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Χαιρετισµός Περιφερειάρχη  
 

Φίλες και φίλοι, 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Συνήθως, οι απολογισµοί αποτελούν µια τυπική καταγραφή. Ο σηµερινός 
απολογισµός, ενότητα προς ενότητα, αποτελεί χειροπιαστό δείγµα της συλλογικής 
µας δουλειάς. Της ευθύνης που επωµισθήκαµε, των δράσεων που αναλάβαµε τη 
χρονιά που µας πέρασε. 

Είναι ο απολογισµός των πεπραγµένων της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των εργαζοµένων στην 
Περιφέρεια, των εθελοντών, των ανθρώπων που καθηµερινά συνεργάζονται µαζί µας. 
Και είναι πέρα για πέρα αληθινός, µε ορατά αποτελέσµατα στην αναµφίβολα 
δύσκολη καθηµερινότητα που βιώνουµε. 

Όπως θα έλεγε και ο ποιητής, «το καλό πρέπει να το παίρνουµε όπου το βρίσκουµε». 
Αυτή ήταν η βασική µας βούληση, πάνω σε αυτή θα συνεχίσουµε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως διαµορφώνονται οι συνθήκες στη χώρα τα τελευταία χρόνια, µια καινοτόµος 
αντίληψη στη διαχείριση των δηµοσίων πραγµάτων προκύπτει  αναγκαία µέσα από 
την πραγµατική ζωή. Πιστεύουµε για το λόγο αυτό ότι µπορούµε να επεξεργαστούµε 
έναν άλλο τρόπο άσκησης της δηµόσιας ευθύνης. Της περιφερειακής αρχής. Έναν 
τρόπο που έχει το αποτέλεσµα ως βασικό κριτήριο. Και πάνω από όλα προτάσσει 
τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. 

Για εµάς, αλλά και για εµένα προσωπικά, η Περιφέρεια ήταν και είναι όχι µόνο 
µεγάλη πρόκληση, αλλά και µια δοκιµασία. Γνωρίζουµε ότι όλα δεν µπορούν να 
γίνουν. Γνωρίζουµε όµως ότι εκεί που υπάρχει σχέδιο και βούληση πολλά µπορούν 
να γίνουν. Και αυτό που σήµερα φαίνεται ανέφικτο, από εµάς εξαρτάται να γίνει 
αύριο εφικτό. Για αυτό συµµετέχουµε.  Για αυτό διεκδικούµε, για αυτό δεν αφήνουµε 
καµία ευκαιρία να χαθεί. Για αυτό είµαστε και παραµένουµε στρατευµένοι στον 
αγώνα για µια Κρήτη, που γεµάτη προοπτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες θα 
εισέλθει στη νέα δεκαετία µετά το 2020. 

Το 2017 δώσαµε όλες µας τις δυνάµεις για να πετύχουµε πράγµατα, και να 
αντιµετωπίσουµε προβλήµατα παγιωµένα, στα περισσότερα πεδία της 
καθηµερινότητας και της ζωής µας: αναπτυξιακά, οικονοµικά, κοινωνικά, 
ανθρωπιστικά, πολιτικά. ∆εν σταµατήσαµε, όµως, ούτε µέρα. Προσπαθήσαµε να  
ανταποκριθούµε στις µείζονες κοινωνικές ανάγκες, να εκσυγχρονίσουµε τη διοίκηση, 
να βρούµε εναλλακτικούς πόρους χρηµατοδότησης, να βάλουµε την Κρήτη σε τροχιά 
ανάκαµψης από την Κίσσαµο µέχρι τη Σητεία. 

Πατήσαµε στο έργο των προηγούµενων χρόνων και προχωρήσαµε ένα βήµα 
παραπέρα, µέχρι τον τελικό στόχο. Να καταστήσουµε το νησί, σε µητροπολιτικό 
κέντρο της Μεσογείου. Αυτός είναι ο ρόλος που αξίζει στην Κρήτη. 
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Στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιασµού, 
καλύφθηκε χαµένος χρόνος δεκαετιών. Με την ολοκλήρωση του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Σχεδιασµού, µε τις σηµαντικές εξελίξεις στην ενεργειακή διασύνδεση 
της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα, βάλαµε το νησί στην προµετωπίδα του 
ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Στον τοµέα της Έρευνας, της Καινοτοµίας, της Ανταγωνιστικότητας, συνεχίσαµε την 
υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 Crete), αποσπώντας τις 
καλύτερες κριτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρηµατοδοτήσαµε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τοµέα, χτίσαµε γέφυρες ανάµεσα στα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά 
Ιδρύµατα της Κρήτης µε τον κόσµο των επιχειρήσεων. Ενισχύσαµε την εξωστρέφεια 
της οικονοµίας του νησιού. 

Στον Πολιτισµό, τον Αθλητισµό και τον Τουρισµό, τους σηµαντικούς αυτούς 
πυλώνες της Κρήτης αθροίσαµε δυνάµεις. Στηρίξαµε το ντόπιο ανθρώπινο δυναµικό, 
δώσαµε βήµα έκφρασης σε ντόπιους καλλιτέχνες, διοργανώσαµε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις διεθνούς εµβέλειας, αναλάβαµε το σύνολο των εκδηλώσεων για το Έτος 
Καζαντζάκη. Την ίδια χρονιά, διοργανώσαµε και φιλοξενήσαµε σπουδαίες αθλητικές 
διοργανώσεις, γεγονότα που αγκάλιασαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι, εκατοντάδες 
εθελοντές. Στον τοµέα του Τουρισµού, συνεχίσαµε το έργο των προηγούµενων 
χρόνων. Συµπληρώσαµε το ετήσιο καλεντάρι µε τις διεθνείς εκθέσεις, 
πρωτοπορήσαµε και βραβευτήκαµε για µια ακόµα φορά για την τουριστική µας 
προβολή. 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Μέριµνας, δώσαµε όλες 
µας τις δυνάµεις. Όπως θα διαπιστώσετε στις επιµέρους ενότητες η δουλειά που έγινε 
επέφερε µετρήσιµα, ποιοτικά αλλά και ποσοτικά αποτελέσµατα. Στηρίξαµε τους 
συνανθρώπους µας, που έχουν βιώσει µε έντονο τρόπο την οικονοµική κρίση, 
διευρύναµε το πλαίσιο της παρέµβασης στον τοµέα της πρόληψης. Σε µια χώρα που ο 
κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, οι τρεις αυτοί τοµείς, αποτέλεσαν και αποτελούν µια 
αναπόδραστη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης.  

