοινωνικής διοίκησης µε συµπληρωµατικό και ολοκληρωµένο 

τρόπο καθώς καλύπτουν τόσο το πεδίο χάραξης πολιτικής σε όλα τα κοινωνικά 

ζητήµατα όσο και το πεδίο εφαρµογής της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο 

υπηρεσιών.  

Πιο συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ELISAN, λειτουργεί από το 2008, 

επιδιώκοντας να συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την κοινωνική συνοχή µέσω της καινοτοµίας και της επινοητικότητας. 

Στόχος του δικτύου είναι η υπεράσπιση των τοπικών και ευρύτερων αναγκών µέσω 

εκλεγµένων εκπροσώπων, η ενηµέρωση σχετικά µε την τοπική κοινωνική δράση 

στην Ευρώπη, η διάδοση των καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνει στον τοµέα 

της κοινωνικής καινοτοµίας όπου προωθεί την σύναψη ευρωπαϊκών εταιρικών 

σχέσεων, αυξάνει την αξία της κοινωνικής καινοτοµίας από τις ευρωπαϊκές τοπικές 

κοινότητες, δηµιουργεί µια βάση δεδοµένων για την ευρωπαϊκή κοινωνική 

καινοτοµία και τέλος εκκινεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κοινωνική Καινοτοµία. 

Στις δράσεις του ELISAN συµπεριλαµβάνονται: η διοργάνωση ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων µε στόχο την πληροφόρηση και την βελτίωση των θέσεων των µελών 

του δικτύου στα ευρωπαϊκά συνέδρια, η έκδοση αναφορών που σχετίζονται µε την 

υιοθέτηση καλών πρακτικών και τέλος, η ενηµέρωση των µελών του δικτύου για τις 

ευρωπαϊκές προκλήσεις στον κοινωνικό τοµέα. 

Οι βασικές αρχές του δικτύου συνίστανται: 

i. Στην αρχή της επικουρικότητας, όπου τονίζεται η ανάγκη σύνδεσης της 

έννοιας της αλληλεγγύης µε εκείνη της επικουρικότητας. 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 117 από 210 
 

ii. Στην αρχή της κοινωνικής συνοχής µε τη φιλοδοξία της επίτευξης ενός 

ολοκληρωµένου µοντέλου ανάπτυξης των κοινωνιών. 

iii.  Στην αρχή της εδαφικής (κοινοτικής) συνοχής η οποία προϋποθέτει το 

σεβασµό της έννοιας της κοινοτικής ισότητας. 

Τα διοικητικά όργανα του ELISAN εκλέγονται για τρία χρόνια και απαρτίζονται από 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, Εκτελεστικό Συµβούλιο και Συντονιστική Επιτροπή. 

Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ΕNSA δηµιουργήθηκε από την Περιφέρεια του Βένετο της 

Ιταλίας το 1999. Έκτοτε το ∆ίκτυο έχει αναπτυχθεί και περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών ενώ στα πλαίσια των δράσεών του έχουν διεξαχθεί 

συνέδρια, σεµινάρια, προγράµµατα επιτόπιων επισκέψεων και ανταλλαγές 

εµπειρίας και γνώσης του προσωπικού µεταξύ φορέων.Στα πλαίσια της 

συνεργασίας των εταίρων του ∆ικτύου έχουν διεξαχθεί προγράµµατα 

χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Μέσω του ENSA προσφέρεται η 

ευκαιρία στις τοπικές και περιφερειακές Αρχές να συµµετέχουν ενεργά στην λήψη 

αποφάσεων και σε προγράµµατα, σε επίπεδο Ευρώπης, όσο αφορά τα κοινωνικά 

ζητήµατα. 

Το ∆ίκτυο ENSA συµβάλλει στην ανάπτυξη του διαλόγου µεταξύ Ευρωπαϊκών 

φορέων και είναι µέρος µιας διεθνούς πλατφόρµας για την υλοποίηση κοινών 

σχεδίων. 

 

Σκοπός του ∆ικτύου είναι: 

• να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, την αµοιβαία µάθηση, την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, πολιτισµικών προτύπων και εµπειρίας στον κοινωνικό τοµέα. 

• Να εµβαθύνει το διάλογο στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής µε τα Ευρωπαϊκά 

Θεσµικά Όργανα. 

• Να συµµετάσχει σε καινοτόµα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

Το δίκτυο οργανώνει τις εργασίες του σε πέντε θεµατικές περιοχές παρέµβασης: 

ηλικιωµένοι, νέοι, παιδιά, αναπηρία, κοινωνική ένταξη. 

Τα µέλη των δικτύων ELISAN και ENSA προέρχονται από Περιφέρειες και άλλους 

φορείς του κοινωνικού τοµέα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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∆. Εγκεκριµένα Ευρωπαϊκά Έργα  

1. Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU 

Member States and Business Practices- Οδικός χάρτης για την ενσωµάτωση της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη µέλη της ΕΕ και για Επιχειρηµατικές 

Πρακτικές (INTERREG EUROPE). Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τα 

κράτη µέλη της ΕΕ να εφαρµόσουν την ΕΚΕ ως µια ολιστική προσέγγιση της 

διαχείρισης των ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό, οι ΜΜΕ θα αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Τα κύρια αποτελέσµατα του έργου συνίστανται στη 

δηµιουργία οδικού χάρτη για την ενσωµάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και 

περιφερειακές νοµοθεσίες και τα προγράµµατα καθώς επίσης για τη δηµιουργία 

εθνικών / περιφερειακών σχεδίων δράσης µέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών και εµπειριών των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Επιπλέον, 

ένα σηµαντικό αποτέλεσµα του έργου θα είναι οι συστάσεις πολιτικής για την 

αναθεώρηση της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ, προκειµένου να υιοθετηθούν µελλοντικές 

πολιτικές που συνδέονται µε την ενσωµάτωση της ΕΚΕ και της εταιρικής 

υπευθυνότητας, όχι µόνο για τις µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για τις ΜΜΕ. 

Το έργο διασυνδέεται µε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Κρήτης (RIS3). Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης µε την αριθµ. 

117/2016 απόφαση.  Στην υλοποίηση του έργου, που θα διαρκέσει 4 έτη, θα 

συµµετέχουν οι εξής τακτικοί εταίροι: 

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, Κύπρος 

2. Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα 

3. Περιφερειακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, Ισπανία 

4. Πανεπιστήµιο Επιστήµης και Τεχνολογίας Νορβηγίας 

5. Einstitute , Σικελία 

6. Γραφείο Υποστήριξης Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας, Τσεχία 

7. Περιφέρεια Veneto, Ιταλία 

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα που υποβλήθηκαν στον τοµέα 

υγείας & κοινωνικής µέριµνας (οµάδα ευρωπαϊκών έργων) 

 

1. “Entrepreneurial Education for Youth Migrants and Business Advisors” 

(«Εκπαίδευση και Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας σε Νέους Μετανάστες»)  - 

Horizon 2020 
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Άξονας 10.  Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη 

Μέσα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία και στην πολυδιάστατη κρίση που βιώνει η 

κοινωνία µας, προσπαθούµε να στηρίξουµε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, 

αντιλαµβανόµενοι τη σηµασία και την σπουδαιότητα του. 

Με ευθύνη της Αντιπεριφερειάρχη για τον Πρωτογενή Τοµέα Θεανώς Βρέντζου 

Σκορδαλάκη και µε γνώµονα τον στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη και 

ευηµερία του τόπου µας, οι προσπάθειες µας για την οικονοµική και κοινωνική 

αειφορία επικεντρώνονται στην τοπική οικονοµία, σε συνεργασία µε φορείς για το 

ξεκίνηµα νέων εξαγωγικών συνεργασιών, όπου θα αποτελούν τους προποµπούς 

διαρκούς οικονοµικής και εξαγωγικής δραστηριότητας των κρητικών προϊόντων σε 

όλο τον κόσµο.  

Για να πραγµατοποιηθεί ο στόχος, προωθούµε την µοναδικότητα της ποιότητας 

των κρητικών προϊόντων, θέτοντας τα παραγόµενα εξαγωγικά προϊόντα µας στο 

υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ,µε αυστηρή πιστοποίηση και διαρκείς ελέγχους. 

∆εν αρκεί όµως να έχουµε µόνο ποιοτικά προϊόντα, σε έναν αδυσώπητο οικονοµικό 

ανταγωνισµό πρέπει να τα διαφυλάξουµε, να τα ενισχύσουµε, να τα εντάξουµε στην 

συνείδηση του καταναλωτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο 

υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.  

Για να ισχυροποιήσουµε όµως την θέση µας στο εξωτερικό, αναδεικνύουµε τα 

προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη µέσα από τη συµµετοχή µας σε εκθέσεις και 

την παρουσία µας σε παγκόσµιο επίπεδο, την άντληση τεχνογνωσίας, τη στήριξη 

επιχειρηµατικών αποστολών καθώς και την πρόσκληση αγοραστών. 

Αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών µας, για την ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας, 

είναι η προσβασιµότητα της πρωτογενούς παραγωγής στο εξωτερικό, µέσα από ένα 

πλάνο προβολής και ισχυρού τοπικού marketing. 

Βασικός στόχος οι εξαγωγές ΕΝΤΟΣ Κρήτης, µέσα από τα εκατοµµύρια των 

επισκεπτών της γιατί αναµφισβήτητα ο πρωτογενής τοµέας µαζί µε τον τουρισµό 

µπορούν να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονοµίας της. 

Γίνεται αντιληπτό ότι επιδιώκουµε, ότι προσπαθούµε και εργαζόµαστε για την 

ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσα από έναν ευρύτερο 

στρατηγικό σχεδιασµό που αφορά την συνεχή ανάπτυξη της Κρήτης. 
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Έτσι, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και της Αντιπεριφερειάρχη Θεανώς Βρέντζου 

Σκορδαλάκη προσπαθούµε να συγχρονίσουµε, να υποστηρίξουµε την εξωστρέφεια 

της παραγωγής µας που θα είναι συνυφασµένη µε την ποιότητα.  

Η Περιφέρεια αποτελεί την οµπρέλα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής 

και της εξαγωγικής διαδικασίας των προϊόντων µας.  

 

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Α.1) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Οι παρεµβάσεις και οι εισηγήσεις από την Περιφερειακή διοίκηση, στα εθνικά κέντρα 

αποφάσεων έγιναν σε καίρια και σηµαντικά θέµατα τα οποία αφορούσαν άµεσα την 

Περιφερειακή Πολιτική σε τοπικό επίπεδο, µε γνώµονα την τοπική ανάπτυξη.  

Ενδεικτικά οι εισηγήσεις αφορούσαν κυρίως στα παρακάτω θέµατα:  

� 12-01-2016, Αριθµ.Πρωτ. Νο 4913:Θέµα: «Αίτηµα λειτουργίας εποχιακού 

τµήµατος σχολής επαγγελµάτων κρέατος Αθηνών, στο Ηράκλειο 

Κρήτης». Με αφορµή το µεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων του νησιού 

που επιθυµούν να ασχοληθούν µε τη διαδικασία σφαγής και επεξεργασίας 

του κρέατος και των προϊόντων του. 

� 26-01-2016 Αριθµ.Πρωτ.128: Σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν 

από τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΝΟ και αντιλαµβανόµενοι κυρίως, 

την αγωνία των παραγωγών του νησιού µας, ζητάµε από τη Κυβέρνηση να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ναύλωση πλοίου 

ασφαλείας για την µεταφορά των αγροτικών προϊόντων, σε κάθε ανάλογη 

περίπτωση που κρίνεται σκόπιµο. 

� 12-02-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 29194 : Θέµα : «Ζητήµατα – Προβλήµατα 

προς επίλυση , σχετικά µε τις επιδοτήσεις των Νέων Γεωργών των 

ετών 2009-2014». ∆ιαβιβάσαµε και αιτηθήκαµε  στο Υ.Α.Α.& Τροφίµων και 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ την επίλυση των προβληµάτων σχετικά µε τις επιδοτήσεις 

των Νέων Γεωργών των ετών 2009-2014. 

� 02-03-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 38100 , Θέµα : «Κατανοµές Πιστώσεων 

Προγράµµατος ∆ακοκτονίας» µε το οποίο παραθέσαµε τα συγκριτικά 

στοιχεία που αφορούν την κατανοµή των πιστώσεων του προγράµµατος 

δακοκτονίας αποδεικνύοντας τη  συνεχείς µειωµένη πορεία τους.   
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� 11-04-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 62835 :Θέµα : «Επικείµενη διατλαντική 

εταιρική σχέση εµπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) µεταξύ της Ε.Ε και των 

ΗΠΑ» ζητάµε απευθυνόµενοι στο αρµόδιο υπουργείο  την προστασία του 

συνόλου των αγροτικών προϊόντων που είναι ήδη καταχωρηµένα στους 

ευρωπαϊκούς καταλόγους ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το οποίο µε το µε αρ. πρωτ. 

71142/21-04-2016 διαβιβάσαµε στους Ευρωβουλευτές Κρήτης.  

� 27-04-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 75213:Θέµα : «Τροπολογία για τη σύσταση 

Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης Ακινήτων» ∆ιαβιβάσαµε το σχέδιο της 

προτεινόµενης Τροπολογίας για τη σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης 

Ακινήτων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ακινήτων / 

αγροκτηµάτων,  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

� 27-04-2016  Αριθµ.Πρωτ. Νο 75881: Ζητάµε από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων οικονοµική υποστήριξη για την σύνταξη, 

υποβολή και παρακολούθηση των φακέλων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

� 26-05-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο93016: Θέµα : «Παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων οικοτεχνίας» Ζητάµε την προσθήκη στην κατηγορία 

προϊόντων οικοτεχνίας  και του ελαιόλαδου,  µελιού , υποπροϊόντων  

χαρουπιών, του  ξινοχονδρου , της  πηχτής και απάκι.  

� 24-06-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 114931:Θέµα : «Σχέδιο Μνηµονίου 

Συνεργασίας» αποστείλαµε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων,  το Σχέδιο Μνηµονίου Συνεργασίας, για την από κοινού δράση 

µας, µε σκοπό την αξιοποίηση αναβάθµιση µέρους των αγροκτηµάτων του 

πρώην Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς και της Επαγγελµατικής 

Σχολής Κρήτης. 

� 07-07-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο123818: Θέµα :  «Προτάσεις του Άτυπου 

Συµβουλίου Αλιείας Περιφέρειας Κρήτης για κύρια θέµατα Αλιείας» Με 

αφορµή και την ανεξέλικτη αύξηση πληθυσµών του εισβολικού είδους 

‘’Λαγοκέφαλο’’ στο νησί µας». 

� 22-07-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 136118: Θέµα :  «Ζηµίες από δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες στα αµπέλια του Ν. Ηρακλείου». Ζητάµε την 

παρέµβαση του Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την 

άµεση καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ. 

� 08-08-2016  Αριθµ.Πρωτ. Νο 148309:Θέµα : «Προτάσεις για την καλύτερη 

υλοποίηση του θεσµού της οικοτεχνίας» αναφορικά µε την αδειοδότηση 
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µικρών επιχειρήσεων µεταποίησης γάλακτος και  κρέατος και την 

ιδιοπαραγωγή τυροκοµικών  προϊόντων.  

� 21-09-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 179481: Θέµα :  «Ζηµίες από δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες στα αµπέλια του Ν. Ηρακλείου». Καταθέτουµε το 

γεγονός της συνεχείς µείωσης της παραγωγής προϊόντων αµπέλου, 

αποτέλεσµα ακραίων καιρικών φαινοµένων κατά την διάρκεια της 

καλλιεργητικής περιόδου, της βιολογικής γήρανσης των αµπελώνων,  την 

ανυπαρξία υποδοµών και επανερχόµαστε στο πάγιο αίτηµα µας,  για την 

ανάγκη αναδιάρθρωσης – ανασύστασης των επιτραπέζιων ποικιλιών 

αµπέλου. Επιπλέον ζητάµε την παρέµβασης του Υπουργείου για έγκαιρη 

καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς. 

� 21-09-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 180032: Θέµα :  «Προτάσεις για την 

εφαρµογή του θεσµού του Κτηνιάτρου Εκτροφής». Καταθέσαµε στο 

αρµόδιο Υπουργείο τις προτάσεις µας για την καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή,  του θεσµού του Κτηνιάτρου Εκτροφής, 

αναφορικά  και µε  την συµµετοχή τους, στο πρόγραµµα εκρίζωσης 

µελιταίου πυρετού, σε συνέχεια εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας και του 

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κρήτης.   

� 13-10-2016 Αριθµ.Πρωτ. Νο 198433:Θέµα :  «Εισόδηµα Οικοτεχνίας» 

Απευθυνόµενοι προς το Υπουργείο Οικονοµικών,  ζητάµε να λαµβάνετε το 

εισόδηµα από την παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας ως 

αποτέλεσµα αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως και είναι εκ 

των πραγµάτων.   

� 02-12-2016  Αριθµ.Πρωτ. Νο 240843 Θέµα : «Τροποποιήσεις νέων ΚΥΑ/ 

Ενηµέρωση για επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123» ζητάµε 

την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ προκειµένου να αµβλυνθούν τα 

προβλήµατα του προκύπτουν σε εκκρεµείς φακέλους.  

� 02-12-2016  Αριθµ.Πρωτ. Νο 241375 Θέµα: Επανυποβολή των 

προτάσεων της  Περιφέρειας Κρήτης στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας»  και 

συγκεκριµένα το από 16-10-2015 και µε  αριθµ. πρωτ. 127740 έγγραφο µας,  

όπου καταθέσαµε  τεκµηριωµένη πρόταση, αποτέλεσµα µελέτης και 

εµπειρίας, της µέχρι τώρα εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας, 

εντοπίζοντας τις αδυναµίες, ελλείψεις και προβλήµατα,  προτείνοντας  

ρεαλιστικές λύσεις και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του 
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προγράµµατος. Με βασική προϋπόθεση την αποκέντρωση του 

προγράµµατος. Οι προτάσεις µας διαβιβάστηκαν σε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς που σχετίζονται µε το πρόγραµµα και τη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

Α.2) ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αφορά τις  παρεµβάσεις µας, σε θέµατα άµεσα συνδεδεµένα µε τον πρωτογενή 

τοµέα, τα προβλήµατα του και την αναζήτηση λύσεων, καθώς και σε συσκέψεις και 

συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης απ΄την  

Αντιπεριφερειάρχη Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη , µε όλους τους εµπλεκοµένους 

φορείς του νησιού σε θέµατα πρωτογενή τοµέα, µε σκοπό τον προγραµµατισµό  και 

σχεδιασµό των δράσεων που απορρέουν από τον στρατηγικό σχεδιασµό µας, για 

τον αγροτο-διατροφικό τοµέα. 

� 05-01-2016: Σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε  στην Περιφέρεια Κρήτης,  µε 

αφορµή τα  σοβαρά προβλήµατα –αδικίες  που προέκυψαν από την 

καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης σε βάρος κυρίως των νέων αγροτών. 

Συγκεκριµένα τα ζητήµατα-προβλήµατα που θίχτηκαν προς επίλυση αφορούν 

στις επιδοτήσεις των Νέων Γεωργών των ετών 2009 και 2014,  όπου 

παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίηση στην κατανοµή του εθνικού αποθέµατος 

µεταξύ των Νέων Γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.2.1. τα έτη 2006, 

2009 και 2014.  

� 13-01-2016: Συνάντηση,  στην Αθήνα  µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων κ. Αποστόλου  µε  εκπρόσωπούς  των Νέων Αγροτών και 

αµπελουργών της Κρήτης,  παρουσία της   η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

Πρωτογενή Τοµέα, Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη, του  αντιπρόεδρου  του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Αποστολάκη συνδικαλιστών του νησιού.  

� 24-05-2016: Σύσκεψη,  µε αφορµή τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από 

την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των παραγωγών κτηνοτρόφων στο νησί. 

� 20-07-2016 :Συνάντηση στο Υπουργείο ΑΠΑΑΤ µε θέµα τα σοβαρά, θέµατα 

που εξακολουθούν να  απασχολούν τον αγροτικό τοµέα του νησιού και για τα 

οποία, η Περιφέρεια Κρήτης, έχει κατά διαστήµατα αποστείλει υποµνήµατα 

και τεκµηριωµένες µελέτες, διεκδικώντας την επίλυσης τους. 

� 19-09-2016: Υπογραφή  «Μνηµονίου Συνεργασίας». Την υπογραφή 

µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ για 
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την αξιοποίηση – αναβάθµιση και επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής 

Μεσσαράς, συνυπέγραψαν στην  Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Σταύρος 

Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ Γιώργος Καρέτσος.  

Β)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Β1)  ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Αφορά στην σύσταση οµάδων εργασίας,  µε την συµµετοχή όλων των 
εµπλεκοµένων ανά οµάδα φορέων του νησιού, µε στόχο  την κατάθεση  
τεκµηριωµένων προτάσεων   σε θέµατα άµεσα συνδεδεµένα µε τον πρωτογενή 
τοµέα,  την καταγραφή των σχετικών προβληµάτων και αδυναµιών  καθώς και  την 
αναζήτηση λύσεων, µε σκοπό τον προγραµµατισµό  και των σχεδιασµό των 
δράσεων που απορρέουν από τον στρατηγικό σχεδιασµό µας, για τον αγροτο-
διατροφικό τοµέα. 

• ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

ΑΜΠΕΛΟΥ  

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  

Β.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 

Σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρακάτω 
Προγραµµατικών Συµβάσεων :   
 

• Πρότυπος Πιλοτικός Πειραµατικός Αµπελώνας µε  ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 

 

• Αµπελώνας ∆ιατήρησης Ποικιλιών µε  ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 
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• Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων µε τη Χρήση Ηλιακής Ενέργειας µε 

ΤΕΙ Κρήτης όπου και έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό µέρος και αναµένονται 

αποτελέσµατα.  

 

• Εντοπισµός, Περιγραφή & Ανάδειξη Μνηµειακών Ελαιοδέντρων µε ΤΕΙ 

Κρήτης.  

 

• Έρευνα για την ανίχνευση του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Κρήτη 

µε ΤΕΙ Κρήτης. 

 

  

• Συντονισµός και υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ 

Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ για αξιοποίηση της έκτασης 

της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς και την  ανάπτυξη πρότυπου 

αγροκτήµατος (όπως έχει ήδη αναφερθεί). 

 

Β.3) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• LIFE CLIMATE: Adapt2Clima.   

Ενεργός συµµετοχή στην υλοποίηση του εν λόγω έργου µε αντικείµενο την 

«Προσαρµογή στις επιδράσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στην Γεωργία των 

Νησιών της Μεσογείου». 