Στον τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, της Εξωστρέφειας, των Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να βρίσκεται στην πρωτοπορία, όχι 
µόνο σε σχέση µε τις υπόλοιπες Ελληνικές Περιφέρειες, αλλά και σε σχέση µε 
πολλές Περιφέρειες της Ένωσης. Το αργυρό πανευρωπαϊκό βραβείο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, αποτελεί µια ακόµα µεγάλη επιβράβευση για όλους µας. Παράλληλα, 
χτίσαµε γέφυρες συνεργασίας της Κρήτης µε άλλες Περιφέρειες, ανοίξαµε διάπλατα 
παράθυρα κοινής δράσης στον τοµέα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Την ίδια στιγµή 
δώσαµε ιδιαίτερο βάρος στον πρωτογενή τοµέα, στην αγροδιατροφή, πιστοποιήσαµε 
δεκάδες τοπικά προϊόντα και επιχειρήσεις, συµµετείχαµε σε διεθνείς εκθέσεις 
τροφίµων, στηρίξαµε τους αγρότες στο µέτρο των δυνατοτήτων µας. 

Στον κρίσιµο τοµέα των υποδοµών τονίσαµε µε αποφασιστικότητα  ότι το έλλειµµα 
βιωσιµότητας της χώρας µας δεν θα αντιµετωπιστεί µε συνταγές του παρελθόντος. 
Αντιθέτως χρειάζονται νέες προσεγγίσεις,  νέες αντιλήψεις και προπαντός νέες ιδέες. 

Ο θεσµός της Περιφέρειας καλείται να λειτουργήσει σαν ένα πολυδύναµο εργαστήρι 
ανάπτυξης.  Η πολιτική του ατροφία, που οφείλεται στην άρνηση της κεντρικής 
διοίκησης  να του εκχωρήσει περαιτέρω αρµοδιότητες, δεν συνιστά εµπόδιο. Στην 
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ουσία, οι Περιφέρειες αποτελούν αντίβαρο στο υπερτροφικό και αναποτελεσµατικό 
κράτος.  

Σε αυτό το περιβάλλον η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΠΕΠ Κρήτης, η προσέγγιση 
νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, µας έδωσε τη δύναµη να υλοποιήσουµε και να 
χρηµατοδοτήσουµε δεκάδες έργα και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του 
νησιού.  Παράλληλα, διεκδικήσαµε την υλοποίηση των µεγάλων αναπτυξιακών 
έργων που έχει ανάγκη το νησί. Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος από την 
Κίσσαµο µέχρι τη Σητεία αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την Κρήτη. Η 
Περιφέρεια Κρήτης έχει καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση για το έργο. Αυτή και 
µόνο αυτή αποτελεί τη βάση του διεκδικητικού µας πλαισίου. 

Φίλες και φίλοι, 

Η παραγωγική, οικονοµική, αναπτυξιακή υστέρηση της Ελλάδας δεν εµπόδισε το 
νησί µας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητές του. ∆εν στάθηκε ικανή να 
περιστείλει το δικό µας όραµα για την Κρήτη: 

Να την καταστήσουµε Περιφέρεια-πρότυπο στην Ευρώπη. 

Μια Περιφέρεια εξωστρεφή.  

Μια Περιφέρεια που στηρίζεται στη συνεργασία, στη συνέργεια, στη συµπόρευση 
όλων των κοινωνικών της δυνάµεων. 

Για αυτό ακριβώς το λόγο  πρέπει να κάνουµε σαφές, πως σήµερα περισσότερο από 
ποτέ η επένδυση στην Περιφέρεια, δεν αποτελεί απλά µια περιφερειακή πολιτική, 
αλλά τη µόνη βιώσιµη εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Η  περιφερειακή ανάπτυξη 
προϋποθέτει  και  περιφερειακή διακυβέρνηση άλλου τύπου.  

Σε αυτή τη διακυβέρνηση θεµέλιος λίθος είναι η αποκέντρωση,  η συµµετοχή και 
διαβούλευση. Άλλωστε, η Περιφέρεια Κρήτης  διαθέτει τη δυνατότητα να αποτελέσει 
τον κεντρικό πυλώνα µιας εµπροσθοβαρούς αναπτυξιακής στρατηγικής. Μιας 
στρατηγικής, που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις,  µε το βλέµµα 
στραµµένο στις προκλήσεις και ευκαιρίες του µέλλοντος.  

Κυρίες και κύριοι, 

Μέσα και από το φετινό απολογισµό επιβεβαιώνεται ότι η πράξη είναι το µοναδικό 
κριτήριο της αλήθειας. 

Και η αλήθεια είναι η δύναµή µας. 

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 6 από 197 

 

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. 

 

 Επιτροπή Περιβάλλοντος  

 

Με την υπ’ αρ. 26/2017 (πρακτικό 07/30-03-2017) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κρήτης συστάθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για την 
περιφερειακή περίοδο από Μάρτιο 2017 έως Αύγουστο 2019 (άρθρο 146 του Ν. 3852/2010), 
στην οποία το Π.Σ. µεταβίβασε την αρµοδιότητα 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.  

Η µεταβίβαση της ανωτέρω αρµοδιότητας στην προτεινόµενη επιτροπή, συµβάλει στην 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της περιφέρειας, µε την προώθηση δηµόσιων 
αλλά και ιδιωτικών έργων λόγω της έγκαιρης εξυπηρέτησης των ενδιαφερόµενων 
επενδυτών. 

Η Επιτροπή αποτελείται από 12 τακτικά και 12 αναπληρωµατικά µέλη, όλοι περιφερειακοί 
σύµβουλοι, ενώ εκπροσωπούνται αναλογικά όλες οι περιφερειακές παρατάξεις. 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).  

Κατά την διάρκεια του 2017 πραγµατοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  

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

i) Μία (1) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 

ii) Εξήντα µία (61) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες, 

iii) Τέσσερις (4) Προγραµµατικές Συµβάσεις (εκτός αυτών που αποφασίστηκαν στην 
επιτροπή προγραµµατισµού και στο Περιφερειακό Συµβούλιο), 
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και εκδόθηκε απόφαση γνωµοδότησης για τις (i) και (ii) και απόφαση έγκρισης σύναψης για 
τις (iii) (σε συνεργασία µε την επιτροπή Προγραµµατισµού και το Περιφερειακό 
Συµβούλιο). 

Πιο αναλυτικά στην Επιτροπή συζητήθηκαν: 

1) Μια (1) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορούσε το 
«Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης», 

2) Εννιά (9) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σηµαντικές υποδοµές όπως την 
ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου µε Κρήτη, οδοποιίες σηµαντικών υποδοµών 
(διαµόρφωση κόµβων του αερολιµένα Χανίων, οδικό τµήµα Σπήλι – Ακούµια του Νότιου 
Οδικού άξονα Κρήτης, παράκαµψη Παχειάς Άµµου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, 
Λιµενικό Έργο Λινοπεραµάτων, ισόπεδο κόµβοι Κατσαµπά, Φράγµα Πλακιώτισσας). 
Γνωµοδοτήσεις υπήρξαν και για άλλα οδικά τµήµατα, επαρχιακής και δηµοτικής κατάταξης 
σε διάφορα σηµεία της Περιφέρειας. 

3) ∆ώδεκα (12) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα σταθµών βάσης κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και τηλεπικοινωνιών. 

4) ∆εκαέξι (16) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα άλλα έργα 
(οικοδοµικός συνεταιρισµός, ελαιουργεία, τυροκοµεία, πτηνοσφαγεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κλπ).  

5) ∆εκαεφτά (17) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές Μονάδες και 
τουριστικά καταλύµατα. 

6) Τέσσερις (4) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά δίκτυα και 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. 

7) Τρείς (3) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

 

Ενέργειες που έγιναν, αρµοδιότητας του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας – 
Περιβάλλοντος. 

 

1. ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 

α) Συνεργασία µε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και τους Φορείς ∆ιαχείρισης 
για τις µελέτες των µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στα Χανιά, στο Αµάρι, στη 
Χερσόνησο και στις Αρχάνες και τη χρηµατοδότηση αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

β) ∆ιαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση του νέου ΧΥΤΥ Ρεθύµνου στο πλαίσιο των 
δεσµεύσεων για την κοινωνική αποδοχή των προγραµµατισµένων εγκαταστάσεων στην 
περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου. Συντονισµός και συνεργασία µε Υπουργείο, ΕΣ∆ΑΚ, ∆ήµο 
Αµαρίου, Αµάρι ΟΤΑ, νοµικών συµβούλων για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και 
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χρηµατοδότησης για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων για την υφιστάµενη και νέα θέση των 
εγκαταστάσεων στο Αµάρι. 

γ) Συναντήσεις και διαβουλεύσεις µε την τοπική κοινωνία και το ∆ήµο Καντάνου Σελίνου 
για την χωροθέτηση του ΣΜΑ Παλαιόχωρας.  

 

2. Αέρια Ρύπανση 

 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί, βάσει του Π.Ο.Υ., το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς υπολογίζεται ότι 92% του παγκόσµιου πληθυσµού 
ζει σε συνθήκες ποιότητας αέρα που δεν πληρούν τα θεσπισµένα όρια ασφαλείας [1]. 
Αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες θνησιµότητας παγκοσµίως, 
ευθυνόµενη για 6,5 εκατοµµύρια θανάτους ετησίως [2] και βάσει του Ο.Ο.Σ.Α. τον κύριο 
περιβαλλοντικό παράγοντα που οδηγεί σε πρώιµο θάνατο [3]. 

α) Νέα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστηµίου Κρήτης και 
Πολυτεχνείου Κρήτης και υλοποίηση αυτής, για την παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης 
στις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Καταµέτρηση ατµοσφαιρικών ρύπων αιθαλοµίχλης και 
αφρικανικής σκόνης και προστασία πληθυσµού µε έγκαιρη ενηµέρωση από την Περιφέρεια 
και προτεινόµενα βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης.    

β) Προετοιµασία Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης αντιµετώπισης Ατµοσφαιρικής ρύπανσης για 
όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Συνεργασία Περιφέρειας µε Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και ∆ΕΗ για την διαχρονική 
παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2008/50/ΕΚ µε δηµιουργία 
δικτύου σταθµών υπερσύγχρονων προδιαγραφών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της 
Περιφέρειας. Συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Κρήτης για την ένταξη της 
χρηµατοδότησης της προµήθειας των σταθµών. 

 

3.  Κλιµατική Αλλαγή 

 

Συνεργασία µε ΕΥ∆ Κρήτης για επιλογή Τεχνικού Συµβούλου για τη σύνταξη των τευχών 
∆ηµοπράτησης για τον ∆ιαγωνισµό της Μελέτης του Περιφερειακού Σχεδιασµού 
Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή στην Κρήτη (ΠΕΣΠΚΑ). Παραλαβή Τευχών 
∆ηµοπράτησης και συνεργασία µε ΥΠΕΝ. Προετοιµασία ∆ιαγωνισµού για το ΠΕΣΠΚΑ. 