• INTERREG Europe . Ενεργός συµµετοχή στην υλοποίηση του παραπάνω 

έργου  (διερεύνηση πολιτικών καινοτοµίας στον Αγροδιατροφικό τοµέα και 

έρευνα τοπικών επιχειρήσεων, οργάνωση συνάντησης ενδιαφερόµενων 

φορέων, επιλογή τοπικών επιχειρήσεων για το Πρόγραµµα Αξιολόγησης 

Καινοτοµίας).  

Β.4) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 

� LIFE INTEGRATED πρόσκληση 2016. 

Συντονισµός όλων των ερευνητικών, εκπαιδευτικών  και αρµόδιων δηµοσίων 

φορέων της Κρήτης και συµµετοχή της περιφέρειας µας ως εταίρος στον 
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Εθνικό Φάκελο µε επικεφαλής το ΥΠΕΚΑ Υπουργείο.  Έγκριση της Α 

Φάσης (∆εκέµβριος του 2016) και προετοιµασία υποβολής του 

αναλυτικότερου Τεχνικού Φακέλου στο πλαίσιο της Β Φάσης (Μάρτιος 

2017). 

 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος στην Υποβολή για 

Πρόγραµµα LIFE σχετικά µε τα φυτογενετικά είδη προτεραιότητας. 

 

� ∆ηµιουργία δικτύου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συµπράξεων 

καινοτοµίας.  Συνεργασία µε ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΙΧ, ΙΤΕ, 

ΕΛΚΕΘΕ κ.λ.π για την προετοιµασία πλαισίου συνεργασίας και ανάπτυξης 

ΕΣΚ και την υποβολή για χρηµατοδότηση δράσεων που εµπεριέχονται στον 

Στρατηγικό Σχεδιασµό.   

 

Β.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2014-2020 

 

 

1. RIS  Περιφέρειας Κρήτης: 

� Συντονιστική Επιτελική Οµάδα. 

   Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις και ηµερίδες στο πλαίσιο λειτουργίας  του 

Συντονιστικού Οργάνου.  

� Αγροδιατροφικός Πυλώνας. 

   Συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς και οριστικοποίηση όλων των 

συµµετεχόντων  στην συντονιστική επιτροπή του Αγροδιατροφικού 

Πυλώνα.   Εν αναµονή για  την έκδοση της απόφασης  του Περιφερειάρχη 

για την ενεργοποίηση του. 

 

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020 

� Υποστήριξη για την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης Μέτρου Νέων 

Αγροτών σε συνεργασία µε τις ∆ΑΟΚ και την ΕΥ∆ του ΠΑΑ 2014-2020. 

� Ενέργειες δηµοσιότητας της προδηµοσίευσης και της Απόφασης του γενικού 

γραµµατέα αγροτικής πολιτικής: «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 

στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 
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«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016». 

� Παροχή οδηγιών-διευκρινήσεων προς τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες  (∆ΑΟΚ) 

και ενδιαφερόµενους (Μελετητές  και  υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί). 

� Ενέργειες καθορισµού των υπαλλήλων-αξιολογητών των ∆ΑΟΚ, σχετική 

έκδοση Απόφασης Περιφερειάρχη µε την οποία ορίζονται οι παραπάνω 

αξιολογητές. 

� Άνοιγµα ηλεκτρονικών λογαριασµών των αξιολογητών στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). 

 

Γ. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, για τη µεταφορά 

τεχνογνωσίας από το εσωτερικό και εξωτερικό, µε σκοπό τη βελτίωση του 

προγράµµατος υποστήριξης του Πρωτογενούς τοµέα. 

Γ.1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ  

• Συµµετοχή και Στήριξη  της Περιφέρειας Κρήτης,  στο Συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας, που πραγµατοποιήθηκε στις 

21-22/01/2016 στο Ηράκλειο. Σε όλους τους συµµετέχοντες,  µοιράστηκαν 

τσάντες µε το BRAND NAME ΚΡΗΤΗ  που  περιείχαν ποιοτικά παραδοσιακά 

αγροτικά προϊόντα. 

• Συµµετοχή στο 1ο Συνέδριο Κρητικών Σωµατείων Ελλάδας. Τον 

Στρατηγικό  Σχεδιασµό της Περιφέρειας  Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα 

και την διαχείριση των προϊόντων του» ανέπτυξε η κ. Βρέντζου στο πλαίσιο 

του 1ο Συνεδρίου Κρητικών Σωµατείων Ελλάδας που πραγµατοποιήθηκε στις 

19-03-2016 στην Αθήνα. 

• Συµµετοχή και εισήγηση στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στις  10-07-

2016,  µε θέµα «Τα Αστερούσια της Παράδοσης και της Ιστορίας το    

Χθες - Σήµερα – Αύριο».  

• Συµµετοχή µετά από πρόσκληση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 

Αθηνών,  στο συνέδριο µε σκοπό την  παρουσίαση που πραγµατοποίησε 

στις 13 και 14 Σεπτεµβρίου της  εταιρείας « ALIBABA» , µε µερίδιο αγοράς 

75% στο ηλεκτρονικό εµπόριο της Κίνας. Έξι υψηλόβαθµα στελέχη της 

βρέθηκαν στην Αθήνα  και παρουσίασαν  το Οικοσύστηµα της ALIBABA. Τον 
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τρόπο δηλαδή που µπορούν οι εξαγωγείς από όλο τον κόσµο να εξάγουν τα 

προϊόντα τους απευθείας στους Κινέζους καταναλωτές, ξεπερνώντας σωρεία 

εµποδίων που σήµερα τους αποκλείουν από την είσοδό τους στην δεύτερη 

µεγαλύτερη αγορά (µε στοιχεία Κατανάλωσης) του κόσµου.  

• Υποστήριξη στην διοργάνωση του 18ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού 

και ∆ιεθνούς Εντοµολογικού Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκαν  στο 

Ηράκλειο από 18-21/10/16. 

• Υποστήριξη στην διοργάνωση του «3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Οπωροκηπευτικών» που πραγµατοποιήθηκε από 17-21/10/16 στον 

Πλατανιά Χανίων. 

• Συµµετοχή στο 1ο Συνέδριο Γευσιγνωστικού Τουρισµού, “Ταξίδι των 

αισθήσεων στην Κρήτη” που πραγµατοποιήθηκε  19 - 21 Νοεµβρίου 2016 

στο Συνεδριακό Κέντρο Ξιφασκίας Πειραιά,  µε ∆ιοργανωτές την  Πολιτιστική 

Ένωση ∆ήµου Αγίου Νικολάου & το Επιµελητήριο Λασιθίου. Με την 

υποστήριξη των Πανελλήνια Οµοσπονδία ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων Λέσχης 

Αρχιµαγείρων Κρήτης Α.Ε.Σ. Ένωσης Μεραµβέλλο. Η κ. Θεανώ Βρέντζου- 

Σκορδαλάκη, στην παρουσίαση της,  ανέπτυξε το  θέµα: "Οι δράσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα".  

• Συµµετοχή στις εργασίες του διήµερου  Συνέδριου  µε θέµα «∆ικτύωση για 

την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» που διοργάνωσε 

το Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) – Μονάδα 

∆ικτύωσης και ∆ηµοσιότητας και  πραγµατοποιήθηκε  στην Αθήνα στις 21 & 

22 Νοεµβρίου 2016. 

• Συµµετοχή στις εργασίες του   1ου Συνεδρίου Γαστρονοµικού 

Τουρισµού που διοργάνωσε  o Όµιλος για την UNESCO Πειραιώς και 

Νήσων  σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Αθήνας και την υποστήριξη του 

πανεπιστηµίου της Λευκωσίας και της Ελληνικής Ένωσης Στελεχών 

Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Το συνέδριο  πραγµατοποιήθηκε   στις 27 

Νοεµβρίου 2016 στο  κέντρου Metropolitan Expo.  Η διοργάνωση 

υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της 3η Greek Tourism Expo  και η  θεµατολογία 

του συνεδρίου επικεντρώθηκε  στο γαστρονοµικό τουρισµό και είχε  ως 

στόχο να ¨ενώσει¨ τους φορείς της εγχώριας τουριστικής βιοµηχανίας.  
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Γ.2) ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  

• Συµµετοχή στην ηµερίδα του  Κέντρο Γαστρονοµικών και Τουριστικών 

Σπουδών, Culinary Studies Center. Τον Στρατηγικό  Σχεδιασµό της 

Περιφέρειας  Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα και την διαχείριση των 

προϊόντων του,  ανέπτυξε η κ.Βρέντζου,  στο πλαίσιο της ηµερίδας του 

Κέντρο Γαστρονοµικών και Τουριστικών Σπουδών, Culinary Studies Center, 

που πραγµατοποιήθηκε στις 16-03-2016 στο Ηράκλειο. 

• ∆ιοργάνωση τεσσάρων ηµερίδων µε θέµα την οικοτεχνία και την  

έναρξη  του προγράµµατος εγκατάστασης νέων γεωργών στις 9-10-11 

και 13/05/2016.  Τις ηµερίδες πραγµατοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης και 

στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, µε θέµα : «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΩΝ 2016».  

• ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών  ηµερίδων µε θέµα   «Γυναικείοι  Αγροτικοί  

Συνεταιρισµοί  και  Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» , 21-22/06/2016.  

• Συµµετοχή και Στήριξη  της Περιφέρειας Κρήτης,  στην  Ηµερίδα µε θέµα 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ», που 

πραγµατοποιήθηκε στις 23-07-2016 στους Βώρους Μεσσαράς στο πλαίσιο 

της Παγκρήτιας Αγροτικής Έκθεσης.  

• Συµµετοχή στην Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις   9 Σεπτεµβρίου 

2016, µε πρωτοβουλία των συντελεστών του,  το «ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ- 1ο 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  2016». 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ : 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ AREPO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

13-16/04/2016 . 

Στην πρώτη γενική συνέλευση του δικτύου AREPO για το 2016,  που 

πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο της Γαλλίας συµµετείχε η Περιφέρεια 

Κρήτης όπου συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στις Γεωγραφικές Ενδείξεις 

(ΓΕ), (Προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, βιολογικά, ορεινά, νησιωτικά, κ.ά).  
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• «ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΡΗΤΗΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , 19-20-21/05/2016. Την Περιφέρεια Εµίλια 

– Ροµάνια (Μπολόνια) στην Ιταλία, επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης 

Κρήτης Πρωτογενή Τοµέα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη.  

• Συµµετοχή στις εργασίες του «3ου  ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ»,   

το οποίο συνδιοργάνωσαν στις 23 και 24 Μαΐου, στο Ηράκλειο Κρήτης, το 

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η εταιρία-µέλος 

του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, η πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηρακλείου. 

• Συµµετοχή στις εργασίες του ∆ιεθνούς Φόρουµ µε θέµα «Global 

Production Capacity and Business cooperation» στην πόλη Wuhan 

στην Κίνα,3-6/06/2016.  Στις εργασίες του ∆ιεθνούς Φόρουµ µε θέµα 

«Global Production Capacity and Business cooperation», που 

πραγµατοποιήθηκε στην Περιφέρεια Hubei στην πόλη Wuhan στην Κίνα, 

συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τοµέα Θεανώ 

Βρέντζου-Σκορδαλάκη. Η πρόσκληση για την συµµετοχή της Περιφέρειας 

Κρήτης στο συνέδριο, αποτέλεσε συνέχεια της επίσκεψης, που 

πραγµατοποίησε στο νησί µας τον περασµένο Μάρτιο αντιπροσωπεία της 

Περιφέρειας του Hubei και της υπογραφής Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ 

των δύο Περιφερειών.  

Γ.3) ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.  

• ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΑ 

(GUANGDONG)  

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ  

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«TICHTYCHE» DIMITRI STODNIEHENKO 

∆) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. 
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1. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

αυτού. 

2. Επιµέλεια παρεµβάσεων στις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής µέσω 

του Οργανισµού Παράκτιων Περιφερειών (CPMR). 

3. Προτάσεις µας προς την Αναπτυξιακή Ηρακλείου σχετικές µε το τοπικό 

πρόγραµµα LEADER Αλιείας. 

4. Προτάσεις µας  προς τις  Αναπτυξιακές Κρήτης  σχετικές         µε το τοπικό 

πρόγραµµα LEADER. 

 

Ε.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ– ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναγνώριση και ανάδειξη της Κρητικής 

∆ιατροφής και των τοπικών προϊόντων, κάτι που θα ενισχύσει την εικόνα της 

Κρήτης διεθνώς και θα µεταφραστεί σε οικονοµική ανάπτυξη µέσα από 

αυξηµένες επισκέψεις τουριστών, αυξηµένες εξαγωγές, αυξηµένη κατανάλωση 

τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών εντός του προορισµού.  

Βασικός άξονας στη στήριξη των Κρητικών προϊόντων και στη προώθηση 

τους στις διεθνείς αγορές αποτελούν οι δράσεις που υλοποιούνται µέσα από 

προσκλήσεις αγοραστών και Β2Β συναντήσεις µεταξύ επιχειρηµατιών 

ντόπιων και ξένων. Συµµετοχή σε διεθνή FORUM για άντληση τεχνογνωσίας 

και µεταφοράς της, στις τοπικές κοινωνίες, στους παραγωγούς και στους 

µεταποιητές. Συµµετοχή σε αυστηρά επιλεγµένες και στοχευµένες εκθέσεις µε 

παράλληλες γαστρονοµικές εκδηλώσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του «κρητικού διατροφικού προτύπου» θα ενισχύσει την 

οικονοµία και θα προσφέρει διεξόδους από την κρίση.Θα ενισχύσει το 

branding της Κρήτης ως έναν ξεχωριστό προορισµό -τουριστικά και 

γαστρονοµικά- αυξάνοντας την επισκεψιµότητα και τη ζήτηση για τοπικά 

προϊόντα και υπηρεσίες εστίασης. Με τη στρατηγική για την ποιότητα και τη 

δηµιουργία της «Περιφερειακής Ετικέτας Κρήτης» θα εξασφαλιστεί η προσφερόµενη 

ποιότητα των κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Θα ενισχυθεί η πραγµατοποίηση της σύνδεσης του αγροτικού τοµέα µε τον 

τουριστικό, βασιζόµενη σε αµοιβαία οφέλη. 

Η γενικότερη στρατηγική για την καθιέρωση του κρητικού διατροφικού µοντέλου 

εντός της Κρήτης θα βοηθήσει την επιστροφή των κατοίκων µας και της νέας γενιάς 

σε ένα υγιεινό διατροφικό µοντέλο που θα βασίζεται σε αυτά που είναι τοπικά, 

ποιοτικά και δικά µας.  Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν εφαρµόζει απλά 

µια στρατηγική για την ανάδειξη του «Κρητικού ∆ιατροφικού Προτύπου», αλλά 

δηµιουργεί ένα Κίνηµα για την επιστροφή στο ποιοτικό, το τοπικό, το υγιεινό, το 

παραδοσιακό, το δικό µας. Κι αυτό θα το πετύχει µέσα από τους τρεις πυλώνες της 

πολιτικής της: «Συνεργασία – Ποιότητα – Εντοπιότητα». 

 

Ε.1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στο εξωτερικό: 

• Green Week» στο Βερολίνο 15 µε 20 Ιανουαρίου. 

• ∆ιεθνή έκθεση τροφίµων-ποτών FOOD AFRICA 2016 στο Κάιρο. 

• ∆ιεθνή έκθεση  SIAL PARIS 2016  

• ∆ιεθνή έκθεση τροφίµων και ποτών «SIAL MIDDLE EAST» στα Η.Α.Ε. 

Β2 .ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

 

Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα:  

• «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016» στην Αθήνα 

• ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 3-6/ΜΑΡΤΙΟΥ 

• «ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2016»,  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.3-6/3/2016 

• 5ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ– SUPER MARKET  

2/04/2016 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (∆ΕΚΚ), στις Γούρνες στην 

πρώην αµερικανική βάση.  

• «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην 

Αθήνα, από 2 έως 5 Ιουνίου 2016.  

• 15η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ  ΑΠΟ 22-24/07/2016 
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• 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5-10/09/2016 

• 7ο AGRO QUALITY FESTIVAL – 4Ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ 

14 -16 /10 2016 . 

•  «ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» από 30/10-06/11 2016 ΣΤΗΝ  

• 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ   

 

Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις και εκδηλώσεις διανέµεται υλικό της 

Περιφέρειας και προβάλλονται φιλµ και ντοκιµαντέρ που αφορούν την 

Κρητική ∆ιατροφή και τα Κρητικά προϊόντα. Επίσης αποστέλλουµε στους 

Κρητικούς Παραγωγούς τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρηµατιών   που 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα τους.  
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Επίλογος  

Το 2016 συνεχίστηκε η προσπάθεια υλοποίησης και προσανατολισµού του 

Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονοµίας και της 

διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων για την Περιφέρεια Κρήτης. Σε συνέχεια του 

σχεδιασµού και της προσαρµογής των προτεραιοτήτων εργαστήκαµε µε γνώµονα 

την Ανάπτυξη της Αγροτικής παραγωγής και τον αναπροσδιορισµό του 

παραγωγικού κεφαλαίου της τοπικής οικονοµίας από την βάση του 

παραγωγικού ιστού και των υπηρεσιών που το πλαισιώνουν.  

Το έργο το οποίο παρουσιάσαµε υλοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση 

του τοπικού µας κεφαλαίου και δεδοµένου ότι:  

- Η Αγροτική οικονοµία και ο γεωργικός τοµέας αποτελεί την βάση της 

οικονοµίας της Κρήτης, αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα και την 

ιδιαιτερότητα του τόπου µας  

- Η Αγροτική οικονοµία και ο γεωργικός τοµέας είναι µοχλός ανάπτυξης για 

πολλούς τοµείς, οι οποίοι στηρίζονται στην οικονοµία, στην πολιτιστική 

κληρονοµιά, στην παράδοση, στην βιοποικιλότητα 

- Η Αγροτική οικονοµία και ο γεωργικός τοµέας, είναι οι πυλώνες που µαζί 

µε τον τουρισµό µπορούν να επαναπροσδιορίσουν την οικονοµία και εν 

τέλει την ανάπτυξη του τόπου µας.  

Σηµαντικό για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της Περιφέρειας Κρήτης στον 

Αγροδιατροφικό τοµέα, είναι η κατανόηση του οράµατος πάνω στο οποίο 

υλοποιήσαµε όλες τις δράσεις για το 2016, οι οποίες αποτελούν µια σειρά 

σχεδιασµών µε συγκεκριµένο τρόπο και σκοπό. Η Κρήτη, ο τόπος που 

κατοικούµε και επιχειρούµε, παράγουµε και καταναλώνουµε, να ανταποκριθεί 

στις σκληρές επιταγές του επόµενου έτους που ήδη διανύουµε. Να 

εξασφαλίσουµε τους πόρους και την δυναµική, µιας τοπικής οικονοµίας, µέσα από 

την οποία θα αναδείξουµε οικονοµίες κλίµακας, όπου οι παραγωγικοί φορείς θα 

επιστρέψουν στην παραγωγή, τα προϊόντα θα ισχυροποιήσουν την θέση τους στις 

αγορές, οι νέοι και οι νέες του Νησιού µας, θα ανταγωνίζονται µέσα σε ένα βιώσιµο, 

υγιές οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι παραγωγικοί φορείς, θεσµοί και η αγορά, ακόµα και µετά από µεγαλύτερη ή 

µικρότερη δυσπιστία, κατανοούν πως οι έννοιες εξωστρέφειας, συνεργασία, 

πιστοποίηση, ποιότητα, εντοπιότητα, τοπική ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα, 
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αποτελούν τα κλειδιά της τοπικής ανάπτυξης και της εξέλιξης της τοπικής µας 

παραγωγής µε ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Λαµβάνοντας υπόψη µας πως η Κρήτη, ο τόπος που κατοικούµε και επιχειρούµε, 

παράγουµε και καταναλώνουµε, πρέπει και µπορεί να ανταποκριθεί στις σκληρές 

επιταγές της κατάστασης που δυστυχώς ήδη διανύουµε και φυσικά αξιοποιώντας τα 

κεκτηµένα που έχουµε ήδη αποκοµίσει από τη σκληρή δουλειά του 2011-2016. 

 ∆ηµιουργούµε τις προϋποθέσεις, µιας ισόρροπης ανάπτυξης έχοντας τις 

βάσεις, στην ποιοτική, ηθική παραγωγή και καλλιέργεια του νησιού µας, µε 

την συµµετοχή όλων.  

Οι προσπάθειες µας εστιάζονται στην δηµιουργία αναπτυξιακών εργαλείων, 

τα οποία αφ ενός θα λειτουργήσουν για τη διασύνδεση των τοµέων 

(πρωτογενή τοµέα – τουρισµού – πολιτισµού ) και αφετέρου, θα αποτελέσουν 

κίνητρα  για την προσέλκυση και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην 

ενδοχώρα.  

 Η εµπειρία µας έδειξε πως τα βήµατα που κάνουµε είναι στο σωστό 

προσανατολισµό. Χρειάζεται κόπος και χρόνος, αλλά τα αποτελέσµατα 

έρχονται για αυτούς που προσπαθούν.  
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Άξονας 11.  Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά ∆ίκτυα 

 

Γραφείο Βρυξελλών Περιφέρειας Κρήτης 

 

Το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες (Rond Point Schuman 14, tel 

+32 2 431 0997, ) λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2015.  

 

Ως αρµόδιος Λειτουργίας του Γραφείου της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες 

έχει οριστεί ο Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις 

δράσεις του Γραφείου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, για 

την υποδοχή φορέων από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, και τη 

φιλοξενία σχετικών διοργανώσεων στους χώρους του Γραφείου. Για το σκοπό αυτό 

διατηρεί και αξιοποιεί συνεργασία µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης, τις 

Υπηρεσίες και τα στελέχη της Περιφέρειας, τους εκπροσώπους των ∆ήµων, 

Ερευνητικών-Εκπαιδευτικών-Επαγγελµατικών και λοιπών φορέων τουνησιού, 

καθώς και µε τον Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες.  

 

Κατά το έτος 2016 οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε έξι βασικούς άξονες : 

 

1. Επέκταση ∆ικτύου Επικοινωνίας µε τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς και κυρίως 

µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

2. ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης Συνεργασίας και ∆ηµιουργίας 

Συνεργειών µε τα αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών.  

3. Ενηµέρωση της Περιφέρειας Κρήτης και δικτύωση για τρέχοντα θέµατα 

ενδιαφέροντος µέσω παρακολούθησης ηµερίδων, συναντήσεων και εκδηλώσεων, 

σχετικών µε επικείµενες προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων και µε δράσεις 

εκτιµώµεµου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Κρήτης.  

4. Κεφαλαιοποίηση των δράσεων των αξόνων 2 και 3 µέσω της συµµετοχής της 

Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.  
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5. Υποδοχή και ενηµέρωση στελεχών της Κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

της Κρήτης και άλλων φορέων του νησιού (Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ κ.α.).  

6. ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης (συναντήσεις εργασίας 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων-Ηµερίδες και λοιπές δράσεις  

7. Φιλοξενία εκδηλώσεων λοιπών φορέων της Κρήτης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) 

 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

1.1 Πρώτος Άξονας – ∆ικτύωση µε τους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς:  

 

Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε στελέχη των Γενικών ∆ιευθύνσεων: 

 - Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGIO),  

- Επιχειρηµατικότητας και Βιοµηχανίας (DG GROW),  

- Έρευνας και Τεχνολογίας (DG RTD),  

- Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE)  

προκειµένου να αποκοµίσουµε χρήσιµες συµβουλές και ιδέες σε σχέση µε 

προγράµµατα και θέµατα αρµοδιότητάς τους, καθώς και για τη συνεργασία της 

Περιφέρειας Κρήτης µε τις προαναφερόµενες Γενικές ∆ιευθύνσεις για την υλοποίηση 

σχετικών Ευρωπαϊκών Στρατηγικών. 

 

1.2 & 1.3 ∆εύτερος & Τρίτος Άξονας - Συνεργασία και Συνέργειες µε τα 

αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών – ∆ικτύωση 

 

Αναπτύχθηκαν δράσεις και συνέργειες: 

 - Μέσω της συµµετοχής µας σε ∆ιαπεριφερειακά Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα : α. CPMR 

(Conference of Peripheral Maritime Regions-www.crpm.org - ∆ιάσκεψη των 2 

Παραθαλάσσιων, Αποµακρυσµένων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης). 

Η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει για 2η συνεχή διετή θητεία την έδρα της Αντιπροεδρίας 

την µε αρµοδιότητα τα Θαλάσσια Θέµατα (Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσιες 

Μεταφορές, Επενδύσεις στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, Αιολικά Πάρκα off shore, 

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός, Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης 

κλπ). 
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β. ERRIN (European Regions Research and Innovation Networkwww.errin.eu-

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιφερειών για την Έρευνα και Καινοτοµία), Ειδικότερα, στο 

πλαίσιο της συµµετοχής µας ως πλήρες µέλος του ∆ικτύου Περιφερειών για την 

Έρευνα και την Καινοτοµία (European Regions Research and Innovation Network – 

ERRIN- www.errin.eu ), η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε σε οµάδες εργασίας και 

συναντήσεις για θέµατα που αφορούν ευρωπαϊκές δράσεις και προγράµµατα 

σχετικά µε: 

 

• την Ανάπτυξη Γαλάζιας Καινοτοµίας (Blue Innovation Growth-BIG WG), τον 

Σχεδιασµό και την ∆ηµιουργικότητα (Design and Creativity) . Η Περιφέρεια 

Κρήτης είναι Co-leader της Θεµατικής Οµάδας Εργασίας Blue Innovation 

Growth του δικτύου.  

• τον Tουρισµό (Tourism WG). Η Περιφέρεια Κρήτης είναι Co-leader της 

Θεµατικής Οµάδας Εργασίας Tourism του δικτύου.  

• την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization WG),  

•  την Eνέργεια και την Kλιµατική Aλλαγή (Energy and Climate Change WG).  
Το Γραφείο Βρυξελλών συµµετείχε επίσης σε συναντήσεις και εκδηλώσεις 

σχετικές µε τη διαχείριση του νερού, των απορριµάτων, τις επιδράσεις τις 

κλιµατικής αλλαγής στο περιβάλλον. 
-Μέσω της συµµετοχής µας σε εκδηλώσεις, συζητήσεις και ∆ιαβούλευση 

∆ιακηρύξεων που αφορούν στο θέµα της Πολιτικής Συνοχής (Cohesion Policy) για 

την περίοδο µετά το 2020. – ∆ια της παρακολούθησης αλλά και της ενεργούς 

συµµετοχής του Γραφείου σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το Ευρωκοινοβούλιο. 

 

Το Γραφείο συµµετείχε (στις Βρυξέλλες):  

 

1) Στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2016 (European 

Week of Regions and Cities 2016). Στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων 

συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία µε Περιφέρειες µέλη της Μακρο-περιφέρειας 

Αδριατικής-Ιονίου Ειδικό Θεµατικό Σεµινάριο.  
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2) Στο συνέδριο για την Υγιή Γήρανση του Πληθυσµού, όπου βραβεύτηκε σχετικό 

∆ίκτυο στην Κρήτης στο οποίο συµµετέχει µεταξύ άλλων (ΙΤΕ, ∆ήµος Ηρακλείου, 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Πανεπιστήµιο Κρήτης κ.α.) η Περιφέρεια 

Κρήτης. 

3) Στο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος “VASCO DA GAMA - 

Εκπαίδευση για "Πράσινες" και Ασφαλείς µεταφορές” . 

4) Στην Ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα "Bio-Based Industries Info 

Day", όπου συζητήθηκαν η σηµασία, ο ρόλος και οι προοπτικές του κλάδου και των 

επιχειρήσεων των Βιολογικών προϊόντων και οι δυνατότητες χρηµατοδότησης 

προτάσεων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Horizon 2020).  

5) Στην Ηµερίδα του ∆ικτύου ERRIΝ για την Βιοοικονοµία. 

6) Στην Ηµερίδα του ∆ικτύου ERRIN “Η Καινοτοµία στη Γαλάζια Ανάπτυξη 

(BlueGrowth) µε τη συµµετοχή και του ΕΛΚΕΘΕ (∆ρ Α. Μαγουλάς, ∆ιευθυντής του 

ΙΘΑΒΥΥΚ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών). 

7) Στο Συνέδριο "Έξυπνες Περιφέρειες" (Smart Regions Conference) το οποίο 

διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

8) Στην Ηµερίδα ∆ιαβούλευση για την εφαρµογή των Στρατηγικών Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.  

9) Στο Συνέδριο του Intergoup "Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas" στο 

Ευρωκοινοβούλιο, µε θέµα "Θάλασσες σε κίνηση - Ενεργοποιώντας και το Σχέδιο 

∆ράσης του Ατλαντικού".  

10) Σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών µε τίτλο «Missing 

Transport Links in Border Regions“  

11) Σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου NECSTour για τον Τουρισµό µε θέµα: 

«Προωθώντας τον Πολιτιστικό Τουρισµό στην Ευρώπη: Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές 

∆ιαδροµές ως οδηγός για µια Έξυπνη Περιφερειακή Ανάπτυξη». Στην εκδήλωση 

παρουσιάστηκε το κοµµάτι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Κρήτης που αφορά τον Τουρισµό. Στο συνέδριο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης 

εκπροσώπησε το ∆ίκτυο ERRIN, ως µέλος αυτού.  

12) Σε συναντήσεις µε άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες όπου συζητήθηκαν θέµατα 

σχετικά µε τη διαχείριση του νερού, τις προκλήσεις λόγω της κλιµατικής αλλαγής και 

τον ρόλο των βιοµηχανιών  

13) Σε εκδηλώσεις και ηµερίδες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις που θα 

ενεργοποιηθούν κατά τη διετία 2016-2017 στα πλαίσια του HORIZON 2020. Οι εν 
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λόγω δράσεις αφορούν κυρίως σε Πολιτικές και Προγράµµατα Έξυπνης 

Εξειδίκευσης και Κυκλικής Οικονοµίας.  

14) Στη συνάντηση του Consortium της Αδριατικής-Ιονίου – εταίρου της Ευρωπαϊκής 

Εβδοµάδας Περιφερειών και Πόλεων 2016 (European Week of Regions and Cities 

2016) µε στελέχη της ∆ιαπεριφερειακής Οµάδας Αδριατικής-Ιονίου της Επιτροπής 

των Περιφερειών και τη Γεν ∆ντρια της CRPM για την αξιολόγηση της τελευταίας 

Γενικής Συνέλευσης του Ντουµπρόβνικ, και την ενηµέρωση και για το 

χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος ADRION.  

15) Σε ποικίλες συναντήσεις εργασίας της CPMR (Conference of Peripheral 

Maritime Regions- ∆ιάσκεψη των Παραθαλάσσιων, Αποµακρυσµένων και 

Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης) και του ∆ικτύου ERRIN (European Regions 

Research and Innovation Network - Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιφερειών για την Έρευνα 

και Καινοτοµία 

 

1.4 Τέταρτος Άξονας – Κεφαλαιοποίηση ∆ράσεων για τη συµµετοχή σε 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Βασικά θεµατικά αντικείµενα για το 2016 αποτέλεσαν:  

 

- Η Κυκλική Οικονοµία - Η Γαλάζια Ανάπτυξη  

- Ο Βιώσιµος Τουρισµός µε έµφαση στον Παράκτιο- Θαλάσσιο  

- Η συµµετοχή µας στο ADRION Interreg Programme µέσω των τακτικών µας 

επαφών µε το Consortium της Αδριατικής-Ιονίου και της ∆ιεπεριφερειακής Οµάδας 

Αδριατικής-Ιονίου της Επιτροπής των Περιφερειών  

- Οι θεµατικοί άξονες και οι επενδυτικές προτεραιότητες της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Για το σκοπό αυτό το Γραφείο Βρυξελλών διατηρεί επικοινωνία µε τα αρµόδια 

στελέχη της Ο∆Ε για την Υλοποίηση της RIS Crete. 

 
1.5 Πέµπτος Άξονας - η υποδοχή και ενηµέρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, 

του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αιρετών και στελεχών 

της Τοπικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης Κρήτης, και φορέων της 

Κρήτης 

Ειδικότερα:  
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- Στο πλαίσιο της συµµετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 

των Περιφερειών και των Πόλεων 2016 (European Week of Regions and Cities 

2016) και κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, 

πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση/καλωσόρισµα στους χώρους του Γραφείου 

Βρυξελλών µε τη συµµετοχή Στελεχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Στελεχών 

της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

- Το Γραφείο Βρυξελλών υποδέχθηκε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ Παναγιώτη Κουρουµπλή όπου ενηµερώθηκε για τις έργο-πρωτοβουλίες 

της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 

1.6 Έκτος Άξονας - ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Στο πλαίσιο του έκτου Άξονα ∆ράσης φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Γραφείου οι 

παρακάτω εκδηλώσεις:  

- Εκδήλωση µε θέµα «Έρευνα και Καινοτοµία στις Μακρο-περιφερειακές 

Ετρατηγικές σε Θαλάσσιες περιοχές», στο πλαίσιο του Συνστονιστικού ρόλου της 

Περιφέρειας Κρήτης στην οµάδα εργασίας «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ERRIN 

 - Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Περιφερειών και Πόλεων 2016, 

Εκδήλωση µε θέµα ««Έξυπνη Εξειδίκευση: Στρατηγικές για την Έρευνα και την 

Καινοτοµία» µε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, για την Υλοποίηση των Περιφερειακών 

Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης και την ανάπτυξη διαπεριφερειακών 

συνεργειών και διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραµµάτων 

- Η τελική συνάντηση των εταίρων (µεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κρήτης) 

του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Intelligent Energy «Euronet 50/50 max – 

ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα σχολεία και άλλα 

δηµόσια κτίρια», µε τη συµµετοχή στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης - Τελικό 

ανοικτό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Intelligent Energy «Euronet 50/50 

max – ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα σχολεία και 

άλλα δηµόσια κτίρια» (η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως εταίρος)  

- Συνάντηση στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης µε το Συντονιστή της Οµάδας 

Υδατικών Πόρων του ∆ικτύου ERRIN 
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-Συνάντηση των εταίρων (µεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κρήτης) του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Horizon 2020 «STEP – Κοινωνική και Πολιτική 

Συµµετοχή των Νέων στα Περιβαλλοντικά Ζητήµατα», µε τη συµµετοχή στελεχών 

της Περιφέρειας Κρήτης 

 - Συνάντηση του Consortium της Αδριατικής-Ιονίου – εταίρου της Ευρωπαϊκής 

Εβδοµάδας Περιφερειών και Πόλεων 2016 (European Week of Regions and Cities 

2016) για την υποβολή και προετοιµασία του Θεµατικού Σεµιναρίου “Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Αδριατκής-Ιονίου: Ώρα για επενδύσεις» 

 

1.7 Έβδοµος Άξονας - ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Φορέων της Κρήτης 

 

-Εκδήλωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τίτλο: 

«Πολιτική προστασία, αστική αντοχή και εκπαίδευση των εθελοντών: Οι βέλτιστες 

πρακτικές τωνΕυρωπαϊκών Προγραµµάτων CPMODEL και EVANDE" Την 

εκδήλωση διοργάνωσε και συντόνισε ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου 

EVANDE, ο ∆ρ. Χαράλαµπος Φασουλάς.  

- Η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδοµής EMBRC (European Marine 

Biological Resource Centre), µε θέµα "Η Θάλασσα και η Βιοποικιλοτητά της: Ο 

Ρόλος των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών" 

 

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017: 

  

Το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες θα συνεχίσει να 

δραστηριοποιείται πάνω στους επτά προαναφερθέντες Άξονες ∆ράσης, στην 

προσπάθεια ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ της Περιφέρειας Κρήτης, και µε εµπλουτισµό των 

δράσεων και αναζήτησης νέων πρωτοβουλιών. Μέσω του συνεργάτη της στο 

Γραφείο της στις Βρυξέλλες η Περιφέρεια Κρήτης θα συµµετέχει σε όλες τις 

συναντήσεις στο πλαίσιο των προαναφεροµένων αξόνων (∆ικτύων CRPM, ERRIN, 

συναντήσεων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γεν ∆ιευθύνσεων και Λοιπών 

Φορέων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της 

Περιφέρειας Κρήτης) και νέων. Η διοργάνωση νέων εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες 

από την Περιφέρεια Κρήτης, µε τη συµµετοχή πολυάριθµων Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών, πάνω σε θεµατικές ενότητες ενδιαφέροντος για την Κρήτη, έχει ήδη 
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προταθεί, και ήδη έχουν προγραµµατιστεί για το 2017 σχετικές συναντήσεις-

εκδηλώσεις. 

 

∆. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

του για υποστήριξη του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας Κρήτης, (από 

τον Οκτώβριο του 2015), υποστηρίζει οικονοµικά, διοικητικά και επιστηµονικά 

το Γραφείο των Βρυξελλών της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Α.   ∆ιάσκεψη των Αποµακρυσµένων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών 

της Ευρώπης 

Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe-CRPM. 

 

• Αντιπροεδρία CRPM, επί των Θαλασσίων Θεµάτων 

• Πολιτικό Γραφείο 

• Συµµετοχή στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 

 

 

Ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Κρήτης αρµόδιος 

για Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Θέµατα, εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη Σταύρο 

Αρναουτάκη στη ∆ιάσκεψη των Αποµακρυσµένων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών 

Περιφερειών της Ευρώπης - CRPM όπου και έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος από το 

2014, Υπεύθυνος για τα Θαλάσσια Θέµατα.  

To 2015, επανεκλέχθηκε οµόφωνα στη θέση αυτή, για την επόµενη διετία.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο συµµετέχει σε όλες τις δράσεις του Πολιτικού Γραφείου 

της   CRPM και της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, που κατά το 2016 περιελάµβαναν:  

 

α.  επεξεργασία και κατάθεση απόψεων για ποικίλα θέµατα όπως: Εδαφική 
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Συνοχή, ∆ιαπεριφερειακές συνεργασίες, Περιβάλλον, Ενέργεια, 

Μεταφορές, Μεταναστευτικό Ζήτηµα, Πολιτική µετά το 2020, Θαλάσσια 

Θέµατα κτλ 

β.  Συναντήσεις εργασίας της Γενικής Συνέλευσης της  CRPM, του Πολιτικού 

Γραφείου της CRPM, του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής 

Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής των Νησιών 

γ.  Εκπροσώπηση της CRPΜ -και προβολής συγχρόνως και της Κρήτης - σε 

διεθνείς διοργανώσεις-Συνέδρια 

 

Εκπροσωπήσεις-Συµµετοχές: 

 

1. Γενική Συνέλευση της  CRPM και Επανεκλογή στη θέση του 

Αντιπροέδρου - Νοέµβριος 2016, Azores Πορτογαλίας 

 

2. Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CRPM-Ιούλιος 

2016, Βενετία Ιταλίας 

 

3. Συνεδρίαση Πολιτικού Γραφείου της CRPM-Ιούνιος 2016, Kotka 

Φινλανδίας 

 

4. Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιωτικών Περιφερειών της 

CRPM-Μάιος 2016, Ρόδος 

 

5. Συναντήσεις για Θαλάσσια Θέµατα-Απρίλιος 2016, Βρυξέλλες 

 

6. Συνέδριο ∆ιακοµατικής Οµάδας Ευρωβουλευτών SEARICA (Θάλασσες, 

Ποτάµια, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές) στο Ευρωκοινοβούλιο, Απρίλιος 

2016, Βρυξέλλες. 

 

 

7. Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM, Φεβρουάριος 2016, 

Haarlem-Ολλανδία 
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Β.   Συντονισµός Εργασιών της Οµάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την 

Αξιοποίηση των ∆ράσεων που Χρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς ή και Εθνικούς 

Πόρους (Απόφαση Περιφερειάρχη 129081/16-10-2014). 

 
Συντονισµός της 

 Οµάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Αξιοποίηση των ∆ράσεων που 

Χρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς ή και Εθνικούς Πόρους (Απόφαση 

Περιφερειάρχη 129081/16-10-2014), καθώς και τις σχετικές δράσεις δικτύωσης µε 

ευρωπαϊκούς φορείς. 

Tο 2016 υποβλήθηκαν περισσότερες από 50 προτάσεις σε Ανταγωνιστικά 

Προγράµµατα (INTERREG EU, INTERREG  ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ, INTERREG 

BALKAN MED, INTERREG ADRION, HORIZON 2020   κ.α. ) χωρίς να εκταµιευτούν 

δαπάνες από την Περιφέρεια. Η Οµάδα Εργασίας επίσης συµµετείχε υποβάλλοντας 

τις απόψεις τις στη διαβούλευση για διάφορα θέµατα ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών-

στρατηγικών και Οµάδων εργασίας της CRPM και άλλων δικτύων (περιβάλλον-

µεταφορές-κλιµατική αλλαγή-θαλάσσια θέµατα κτλ). Στελέχη της Οµάδας 

εκπροσώπησαν την Περιφέρεια Κρήτης σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, και σε σχετικές οµάδες εργασίας και   task force groups.  

 

Ενδεικτικές δράσεις 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στη διοργάνωση της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που 

πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016. 

 

 ∆ράσεις εξωστρέφειας και προβολής της Περιφέρειας Κρήτης 

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 

 

 

1. Συµµετοχή και παρέµβαση στο τριήµερο συναντήσεων για την EUSAIR-Pillars 1 

(Γαλάζια Ανάπτυξη) και 3 (Ποιότητα Περιβάλλοντος), Συζήτηση για το Θαλάσσιο 
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Χωροταξικό Σχεδιασµό και για Θαλάσσια Ζητήµατα στην περιοχή της 

Μακροπεριφέρειας 

 

2. Συµµετοχή και Παρέµβαση στο Συνέδριο "Κυκλική Οικονοµία-Εδαφική Συνοχή-

Νησιωτικότητα" που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης µε την υποστήριξη της Γ 

∆/νσης Περιβάλλοντος της ΕΕ-Νοέµβριος 2016-Ηράκλειο 

 

 

3. Επίσκεψη στην Ελληνίδα Πρέσβη στην Πορτογαλία κα Σιµοπούλου-Νοέµβριος 

2016, Λισαβώνα Πορτογαλίας 

 

4. Υποδοχή της κ Πατρίτσια Μπουζολίνι, στελέχους της ∆ιαχειριστικής Αρχής των 

Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Προγραµµάτων στο Ηράκλειο-Οκτώβριος 2016 

 

5. Συµµετοχή στο τριήµερο εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Περιφερειών και 

Πόλεων 2016-Open Days-Οκτώβριος 2016,Βρυξέλλες:  

 - Εκπροσώπηση Περιφέρειας Κρήτης στο Πολιτικό Πάνελ του Θεµατικού 

Σεµιναρίου "EUSAIR: Ώρα για Επενδύσεις  

 - Συντονισµός συζήτησης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την  Έξυπνη 

Εξειδίκευση, που φιλοξένησε το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις 

Βρυξέλλες  

 - Συµµετοχή στο καλωσόρισµα Ευρωβουλευτών, και Εκπροσώπων 

Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Φορέων στο Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης 

στης Βρυξέλλες 

 

6. Συµµετοχή στη ∆ηµόσια Συζήτηση "Ηµέρες ενοποίησης.  Η Ελλάδα στην 

Ευρώπη. Από την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης στο 

σήµερα.Συνδιοργάνωση Φεντεραλιστές Κρήτης και  Europe Direct  Περιφέρειας 

Κρήτς-Ιούνιος 2016, Ηράκλειο. 

 

7. Συνάντηση των Επροσώπων των Ευρωπαϊκών Περιφερειών της CRPM µε την 

Ευρ. Επίτροπο Corina Cretu για  τη νέα Πολιτική Συνοχής µετά το 2020-Μάιος 

2016, Βρυξέλλες  

 

8. Συµµετοχή στο Συνέδριο Ευρωπαϊκή Ηµέρα της Θάλασσας, Μάιος 2016, Τurku 

Φιλανδίας  
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9. Υποδοχή Αντιπροσωπείας του Επιµελητηρίου Ηρακλείου µε επικεφαλής τον 

Πρόεδρο Μανώλη Αλιφιεράκη, στο Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις 

Βρυξέλλες 

 

10. Ευρωπαϊκό «Συνέδριο για τις Θαλάσσιες Επενδύσεις»   Φεβρουάριος 2016, 

Haarlem-Ολλανδία 

 

 

Συναντήσεις Περιφερειάρχη µε Αντιπροσωπείες Ξένων χωρών 

κατά το 2016 

 

• 25/1 Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και οι εξελίξεις στον 

ενεργειακό τοµέα συζητήθηκαν στη σηµερινή συνάντηση του Περιφερειάρχη 

και του Πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν 

• 11/2 Τουρισµός-προώθηση Κρητικών προϊόντων στη συνάντηση του 

Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη µε τον Αµερικανό Πρέσβη Ντέιβιντ  Πιρς 

• 23/3 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε Γερµανό οµόλογο του για θέµατα 

Αυτοδιοίκησης, απασχόλησης, επιχειρηµατικότητας,  καινοτοµίας, ενέργειας, 

επιµόρφωσης κατάρτισης κ.α. 