 

4. Παρακολούθηση υδάτων 
 

Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό ΕΤΠΑ-21 της 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 
στην Κρήτη»» µε τίτλο «∆ράση 6.b.6: Ειδικά προγράµµατα παρακολούθησης ορθής 
λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων - µονάδων ελαιοτριβείων -
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µονάδων τυροκοµείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων». 
Τίτλος «Ενίσχυση ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια 
Κρήτης» ποιότητας του νερού και των υγρών αποβλήτων. Συνολικός προϋπολογισµός 
251.371€. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας 
ρυπογόνων για τα ύδατα δραστηριοτήτων (σηµειακές πηγές ρύπανσης) όπως Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ), ελαιουργεία, τυροκοµεία και λοιπές ρυπογόνες 
δραστηριότητες, παρακολούθηση που πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Λεκανών Απορροής του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

 

Υποέργο 1: Προµήθεια εξοπλισµού για τον έλεγχο/παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
και των υγρών αποβλήτων. 

Υποέργο 2: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

 

5. Βιοποικιλότητα  
 

� Φεβρουάριος 2017: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που δηµοσιεύτηκε από την Ειδική 
Υπηρεσία του Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στη ∆ράση 
6.d.1 «Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης» του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη» 2014-2020, 
κατόπιν διαβούλευσης µε τους επιστηµονικούς φορείς της Κρήτης που ασχολούνται 
µε την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας, εστάλησαν στην Ειδική 
Υπηρεσία του Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης 11 προτάσεις – προτεραιότητες για την 
προστασία και ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού µας, οι 
οποίες θεωρήθηκαν ως: 

- Υλοποιήσιµες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη» 
2014-2020. 

- Σηµαντικές για την ανάδειξη και προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοτόπων της Κρήτης, την αποκατάσταση υποβαθµισµένων φυσικών 
οικοτόπων, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και Φορέων και 
την ανάπτυξη δράσεων στον Εθνικό ∆ρυµό Σαµαριάς – Λευκών Ορέων, ως 
µοναδική περιοχή του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη που διαθέτει 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 
� 6 Φεβρουαρίου 2017: Συνδιοργάνωση εσπερίδας µε τη WWF Ελλάς µε θέµα 

«Πολίτες και περιβάλλον: Ο ρόλος των πολιτών στην προστασία των νησιωτικών 
υγροτόπων», που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα  Ανδρόγεω του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 
Στην εσπερίδα επισηµάνθηκε η πολλαπλή σηµασία των νησιωτικών υγροτόπων για 
τη λειτουργία του κύκλου του νερού, τη ρύθµιση της ποιότητας των υδάτων, την 
ανάσχεση της διάβρωσης των ακτών, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα, αλλά 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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� Οκτώβριος 2017: Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για τα ετήσια Bραβεία 
NATURA 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κατηγορία «Επικοινωνία», για την 
ολοκληρωµένη ενηµερωτική καµπάνια ανάδειξης και προώθησης των περιοχών 
NATURA 2000 της Κρήτης «Φύση σµιλεµένη από το χρόνο – Ζούµε µαζί της, την 
προστατεύουµε», που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Κρήτης 
«Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura2000 στην Κρήτη» 
(Κωδικός πράξης ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 380448, µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους).  
 
 

� Νοέµβριος 2017: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Ολοκληρωµένο Έργο 
LIFE IP 4 NATURA µε τίτλο «Ολοκληρωµένες δράσεις για την διατήρηση και 
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και 
των οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως 
εταίρος, υπό το συντονισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Πρόκειται για το µεγαλύτερο σε χρηµατοδότηση και διάρκεια έργο LIFE που θα 
υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Τα Ολοκληρωµένα Έργα LIFE (LIFE IP) είναι έργα 
µεγάλης κλίµακας, που έχουν ως στόχο την εφαρµογή συγκεκριµένων σχεδίων και 
στρατηγικών της Ένωσης και την κινητοποίηση  σχετικών πηγών χρηµατοδότησης 
(Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) µε συµπληρωµατικές δράσεις στο έργο. Κάθε 
κράτος - µέλος δικαιούται ένα Ολοκληρωµένο Έργο LIFE για την περίοδο 2014-
2020 σε κάθε έναν από τους τοµείς της φύσης (διαχείρισης των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000), του περιβάλλοντος (ύδατα, απόβλητα ή αέρας) και του 
κλίµατος, εφόσον καταθέσει µια καθόλα πλήρη και τεχνικά άριστη πρόταση. Μέχρι 
σήµερα, έχουν εγκριθεί 15 Ολοκληρωµένα Έργα σε 10 κράτη - µέλη. 
Το LIFE IP 4 NATURA θα διαρκέσει 8 έτη (2018–2025), µε συνολικό 
προϋπολογισµό 17.000.000€, από τα οποία τα 10.200.000€ είναι η χρηµατοδότηση 
από την Ε.Ε, 4.000.000€ η εθνική συµµετοχή µέσω πόρων του Πράσινου Ταµείου 
και 2.800.000€ η ιδία συµµετοχή των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει συντονισµός για την κινητοποίηση πόρων για 
δράσεις σχετικές µε τη βιοποικιλότητα και τη φύση από άλλα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 Περιφερειών 
και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 
� ∆εκέµβριος 2017: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διοργάνωση του Συνεδρίου 

της Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές NATURA 2000 και διαβούλευση µε τους 
επιστηµονικούς φορείς που µελετούν τη βιοποικιλότητα σχετικά µε τη θεµατολογία 
του Συνεδρίου. 