• 28/3 Κινεζική αντιπροσωπεία στην Περιφέρεια για εξαγωγές Κρητικών 

προϊόντων και τουρισµό 

• 30/3 Η Περιφέρεια στηρίζει την Οµογένεια-Συνάντηση Περιφερειάρχης µε τον 

Πρόεδρο της Παγκρητικής Ένωσης Αµερικής 

• 2/3 Συνάντηση Περιφερειάρχη µε την Ισραηλινή Πρέσβη για την ενίσχυση του 

τουρισµού, την προώθηση Κρητικών προϊόντων και πολιτιστικών ανταλλαγών 

• 23/3 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε τον Τσέχο Πρέσβη για την 

ενίσχυση του τουρισµού και την προώθηση των Κρητικών προϊόντων 

• 1/4 Συνάντηση Περιφερειάρχη µε τον Κύπριο Υπουργό Παιδείας-Πολιτισµού 

για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην Εκπαίδευση 

• 3/6 Σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας µε έµφαση στο τουρισµό, στο πολιτισµό 

και στο εµπόριο συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Κινέζος 

Περιφερειάρχης της επαρχίας Guangxi Zhuang 
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• 14/6 Συνάντηση Περιφερειάρχη µε τον Επίτροπο, π. υφυπουργό, της Ν. 

Κορέας 

• 21/6 Επίσκεψη του Ιταλού Πρέσβη στον Περιφερειάρχη Κρήτης 

• 15/6 Υποδοχή Οικουµενικού Πατριάρχη στα Χανια, για την Αγία και Μεγάλη 

Σύνοδο των Ορθοδόξων 

• 23/6 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών-

παρατηρητές στη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Κολυµπάρι 

• 16/6 «Γέφυρα» συνεργασίας Περιφερειών Κρήτης και Trnava Σλοβακίας σε 

συνάντηση των Περιφερειαρχών Σταύρου Αρναουτάκη και Tibor Mikus 

• 28/7 Περιφερειάρχης και Αρχιεπίσκοπος υποδέχτηκαν στη Περιφέρεια Ρώσο 

κοσµοναύτη 

• 19/7 «Κρυµµένο Θησαυρό» χαρακτήρισε την Κρήτη ο Πρέσβης της 

∆ηµοκρατίας της Κορέας που επισκέφθηκε σήµερα τον Περιφερειάρχη 

Κρήτης 

• -5/9 Η Περιφέρεια συνεργάζεται µε την Εκκλησία και τους φορείς για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισµού από τη Ρωσία τόνισε ο 

Περιφερειάρχης σε συνέδριο στο Ρέθυµνο. Παράλληλα ανακοίνωσε την 

χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη δικτύου ιστορικών-πολιτιστικών διαδροµών 

στην ακτίνα Αρκάδι-Ελεύθερνα-Μαργαρίτες 

• 11/10 Στις Βρυξέλλες  ο Περιφερειάρχης για τη Σύνοδο Ολοµέλειας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 

• 14/10 Επίσκεψη Αρναουτάκη στη Γερµανία για τη συνεργασία Κρήτης και του 

κρατιδίου της Έσσης στο τουρισµό, πρωτογενή τοµέα, εκπαίδευση κ.α. 

• 31/10 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε στέλεχος της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Προγραµµάτων για την υλοποίηση  

προγραµµάτων 

• 5/10 Κινέζοι δηµοσιογράφοι και bloggers στη Περιφέρεια για την προβολή της 

Κρήτης στην Κίνα 

• 3/10 «Να περάσουµε από την θεωρία στη πράξη στην ενδυνάµωση της 

οικονοµικής συνεργασίας» ζήτησε ο Περιφερειάρχης από ηγετικό στέλεχος 

της Κίνας επικεφαλής υψηλόβαθµης Κυβερνητικής αντιπροσωπείας 

• 4/10 ∆έκα Κορεάτες δηµοσιογράφοι πήραν συνέντευξη από τον 

Περιφερειάρχη για την προβολή του νησιού µας στη Ν. Κορέα 
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• 13/10 Συνάντηση Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για έργα της Κρήτης µε την 

Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου 

• 4/11 Συστράτευση των φορέων της Αυτοδιοίκησης, Ε.Ε. -σε ηµερίδα της 

Περιφέρειας και της ΕΕΤΑΑ για να «περάσει» η καινοτοµία-έξυπνη 

εξειδίκευση στην πραγµατική οικονοµία 

• 20/11 Ο Περιφερειάρχης στα εγκαίνια ξένης εταιρεία στα Χανιά που επενδύει 

στην έρευνα και στην καινοτοµία προσφέροντας θέσεις εργασίας σε 

Κρητικούς επιστήµονες 

• 18/11 Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Αργεντινής στην Περιφέρεια για την 

προώθηση συνεργασιών στον τουρισµό, πολιτισµό, εµπόριο και έρευνα 

• 19/12 Αξιωµατούχοι από το Θιβέτ επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη 

• 2/12 Επίσκεψη του Πρέσβη του Λουξεµβούργου στον Περιφερειάρχη Κρήτης 
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∆εύτερο Μέρος 
 

 

Europe Direct Κρήτης 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης, όπως είναι ήδη 

γνωστό, έχει ως στόχο να συµβάλει στην βέλτιστη ενηµέρωση των πολιτών για κάθε 

τοµέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτών που 

επηρεάζουν την καθηµερινή τους ζωή. Κεντρική νοηµατοδότηση του συγκεκριµένου 

αυτού εγχειρήµατος και επιστέγασµα της πραγµάτωσης αυτού αποτελεί η ανάδειξη 

των αξιακών ιδεωδών του Ευρωπαϊκού οράµατος, όπως η ελευθερία έκφρασης, ο 

σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα, η ανοχή, το κράτος δικαίου, η 

αλληλεγγύη και η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης της 

Περιφέρειας Κρήτης προέβη στην πραγµατοποίηση ενός ευρέως φάσµατος 

δράσεων, όπως για παράδειγµα:  

(α) Τη συντέλεση και συµµετοχή σε ανοιχτών τύπου προς τους πολίτες συζητήσεων 

ευρωπαϊκής θεµατολογίας µε προσκεκληµένους αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων, φορέων της κεντρικής-περιφερειακής διοίκησης και της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας, µε σκοπό την εµπεριστατωµένη ανάλυση των εκάστοτε 

διακυβευµάτων της ΕΕ. Επιπροσθέτως, τη συµµετοχή µε εισηγητικού χαρακτήρα 

παρουσιάσεις αναφορικά των πρωτοβουλιών που λαµβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που παρέχει 

για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τις ευκαιρίες που παρέχονται µέσω 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και 

ανάπτυξης των δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισµών. 

 

∆ράσεις που υλοποιήθηκαν: 

� Εισήγηση µε θεµατικό άξονα «Νέοι και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και το ρόλο 

που διαδραµατίζει το Europe Direct ως βασικός δρών ευρωπαϊκής 

πληροφόρησης των πολιτών, στα πλαίσια της εκδήλωσης για τη νεολαία του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ «EFIPEN» (Efficient information flow 
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through peer networking) που διοργάνωσε ο ∆ήµος Μαλεβιζίου σε 

συνεργασία µε το ∆ίκτυο Νέων Ελλάδας (Youthnet Hellas). 

� ∆ιοργάνωση εκδήλωσης του Europe Direct Κρήτης µε τους Ευρωπαίους 

Φεντεραλιστές Κρήτης µε θέµα: Ηµέρες ενοποίησης: Η Ελλάδα στην Ευρώπη 

- Από την υπογραφή της Συνθήκης ένταξης στο σήµερα . 

� Εισήγηση µε θεµατικό άξονα: “To Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης ως 

πολλαπλασιαστής Ευρωπαϊκής ενηµέρωσης νεοφυούς επιχειρηµατικότητας”, 

όπου το Κέντρο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης συµµετείχε στο πρώτο Startup 

Europe Week στα Χανιά της Κρήτης, στο κτίριο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής 

Μεσογείου (ΚΑΜ) 

και επιχειρήθηκε να αναδειχθεί ο ρόλος του Κέντρου Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης ως σηµείου πληροφοριακής 

διεπαφής µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. και των δυνητικών 

Startuppers. 

� Πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης της Περιφέρειας 

Κρήτης προς τους πολίτες της Περιφέρειάς του να παρακολουθήσουν, µέσω 

live-streaming στο χώρο του, το ∆ιάλογο Πολιτών µε τον ευρωπαίο Επίτροπο 

κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, αρµόδιο για τη µετανάστευση, τις εσωτερικές 

υποθέσεις και την ιθαγένεια. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη διήµερη 

εκπαίδευση στελεχών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, που εντάσσεται στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LADDER (www.ladder-project.eu) και 

υλοποιείται από τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ σε συνεργασία µε την Ακαδηµία 

της Χάγης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ∆ήµο Αγίου Νικολάου 

� Συµµετοχή στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο Χανίων του Ελληνικού Φόρουµ ∆ηµόσιας 

Πολιτικής µε θέµα «Μία Κρίση, ∆ύο Κρίσεις, Πολλαπλές Κρίσεις».  

� Εισήγηση µε θεµατικό άξονα: “Νέοι και Ευρωπαϊκές Πολιτικές | Τα EDICs ως 

βασικοί δρώντες πληροφοριακής διαδραστικότητας”, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος EFIPEN (Efficient information flow through peer networking) 4 

νέες / νέοι από την Ελλάδα και συγκεκριµένα από την Περιφέρεια Κρήτης θα 

ανταλλάξουν επισκέψεις µε 4 νέες / νέους από την Κύπρο για να 

συνεργαστούν ώστε να δηµιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο για την ενηµέρωση 

των νέων στα δύο κράτη που παίρνουν µέρος στο πρόγραµµα. 
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� Ενηµερωτική δράση "Η Νεολαία ως στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ -

Ευκαιρίες κινητικότητας, εργασίας και µάθησης", µε τη συνεργασία του ΙΕΚ 

Morfi Κεπανση.  

� Εισήγηση µε θέµα "Νέοι και Ευρωπαϊκές Πολιτικές" στο Εσπερινό ΕΠΑΛ 

Πλατανιά στο πλαίσιο του εορτασµού της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής 

∆ηµοκρατίας στην οποία συµµετείχε ο ∆ήµος Πλατανιά Χανίων.  

(β) Τη συνδιοργάνωση µε Ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

ευρωπαϊκού προσανατολισµού δράσεων πολιτιστικού, αθλητικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα µε τη ενεργή συµµετοχή πολιτών, όπου δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς 

να γνωρίσουν, να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την καθαυτή οντολογική αξία των 

ευρωπαϊκών κεκτηµένων και την εµπεριεχοµενική τους σηµασία στην καθηµερινή 

τους ζωή. 

 

∆ράσεις που υλοποιήθηκαν: 

� Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, µε θέµα: "∆ιδασκαλία και αξιολόγηση 

µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

� Υποστήριξη του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής ∆ηµιουργίας που ήταν 

µια εκπαιδευτική εκδήλωση, η οποία έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές να 

δηµιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο 

σχολείο τους. 

� 7ο φεστιβάλ γερµανόφωνου κινηµατογράφου. 

� Μαθητικός διαγωνισµός CAMERA ON. 

� ∆ιοργάνωση εβδοµάδας Γαλλικού Πολιτισµού. 

� Συνδιοργάνωση του 3ου φεστιβάλ ιταλικού κινηµατογράφου στο Ηράκλειο. 

� Ευρωπαϊκό Τουρνουά τένις JUNIOR 14 ΕΤΩΝ- ΙRAKLIO JUNIOR TOUR. 

� 1ο Φιλανθρωπικό Street Tennis στο Ηράκλειο µε την Αρωγή του Europe 

Direct της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Στήριξη του IndieCrete Film Festival που άνοιξε τις πύλες του και υποδέχτηκε 

35 ταινίες µικρού µήκους από όλο τον κόσµο.  

� Στήριξη της ταινίας: "Home" από το Europe Direct Crete, όπου ταξίδεψε στη 

Ρώµη να διαγωνιστεί ταινίες ίδιας κατηγορίας. 

� 1η Έκθεση Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας µαθητών ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. 

Ηρακλείου µε τίτλο: “Ιουλίου Έκφρασης” µε τη Συνεργασία του Europe Direct 
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της Περιφέρειας Κρήτης. Η έκθεση έλαβε χώρα στο Κηποθέατρο Μ. 

Χατζιδάκις (Στοά) από την Τρίτη 5 Ιουλίου έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016. 

Στην έκθεση συµµετείχαν δέκα εννέα (19) σχολεία της ∆.Ε. Ν. Ηρακλείου µε 

επιλεγµένα έργα ζωγραφικής, σχεδίου, σκίτσου, φωτογραφίας, κόµικς, κολάζ, 

µικτής τεχνικής κά που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο προγραµµάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-2016. 

� Θεατρική παράσταση “Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη” από το Γυµνάσιο Αγίας 

Βαρβάρας- Ηράκλειο Κρήτης που είχε την Υποστήριξη του Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

� Το Europe Direct Crete αρωγός και υποστηρικτής στην Αδελφοποίηση 1ου 

Γυµνασίου Ηρακλείου - Magnus-Albertus Gymnasium. 

� Συµµετοχή στις εκδηλώσεις για την 12η εβδοµάδα πρόληψης αλκοόλ. 

� Συνδιοργάνωση πασχαλινής εκδήλωσης για παιδιά µε την Τοπική Επιτροπή 

Ηρακλείου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας 

«Παιχνίδι των Πασχαλινών Αυγών». 

� Με την στήριξη του Europe Direct of Crete “βόλτα φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

µε κλασικές µηχανές στο Ηράκλειο” 

� Συνδιοργάνωση διηµερίδας ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης µε θέµα η 

"Παιδεία Οδηγεί". 

� Πραγµατοποίηση δράσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή 

Ηµέρα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (European Supply Chain Day) από κοινού µε 

την Κρητική Εταιρεία Lοgistics . 

� Flag Parade από φοιτητές Erasmus για τον Εορτασµό της Ηµέρας της 

Ευρώπης. 

� Εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης µε συνδιοργάνωση εκδήλωσης 

µε τίτλο: Ποιητικοί Μαθητικοί Περίπατοι. 

� Συνδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής στα Χανιά. 

� ∆ιοργάνωση από Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης σχολικής 

εκδήλωσης µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στα 4ο & 50ο 

∆ηµοτικά Σχολεία Ηρακλείου (Συγκρότηµα Τάλως). 

� Εορτασµός της Ηµέρας της Ευρώπης στο Ηράκλειο από κοινού µε την 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και το δίκτυο teachers4europe. 
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� Συµµετοχή στο ∆ιήµερο εκδηλώσεων που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην Ελλάδα και Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα για την Ηµέρα της Ευρώπης στα Χανιά. 

(γ) Τη πραγµάτωση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα από την πρωτοβάθµια έως και την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση σε όλη την περιφέρεια ενηµερωτικών οµιλιών µε κεντρικούς 

θεµατικούς άξονες τα µείζοντα ευρωπαϊκά ζητήµατα της ευρωπαϊκής και όχι µόνο 

επικαιρότητας, τα οποία εµπεριέχουν πάντα και την περιφερειακή-τοπική τους 

διάσταση, όπως λόγου χάρη η ανεργία, η ξενοφοβία, ο ρατσισµός κά, έχει ως 

απώτερο σκοπό να συµβάλει στην ανάπτυξη όχι µόνο της κριτικής ικανότητας των 

νεών αλλά και στην γνωστοποίηση του τρόπου µέσω του οποίου η ΕΕ και οι θεσµοί 

της δίνουν τα «εργαλεία» εκείνα που θα τους επικουρήσουν στην δηµιουργική 

αντιµετώπιση των εκάστοτε προσωπικών προβληµατισµών κοινωνικού και όχι µόνο 

χαρακτήρα. 

 

∆ράσεις που υλοποιήθηκαν: 

 

� Συµµετοχή στην εκδήλωση- ενηµέρωση των Teachers for Europe που 

πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, µε 

θεµατικό άξονα τα “∆ικαιώµατα του Παιδιού” όπου το Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε τα “∆ικαιώµατα του Παιδιού στους κόλπους 

της ΕΕ”.  

� Συµµετοχή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας 

Κρήτης στα Seminar Weeks του ΙΕΚ Morfi Κεπανση όπου παρουσίασε τα 

“∆ικαιώµατα του Παιδιού στους κόλπους της ΕΕ”. 

� ∆ιοργάνωση workshop από κοινού µε το δίκτυο teachers4europe για τους 

εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στο δίκτυο όπου παρουσιάστηκε η 

ευρωπαϊκή δράση Europass. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη του Europe Direct Κρήτης στο 13ο Νηπιαγωγείο 

Ρεθύµνου. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη στο δηµοτικό σχολείο Βαµβακόπουλου Χανίων µε 

κεντρικό θεµατικό άξονα "Μαθαίνω την ΕΕ στους µαθητές". 

� Συνδιοργάνωση του Europe Direct Crete µε το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

και το µουσικό σχήµα 11 και κάτι συναυλία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες. 
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� Συνδιοργάνωση του Europe Direct «ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

TEACHERS4EUROPE » µε το δίκτυο Teachers4europe και µε κεντρικό θέµα: 

«Η ανθρώπινη ζωή ως θεµελιώδης ευρωπαϊκή αξία». 

� Ενηµερωτική επίσκεψη στο 17ο δηµοτικό σχολείο Ηρακλείου. 

� Ενηµέρωση των µαθητών του 1ου Λυκείου Ηρακλείου-Καπετανάκειο για το 

πως “Η Ευρώπη στηρίζει τους Νέους” –από τη Θεωρία στην Πράξη. 

� Συµµετοχή του Europe Direct Crete στο Ευρωπαϊκό project σχετικό µε την 

ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων στολιδιών (European Christmas tree 

decoration exchange) το οποίο διοργανώθηκε από το Europe Direct 

Wrexham. Στο πλαίσιο αυτού του project ενηµερωτική επίσκεψη στο 16ο ∆Σ 

Ηρακλείου, στο 12ο ∆Σ Ηρακλείου, στα ∆Σ 2ο και 5ο Ν. Αλικαρνασσού, στα 

∆Σ Ανάληψης και Ελιάς και στο 2ο ∆Σ Αρχανών. 

� Ενηµερωτικές επισκέψεις σε σχολεία στο πλαίσιο της εκστρατείας Europe in 

my Region από το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης και την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Open EU Project Days 

(Μέρες Ανοιχτών Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων) πραγµατοποιήθηκαν 

ενηµερωτικές προβολές στα εξής σχολεία: Λύκειο Γαζίου , 1ο Νηπιαγωγείο 

Αρχανών , 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου , 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ιεράπετρας , Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη. 

� Συνεργασία µε άλλα 11 Europe Direct για τη δηµιουργία ενός project µε 

coordinator το Europe direct της Λοµβαρδίας στο Μιλάνο (Συµµετέχοντα 

Europe Directs από Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία Κροατία και 

Ρουµανία) µε τίτλο: United in Diversity – Europe seen by children, όπου 

µαθητές από ∆ηµοτικά/Νηπιαγωγεία απ` αυτές τις χώρες µε αφορµή την 

Ηµέρα της Ευρώπης θα πραγµατοποιήσουν µια ζωγραφιά µε θέµα 

«ενωµένοι στην πολυµορφία». Τις ζωγραφιές αυτές θα ανταλλάξουν µεταξύ 

τους και την Ηµέρα της Ευρώπης θα στολίσουν τα σχολεία µε αυτές και τα 

Europe Direct. 

 

 (δ) Τη συµµετοχή συνεργατών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της 

Περιφέρειας Κρήτης σε επιµορφωτικού χαρακτήρα σεµινάρια, ηµερίδες, roundtables, 

workshops και working groups όπου δύναται να επικαιροποιούν το γνωσιολογικό και 

πληροφοριακό τους υπόβαθρο αναφορικά των ευρωπαϊκών πολιτικών που 
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προσδιορίζουν τη θεσµική και όχι µόνο σφαίρα του βιότοπου της καθηµερινότητας 

του πολίτη. 

Πραγµατοποιθείσες δράσεις: 

� Το Europe Direct Κρήτης ως πολλαπλασιαστής ενηµέρωσης ευρωπαϊκών 

πολιτικών παραβρέθηκε στην παρακολούθηση εκδήλωσης ενηµέρωσης που 

πραγµατοποίησε το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα 

Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ για τις Κεντρικές 

∆ράσεις: «Συµµαχίες Γνώσης» και «Τοµεακές Συµµαχίες ∆εξιοτήτων», µε 

σκοπό την περαιτέρω διάχυση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που 

προσφέρει το Erasmus+. 

� To Europe Direct Κρήτης συµµετείχε στο booklet: “The Beauty of Europe”, το 

οποίο στόχο έχει την ανάδειξη της πολυµορφίας και της οµορφιάς των 

Ευρωπαϊκών Πόλεων. Η δράση µε τίτλο  Fall in Love with EU  διοργανώθηκε 

από τι Europe Direct Malta - Central Region και το europe direct Περιφέρειας 

Κρήτης συµµετείχε µε φωτογραφία από το κέντρο του Ηρακλείου, βάζοντας 

την πόλη του Ηρακλείου στον Short Guide  του Project Fall in Love with EU   

� Συµµετοχή στο εκπαιδευτικό σεµινάριο “Teaching Solidarity- Migration, 

Drama Games, Evaluation ” που πραγµατοποιήθηκε στο Glantan Conference 

Centre της Σουηδίας από τον ευρωπαικό οργανισµό για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση EUNET. Στο πλαίσιο του σεµιναρίου παρουσιάστηκε το 

παιχνίδι ρόλων "Suity Hero" που δηµιουργήθηκε από πανευρωπαική οµάδα 

στην οποία συµµετείχε το europe direct Περιφέρειας Κρήτης µε στόχο την 

εκµάθηση της ιστορίας της ΕΕ σε παιδιά.  

� Συµµετοχή στα σεµινάρια και στα workshops του EuroPCom2016 που 

πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016, µε 

στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας της πληροφορίας σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο προς τον πολίτη. 

� Συµµετοχή στο 4ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ ∆ηµιουργικής Έκφρασης Α/θµιας 

Εκπ/σης Αν. Κρήτης όπου πραγµατοποιήθηκε χαιρετισµός εκ µέρους του 

Europe Direct Κρήτης. 

� Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στις εργασίες της 

Γενικής Συνέλευσης του EUnet για το 2016, όπου και παρουσίασε επίσηµα το 

διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Play), ένα παιχνίδι εκµάθησης της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας που απευθύνεται σε µαθητές, µε την ονοµασία: “Suity 
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Hero”. Το συγκεκριµένο παιχνίδι ρόλων - live action role playing game 

(LARP) - έχει θέσει υποψηφιότητα βράβευσης στο Γερµανικό διαγωνισµό. 

(ε) Την παρουσίαση µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης περιοδικού 

συναγόµενου µε το αξιακό ευρωπαϊκό υπόβαθρο της ένωσης, όπου επιδιώκεται η 

συνεχής ενηµέρωση των πολιτών της περιφέρειας αναφορικά των δράσεων που 

πραγµατώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης, η 

θεµατολογία αυτών και ο αντίκτυπος των πεπραγµένων στις κοινωνικές οµάδες 

στόχου που εναπόκεινται η εκάστοτε δράση. 

Πραγµατοποιθείσες δράσεις: 

� Παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της 

Περιφέρειας Κρήτης στον τηλεοπτικό σταθµό ΝΕΑ TV. 

� ∆ηµιουργία επιδαπέδιου παιχνιδιού «Κυκλοφορώ µε ασφάλεια- περπατώ, 

ποδηλατώ οδηγώ» . 

∆ράσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης 

ανάµεσα στις “Καλές Πρακτικές – Good Practices” της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

� ∆ράση-ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε από το Europe Direct Κρήτης µε 

τίτλο: “Η Ευρώπη στηρίζει τους Νέους | από τη Θεωρία στην Πράξη” στο 

Ηράκλειο µε Θεµατικούς άξονες: 

- Το ρόλο των Νέων στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

- Ευρωπαϊκές προτάσεις κατά της Ανεργίας 

- Erasmus plus - Youth | Κινητικότητα και Νεολαία στην Ευρώπη 

όπου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “Καλή Πρακτική | Good 

Practices” αναφορικά της προώθησης των προτεραιοτήτων του Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και συγκεκριµένα της 

Προτεραιότητας «Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις» 

� ∆ιοργάνωση διηµέρου ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε τον τίτλο «ΜΕΡΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ TEACHERS4EUROPE» και κεντρικό θέµα: «Η 

ανθρώπινη ζωή ως θεµελιώδης ευρωπαϊκή αξία» του δικτύου 

Τeachers4Europe. Μέληµα της συγκεκριµένης παιδαγωγικής και πολιτισµικής 

παρέµβασης ήταν να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης, δηµιουργίας, 

ανταλλαγής µηνυµάτων και θέσεων των µελών του δικτύου (ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ) καθώς και η δυνατότητα γόνιµου διαλόγου µε την 

εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα την τοπική κοινωνία και την χώρα. 

� Η δράση που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή τον εορτασµό της “Ηµέρας της 

Ευρώπης 2016” σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης Κρήτης και το δίκτυο Τeachers4Europe 

στην πλατεία ελευθερίας του Ηρακλείου, µε στόχο την προώθηση-ενίσχυση 

του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από µαθητές δηµοτικών 

σχολείων, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας µε τίτλο: Europe in My Region 

2016 από 9 έως 15 Μαΐου 2016 για την “Εβδοµάδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης”. 

 

Τούτων δοθέντων, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης αποσκοπεί µέρα µε την 

µέρα στη συντέλεση δηµιουργίας µιας ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη για τους 

κατοίκους της χωρικής και όχι µόνο αρµοδιότητάς του. Τούτο, απαιτεί την ενεργή και 

αδιάκοπη αρωγή του, έτσι ώστε η ενηµέρωση και η επιζητούµενη διαβούλευση των 

πολιτών περί ευρωπαϊκής και όχι µόνο θεµατολογίας να αποκτήσει έναν πιο 

ουσιαστικό και δηµιουργικό χαρακτήρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα 

εγχείρηµα για την εδραίωση της δηµοκρατίας που υποστηρίζεται από τη συµµετοχή 

των ευρωπαίων πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι και από τις ευκαιρίες που 

προσφέρει σε αυτούς να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να υπερασπίζονται τις αξίες 

τους.  
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Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ∆, ιδρύθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1998, σύµφωνα µε τον Ν. 2218/94 (και τις τροποποιήσεις του). 

 

Το ΠΤΑ Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταµεία της χώρας και ως εκ 

τούτου ανέλαβε σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόµου θεσµού, ο οποίος 

έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας 

της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 επιβεβαιώθηκαν, τα παρακάτω συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα του θεσµού του Περιφερειακού Ταµείου ως υπολόγου των 

πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε): 

• Η ανάληψη της αρµοδιότητας του υπολόγου των έργων του Π.∆.Ε από ένα 

φορέα ορθά στελεχωµένο και οργανωµένο - και όχι από ένα µεγάλο αριθµό 

υπολόγων διαφορετικών φυσικών προσώπων δηµοσίων υπαλλήλων - 

εγκατεστηµένων σε ισάριθµες υπηρεσίες 

• Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευµένου 

στελεχιακού  δυναµικού για την ανάληψη του ελέγχου της νοµιµότητας και 

κανονικότητας των δαπανών µε την συστηµατοποίηση των διαδικασιών 

εκταµίευσης και συνεπώς την διευκόλυνση του τελικού δικαιούχου, την 

διαφάνεια των διαδικασιών και την µεγιστοποίηση της 

απορροφητικότητας κονδυλίων. 

• Το ΠΤΑΚ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσµατικό στην επιστηµονική, τεχνική 

υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης µελετών και 

ερευνών και εφαρµογής και διαχείρισης εθνικών και ανταγωνιστικών 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων που του αναθέτει η Περιφέρεια ή άλλοι 

φορείς. Έτσι µέχρι τώρα έχει διαχειριστεί - και διαχειρίζεται - περισσότερα 

από  107 ευρωπαϊκά-ανταγωνιστικά, καθώς και εθνικά - περιφερειακά 

προγράµµατα και δράσεις, µε συνέπεια την αξιοποίηση επιπρόσθετων 

κοινοτικών πόρων και την συσσώρευση πολύτιµης τεχνογνωσίας.  

 

Με της εφαρµογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», το 
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ΠΤΑΚ διοικείται από 9/µελές Συµβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι από 1/7/2011 ο 

Περιφερειάρχης Κρήτης.  

 

O σκοπός  και οι κύριες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

� Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου 

πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων 

φορέων του δηµόσιου τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, 

χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, 

οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα 

της περιοχής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της περιφέρειας 

χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις 

οικείες υπηρεσίες.  

� Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων 

προς υλοποίηση, προετοιµασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά 

προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την 

ολοκλήρωσή τους.  

� Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης 

µελετών και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που αναθέτει στο Ταµείο 

η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.  

� Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, 

τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και η επίβλεψη και 

υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταµείο, 

από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 

από δήµους και από Ν.Π.∆.∆.  

 

To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2016 ως υπόλογος του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της κανονικότητας και 
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νοµιµότητας και διενήργησε πληρωµές ύψους 42.737.174,47 € για 235 κωδικούς 

έργων και µελετών στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι πληρωµές αυτές αναλύονται ανά 

ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

 

Κατηγορία ∆ιαχειριζόµενων 

Κεφαλαίων 

Πληρωµές 2016 

ΠΟΡΟΣ 189.446,85 

ΣΑΕΠ 002 11.773.628,91 

ΣΑΕΠ 0022 6.519,00 

ΣΑΕΠ 002/3 69.961,85 

ΣΑΕΠ 002/8 3.080.202,03 

ΣΑΕΠ 0021 2.906.857,35 

ΣΑΕΠ 302/2 89.068,71 

ΣΑΕΠ 302/8 149.147,76 

ΣΑΕΠ 402 2.536.953,65 

ΣΑΕΠ 502 13.713.872,26 

ΣΑΜΠ 002 426.575,99 

ΣΑΝΑ 0168 3.603.442,73 

ΣΑΝΑ 0498 42.871,37 

ΣΑΝΑ 0318 515,37 

ΣΑΕ 024 2.998.960,98 

ΣΑΕ 571 1.149.149,66 

ΣΥΝΟΛΟ 42.737.174,47 

 

 

Εκ των ανωτέρων πληρωµών 9.783.036,61€ αφορούν το συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος του Π∆Ε. Σηµειώνεται ότι 2.298.960,98€ αφορούν στις ενισχύσεις των 

επενδύσεων των «Αναπτυξιακών νόµων» στην Κρήτη που ανέλαβε πρώτη φορά 

το ΠΤΑΚ εντός του 2016 και τις οποίες διεκπεραίωσε µε υποδειγµατικό 

τρόπο. 
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• Στις νέες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου, ως υπόλογος, το 2016 

συµπεριλήφθησαν: 

1. Οι πληρωµές των ενισχύσεων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόµων 

στην Κρήτη  

2. Οι πληρωµές, των οδοιπορικών εξόδων των υπηρεσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης,  

3. Το έργο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής, ∆ιοικητικές  ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-

2016 - Περιφέρεια Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής,  

4. Οι πληρωµές της µελέτης για Κατασκευή Νέων Πτερυγών στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ», (προηγούµενος 

υπόλογος η οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας). 

 

• Πρωτοκολλήθηκαν 11432 έγγραφα. Έγινε συνεχής καταχώρηση και ενηµέρωση 

των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, ΤΑΧΙS, 

ΕΡΓΑΝΗ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και 

χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικών πληρωµών. 

• Ελέγχθησαν 1130 λογαριασµοί έργων και εκδόθηκαν ισόποσες εντολές 

πληρωµής που διεκπεραιώθηκαν µε 2443 εντάλµατα για έργα Π∆Ε. 

• Έγιναν 47 αποφάσεις ανάθεσης και συµβάσεις και εκδόθηκαν 147  σχετικές 

εντολές πληρωµής. 

• Συντάχθηκαν 344 Πακέτα Πληρωµών και απεστάλησαν στους φορείς των 

οποίων έργα πληρώνει το ΠΤΑΚ. Επίσης απεστάλησαν 197 ∆ελτία ∆ήλωσης 

Μηνιαίων ∆απανών ΕΣΠΑ και ΣΕΣ 

• Συστηµατοποιήθηκαν και απεστάλησαν στους δικαιούχους των έργων – 

εξειδικευµένοι κατάλογοι µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πληρωµής για 

ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι κατάλογοι 

υπάρχουν και στο δικτυακό τόπο του ΠΤΑΚ (www.pta.gr). 

• Το ΠΤΑΚ συµµετείχε – χρηµατοδότησε 3 Προγραµµατικές Συµβάσεις και 

διεκπεραίωσε 497 αιτήµατα χρηµατοδοτήσεων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, 
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µε 880 αποφάσεις πληρωµής που αφορούν προµηθευτές, Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα και αναπτυξιακές χρηµατοδοτήσεις.  

• ∆ιεκπεραιώθηκαν περιοδικές πιστοποιήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι για 

ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

• Ο ∆ιευθυντής τα στελέχη και το προσωπικό του ΠΤΑΚ (µε 22 συµµετοχές) 

επιµορφώθηκαν για τις νέες εξελίξεις και υποχρεώσεις για το σύστηµα 

ηλεκτρονικών προκηρύξεων και συµβάσεων, ηλεκτρονικών πληρωµών κλπ.  

• Εντός του 2016 λόγω της αποδοτικής λειτουργίας του νέου ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης πόρων (ERP), επιδιώχτηκε η 

λειτουργική σύνδεση του µε ανάλογο σύστηµα σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες 

(∆ΙΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης για επίσπευση και αναβάθµιση της 

διαλειτουργικότης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Το βασικό πληροφοριακό έντυπο –φυλλάδιο για το ΠΤΑΚ διανεµήθηκε σε 

φορείς και σε διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2016, το Π.Τ.Α. Κρήτης, ως αναπτυξιακός φορέας 

που χρηµατοδοτεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί  ως οικονοµικός 

και διοικητικός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιεί η 

Περιφέρεια Κρήτης και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, αλλά και ως εταίρος 

σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα και ως φορέας υλοποίησης 

στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης.   

• Επιτέλεσε την οικονοµική διαχείριση 3 νέων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και 

συνεχίστηκαν οι διαδικασίες «κλεισίµατος» 13 παλαιοτέρων. 

• Υπήρξε ∆ιοικητική Ολοκλήρωση των 2 Ανοιχτών ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών  

«Ανάπτυξη Περιεχοµένου και Εφαρµογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της 

Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» και «∆ράσεις 

∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής 

της Περιφέρειας Κρήτης», στα πλαίσια της τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

• Συµµετοχή του ΠΤΑΚ ως εταίρου στο πρόγραµµα «Σχεδιασµός Ευφυούς 

συστήµατος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρµογή στη 
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Κρήτη» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος «GR02 – 

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων» του 

Χχρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009-2014,  

• Το ΠΤΑΚ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για υποστήριξη του αναπτυξιακού 

έργου της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Οκτώβριο του 2015, υποστηρίζει 

οικονοµικά, διοικητικά και επιστηµονικά το Γραφείο των Βρυξελλών της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

• Υπεβλήθηκαν νέες προτάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών 

προγραµµάτων (Ελλάδα – Κύπρος, Interreg Horizon, Europe for Citizens, Balkan 

MED, ADRION κ.λ.π.). 

• Το ΠΤΑΚ συµµετείχε σε ηµερίδες, σεµινάρια και συνέδρια και µε δικές του 

παρουσιάσεις και διοργάνωσε σχετικές ηµερίδες (π.χ. Ηµερίδα 

SMARTWATERS, Χανιά, 21.10.2016). 

Η αποδοτικότητα αυτή επέτρεψε την αύξηση της απορροφητικότητας, την 

προσοδοφόρο αξιοποίηση επιπρόσθετων διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων 

και τη µέγιστη ωφελιµότητα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και των στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης. 
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Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 

 

Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, 

οικονοµικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι τοπικές κοινωνίες- όχι µόνο 

µπορούν αλλά και πρέπει- να συµµετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα 

έργα-επενδύσεις και σ' όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Γι 'αυτό η Περιφέρεια 

Κρήτης, ήδη από το 1994, συµµερίζεται και εφαρµόζει την κατεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει περιφερειακός ενεργειακός 

σχεδιασµός και πολιτική ο οποίος περιλαµβάνει και την ίδρυση - λειτουργία 

Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων. 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό 

ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη και οι στόχοι του είναι: 

− Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συµβολή στη διαµόρφωση της σε στενή 

συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς και σε συµφωνία µε την εθνική και 

ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίµα. 

− Συντονισµός ενεργειακών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών και 

περιφερειακών φορέων και τον συνδυασµό τους µε δραστηριότητες και 

προγράµµατα καινοτοµίας, περιβάλλοντος, τουρισµού, γεωργίας κλπ. 

− Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράµµατα και δίκτυα. 

− Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών 

− Αµερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νοµοθεσία, επενδύσεις, 

χρηµατοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.) 

− Χρηµατοδότηση και εκπόνηση µελετών 

− Επιµόρφωση - Κατάρτιση: Σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, τεχνικές επισκέψεις, 

οµιλίες σε σχολεία. 

− Προώθηση - Πληροφόρηση - ∆ιάδοση: Προγραµµάτων, τεχνολογιών, 

εφαρµογών και έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιµων 

µεταφορών/αποφυγής και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή /Καινοτοµίας/ 

Επιτυχηµένων πρακτικών/Επιχειρηµατικότητας κλπ. 

− Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας. 



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 166 από 210 
 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιµήθηκαν το 2002 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό 

επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη. 

 

• Με την υπ’ αριθµ. 185/12.9.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 

κ.Σ.Αρναουτάκη το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης πέρασε στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

 

• Το Κέντρο έχει αναπτύξει - από το 1994 - πολύπλευρη συνεργασία µε όλους τους 

σχετικούς φορείς τόσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 54 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράµµατα.  

Κατά τη διάρκεια του 2016 το Ενεργειακό Κέντρο πραγµατοποίησε :  

 

– Συνεργασία και παροχή κατευθύνσεων σε ∆ήµους της Κρήτης για τη συµµετοχή 

τους και για τη σύνταξη των «Σχεδίων Βιώσιµης Ενεργειακής Ανάπτυξης 

Σ∆ΑΕ» στα πλαίσια της σπουδαίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το «Σύµφωνο 

των ∆ηµάρχων», διότι το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης είναι ο 

Περιφερειακός συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Συµφώνου 

των ∆ηµάρχων στην Κρήτη. 

 

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: - Παροχή ενηµερωτικού υλικού σε σχολεία 

(Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια κ.λ.π.) 

 

– Συµµετοχή ως συνδεδεµένος εταίρος, στο έργο «Ενεργειακά δεδοµένα για τα 

Σχέδια Βιώσιµης Ενεργειακής Ανάπτυξης – Data4action» - του προγράµµατος 

Intelligent Energy Europe – µε επικέντρωση στα κτίρια και στο δηµοτικό φωτισµό. 
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– Συµµετοχή, ως συνδεδεµένος εταίρος, στο έργο Interreg MED «Ολοκληρωµένη 

διαχείριση και υποστήριξη ενεργειακών παρεµβάσεων σε δηµόσια κτίρια – 

IMPULSE» 

 

– Συµµετοχή µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης στο έργο 

«Σχεδιασµός ευφυούς συστήµατος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: 

εφαρµογή στην Κρήτη – SMART WATERS» του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ). 

 

– Συµµετοχή στις δραστηριότητες για την περιφερειακή ενεργειακή διακυβέρνηση 

και καινοτοµία στα έργα άλλων φορέων της Κρήτης π.χ. ΙΤΕ (Urban Fluxes), 

ΜΑΙΧ (CO2 Κτίρια)� 

 

– Υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα σε 

συνεργασία µε εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς (ΚΑΠΕ, ∆ήµοι Κρήτης, ΜΑΙΧ, 

Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ �..) 

 

– Ενεργός συµµετοχή στην πρωτοβουλία «Έξυπνα Ευρωπαϊκά Νησιά» για την 

νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική καινοτοµία. 

 

– Συνεργασία µε την «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Περιφερειακών Ενεργειακών και 

Περιβαλλοντικών Οργανισµών (FEDARENE). 

 

– Συµµετοχή στην «Επιτροπή Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» του Ευρωπαϊκού 

δικτύου για την Περιφερειακή Καινοτοµία (ERRIN). 

 

– Συµµετοχή στις δραστηριότητες ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών Νησιών για την 

Ενέργεια και το Περιβάλλον (ISLENET) και της Συνέλευσης των Περιφερειακών 

και Παράκτιων Περιοχών (CRPM) ενεργειακό τοµέα. 

 

• Συµµετοχή σε συνέδρια – ηµερίδες: 
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− Προοπτικές του Βιώσιµου Ενεργειακού Τοµέα στα Νησιωτικά Συστήµατα, 

DEMSEE 2016, 22-23.9.2016 – Προσκεκληµένος οµιλητής 

− Σχεδιασµός έξυπνου συστήµατος βιώσιµης διαχείρισης υδατικών δικτύων 

– Εφαρµογή στην Κρήτη 21.10.2016 – Εισήγηση 

− Η Νεολαία ως στρατηγική προτεραιότητα για τις Περιφέρειες – γνώσης 

Καινοτοµίας επιχειρηµατικότητα και έξυπνη εξειδίκευση, 4.11.2016 

− Κυκλική, οικονοµία, εδαφική συνοχή και νησιωτικότητα 14.11.2016. 

 

• Σε στενή συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Ενέργειας και Βιοµηχανίας:  

 

– Συντόνισε την Οµάδα Εργασίας – διαβούλευσης για το «Ενεργειακό Σχεδιασµό 

της Περιφέρειας Κρήτης» 

 

– Συντόνισε στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της ερευνητικής 

µελέτης «Ενεργειακός Σχεδιασµός για την Περιφέρεια Κρήτης» για: 

− τον προσδιορισµό των στόχων και παραδοτέων της µελέτης 

− τον καθορισµό των κατευθύνσεων και του τελικού περιεχοµένου των 

παραδοτέων – Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων. 

– Συντόνισε τη 2η ηµέρα του Συνεδρίου «Ενεργειακός Σχεδιασµός για την Κρήτη – 

Προοπτικές ανάπτυξης» στις 22 – 23 Απριλίου 2016, όπου παρουσιάστηκε 

µελέτη του Ενεργειακού  - Σχεδιασµού της Κρήτης. 

– Συµµετείχε στις συναντήσεις εργασίας – διαβούλευσης µε τα ΑΕΙ – ΤΕΙ και 

Ερευνητικά Κέντρα Κρήτης για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό, την Ενεργειακή 

καινοτοµία (RIS3) και τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και των 

Ερευνητικών Ιδρυµάτων στον ενεργειακό Τοµέα καθώς και για τη δηµιουργία 

Κέντρου Ενεργειακής Τεχνολογίας (ΤΕΙ, ΙΤΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης). 

– Σύνταξη και υποβολή, εκ µέρους της Περιφέρειας Κρήτης των επιτυχηµένων 

προτάσεων Interreg : 

– Ανακαίνιση για Ενεργειακά αποδοτικά ∆ηµόσια Κτίρια (REBUS) 

– Μεταφορά τεχνογνωσίας για ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (SHERPA) 
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Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 

 

Σύσταση 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 

Α΄265/23.12.2014) αποτελεί τη συνέχεια της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

(Ε∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε µε την µε Α.Π. 9776/ΕΥΣ/1129/29-2-

2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008). Αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του 

ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 ενώ παράλληλα αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης για 

την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  

Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης υπάγεται 

απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Αντικείµενο 

Κύριο αντικείµενο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι η διαχείριση των αξόνων 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι 

οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης και της εκχωρούνται 

µε Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η διαχείριση του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. 

Παράλληλα, διαχειρίζεται συγκεκριµένες δράσεις άλλων Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες της εκχωρούνται . 

Η  ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ανέλαβε και τη διαχείριση του ΕΠ Περιφέρειας 

Κρήτης 2014-2020 

∆ιάρθρωση Υπηρεσίας 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συγκροτείται από τέσσερις µονάδες: 

Μονάδα Α - Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης  

Μονάδα Β1 – ∆ιαχείρισης Πράξεων και Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 &5 του ΕΠ 

2014-2020 
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Μονάδα Β2 - ∆ιαχείρισης Πράξεων και Αξόνων Προτεραιότητας 2,6 &7 του ΕΠ 

2014-2020 

Μονάδα Γ - Οργάνωσης – Υποστήριξης 

Οι αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στους Ν. 

3614/2007 και 4314/2014 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

Α. Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013 

 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώθηκαν ως προς 

την επιλεξιµότητα των δαπανών τους την  31η/12/2015.  