 
6. Κυκλική Οικονοµία  

 

Συµµετοχή στις ενέργειες της Περιφέρειας για την ίδρυση ΕΟΕΣ για την κυκλική Οικονοµία 
στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου µε έδρα την Κρήτη. Συµµετοχή στη σύνταξη 
κειµένων Σύµβασης και Καταστατικού και επικοινωνιακές δράσεις για την αποδοχή και την 
έγκρισή τους από τα συνυπογράφοντα µέλη. Συµµετοχή στο Συνέδριο που διοργανώθηκε 
υπό την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Μάλτας στην Μάλτα για το συγκεκριµένο θέµα.  
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7. RIS3 
 
Συµµετοχή στη διαδικασία για τη διαβούλευση της RIS3Crete για τον Περιβαλλοντικό 
Τοµέα (Περιβάλλον / Ενέργεια)» η οποία απεστάλη στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ 
της Περιφέρειας Κρήτης προκειµένου να συµβάλλει στον σχεδιασµό των προσκλήσεων 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
 

8. Συνέρδια 
 

���� 3ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Συντονισµός της 
Συνεδρίας για τη «Στρατηγική για την Ενέργεια και το Περιβάλλον» µε οµιλητές τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Σωκράτη Φάµελο, στο 3ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης 
της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021. 

 
���� Συµµετοχή στις συσκέψεις µεταξύ ΟΑΚ και Περιφέρειας για το θέµα του ΒΟΑΚ 

συνολικά και των κατά τόπους τµηµάτων του. 
 

���� Συσκέψεις µε εκπροσώπους του ΕΛΚΕΘΕ µε αντικείµενο τα αποτελέσµατα της 
‘’Μελέτης προστασίας Κόλπου Χανίων’’ και το κόστος εφαρµογής της, η λύση της 
χωροθέτησης παράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς και της χωροθέτησης 
καταδυτικών πάρκων στην Κρήτη και η αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
συναντούν οι πρωτοβουλίες αυτές. 

 
���� Εκπροσώπηση της Περιφέρειας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017» που διεξήχθη 

στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας από 7 έως 9 Απριλίου, µε κεντρικό 
αντικείµενο το κυνήγι αλλά και µε προεκτάσεις σε ότι αφορά τη φύση, το βουνό, την 
ορειβασία την περιήγηση και την περιπέτεια, προβάλλοντας τα πολιτισµικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. 

 
���� Συντονισµός και οργάνωση συναντήσεων σχετικά µε το σχεδιαζόµενο από τον ΟΛΗ 

λιµενικό έργο εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στα Λινοπεράµατα ∆. 
Μαλεβίζιου και τις αντιδράσεις των κατοίκων του ∆. Μαλεβιζίου. Με βάση την 
πρόταση που κατατέθηκε από την Περιφέρεια κατά την διαβούλευση του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Κρήτης για την µετεγκατάσταση των οχλουσών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων των 
Λινοπεραµάτων στην περιοχή της Κορακιάς, προγραµµατίστηκαν σειρά δράσεων και 
ενεργειών. 

 
���� ∆ιαβούλευση Πρότασης για Π.∆. Χρήσεων Γης. 

 
 

���� Πρόταση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί τροποποίησης του 
σχεδίου προεδρικού διατάγµατος «Κατηγορίες και Περιεχόµενο Χρήσεων Γης», 
λόγω παράλειψης της δυνατότητας χωροθέτησης εντός τουριστικών περιοχών 
«Συνεργείων αυτοκινήτων και συνήθων οχηµάτων», µετά από σχετικά αιτήµατα των 
φορέων του τουριστικού κλάδου. 
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���� Συµµετοχή στη διαβούλευση για το σχεδιο ΚΥΑ διάθεσης υγρών αποβλήτων του 

ΥΠΕΝ. 
 
���� Συµµετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεσσαλίας µε θέµα την Κλιµατική 

Αλλαγή", στις 9 και 10 Ιουνίου, στην Καρδίτσα υπό την αιγίδα των Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και 
Μεταφορών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την 
επιστηµονική αιγίδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

 
 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα- Έργα Έσπα που Υλοποιήθηκαν από τη ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 

 

� INTERREG MED – BLUEISLANDS, «Seasonal variation of waste as effect of 
tourism/Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού» µε 
ακρωνύµιο «BLUEISLANDS/ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ». 

 

� HORIZON 2020 - SCREEN, (Synergic CirculaR Economy across European 
regions‐Συνέργειες για την Κυκλική Οικονοµία στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες). 

 

� Step, «Κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέµατα»: Το 
Πρόγραµµα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το ∆εκέµβριο 2017. Στόχος του ήταν ενεργή 
ένταξη της νέας γενιάς στις συµµετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για 
περιβαλλοντικά θέµατα στην Ευρώπη, µε σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία 
διαβούλευσης.  

� Horizon 2020, ‘’Think Nature’’ – 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.   

� SHERPA, ‘’SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public 
Administrations” /’’Ανταλλαγή εµπειριών για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων 
από ∆ηµόσιες Αρχές’’ του προγράµµατος Interreg MED. δ) BLUEISLANDS 
Seasonal variation of waste as effect of tourism – (‘’Γαλάζιες Νήσοι’’ Εποχιακή 
διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια των απορριµµάτων ως συνέπεια του 
τουρισµού) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG Mediterranean 2014-2020  

� Horizon 2020, ‘’SCREEN’’ – Synergic Circular Economy across European Regions 
– Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της Κυκλικής 
Οικονοµίας. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το Νοέµβριο 2016. Έγινε συλλογή στοιχείων 
και συµπλήρωση του Screen Mapping Τοοl προκειµένου να καταγραφεί το προφίλ 
της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά µε την κυκλική οικονοµία, να αξιολογηθούν οι 
δυνατότητές της και να εντοπιστούν οι τοπικές αλυσίδες αξίας, καθώς και 
ενδεχόµενες συνέργειες τους µε αντίστοιχες των εταίρων του προγράµµατος.  

� ‘’ΝΑΥΣ’’, INTERREG Ελλάδα – Κύπρος.  