Το έτος 2016 ολοκληρώθηκε το οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο του συνόλου των 

524 έργων ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 που εντάχθηκαν στους άξονες 

προτεραιότητας αρµοδιότητας της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης , καθώς και των 11 

ΤΟΠΣΑ του ΕΠ «Ενίσχυση Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

Το 2016 συνεχίστηκε η διοικητική ολοκλήρωση των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥ∆, 

η οποία άρχισε το β εξάµηνο του 2015. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης θα υποβάλλει το  Μάρτιο2017 στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έκθεση κλεισίµατος των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων.   

 

Β. Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την C(2014) 10175 final/18.12.2014 απόφαση και 

συγχρηµατοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), σε ποσοστό 80%. 
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Οι παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται αναφέρονται σε 7 Άξονες 

Προτεραιότητας ως ακολούθως: 

 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της Κρήτης.  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιµη Ανάπτυξη µε αναβάθµιση 

του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 

στην Κρήτη.  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και 

κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και 

προσαρµογή των εργαζοµένων στις αλλαγές.  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 

και καταπολέµηση της φτώχειας στην Κρήτη.  

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

Η εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται σε 

434.883.122,5 €, εκ των οποίων τα 347.906.498 € αποτελούν την Κοινοτική 

Συµµετοχή.  

 

Το 2016, η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συνέχισε την ενεργοποίηση του ΕΠ 

ΚΡΗΤΗ 2014-2020, η οποία άρχισε το 2015  µε την έκδοση των πρώτων 

προσκλήσεων και την ένταξη των πρώτων έργων.  

 

Ενεργοποίηση προγράµµατος 

Η δηµοσιονοµική εξέλιξη του Ε.Π. έως και 31/12/2016 είναι η εξής: 

� Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού π/υ 277.054.569 € που αντιστοιχούν στο 

63,52% του Ε.Π. 

� Εκδόθηκαν 27 προσκλήσεις π/υ 180.000.000 € που αντιστοιχούν στο 41,2% 

του Ε.Π. και στο 65% των εξειδικευµένων δράσεων στις παρακάτω 

επενδυτικές προτεραιότητες: 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ

Ν/ ΤΑΜΕΙΟ 

Ε∆ΕΤ 

9a 

 

Επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις 

κοινωνικές υποδοµές  

 

5(ΕΤΠΑ) 

10a 

 

Επενδύσεις στην εκπαίδευση  2(ΕΤΠΑ) 

5b 

 

Προώθηση των επενδύσεων για την 

αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, 

εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 

καταστροφές και ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

1(ΕΤΠΑ) 

6b 

 

Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, 

ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του περιβαλλοντικού κεκτηµένου της 

Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από 

τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

2(ΕΤΠΑ) 

6c 

 

∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς 

 

1(ΕΤΠΑ) 

7b 

 

Ενίσχυση της περιφερειακής 

κινητικότητας µέσω της σύνδεσης 

δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων 

µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ, 

περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών 

1(ΕΤΠΑ) 
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κόµβων 

 

8v 

 

Προσαρµογή των εργαζοµένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών 

στις αλλαγές 

 

1(ΕΚΤ) 

9i 

 

Ενεργητική ένταξη, µεταξύ άλλων και µε 

σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 

συµµετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

2(ΕΚΤ) 

9ii 

 

Κοινωνικοοικονοµική ένταξη 

περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως 

οι Ροµά 

 

1(ΕΚΤ) 

9iii 

 

Καταπολέµηση κάθε µορφής 

διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 

 

5(ΕΚΤ) 

9iv 

 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονοµικά 

προσιτές, βιώσιµες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 

υγειονοµικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

6(ΕΚΤ) 

 

� Εντάχθηκαν 95 έργα π/υ 162.468,060,34 € που αντιστοιχούν στο 38% του 

Ε.Π. και στο 59% των εξειδικευµένων δράσεων 

� Αναλήφθηκαν νοµικές δεσµεύσεις π/υ 57.708.370,77 € που αντιστοιχούν 

στο 13,20% του Ε.Π. και στο 20,60% των εξειδικευµένων δράσεων 
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� Πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές  ποσού 31.116.595,67 € που αντιστοιχούν 

στο 7,20% του Ε.Π. και στο 11,20% των εξειδικευµένων δράσεων 

επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο απορρόφησης της προκαταβολής 7% για 

το 2016 και για τα δύο ταµεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. 

Εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις για την υποβολή των στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής 

Ανάπτυξης των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων .Οι δύο πόλεις υπέβαλαν το 

Σεπτέµβριο 2016 τις στρατηγικές τους οι οποίες αξιολογούνται από την ΕΥ∆ µε 

στόχο να εγκριθούν τον Φεβρουάριο 2017. 

Οργανώθηκε την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 τον 

Οκτώβριο 2016,στο Ρέθυµνο.  
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Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης 

 

Γεµάτο προκλήσεις και στόχους για την, όσο το δυνατόν, αρτιότερη υποστήριξη και 

προβολή των προϊόντων και επιχειρήσεων της Κρήτης, που βρίσκονται κάτω από 

την οµπρέλα του σήµατος «κρήτη», αποδείχθηκε το 2016.  

Αντλώντας εµπειρίες και µαθήµατα, από την συναναστροφή µας µε τις επιχειρήσεις 

- από όλους τους παραγωγικούς κλάδου του νησιού, αλλά και έχοντας καθήκον να 

αναδείξουµε τα µοναδικά - σε ποιότητα και γεύση κρητικά προϊόντα - καθώς και να 

λειτουργούµε ως αρωγοί και υποστηρικτές των επιχειρήσεων του νησιού, 

κινηθήκαµε κατά το 2016 βάσει συγκεκριµένης στρατηγικής. 

Αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία ενηµέρωσης και δράσης κινηθήκαµε ουσιαστικά σε 

όλα τα επίπεδα, καλύπτοντας ολιστικά  και µε έµφαση - ανά τοµέα και 

δραστηριότητα, την προώθηση των επαγγελµατιών του κλάδου, 

αναπτύσσοντας άµεση επικοινωνία µαζί τους και προχωρώντας σε υλοποίηση 

δράσεων, µε την ενεργό συµµετοχή τους και την άµεση ανταποδοτικότητα προς 

όφελός τους.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος θα κινηθεί η δράση µας και για το 2017.  

Με κορωνίδα το «κρήτη – συνεργασία & αποτελεσµατικότητα» έχουµε 

προγραµµατίσει και ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση µιας σειράς στοχευµένων 

δράσεων, ώστε τα µετρήσιµα αποτελέσµατα του 2017, να είναι αθροιστικά και 

αριθµητικά περισσότερα.  

 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 

 

«FOODEXPO GREECE – OENOTELIA 2016» 

 

Επιδοτήσαµε τη συµµετοχή 30 κρητικών πιστοποιηµένων επιχειρήσεων & 

πραγµατοποιήσαµε παράλληλη γαστρονοµική εκδήλωση, σε συνεργασία µε τη 

Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδας. 

Αποτελέσµατα:  

Μετά από σχετικό ερωτηµατολόγιο που στείλαµε στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις οι 

απαντήσεις που λάβαµε από το 80%, αναλύονται παρακάτω στα εξής 

συµπεράσµατα: Απόλυτα ικανοποιηµένοι από την οργάνωση της έκθεσης και την  
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οργάνωση της δράσης από την Αγροδιατροφική Σύµπραξη ήταν το 100% των 

συµµετεχόντων. Εµπορικές συναντήσεις & επαφές πραγµατοποίησε το 100% των  

εκθετών και από αυτούς σε ποσοστό 80% έχει  ολοκληρωµένες ή σε  εξέλιξη 

εµπορικές συµφωνίες.   

 

SIAL PARIS 2016 

 

Επιδοτήσαµε εξ' ολοκλήρου, τη συµµετοχή των πιστοποιηµένων µε το σήµα "κρήτη" 

επιχειρήσεων (10 επιχειρήσεων) στη διεθνή έκθεση "SIAL PARIS 2016" (16-20 

Οκτωβρίου 2016, Παρίσι, Γαλλία), µε δοµηµένο περίπτερο. 

            Αποτελέσµατα:  

Μετά από συνάντηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή των επτά από 

τους 10 επιχειρηµατίες, οι οποίοι είχαν πάρει µέρος  στην έκθεση, προέκυψαν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα: Εµπορικές συναντήσεις & επαφές πραγµατοποίησε το 

100% των εκθετών και από αυτούς το µεγαλύτερο ποσοστό είχε σε εξέλιξη 

εµπορικές συµφωνίες.   

 

• «GRECKA  PANORAMA» στην Βαρσοβία, 3- 4 ∆εκεµβρίου 2016 

Τέσσερις Γαστρονοµικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης  της 2ης έκθεσης 

«GRECKA  PANORAMA» στην Βαρσοβία, 3- 4 ∆εκεµβρίου 2016, στο Εθνικό Στάδιο 

PGE Narodowy. 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ «Κρήτη» 

Οργάνωση δράσεων & υποστήριξη εκδηλώσεων, προβολής της Κρητικής 

κουζίνας και των κρητικών πιστοποιηµένων προϊόντων µε το σήµα «κρήτη» 

• «Οινοτικά»  2016 (έκθεση πιστοποιηµένων προϊόντων, προωθητικό 

υλικό & κέρασµα) 

• «Οινόραµα» 2016 

 

• 2ος Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 

• Στο πλαίσιο του προγράµµατος  ERASMUS KA2,  
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που αφορά σε σχολικές συµπράξεις, η Αγροδιατροφική Σύµπραξη διέθεσε 50 

τσάντες, οι οποίες περιείχαν 4 διαφορετικά πιστοποιηµένα προϊόντα και 

προωθητικό υλικό. Τους επισκέπτες αυτούς, που ήταν καθηγητές και µαθητές από 9 

ευρωπαϊκές χώρες, φιλοξένησε το 9ο Γυµνάσιο Ηρακλείου. 

 

• 14ο Παγκρήτιο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία 

µε το σύλλογο PALSO Ρεθύµνου. 

 

• ∆ωρεάν σεµινάρια για επαγγελµατίες του τουρισµού από την 

Περιφέρεια Κρήτης  

• Συµµετοχή στην «Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής», στο εκθεσιακό 

περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ρέθυµνο, (01-07 Ιουλίου 2016). 

• Υποστήριξη της δράσης  «The Crete Trip» 

Για 6η συνεχόµενη χρονιά περισσότεροι από 600 φοιτητές από όλη την Ευρώπη 

που είναι ενταγµένοι στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ERASMUS», µε την στήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης, επισκέφτηκαν το νησί µας από 5 έως 8 Μάιου µε στόχο την 

ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας και την προώθηση της κινητικότητας. 

Συγκεκριµένα η Οµοσπονδία Φοιτητών «Erasmus» Ελλάδας (ESN Greece) 

διοργανώνει το «The Crete Trip», ένα τετραήµερο ταξίδι στην Κρήτη, όπου οι 

φοιτητές στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος επισκέφτηκαν  τουριστικές 

περιοχές του νησιού µας.  

Το  ESN Greece, µε ιδιαίτερα δυναµική παρουσία στη χώρα µας, αποτελεί µέλος 

του µεγαλύτερου φοιτητικού Ευρωπαϊκού εθελοντικού Οργανισµού: του ESN 

(Erasmus Student Network), που αριθµεί πάνω από 13.500 εθελοντές σε 500 και 

πλέον τοπικούς συλλόγους Πανεπιστηµίων σε 38 χώρες, όπου δραστηριοποιείται, 

µε σκοπό την ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας, την παροχή βοήθειας προς τους 

φοιτητές Erasmus για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία & την προώθηση της 

κινητικότητας. ∆ιαθέσαµε  650 τσάντες µε προωθητικό υλικό και πιστοποιηµένα 

προϊόντα.  

 

• Υποστήριξη της δράσης  «Psiloritis Race»  
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170 τσάντες µε προωθητικό υλικό και πιστοποιηµένα προϊόντα για τους αθλητές 

που συµµετείχαν & επίσηµους προσκεκληµένους (δηµοσιογράφοι, αθλητικογράφοι 

κ.α.) .  

 

• Εκδήλωση στο 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο πλαίσιο υλοποίησης  του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ KA2 µε προσκεκληµένους τους 

εταίρους του προγράµµατος, µαθητές και καθηγητές από ∆ανία, Αυστρία, 

Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία, 10 - 15 Οκτωβρίου 2016. 

Για τα πιστοποιηµένα προϊόντα της Κρήτης, και την Κρητική ∆ιατροφή 

ενηµερώθηκαν µαθητές και καθηγητές από τις χώρες της ∆ανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, 

Ισπανίας και Τουρκίας, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ 

Ηρακλείου, στο πλαίσιο υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ 

KA2. Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξε την 

εκδήλωση  µε έκθεση προϊόντων, µε το σήµα «κρήτη» και κέρασµα που 

προσέφεραν οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις µέλη µας. 

• 2η Συνάντηση Ισραήλ-Ελλάδας στη Νανοτεχνολογία και Βιο-

Νανοεπιστήµες του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ (ΙΗ∆Λ) του 

Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), σε συνεργασία µε το Weizmann 

Institute of Science και το Ben-Gurion University of the Negev, 25-28 Οκτωβρίου 

2016 στο Ξενοδοχείο Ατλαντίς, στο Ηράκλειο Κρήτης, µε συµµετοχή 100 ερευνητών 

από Ελλάδα & Ισραήλ. ∆ιαθέσαµε 100 τσάντες µε προωθητικό υλικό και προϊόντα 

µε το σήµα «κρήτη».  

• 1ο ∆ιεθνές ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο “Organic & Perovskite Solar Cells 

Conference”, από την ερευνητική οµάδα Νανοϋλικών και Οργανικών 

Ηλεκτρονικών του Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής του ΤΕΙ 

Κρήτης,  19-20 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Agapi Beach Resort, 

Αµµουδάρα Ηρακλείου, µε συµµετοχή 150 ερευνητών από όλο τον κόσµο.   

∆ιαθέσαµε 150 τσάντες µε προωθητικό υλικό και προϊόντα µε το σήµα 

«κρήτη» και προσφέραµε το κέρασµα καλωσορίσµατος, το οποίο 

προσέφεραν οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις - µέλη µας. 

• 6η Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» στη Θεσσαλονίκη 

από 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεµβρίου 2016, Χώρος ∆ιεθνούς Εκθεσιακού 
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Κέντρου, πύλη ΧΑΝΘ & απονοµή σήµατος «κρητικό µπακάλικο» στην 

εταιρεία «Χαλκιαδάκης Γεύσεις Κρήτης» για το  κατάστηµα της 

Θεσσαλονίκης. 

• Εκδήλωση CRUISEINN Συµµετοχή στην εκδήλωση του ΟΛΗ ΑΕ στο 

Ηράκλειο. Ενηµέρωση για τις δράσεις της Αγροδιατροφικής σε φοιτητές που 

ασχολούνται µε τη νεανική επιχειρηµατικότητα. 

• Εκδήλωση Ελληνικής πρεσβείας Καΐρου - Φιλανθρωπικό bazzar, στο 

ξενοδοχείο CONRAD, µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών πρεσβειών και των 

επιχειρηµατιών, του κλάδου των τροφίµων και του τουρισµού της Αιγύπτου, 

µετά από πρόσκληση του Έλληνα Πρέσβη. Αποστολή πιστοποιηµένων µε το 

σήµα «κρήτη» προϊόντων και τσάντες µε προωθητικό υλικό. 

 

«ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

• Ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο:  

 Σήµατα «κρήτη», «κρητική κουζίνα» & «κρητικό µπακάλικο» Εργαλεία συνεργασίας 

& ανάπτυξης, Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016, Επιµελητήριο Λασιθίου 

 

• Προετοιµασία και υποστήριξη συνάντησης  του Πρόεδρου της 

Αγροδιατροφικής Σύµπραξης και των στελέχων της, µε αντιπροσωπεία της 

Περιφέρειας ∆υτικής  Μακεδονίας, µε επικεφαλή τον Αντιπεριφερειάρχη 

Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα Περιφερειακό  Σύµβουλο και µία υπάλληλο της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας, µε σκοπό τη συνεργασία, 

ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και τη µεταφορά γνώσεων, 

εµπειριών και καλών πρακτικών από την Αγροδιατροφική Σύµπραξη της 

Περιφέρειας Κρήτης στην προς ίδρυση Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας. Οργάνωση επισκέψεων σε πιστοποιηµένες επιχειρήσεις – 

µέλη της Αγροδιατροφικής και στους τέσσερις νοµούς της Κρήτης.  

 

• Εκπαίδευση προσωπικού Αγροδιατροφικής Σύµπραξης – Σεµινάρια 

µέσω ΛΑΕΚ 
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o Σεµινάριο Οίνου Επιπέδου 1/ Level 1 Award in Wines (Αργυρώ 

Σταυρακάκη) 

o Σεµινάριο ∆ιοίκησης  µε τίτλο «∆ιαχείριση Συγκρούσεων & 

∆ύσκολων Περιστατικών» (Μαρία Χανιωτάκη Βενέρη) 

 

«ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 

 

 

• Πιστοποιηµένα Προϊόντα: 215  

• Πιστοποιηµένοι Χώροι Μαζικής εστίασης:  11 (έντεκα)ξενοδοχεία &  7 

(επτά) εστιατόρια 

• Κρητικό Μπακάλικο: 1 (ένα) 

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» 

 

Λειτουργία & διαχείριση Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµία, Αργυρούπολη, Ρέθυµνο 

(Κατά τη χειµερινή περίοδο, οργανώνονται «εκπαιδευτικά προγράµµατα» και 

«βιωµατικά εργαστήρια», προσαρµοσµένα σε παιδιά σχολικής και προσχολικής 

ηλικίας, µε σκοπό, την ευαισθητοποίηση τους στις καλές συνήθειες διατροφής, 

δεδοµένων των διατροφικών σκανδάλων, παιδικής παχυσαρκίας κι εµφάνισης 

διαφόρων παθολογικών νόσων, οι οποίες συνδέονται µε τη διατροφή,  ακόµη και 

στην παιδική ηλικία.) 

 

Αναλυτικά οι δράσεις: 

 

Φεβρουάριο  - Μάιο 2016 (σχολική χρονιά 2015-2016) φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο:   

1 9/2/2016 9ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Ρεθύµνου 

∆΄ ∆ηµοτικού 49 

παιδιά 

2 10/2/2016 15ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Χανίων 

Β’ ∆ηµοτικού 42 

παιδιά 

3 12/2/2016 Νηπιαγωγείο Ασή Γωνιάς 8 παιδιά 

4 17/2/2016 2ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Σούδας 

∆’ ∆ηµοτικού 32 

παιδιά 
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5 24/02/2016 ΕΠΑΛ Νεάπολης Λασιθίου Λύκειο, 16 παιδιά 

6 15/3/2016 10ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Ρεθύµνου 

Α΄ τάξη, 44 παιδιά 

7 29/3/2016 Ιδ. ∆ηµοτικό σχολείο 

Ναυστάθµου Κρήτης  

Γ΄ τάξη, 35 παιδιά 

8 31/3/2016 ∆ηµοτικό σχολείο Σπηλίου Β’  τάξη, 27 παιδιά 

 

9 6/4/2016 14ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Ρεθύµνου  

Β΄ τάξη , 51 παιδιά 

10 11/4/2016 2ο Γυµνάσιο Χανίων Α΄ τάξη, 38 παιδιά 

11 13/4/2016 13ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Ρεθύµνου 

Β’  τάξη, 46 παιδιά 

12 20/4/2016 Ιδ. ∆ηµοτικό σχολείο 

Ναυστάθµου 

∆΄ ∆ηµοτικού, 29 

παιδιά 

 

13 10/5/2016 Ιδ. ∆ηµοτικό σχολείο 

Ναυστάθµου 

Β΄ τάξη, 30 παιδιά 

 

14 25/5/2016 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Περάµατος 

Α’ & Β΄τάξη, 52 

παιδιά 

 

15 25/5/2016 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Περάµατος 

Γ΄ & ∆’  τάξη 51 

παιδιά 

 

 

  

Επισκέψεις Σχολείων Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2016 (Σχολική χρονιά 2016-2017) 

12/10/2016 Πειραµατικό Λύκειο 

Ρεθύµνου 

40 παιδιά (και 10 καθηγητές) 

Από το πρόγραµµα ERASMUS  µε 

συµµετοχή 7 χωρών, Ελλάδα, 

Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Τουρκία. 

13/10/2016 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Χανίων 

36 παιδιά 5ης ∆ηµοτικού 
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14/10/2016 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Κουνουπιδιανών 

Χανίων 

51 παιδιά 5ης ∆ηµοτικού 

19/10/2016 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης 

9π.µ. – 11π.µ. 20 παιδιά Α΄Β΄Γ΄ 

τάξεις ∆ηµοτικού 

19/10/2016 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης 

11π.µ. – 13:00 µ.µ. 25 παιδιά ∆΄ Ε΄ 

ΣΤ΄τάξεις ∆ηµοτικού 

21/10/2016 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Μουρνιών Χανίων 

46 παιδιά 2α ∆ηµοτικού 

22/11/2016 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Περάµατος Ρεθύµνου 

50 παιδιά ∆’  και  Στ΄ ∆ηµοτικού 

29/11/2016 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ατσιπόπουλου 

Ρεθύµνου 

47 παιδιά Γ΄ και  Ε΄ ∆ηµοτικού 

30/11/2016 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Βάµου Χανίων 

50 παιδιά Α΄ Β΄ Γ΄ ∆ηµοτικού 

30/11/2016 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Βάµου Χανίων 

50 παιδιά ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

7/12/2016 6Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ρεθύµνου 

50 παιδιά Β΄ ∆ηµοτικού (3 τµήµατα) 

14/12/2016 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Περάµατος Ρεθύµνου 

32 παιδιά Γ΄ ∆ηµοτικού (2 τµήµατα) 

 

 

-      Ανοιχτός Χώρος προβολής - εκθετήριο των πιστοποιηµένων προϊόντων µε το 

σήµα «κρήτη»   

-      Χώρος γευσιγνωσίας των πιστοποιηµένων προϊόντων µε το σήµα  «κρήτη» 

-      Λειτουργία βιβλιοθήκης ανοιχτή στο κοινό 

-      Info point – πληροφοριακό υλικό για την Κρητική διατροφή, τις παραδοσιακές 

συνταγές και τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις µε το σήµα «κρήτη» 

-      Γαστρονοµικές επιδείξεις από chefs, µαγείρους ή συνεταιρισµούς  (κατόπιν 

συνεννόησης) 
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-      Παραχώρηση του χώρου και του εξοπλισµού σε συλλογικές δράσεις που έχουν 

σκοπό την διάδοση της Κρητικής κουζίνας και την επεξεργασία γεωργικών 

προϊόντων 

-      Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την Κρητική  Κουζίνα και 

γνωριµίας µε τα παραδοσιακά προϊόντα, στο τουριστικό κοινό της περιοχής, έγιναν 

ξεναγήσεις επισκεπτών, όπου περιλάµβαναν επίσης ένα τυπικό κρητικό κέρασµα µε 

τα                 παραδοσιακά πιστοποιηµένα προϊόντα. Οι επισκέπτες ήταν διαφόρων 

εθνικοτήτων, κυρίως Βόρειο Ευρωπαίοι, µε µέσο όρο επισκεψιµότητας 80 ατόµων 

την ηµέρα µέχρι και                 τον µήνα Οκτώβριο. 