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 13 από 197 

 

� Στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFΕ  Integrated 
Projects Νature (LIFE IP 4 NATURA), υποβλήθηκε πρόταση µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστηµάτων στην 
Ελλάδα» (Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, 
species, habitats and ecosystems in Greece), από σχήµα εταίρων µε επικεφαλής το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και συµµετοχή της Περιφέρειας 
Κρήτης ως συνδικαιούχου. Η πρόταση αυτή έλαβε θετική αξιολόγηση και έγκριση 
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

� LIFE-ADAPT 2 CLIMA, “Προσαρµογή στις Επιδράσεις της Κλιµατικής Αλλαγής 
στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου – Adaptation to Climate Change Impacts 
on the Mediterranean islands’ Agriculture”  

� INTERREG EUROPE-TANIA, “Treating contamination through nanoremediation 
Απορρύπανση µέσω νανοτεχνολογίας” (Μαρία Κανδηλογιαννάκη). Το πρόγραµµα 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2017 και συµµετείχα σε αυτό από τον Απρίλιο 2017. 
Κανδηλογιαννάκη  

� LIFE-MEDEA, “ Mitigating the Health Effects of Desert Dust Storms Using 
Exposure-Reduction Approaches-Αντιµετώπιση των επιπτώσεων των καταιγίδων 
σκόνης ερήµου (ΚΣΕ) στην υγεία χρησιµοποιώντας προσεγγίσεις περιορισµού στην 
έκθεση»Κύπρου και του Ισραήλ. 

 

  

Συµµετοχές σε Ηµερίδες – Συνέδρια  

 

� «Πολίτης και Περιβάλλον», Αίθουσα Ανδρόγεω 6-2-17. 
� «Smart Water», ΤΕΕ Χανίων 22-2-17. 
� Συνέδριο για Υδρογονάνθρακες», Αtlantis 29-3-17. 
� «Ενεργειακή Αναβάθµιση δικτύων δηµοσίου οδοφωτισµού», ΚΑΠΕ, 24-5-17. 
� «PELAGOS» - ΕΛΚΕΘΕ, Divani Palace Adropolis, 25-5-17. 
� «Μελέτη κατασκευή χρηµατοδότηση µελέτη συντήρηση εκµετάλλευση ΒΟΑΚ», 

ΕΒΕ – ΤΕΕ., 30-8-17. 
� «ZERO CO2», ΜΑΙΧ, 7-9-17. 
� «LIFE – NATURA- Περιβαλλοντική Ευθύνη», ΜΦΙΚ, 8-9-17 
� «Ελληνική Βοτανική Εταιρία – 15ο Συνέδριο ΕΒΕ», ΜΑΙΧ, 14-9-17. 
� «Εναρκτήρια Ηµερίδα ε.ε. BLUEISLANDS», Ελληνική Εταιρία Φωτογραφίας, 24-

10-17. 
� «Ν. Αυθαιρέτων», ΤΕΕ- ΤΑΚ, Υπουργός Γ. Σταθάκης, 10-11-17. 
� «Παγκόσµια Ηµέρα Ελιάς», ΜΑΙΧ, 15-11-17. 
� «ε.ε. SHERPA», Ανοικτή Ηµερίδα µε ∆ήµους – Φορείς, 22-1-17. 
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Άξονας 2. Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός  Σχεδιασµός 

 

Τοµέας Ενέργειας 

 

1. Ηλεκτρική ∆ιασύνδεση 

 

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα, όπως 
τεκµηριώνεται και στο νέο Σχέδιο του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 
που αφορά στην περίοδο 2019 – 2028, αποτελεί ένα αναγκαίο έργο όσον αφορά στη 
σκοπιµότητα υλοποίησής. Κατά το 2017 ο Αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, 
πραγµατοποίησε µια σειρά συναντήσεων µε όλους τους εµπλεκόµενους µε το θέµα φορείς 
προκειµένου να ενηµερωθεί και να θέσει τις απόψεις της για το θέµα της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης του νησιού µε την ηπειρωτική χώρα. 

 

� Τον Μάρτιο 2017 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας κ. Σταθάκη, κατά την οποία έγινε µια σύντοµη ενηµέρωση από τον 
Υπουργό για την πορεία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µε την 
ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τις νεότερες εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά έργα 
που ενδεχόµενα αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου 
EASTMED και το καλώδιο µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος από το Ισραήλ µέσω 
Κύπρου και Κρήτης (EuroΑsia Ιnterconnector). 

 

� Τον Μάιο 2017 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον πρόεδρο του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. 
Χατζηαργυρίου και υψηλόβαθµα στελέχη του φορέα σχετικά µε την ενεργειακή 
ασφάλεια και ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού.  

 

� Τον Μάιο 2017 κλιµάκιο του Α∆ΜΗΕ παρουσίασε το έργο της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της Κρήτης όπως προβλέπεται σταδιακά να υλοποιηθεί βάσει του 
σχεδιασµού του Α∆ΜΗΕ, σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Περιφέρεια 
Κρήτης παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. 

 

� Τον ∆εκέµβριο του 2017 επισκέφθηκαν την Κρήτη στελέχη της εταιρείας Euroasia 
Interconnector Ltd, που αποτελεί το φορέα υλοποίησης του υποθαλάσσιου καλωδίου 
και πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη, κατά την οποία έγινε 
αναλυτική παρουσίαση του έργου και της προόδου υλοποίησής του, εκτενής 
ενηµέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και παρουσίαση του Σχεδίου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού. 
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2. Εξοικονόµηση ενέργειας 
 

 Καταγραφή του δικτύου οδικού φωτισµού για σταδιακή αντικατάσταση: Στο 
πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την εξοικονόµηση ενέργειας από τον οδοφωτισµό, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας, έπειτα από την καταγραφή και την 
ψηφιακή αποτύπωση της θέσης των σωµάτων οδικού φωτισµού σε όλο το µήκος του 
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, η Αντιπεριφέρεια διερευνά την αναβάθµιση του δικτύου 
οδοφωτισµού και την ενσωµάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για την εξοικονόµηση 
ενέργειας, τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς της. 
 