    - Επισκέψεις σχολείων – βιωµατικές δράσεις µαθητών. Προγραµµατισµένες 

επισκέψεις σχολείων ύστερα από συνεννόηση. Τα παιδιά, µετά την αρχική τους 

ξενάγηση και την      ενηµέρωση τους για τα κρητικά προϊόντα, µεταφέρονται στον 

κάτω όροφο και (πάντα µε την επίβλεψη των δασκάλων τους και της υπαλλήλου του 

κέντρου) έφτιαχναν κρητικά εδέσµατα µε απλές συνταγές. Επίσης, πιλοτικά 

λειτουργεί και ένα µίνι πάνελ γευσιγνωσίας ελαιολάδου.  

   

Επίσης από το Πάσχα και µετά, το κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας λειτούργησε και 

ως χώρος ευαισθητοποίησης επισκεπτών του νησιού για τα τοπικά προϊόντα και τον 

γαστρονοµικό τουρισµό, ως νέο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Οι σπουδαιότερες 

δράσεις που αναπτυχθήκαν  στο κέντρο είναι οι ακόλουθες: 

• Στις 15 Μαρτίου επισκέφτηκε το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, το ΕΠΑΛ 

Λασιθίου, και chef µαζί µε τους µαθητές, οι οποίοι συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα «mediterranean diet – e twinning»,  µαγείρεψαν στις 

εγκαταστάσεις του κέντρου. Καλεσµένος ήταν και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου 

Κρητικής ∆ιατροφής κος Παναγιωτάκης, ο οποίος µίλησε και έδωσε χρήσιµες 

συµβουλές στους µαθητές του Λυκείου. 

• Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, την ηµέρα της Μ. Παρασκευής 

πραγµατοποιήθηκε δράση σε συνεργασία µε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της 

Αργυρούπολης, για την προετοιµασία νηστίσιµων Κρητικών πιάτων. Οι 

γυναίκες του χωριού µαζί µε τα µέλη του εκπολιτιστικού Συλλόγου, 

µαγείρεψαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου νηστίσιµες Κρητικές συνταγές 

σύµφωνα µε το έθιµο. 
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• Στις 13 Μαΐου επισκέφτηκαν το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας οµάδα 

γονέων από την Κύπρο που συνόδευαν τα παιδιά τους για την 

προγραµµατισµένη ανά δύο έτη επίσκεψή τους στο ∆ηµοτικό σχολείο 

Αργυρούπολης, (αδελφοποιηµένο µε το δικό τους στην Κύπρο).  Οι 

επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο, δόθηκε πληροφοριακό υλικό και 

γεύτηκαν ένα πλούσιο πρωινό µε παραδοσιακά προϊόντα  που φέρουν το 

σήµα «Κρήτη». 

 

• Την Κυριακή 31 Ιουλίου επισκέφτηκαν το Κέντρο 30 άτοµα από την Α΄ τάξη 

1ου ∆ηµοτικού σχολείου Ρεθύµνου του έτους 1964. Μετά την ξενάγηση έγινε 

γευσιγνωσία των προϊόντων µε το σήµα " Κρήτη ". 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

 

• Στο πλαίσιο του προγράµµατος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014 

– 2020 έγινε υποβολή της πρότασης: «ΤΥΡΙ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ» µε 

Επικεφαλή Εταίρο: Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & Ινστιτούτο Αγροτικής 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Α.Π.Α) [Κύπριος Εταίρος] & Αγροδιατροφική 

Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης.  

Στόχος του έργου είναι η διασυνοριακή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

τυροκοµικών προϊόντων, µέσα από την προβολή και αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους. Με δεδοµένο ότι η σχετική έρευνα έχει δείξει τα ανώτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών τυροκοµικών προϊόντων, το έλλειµµα 

ανταγωνιστικότητας τους οφείλεται σε ελλείψεις στην προώθηση, που σχετίζονται 

και µε το µικρό µέγεθος των παραγωγικών µονάδων. Το πρόγραµµα έρχεται να 

προτείνει µια ολοκληρωµένη προσπάθεια προβολής αυτών των προϊόντων µέσω 

ΤΠΕ µε έµφαση στη συνεργασία και τη δικτύωση. 

• Υποβολή πρότασης & έγκριση σε πρόγραµµα προώθησης προϊόντων, 

σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, και των Κανονισµών 

(ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 µε τίτλο «THE EUROPEAN FOOD MASTERS - 

TASTE THE AUTHENTIC». ∆ιενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου/αναδόχων εκτέλεσης του Προγράµµατος. 
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• Πρόγραµµα NICHE. Παρουσία της Αγροδιατροφικής στο συνέδριο έναρξης 

του έργου NICHE στο LetterKenny της Ιρλανδίας. Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής 

στους εταίρους του προγράµµατος.  

• Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ KA1 

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόµων, σχέδιο εκπαίδευσης & κατάρτισης, µε τίτλο 

«Προώθηση Περιφερειακών Ποιοτικών Προϊόντων & Πιστοποίηση Brand Name 

«Κρήτη» και χώρα υποδοχής τη Γερµανία. 

 

 

«ΕΠΙΛΟΓΟΣ» 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος θα κινηθεί η δράση µας και για το 2017. Με κορωνίδα το 

«κρήτη – συνεργασία & αποτελεσµατικότητα» έχουµε προγραµµατίσει και ξεκινήσει 

ήδη την υλοποίηση µιας σειράς στοχευµένων δράσεων, ώστε τα µετρήσιµα 

αποτελέσµατα του 2017, να είναι αθροιστικά και αριθµητικά περισσότερα. Φέτος, η 

έµφαση της προσπάθειας µας θα επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα, στις ενταγµένες 

δράσεις του εγκεκριµένου µας προγράµµατος µε τίτλο «THE EUROPEAN FOOD 

MASTERS - TASTE THE AUTHENTIC», στα πλαίσιο του Κανονισµού (ΕE) 

1144/2014 και των Κανονισµών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831, για την προώθηση 

αγροτικών προϊόντων, ύψους 1.172 373.96€, µε ακόµα πιο στοχευµένο τρόπο και 

σε ενισχυµένη συνεργασία µε φορείς και επιχειρηµατίες του νησιού.Κι αν όντως 

επιθυµούµε το µέλλον µας, να παραµείνει «αισιόδοξο» τις επόµενες δεκαετίες, τότε 

θα πρέπει να επενδύσουµε ανεξαιρέτως στη δεδοµένη και  έντονη προσπάθεια, που 

όλοι καταβάλλουµε από τη µεριά µας, ο καθένας. Παράλληλα θα στηριχτούµε σε ένα  

πρότυπο «συνεργασίας», τέτοιο που πηγάζει από τις αρχές της Αγροδιατροφικής 

Σύµπραξης και του σήµατος «Κρήτη». 

  



Περιφέρεια Κρήτης –Απολογισμός 2016 
 

Σελίδα 186 από 210 
 

Οικονοµικός Απολογισµός 

 

Με την ιδιαιτερότητα των οικονοµικών συνθηκών που διαµόρφωσαν το 2016 σας 

παρουσιάζουµε τα βασικά οικονοµικά στοιχεία. 

 

 

 

Απολογισµός 

2016* 

∆ιαµορφωµέ

νος 

Προυπολογι

σµός 2016** 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 

2015 

Εισπραχθ

έντα 

2016*** 

Συνολο 

Εσόδων 

2016                   

(Τ.Υ 2015 + 

εισπραχθέντα 

2016) 

Ενταλθέν

τα 

2016*** 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 

(µεταφορά 

στο 2017) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 00 

16.197.732,1

9 

2.151.600,

04 

12.124.913

,18 

14.276.513,

22 

11.785.9

54,63 2.490.558,59 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

01 

25.289.242,7

6 

7.024.070,

74 

15.500.613

,42 

22.524.684,

16 

16.080.0

02,98 6.444.681,18 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

02 

14.680.081,9

9 

3.965.107,

58 

10.477.431

,25 

14.442.538,

83 

10.644.7

26,13 3.797.812,70 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03 

23.221.749,2

9 

6.648.641,

03 

15.379.976

,35 

22.028.617,

38 

14.027.5

27,27 8.001.090,11 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 

12.097.908,0

9 

4.768.069,

40 

6.799.379,

32 

11.567.448,

72 

6.178.89

2,93 5.388.555,79 

 

* προσωρινά στοιχεία  

                           ** Στην ΠΕ 00 ο διαµορφωµένος προϋπολογισµός 2016 δεν περιλαµβάνει 

το ποσό  των 50.215.932,12 ευρώ που αφορά στο Π∆Ε. 

                            *** Στα Εισπραχθέντα και Ενταλθέντα της ΠΕ 00 δεν περιλαµβάνονται οι 

εισπράξεις και οι πληρωµές του Π∆Ε συνολικού ποσού :23.222.071,61 ευρώ. 
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Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

Για την Ενότητα Περιφέρειας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  10.852.529,32 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ * 806.713,33 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ** 126.711,98 

ΣΥΝΟΛΟ 11.785.954,63 

* Στις ∆ηµόσιες Επενδύσεις  δεν περιλάµβανεται το ποσό των 23.222.071,61ευρώ που 

αφορά στις πληρωµές του Π∆Ε. 

** Στα Λοιπά περιλαµβάνονται και τα ενταλθέντα των Ευρωπαικών Προγραµµάτων 

συν.ποσού 97.659,21 ευρώ. 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.739.126,71 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.845.675,30 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 7.763.317,28 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  1.694.616,66 
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ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.909.803,69 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 83.047,48 

ΛΟΙΠΑ 44.415,86 

ΣΥΝΟΛΟ 16.080.002,98 

    

Για την Π.Ε. Χανίων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  5.426.085,78 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.609.739,55 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.563.429,53 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  1.363.755,40 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.012.641,97 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 46.474,31 

ΛΟΙΠΑ 5.400,73 

ΣΥΝΟΛΟ 14.027.527,27 

 

  Για την Π.Ε. Ρεθύµνου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  3.145.113,62 
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∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.211.543,22 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.930.530,76 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  932.903,93 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 351.767,47 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 31.922,57 

ΛΟΙΠΑ 40.944,56 

ΣΥΝΟΛΟ 10.644.726,13 

Για την Π.Ε. Λασιθίου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.682.813,28 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.207.682,61 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  1.087.853,45 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 692.217,45 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 483.402,72 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 15.794,63 

ΛΟΙΠΑ 9.128,75 

ΣΥΝΟΛΟ 6.178.892,89 
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Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης 

Οικονοµικού για το Οικονοµικό Έτος 2014 

 

 

Οι δράσεις του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης για το 

οικονοµικό έτος 2016 ήταν σε γενικές γραµµές οι παρακάτω : 

 

1) Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας και των 

Περιφερειακών ενοτήτων. Έχουν ανοιχτεί 110  τραπεζικοί λογαριασµοί στην 

Παγκρήτια Σ.Τ. της Περιφέρειας και των Π.Ε  Πιο συγκεκριµένα : 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                              15 Λ/σµοι           

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                34  Λ/σµοι            

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                       26  Λ/σµοι                  

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                19  Λ/σµοι              

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   16  Λ/σµοι        

   

2) Ενέργειες για τη δυνατότητα καθηµερινής παρακολούθησης των παραπάνω 

λογαριασµών µέσω του e-Banking , για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

    

2) Εκτέλεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου για την κατανοµή των 

διαφόρων επιχορηγήσεων  από τον Λογαριασµό της Περιφέρειας, στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς των Π.Ε.             

3) Μεταφορά από τους λογαριασµούς της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ηρακλείου στο 

λογαριασµό µισθοδοσίας για πληρωµή µέσω Ε.Α.Π µε εντολές µεταφοράς. Οι 

εντολές µεταφοράς για το Οικονοµικό Έτος 2016 ανήλθαν στον αριθµό  198 

    4) Εκδόθηκαν 3.836 Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής για την Περιφέρεια και την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού           27.865.957,61 € 

-Για την Περιφέρεια εκδόθηκαν  Χρηµατικά  Εντάλµατα  Πληρωµής  και 

Προπληρωµής   ποσού         11.785.954,63 €                         

-Για την Π. Ε. Η. Εκδόθηκαν  Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής και Προπληρωµής 

ποσού         16.080.002,98  € 

Ολική ακύρωση  ενταλµάτων χρήσης 2016 :  8.260,60€  
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Εκδόθηκαν 1.215 Γραµµάτια Είσπραξης για την Περιφέρεια και την Περιφερειακή 

Ενότητα Ηρακλείου : 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                  14.276.513,22                                 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               + 

22.524.684,16                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                                        36.801.197,38 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΕΣΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                                   

14.276.513,22                                                                                   

ΕΞΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                                - 

11.785.954,63 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016                                                  2.490.558,59 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΣΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                                  

22.524.684,16 

ΕΞΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                               - 

16.080.002,98   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016                                                  6.444.681,18     

                      

Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν περίπου 

730 επιταγές και  2.679 εντολές µεταφοράς προς την Παγκρήτια Συν/κη Τράπεζα και 

προς την Τράπεζα Ελλάδος. 

Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής των παραπάνω 

ενταλµάτων από τους δικαιούχους όπως (τραπεζικός λογαριασµός ΙΒΑΝ, 

φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, κλπ). 

Για το σκέλος που αφορά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, του οποίου 

υπόλογος- διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης εκδόθηκαν 

- 24 Συµψηφιστικά Γραµµάτια Είσπραξης ποσού 16.584.087,12€  

- 24 Συµψηφιστικά Χρηµατικά  Εντάλµατα  Πληρωµής  ποσού 16.584.087,12 € 
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Π.∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΣΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                                16.584.087,12 

ΕΞΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016                                              -16.584.087,12 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016                                                   0,00                          

Για  την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων έγιναν 24 συµψηφιστικές 

εντολές µεταφοράς. 

   5) Αποδόθηκαν οι κρατήσεις των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων µε απόδοση 

προς Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω Ε.Α.Π µε εντολές µεταφοράς στους λογαριασµούς 

τους, στη ∆. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς και στη ηλεκτρονική εφαρµογή της ΓΓ∆Ε µε 

επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των επικουρικών  Ταµείων,  του ∆ηµοσίου κλπ.   

συνολικού ποσού   4.880.128,14€ 

 6) Καθηµερινός έλεγχος και συµφωνία µε την Τράπεζα και την Υπηρεσία 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

 7)  Μηνιαίες συµφωνίες αναλυτικών καθολικών και Γενικού Καθολικού.  

Προσδιορισµός Ταµειακών Υπολοίπων των Τραπεζικών λογαριασµών της 

Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι οριστικά. 

 

 

 

   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

                                                                               

• Καταγραφή σε πίνακα των εσόδων της Περιφέρειας που προέρχονται από 

επιβολή προστίµων. 

• Καταγραφή σε πίνακα των εσόδων της Περιφέρειας από φθορές οδών.  

• ∆όθηκαν απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών κυρίως για θέµατα απαλλοτριώσεων 

από το τηρούµενο στο τµήµα µας αρχείο. 

• Για τα µισθώµατα από Κυκλοφοριακές Συνδέσεις γίνεται συνεχώς 

επικαιροποίηση των πινάκων των εκµεταλλεύσεων που υποχρεούνται να 

πληρώνουν µίσθωµα  

• Επικαιροποίηση φακέλων των ακινήτων που τηρούνται στο τµήµα µας, µε την 

αναζήτηση στοιχείων όπως οικοδοµικών αδειών, κτηµατολογικών φύλλων  κ.λ.π.   
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• Επικαιροποίηση  απογραφής παγίων. 

• Επικαιροποίηση φακέλων των µισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Επικαιροποίηση στοιχείων στέγασης υπηρεσιών της ΠΕΗ, συγκρότηση 

επιτροπής στέγασης – µεταστέγασης και διαδικασίες µεταστέγασης υπηρεσιών 

στα πλαίσια της ορθολογικότερης κατανοµής και χρήσης ιδιόκτητων και 

µισθωµένων ακινήτων.  

• Καταρτίστηκε σχέδιο προκήρυξης για την αγορά ακινήτου, για τη στέγαση 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο και της ΠΕ Ηρακλείου, 

το οποίο δόθηκε για διαβούλευση.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Η συνολική αποτύπωση του λειτουργικού 

κόστους για 

την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές ενότητες έχει εξής: 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κόστος Λειτουργίας 

2016* 

Κόστος 

Λειτουργίας 2015 

Μεταβολή 2016-2015** 

Ενότητα Περιφέρειας 00 10.852.529,32 1.569.329,67 591,54% 

Π.Ε. Ηρακλείου 01 1.739.126,71 1.516.340,32 14,69% 

Π.Ε. Ρεθύµνου  3.145.113,62 622.880,95 404,93% 

Π.Ε. Χανίων 03 5.426.085,78 949.368,20 471,55% 

Π.Ε. Λασιθίου 2.682.813,28 517.741,53 418,18% 

* προσωρινά στοιχεία της 31/01/2017 

** η µεγάλη µεταβολή οφείλεται στο κόστος µισθοδοσίας των µονίµων υπαλλήλων που από 01/01/2016 

βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης πραγµατοποίησε την πρώτη της 

συνεδρίαση για το έτος 2016 στις 26-01-2016 κατά την οποία αποφασίστηκε ο 

ορισµός της Μερόπης Απελίδου ως Gender Equality Expert στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Στις 27-012016 εκδόθηκε η σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, µε το συντονισµό της Περιφερειακής 

Συµβούλου Βιργινίας Μανασάκη Ταβερναράκη πραγµατοποίησε κατά το έτος 2016 

τις παρακάτω δράσεις: 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 21/1/2016: Επιστολή της ΠΕΠΙΣ Κρήτης προς όλους τους ∆ήµους της 

Περιφέρειας Κρήτης για συλλογή στοιχείων σχετικά µε Γυναικείες 

Οργανώσεις, Γυναικείους Συλλόγους και Γυναικείους Συνεταιρισµούς. 

 26/1//2016: Επιστολή της ΠΕΠΙΣ Κρήτης προς την ΓΓΙΦ, σε απάντηση µε αρ. 

πρωτ. ∆1/1616/16-10-2015 επιστολή της, σχετικά µε την σύσταση, δράσεις 

και έργο της ΠΕΠΙΣ και των τρόπων ένταξης της οπτικής του φύλου στα νέα 

ΠΕΠ. 

 5/2/2016: Επιστολή της ΠΕΠΙΣ Κρήτης προς το Γραφείο Ισότητας της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σε απάντηση επιστολής της µε ηµεροµηνία 

14/1/2016, σχετικά µε το έργο της ΠΕΠΙΣ για το 2015 και των 

προγραµµατισµό δράσεων για το 2016. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ που αφορούν Γυναικείες Οργανώσεις, Γυναικείους 

Συλλόγους και Γυναικείους Συνεταιρισµούς, τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΠΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 19/2/2016 Ανταπόκριση σε πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε. 

Π. Περιφέρειας Κρήτης µε αντικείµενο, ενηµερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο 

της έκδοσης προσκλήσεων για τη χρηµατοδότηση των δοµών υποστήριξης 

γυναικών θυµάτων βίας (Συµβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας). 

 2/3/2016 Συνεργασία µε την κα Τιτακη, Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Φαιστού στην 

οργάνωση εκδήλωσης (σχεδιασµό και δικτύωση) για την Ηµέρα της Γυναίκας 
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µε θέµα: «Πρόληψη-∆ιάγνωση-Θεραπεία-Στήριξη του καρκίνου του τραχήλου 

της µήτρας και του καρκίνου του µαστού». 

 Απρίλιος 2016 Συνεργασία µε το στέλεχος του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα 

Ισότητας Φανή Παπαδοπούλου στην οργάνωση (δικτύωση µε τοπικούς 

φορείς και διάχυση της πληροφόρησης) επιµορφωτικού σεµιναρίου µε θέµα 

την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέµατα Ισότητας και 

Φύλου. 

 22/6/2016 Συµµετοχή της ΠΕΠΙΣ Κρήτης στην Συνάντηση της Περιφέρειας 

Κρήτης µε τους Γυναικείους Συνεταιρισµούς των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ηρακλείου και Λασιθίου, µετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη 

Πρωτογενή Τοµέα Θεανώς Βρέντζου – Σκορδαλάκη. 

 11/10/2016 Συνάντηση γνωριµίας µε τα στελέχη του Κέντρου Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Κρήτης (europe direct), κα Βασιλική Μαδούλκα και κο Νίκο 

Μωραΐτάκη. ∆ιερεύνηση πλαισίου συνεργασίας για κοινές εκδηλώσεις το 

2017. 

 Νοέµβριος 2016 συνεργασία µε στελέχη και τις Οµάδες Έργου, όλων των 

∆όµων Στήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας από όλη την Κρήτη, για τον 

συντονισµό και την κοινή προβολή των δράσεων, σχετικά µε την Παγκόσµια 

Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. 

 30/11/2016 συνάντηση γνωριµίας και ενηµέρωσης µε την Πρόεδρο του 

Σοροπτιµιστικού Οµίλου Ηράκλειου κα Μαρία Μπρεδάκη. 

 16/12/2016 συνάντηση γνωριµίας και διερεύνηση συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα, µε τον κο Ιωάννη Λιµνιό – Σέκερη από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Μετανάστευσης, Παράρτηµα Κρήτης. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε. 

 8/7/2016 Ανταπόκριση σε πρόσκληση του Γραφείου Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. για 

συνάντηση εργασίας των µελών και συνεργατριών των 13ων ΠΕΠΙΣ . 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΠΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 15/11/2016: ∆ιάθεση του ενηµερωτικού φυλλαδίου της Περιφερειακής 

Επιτροπής Ισότητας Κρήτης για την αντιµετώπιση της βίας κατά των 
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γυναικών σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και κοινωνικούς φορείς 

της Περιφέρειας Κρήτης 

 21-25/11/2016: Ανάρτηση µπάνερ πόλης στα κτήρια της Περιφέρειας Κρήτης 

στο Ηράκλειο και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε Χάνια, Ρέθυµνο και Άγιο 

Νικόλαο και διάθεση του ενηµερωτικού φυλλαδίου της Περιφερειακής 

Επιτροπής Ισότητας Κρήτης για την αντιµετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών 

 21-25/11/2016: Ενηµέρωση για τις δράσεις ενηµερώσεις και 

ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της βίας κατά τον γυναικών από τον 

ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης  

 Παρασκευή 25/11/2016, ώρα 9:00-14:00, στην Πλατεία Ελευθερίας, έξω από 

το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, Περίπτερο Ενηµέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης διοργάνωσε  η ΠΕΠΙΣ Κρήτης σε συνεργασία µε το 

Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου, τον Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης και τις ∆οµές 

Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας του Συνδέσµου Μελών Γυναικείων 

Σωµατείων Ηρακλείου και Νοµού Ηρακλείου 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016) 

Στα Συµβουλευτικά Κέντρα Ηρακλείου και Ρεθύµνου απευθύνθηκαν στο διάστηµα 

από 1 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 186 γυναίκες για ενηµέρωση και συµβουλευτική. 

Πραγµατοποιήθηκαν 1155 συνεδρίες ψυχολογικής, κοινωνικής και νοµικής στήριξης.  

Αναφέρουµε αυτό τον µεγάλο αριθµό των συνεδριών, για να δείξουµε, ότι η 

αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών, από τα ειδικά εκπαιδευµένα 

επιστηµονικά στελέχη, δεν είναι εύκολη και γρήγορη υπόθεση. Για τις γυναίκες, 

θύµατα ενδοοικογενειακής βίας είναι µία µακρόχρονη και επίπονη διαδικασία, που 

όµως ανοίγει τον δρόµο σε µία ζωή χωρίς κακοποίηση, φόβο, ενοχές και υποταγή. 

Στους Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών Ηρακλείου και Χανίων 

απευθύνθηκαν 62 γυναίκες, εκ των οποίων φιλοξενήθηκαν 22 γυναίκες και 24 

παιδιά. Πραγµατοποιήθηκαν 601 ατοµικές συνεδρίες κοινωνικής και ψυχολογικής 

στήριξης, 12 οµαδικές συνεδρίες µε τις γυναίκες στο Ηράκλειο, 22 οµαδικές 
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συνεδρίες µε στόχο την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του ξενώνα στα Χανιά, 

όπως και 274 συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης για τα παιδιά.  

Τα παιδιά είναι µάρτυρες και πολλές φορές επίσης θύµατα της ενδοοικογενειακής 

βίας, γι΄ αυτόν τον λόγο είναι σηµαντική η ψυχολογική στήριξη των παιδιών για να 

µπορούν να καταλάβουν και να διαχειριστούν αυτές τις εκφοβιστικές και ακραίες 

καταστάσεις που βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

 29/9/2016: Ανταπόκριση σε πρόσκληση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Μέριµνας της Περιφέρειας Κρήτης σε ηµερίδα µε θέµα: «ΣΧΟΛΙΚΗ 

∆ΙΑΡΡΟΗ» - Μάθε περισσότερα – Ζήσε καλύτερα – Βρες δύναµη – ΝΑ ΕΙΣΑΙ 

ΕΚΕΙ. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 30/10/2016 Συµµετοχή στον 1ο Αγώνα Γυναικών για την πρόληψη του 

καρκίνου του µαστού. ∆ιοργάνωση: Σύλλογος στήριξης ασθενών µε 

νεοπλασµατική νόσο «Ευ Ζω µε τον καρκίνο, Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων 

Κρήτης, µε την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 08/3/2016: ∆ηµοσίευση ∆.Τ. σε τοπικά ΜΜΕ, µε αφορµή την Παγκόσµια 

Ηµέρα της Γυναίκας (Παρουσίαση του έργου της ΠΕΠΙΣ ΚΡΗΤΗΣ). 

 Σεπτέµβριος 2016: χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου 

Αρναυτάκη στο ηλεκτρονικό newsletter του Γραφείου Ισότητας της ΕΝΠΕ. 

 Σεπτέµβριος 2016: Παρουσίαση ενδεικτικών δράσεων της Περιφέρειας 

Κρήτης στο ηλεκτρονικό newsletter του Γραφείου Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. 

 21-25/11/2016: Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Εξαλείψεις της Βίας κατά 

των Γυναικών δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή (cretalive, cretePlus, Αντίλαλος της Μεσαράς). 

 21-25/11/2016: Ανάρτηση ∆ελτίων Τύπου, αφίσα και φυλλάδιο της ΠΕΠΙΣ 

Κρήτης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στους ιστότοπους της 

Περιφέρειας Κρήτης, του ∆ήµου Ηρακλείου, Χανίων). 
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 25/11/2015: Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των 

Γυναικών, δηλώσεις των: Λάµπρο Βαµβακά, Εντεταλµένο Σύµβουλο 

Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Κρήτης, Μερόπη Απελίδου, 

Εµπειρογνώµονα Θεµάτων Ισότητας στην Περιφέρεια Κρήτης και Γιάννη 

Σερµάκη, Κοινωνικό Λειτουργό στο Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών 

Ηρακλείου, στα ∆ελτία Ειδήσεων των τοπικών καναλιών. 
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Πεπραγµένα ∆ιοίκησης 

 

∆ιοίκηση Περιφέρειας 

 

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης ασκείται από τον Περιφερειάρχη Σταύρο 

Αρναουτάκη, τους τέσσερις (4) άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες των 

Π.Ε. Ενοτήτων, τους έξι (6) θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες και τα 

προβλεπόµενα από τον Νόµο 3852/2010 όργανα, όπως οι Γενικοί ∆ιευθυντές και η 

υπαλληλική ιεραρχία. Την προβλεπόµενη από το Ν. 3852/2010 µετακλητή θέση του 

Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης κατέχει ο ∆ρ Νικόλαος 

Ραπτάκης. 

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Ο Περιφερειάρχης αµέσως µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε την Α.Π: 

118387/24 Σεπτεµβρίου 2014 απόφασή του, µεταβίβασε, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, την άσκηση των αρµοδιοτήτων των 

υπηρεσιών που λειτουργούν στις Περιφερειακές τους Ενότητες (και εν µέρει την 

αρµοδιότητα της έκδοσης όλων των ατοµικών διοικητικών πράξεων που ισχύουν 

από το άρθρο 159 παρ.1 περ. α, του Ν. 3852/2010), στους παρακάτω άµεσα 

εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες: 

1. Κουκιαδάκη Ευριπίδη του Εµµανουήλ, της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου. 

2. Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων. 

3. Λιονή Μαρία του Γεωργίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου. 

4. Πετράκη Πελαγία του Ελευθερίου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 
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Ο Περιφερειάρχης το Σεπτέµβριο του 2014 µε απόφασή του όρισε έξι 

Περιφερειακούς Συµβούλους  ως Θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες ως εξής: 

 

1. Στον Πρωτογενή Τοµέα την Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ του Εµµανουήλ. 

2. Στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας τον Κλώντζα Εµµανουήλ του Μιχαήλ. 

3. Στον τοµέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας τον Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη. 

4. Στον τοµέα Ενέργειας και Βιοµηχανίας την Μανασάκη – Ταβερναράκη Βιργινία. 

5. Στον τοµέα Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Καινοτοµίας τον Σηφάκη Αντίπα 

του Ιωάννη. 

6. Στον τοµέα Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης τον Σηµανδηράκη 

Παναγιώτη του Αντωνίου. 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1. Βαµιεδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, στον τοµέα του Τουρισµού. 

2. Βαµβακά Λάµπρο του Νικολάου, στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. 

3. Συριγωνάκη Νικόλαο του Κων/νου, στον τοµέα Αθλητισµού. 

4. Αλεξάκη Γεώργιο του Εµµανουήλ, στον τοµέα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων. 

5. Φασουλάκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, στον τοµέα Πολιτισµού.  

6. Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία του Μιχαήλ, στον τοµέα Ψυχικής Υγείας.  

7. Ξυλούρη Νικόλαο του Ανδρέα, στον τοµέα Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.  

8. Κώτσογλου Κυριάκο του Γεωργίου, στον τοµέα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

9. Παρασύρη Ιωάννη του Γεωργίου, στον τοµέα Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 

Απασχόλησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου.  

10. Λεβάκη Όλγα του Ιωάννη, στο τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων.  

11. Βαονάκη ∆ηµήτριο του Ευαγγέλου, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου.  

12. Γιαννούλη Νικόλαο του Κων/νου, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.  

13. Χνάρη Εµµανουήλ του Ιωάννη, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα και στον τοµέα 

Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ – ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου.  
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14. ∆ασκαλάκη Νικόλαο του Εµµανουήλ, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

15. Λεονταράκη Ιωάννη του Μιχαήλ, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-

ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.  

16. Κουρουπάκη Αναστάσιο (Τάσο) του Περικλή, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας 

και ΠΑΜ- ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.  

17. Γουλιδάκη Ιωάννη του Κυριάκου, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-

ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2015 

 

 

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2016, στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του για   

ανακοίνωση στον τοπικό τύπο, αποφάσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικούς 

όρους έργων και δραστηριοτήτων  στην Περιφέρεια Κρήτης, προκειµένου να 

ενηµερωθούν οι φορείς και οι πολίτες αλλά και για την προστασία του 

περιβάλλοντος, εξέδωσε συνολικά περίπου  ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµοσιεύσεις Μελετών 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 21 19 14 25 79 

∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 

Περιβαλλοντικών Όρων 

(Ε.Π.Ο.) και τροποποίησης 

ΑΕΠΟ  22 11 2 8 43 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 122 

 

Επίσης το ΠΣ στα πλαίσια διαβούλευσης µε το κοινό, προέβη σε ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα της ΠΚ όλων των ΜΠΕ και σε ενηµέρωση των ∆ήµων, στην χωρική 

αρµοδιότητα των οποίων βρίσκεται κάθε επένδυση, προκειµένου να εκφράσουν  

σχετική άποψη τα συλλογικά όργανα κάθε ∆ήµου. 
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Β. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης το έτος 2016 πραγµατοποίησε 

16 συνεδριάσεις και ελήφθησαν 145 αποφάσεις.  

Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2016 συνεδρίασε 11 

φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις και  εισηγήσεις 

προς την Οικονοµική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Το έτος 2016 πραγµατοποιήθηκαν 37 συνεδριάσεις της επιτροπής και 

ελήφθησαν 958  αποφάσεις. 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2016 συνεδρίασε 11 

φορές και εξέδωσε 140  αποφάσεις, οι οποίες αφορούν γνωµοδοτήσεις επί 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και   Προγραµµατικές Συµβάσεις.   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ 4 του  Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», έχουν 

αναρτηθεί  στη διαύγεια.  

 

 

Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συµβουλίου µέχρι 31/12/2016 ήταν η εξής: 

 

1. Αγοραστάκης Γεώργιος  

2. Αλεξάκης Γεώργιος  

3. Ανηψητάκης Αντώνιος  

4. Βαµβακάς Λάµπρος  
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5. Βαµιεδάκης Μιχαήλ  

6. Βάρδα Μαρία  

7. Βαρουξάκης Εµµανουήλ 

8. Βαονάκης ∆ηµήτριος  

9. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  

10. Γιαννούλης Νικόλαος  

11. Γουλιδάκης Ιωάννης  

12. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   

13. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  

14. ∆εικτάκης Ιωάννης  

15. ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος  

16. Ζερβάκης Γεώργιος 

17. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

18. Καλογερής Νικόλαος  

19. Καµπουράκης Λάµπρος  

20. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

21. Κλάδος Μιχαήλ 

22. Κλάδου Κυριακή (Σάντυ)  

23. Κλώντζας Εµµανουήλ  

24. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 

25. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  

26. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  

27. Κώτσογλου Κυριάκος  

28. Λεβάκη Όλγα 

29. Λεονταράκης Ιωάννης 

30. Μανασάκη-Ταβερναράκη Βιργινία  

31. Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος)  

32. Μαρής Γεώργιος  

33. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 

34. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  

35. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος  

36. Ξυλούρης Νικόλαος  

37. Ορφανός Στυλιανός  

38. Παρασύρης Ιωάννης  
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39. Πιτσούλης Γεώργιος  

40. Πρωτοπαπαδάκη-Μπελιβάνη Ζαχαρένια  

41. Σηµανδηράκης  Παναγιώτης  

42. Σηφάκης Αντίπας  

43. Σπυρόπουλος Γεώργιος  

44. Σταθάκης Ιωάννης  

45. Σταµατάκης Μανόλης 

46. Συριγωνάκης Νικόλαος  

47. Τζανακάκη-Μελισσάρη Μαρία  

48. Τζεδάκης Σταύρος  

49. Τουπάκης Φανούριος 

50. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  

51. Χνάρης Εµµανουήλ  

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 

Πρόεδρος:  
 Καλογερής Νικόλαος  
 
Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη:  

1. Παρασύρης Ιωάννης 
 

1. Φασουλάκης Κωνσταντίνος 
      
 

2. Γιαννούλης Νικόλαος 
 

2. Συριγωνάκης Νικόλαος   
     

3. Ξυλούρης Νικόλαος 
 

3. Κώτσογλου Κυριάκος  
     
 

4. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  
 

4. Χνάρης Εµµανουήλ  
  

5. Λεονταράκης Ιωάννης 
 

5. Καµπουράκης Λάµπρος  
     
 

6. Λεβάκη Όλγα    
    
 

6. Μαρής Γεώργιος  
             

7. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος  
 

7. Γουλιδάκης Ιωάννης  
     
 

8. Κλάδου Κυριακή (ΣΑΝΤΥ)        
 

8. Σταµατάκης Εµµανουήλ  
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9. Ζερβάκης Γεώργιος  
 

9. Θραψανιώτης Εµµανουήλ 
     
 

10. Ανηψητάκης Αντώνιος   
 

10. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος 
  

11. Αγοραστάκης Γεώργιος  
      

11. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας    
 

12. ∆εικτάκης Ιωάννης   
 

12. Μανιαδάκης Αναστάσιος  
 

 

 

    Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής για τo διάστηµα  

από 15/9/2014 έως 5/3/2017 

Πρόεδρος:   

ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

Τακτικά Μέλη: 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη:  

1. Τζεδάκης Σταύρος  

 

1. Σηµανδηράκης Παναγιώτης  

     

 

2. Κώτσογλου Κυριάκος   

 

2. Συριγωνάκης Νικόλαος   

 

3. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

 

3. ∆ασκαλάκης Νικόλαος   

     

 

4. Μαρής Γεώργιος 

 

4. Παρασύρης Ιωάννης  

 

5. Γουλιδάκης Ιωάννης  

 

 

5. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  

 

6. Φιλιππής Απόλλων 6. Κλάδου Κυριακή ( Σάντυ )   
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    (παραιτήθηκε 27-12-2015) 

     

 

 

7. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

 

7. Σταθάκης Ιωάννης   

 

8. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   

     

 

 

8. Ματαλλιωτάκης  Γεώργιος 

  

 

 

 Η ∆ιοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, κυρίως σε ανθρώπινο δυναµικό 

αλλά και σε υλικοτεχνική υποδοµή, αποτελεί το κυρίως έργο της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοίκησης. Η έγκαιρη και σωστή οργάνωση και η ορθολογική και σωστή κατανοµή του 

προσωπικού αποτέλεσαν τους στόχους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. 

Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της Υπηρεσίας, στην έδρα της Περιφέρειας 

λειτουργούν 14 ∆ιευθύνσεις, 1 αυτοτελές Γραφείο, 2 αυτοτελή Τµήµατα και η Νοµική 

Υπηρεσία,  ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 5 ∆/νσεις και 1 αυτοτελές 

Τµήµα. Η κατανοµή των υπαλλήλων στις παραπάνω ∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία, 

αναλύεται ως εξής:  

 

   A/A ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Υπάλληλοι 

1 Γραφεία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών  10 

2 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  23 

3 ∆/νση Περιβάλλοντος &  Χωρικού Σχεδιασµού  19 

4 ∆/νση Τεχνικών Έργων Ε∆ΡΑΣ  48 

5 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου  46 

6 ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  4 

7 ∆/νση ∆ιοίκησης 22 

8 ∆/νση Οικονοµικού 25 

9 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας  12 

10 ∆/νση Κτηνιατρικής  4 
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11 ∆/νση Αγρ.Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

Π.Ε.Ηρακλείου 

58 

12 ∆/νση ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης & 

Εµπορίου 

2 

13 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3 

14 ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου  23 

15 ∆/νση Τουρισµού - Τµήµα Τουρισµού Π.Ε.Η. 1 

16 ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & Γραφείο 

Κίνησης 

58 

17 ∆/νση ∆ηµ.Υγείας  9 

18 ∆/νση Κοιν. Μεριµνας  11 

 

       

19 

∆/νση ∆ηµ.Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. 

Ηρακλείου 

 

28 

20 Νοµική Υπηρεσία 2 

21 Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ηρακλείου 2 

22 ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 1 

23 Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων 3 

24 ∆/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2 

25 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 1 

  ΣΥΝΟΛΟ 417 

 

    Πραγµατοποιήθηκαν οι εκκρεµείς προσλήψεις συνολικά 47 ανέργων βάσει της 

αριθµ.5/2015 και 2 βάσει της αριθµ.3/2016 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

Προώθησης της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

επιβλέποντες φορείς.  

Μέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκαν 5 διορισµοί σε όλες τις Ενότητες, από τους 

εκκρεµείς διορισµούς προκηρύξεων ΑΣΕΠ του 2007. Επίσης, υλοποιήθηκε 1 επιπλέον 

κατάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Κρήτης, ύστερα από δικαστική απόφαση, 

καθώς και 1 επαναφορά υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του 

Ν.4369/2016.  
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         Στην Περιφέρεια µετατάχθηκαν 3 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και 

κατηγοριών από άλλους φορείς από 01-01-2016, ενώ έγιναν 4 µετατάξεις 

υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας.   

Το έτος 2016 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (417 υπάλληλοι στις 31-

12-2016) συνταξιοδοτήθηκαν 11 υπάλληλοι (ποσοστό 5% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η σηµερινή διάρθρωση (31-12-2016) του 

προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 816 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 747 

είναι µόνιµοι και οι 69 είναι Ι∆ΑΧ και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 213 υπάλληλοι εκ των 

οποίων οι 189 είναι µόνιµοι και οι 24 Ι∆ΑΧ.  

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας µε τα δεδοµένα όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη.  

  

Ηµεροµηνία 

31/12/2011  

Π.Ε.Ηρακλείου & 

Αυτοτελή 

Τµήµατα 

31/12/2014 

Π.Ε.Ηρακλείου & 

Αυτοτελή 

Τµήµατα   

31/12/2015 

Π.Ε.Ηρακλείου & 

Αυτοτελή 

Τµήµατα   

31/12/2016 

Π.Ε.Ηρακλείου 

& Αυτοτελή 

Τµήµατα   

Μόνιµοι 248 185 195 189 

Ι∆ΑΧ 17 19 25 24 

Σύνολο 

υπαλλήλων 

 

265 

 

204 

 

220 

 

213 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης επιµελείται και εκδίδει όλες τις πράξεις που αφορούν στις 

υπηρεσιακές µεταβολές. Ειδικότερα:  

1. Παρακολουθεί και καταρτίζει ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου 

και µονίµου προσωπικού.  

2. Ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των στοιχείων της απογραφής για όλους 

τους µισθοδοτούµενους από την Περιφέρεια υπαλλήλους.  

3. Επικαιροποιεί και αποστέλλει στοιχεία που αφορούν στο απασχολούµενο 

προσωπικό, τα έτη υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, τις θέσεις που κατέχουν, 

τις καλυµµένες οργανικές θέσεις, κ.λπ., στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε 

άλλους φορείς.  
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4. Παρακολουθεί και ενηµερώνει τα προσωπικά µητρώα του προσωπικού των 

υπηρεσιών της έδρας, καθώς της Π.Ε. Ηρακλείου, εκδίδει πιστοποιητικά 

υπηρεσιακών µεταβολών, χορηγεί µισθολογικά κλιµάκια, αναλαµβάνει τη 

διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και τον καθορισµό 

των ηµερών των εκτός έδρας µετακινήσεων των υπαλλήλων. 

5. Εκδίδει τις πράξεις απόλυσης (ύστερα από αίτηση και αυτοδίκαιες) των 

υπαλλήλων των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Ηρακλείου και φροντίζει 

για την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή των ∆ελτίων Ατοµικής και Υπηρεσιακής 

Κατάστασης. 

6. Συντάσσει σε ετήσια βάση καταστάσεις υπαλλήλων κατά κατηγορία, βαθµό, 

κλάδο, ειδικότητα και χρόνο υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 88 του 

Ν.3528/2007 (επετηρίδα προσωπικού).  

7. ∆ιενεργεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για µετατάξεις, αποσπάσεις, 

µετακινήσεις προσωπικού από και προς όλη την Περιφέρεια Κρήτης.  

8. Έχει την εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και 

σπουδαστών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε.∆., στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

9. Αναλαµβάνει τη διαδικασία πρόσληψης α)µε σύµβαση έργου υπαλλήλων 

διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη έκτακτων αναγκών β)µε το πρόγραµµα 

δακοκτονίας και µε το πρόγραµµα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου στην 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για την κάλυψη εποχιακών 

αναγκών.     

10. Αναλαµβάνει τη διαδικασία εκλογής αιρετών µελών του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης.   

11. Ελέγχει τη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισµού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Περιφέρειας.  

12. ∆ιενεργεί τη διαδικασία έκδοσης απόφασης µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του 

Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταµένους των Γενικών 

∆/νσεων , των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της Περιφέρειας.  

13. Αναλαµβάνει τη διαδικασία διορισµού του προσωπικού ειδικών θέσεων στην 

Περιφέρεια Κρήτης.  

14. Προχωρά στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου εκτός δηµοσίου 

τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.69/2016.  
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15. ∆ιενεργεί την κατάταξη των υπαλλήλων της βαθµολογικά και µισθολογικά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4369/2016 καθώς και του Ν.4354/2015 

αντίστοιχα.  

16. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των ∆ηµοτικών, Περιφερειακών,  

Βουλευτικών Εκλογών αλλά και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

17. Φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των 

υπαλλήλων.   

18. Έχει την ευθύνη για την χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της 

Χάγης (apostille) σε έγγραφα Πολιτών που προορίζονται για χρήση στο 

εξωτερικό.  

19. Εκδίδει αποφάσεις δικαιοπραξιών ακινήτων.  

 