 Εκδήλωση για το πρόγραµµα χρηµατοδότησης για ενεργειακή αναβάθµιση των 
ΟΤΑ: Τον Μάιο 2017 η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε ενηµερωτική Εκδήλωση σε συνεργασία 
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθµού για την ενεργειακή αναβάθµιση των δικτύων του δηµόσιου οδοφωτισµού µε 
εξοικονόµηση πόρων έως και 65%. 

 
 

 Ενεργοποίηση ενεργειακών υπευθύνων στα κτίρια της Περιφέρειας: Έπειτα από 
τον ορισµό Ενεργειακών Υπεύθυνων για όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από την 
Περιφέρεια Κρήτης, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ ∆6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 
1122/Β/2008) και στο πλαίσιο δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 
εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα, οι ενεργειακοί υπεύθυνοι υπό τον συντονισµό 
της Αντιπεριφέρειας κατέγραψαν το κτιριακό απόθεµα και ολοκλήρωσαν τη βάση 
δεδοµένων µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες των κτιρίων, προκειµένου να τεθούν 
προτεραιότητες ως προς την ενεργειακή αναβάθµισή τους. 
 

 Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων: Η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας 
την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση 
των εκποµπών του CO2 και επιδιώκει να καταστήσει το δηµόσιο τοµέα πρότυπο πεδίο εφαρµογής 
σύγχρονων πρακτικών που εξοικονοµούν ενέργεια και πόρους. Πέραν της συµµετοχής σε 
ευρωπαϊκά έργα µε αντικείµενο την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος, η 
Αντιπεριφέρεια συντόνισε τη µελέτη για την ενεργειακή αναβάθµιση του κεντρικού µεγάρου της 
Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο και εξασφάλισε χρηµατοδότηση για την υλοποίησή της. 

Η Περιφέρεια Κρήτης βραβεύτηκε για τις όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της στον 
τοµέα της Εξοικονόµησης Ενέργειας σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού-επενδυτικού φόρουµ «Εξοικονόµηση Ενέργειας - Επενδύοντας στο 
Ευρωπαϊκό Όραµα» που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.  

 

3. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 

Με αφορµή την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, που δίνει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου του ενεργειακού 
συµψηφισµού (Net Metering) και του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (Virtual Net 
Metering), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου έχουν τη δυνατότητα 
αυτοπαραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Θέλοντας να µεγιστοποιήσει και να 
επιταχύνει την αξιοποίηση του νέου αυτού νοµοθετήµατος, η Αντιπεριφέρεια συντονίζει δράσεις 
µείωσης του ενεργειακού κόστους στους ∆ήµους και τους ΤΟΕΒ της Κρήτης. Έχοντας θέσει ψηλά 
στους στόχους της την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη µείωση του ενεργειακού 
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κόστους, η Περιφέρεια Κρήτης χρηµατοδοτεί την εκπόνηση όλων των απαραίτητων µελετών για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στους ενδιαφερόµενους ∆ήµους και τους ΤΟΕΒ 
της Κρήτης. Σκοπός είναι η κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών µε τη χρήση των 
υφιστάµενων αδειοδοτικών και χρηµατοδοτικών εργαλείων.   

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα στον Τοµέα της Ενέργειας 

 
� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG EUROPE – Εταίρος στο 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.  

 
� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG EUROPE –Εταίρος στο 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. Στόχος η µεγαλύτερη εστίαση σε εργαλεία 
πολιτικής για την προώθηση της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των 
δηµόσιων αρχών, των πολιτών και των ερευνητικών κέντρων και εταιρειών που 
µπορούν να εισαγάγουν νέες καινοτόµες λύσεις ενεργειακής απόδοσης.  

 
� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG MED – Εταίρος στο Έργο «SHERPA – 

Shared knowledge for Energy renovation in Buildings by Public 
Administrations – Ανταλλαγή εµπειριών 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. 

 
� Μέλος Περιφερειακής Οµάδας Φορέων στο Έργου «ZEROCO2 - Προώθηση των 

Κτιρίων µε µηδενικές εκποµπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά» του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG EUROPE, σε συνεργασία µε το 
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). 
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Ηµερίδες – Συνέδρια – Παρουσιάσεις 

 

 
� 2ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για τη Ν.Α. Μεσόγειο που διοργάνωσε η 

Επαγγελµατική και Επιστηµονική Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών µε τη στήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης και τη συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κρήτης, 
Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2017. 

� Παρουσίαση µε θέµα «Οι εξελίξεις στην Κρήτη στον τοµέα της Ενέργειας  
και το πεδίο δράσης των Ενεργειακών Συνεταιρισµών» στο Συνέδριο «Ίδρυση 
Ενεργειακών Συνεταιρισµών - Το νέο Νοµοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα», 
Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης, Απρίλιος 2017. 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην εναρκτήρια ηµερίδα του Ελληνικού 
Κόµβου για τη Γαλάζια Ενέργεια, Αθήνα, 25 Μαΐου 2017. 

� Χαιρετισµός στην Ηµερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου 
URBANFLUXES, το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα πλαίσιο 
Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ηράκλειο, 14 Ιουλίου 2017. 

� Συµµετοχή στο Εναρκτήριο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Clean Energy for EU Islands», Χανιά, 22 Σεπτεµβρίου 2017. 

� Παρουσίαση µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων και η 
εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων σε ∆ήµους της Κρήτης» στο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ, Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2017. 

� Παρουσίαση µε θέµα «Εξωστρέφεια και ∆ιεθνείς Συνεργασίες: οι πρωτοβουλίες 
της Περιφέρειας Κρήτης» στο 2ο σεµινάριο του Ελληνικού Κόµβου για τη Γαλάζια 
Ενέργεια “Capacity building on Markets & MRE Technology Applications”, Αθήνα 
11 ∆εκεµβρίου 2017 
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Πολιτική Προστασία 

 

Κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας 

 

� Συντονισµός ∆ράσεων των Τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών. 

� Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία µε τους φορείς Πολιτικής Προστασίας Κρήτης 
για τον σχεδιασµό των δράσεων αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών. 

� Εισηγήσεις και κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας περιοχών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντιµετώπιση των 
φυσικών καταστροφών. 

� ∆ιοικητική υποστήριξη και λειτουργία ασύρµατου δικτύου επικοινωνιών φορέων 
πολιτικής προστασίας Κρήτης τεχνολογίας ΤΕΤΡΑ. 

� Συνεχής ενηµέρωση του ιστοχώρου της Περιφέρειας Κρήτης σε θέµατα Προστασίας 
των Πολιτών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – Χώροι καταυλισµού Π.Ε 
Ηρακλείου.  

� Συνέχιση διαδικασίας και διοικητική στήριξη για τις αποζηµιώσεις των πληγέντων 
επιχειρήσεων στην περιοχή του Γιόφυρου.  

� ∆ιαδικασία οριοθέτησης περιοχών Περιφέρειας που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές.  

� Συµµετοχή σε επιτροπές ασφάλειας λιµένων.  

� Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα PACES για θέµατα ετοιµότητας και 
αντιµετώπισης συνεπειών από σεισµούς µε εκπαιδεύσεις σε Αυστρία και Κύπρο και 
παρουσιάσεις σε Ηράκλειο και Κύπρο. 

� Οργάνωση και συντονισµό καταυλισµού σκηνών στο Ηράκλειο σε συνεργασία µε τη 
∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας στο πλαίσιο του προγράµµατος PACES.  

� Συµµετοχή στην άσκηση επί χάρτου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
‘’DECATASTROFIZE ‘’, του Ι.Τ.Ε. 

� Συνεργασία – παροχή στοιχείων και τεχνική υποστήριξη µε το ΕΚΑΒ και την 7η 
ΥΠΕ Κρήτης για την επιλογή συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας.  

� Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας και σύνταξη των Κανονισµών Λειτουργίας τους, 
όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. 

� Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Κρήτης και 
αποστολή του στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.  

� ∆ιαδικασία καθιέρωσης σε 24ωρη λειτουργία της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και 
των Τµηµάτων της. 

� Υποβολή πρότασης ως εταίρος,  µε συντονιστή  το Πανεπιστήµιο Κρήτης – Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο «Ανθεκτικότητα 
Τουρισµού στις Φυσικές Καταστροφές». 
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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.    

 

Επισήµανση: Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ και τα Τµήµατα αυτής στις 
Περιφερειακές Ενότητες, είναι σε ετοιµότητα όλο το 24ωρο όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 
και χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα και το σύστηµα επικοινωνίας ΤΕΤΡΑ για την 
παροχή βοήθειας και το συντονισµό δράσεων πολιτικής προστασίας. Επίσης, 
χρησιµοποιείται η τεχνολογία αποστολής SMS για την έγκαιρη προειδοποίηση σε 
περίπτωση πρόβλεψης έντονων καιρικών φαινοµένων. 

 

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 δύο Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για την προετοιµασία 
αντιµετώπισης πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και κατάρτιση µνηµονίου 
ενεργειών.  

� Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 
Πληµµυρών, χιονοπτώσεων και έντονων καιρικών φαινοµένων και κατάρτιση µνηµονίου 
ενεργειών. 

� Ολοκλήρωση διαδικασίας εκτιµήσεων, συντονισµός επιτροπών, γραµµατειακή 
υποστήριξη, και αποστολής τελικών πινάκων αποζηµιώσεων πληγέντων επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Γιόφυρου. 

� Λειτουργία και συνεχείς δοκιµές του συστήµατος επικοινωνιών ΤΕΤΡΑ. 

� 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. 

� Έκδοση δελτίων τύπου για την προστασία των πολιτών στα επικίνδυνα καιρικά 
φαινόµενα και συνεχής επικοινωνία µε τα ΜΜΕ.  

� 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. 
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� Επανέκδοση φυλλαδίου για την αντιµετώπιση ∆ασικών πυρκαγιών.  

� Επιθεωρήσεις αντιµετώπισης κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (ΣΕΒΕΖΟ).  

� Συµµετοχή και παρουσίαση δράσεων σε ηµερίδα εγκαταστάσεων SEVESO. 

� Συµµετοχή σε ασκήσεις SEVESO. 

� Συνεργασία µε το ∆ήµο Μαλεβυζίου για την ενηµέρωση κοινού για την 
αντιµετώπιση επιπτώσεων από τεχνολογικά ατυχήµατα- SEVESO. 

� Συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης Κρήτης για την διανοµή 
ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού πολιτικής προστασίας στα σχολεία. 

� Συµµετοχή στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PACES µε εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις 
σε Αυστρία και Κύπρο καθώς επίσης σχεδιασµός άσκησης πεδίου δηµιουργίας 
Καταυλισµού µετά από σεισµό. 

� Συνεργασία µε την ∆/νση Περιβάλλοντος για την αντιµετώπιση περιστατικού αέριας 
ρύπανσης στην Βι. Πε Ηρακλείου. 

� Συµµετοχή σε ηµερίδες – ενηµερώσεις σε θέµατα Πολ. Προστασίας που 
πραγµατοποιούνται στην Κρήτη. 
 
 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 

  

� Έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στην 
επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων και βάσεων δεδοµένων και των 
απαιτούµενων Παραρτηµάτων. 

� Σύνταξη ηµερολογίου σε περιπτώσεις συµβάντων αντιµετώπισης κινδύνων 
(πυρκαγιές), χιονοπτώσεων, σεισµών 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 µπαίνουν σε ειδικό φάκελο «Φάκελος καταστροφών». 

� Ενηµέρωση µε αποστολή sms σε περιπτώσεις προληπτικών ενηµερώσεων φορέων 
προκειµένου να είναι σε ετοιµότητα αλλά και ενηµερώσεων αρχών σε περιπτώσεις 
καταστροφών. Κατά το έτος 2017 εκδόθηκαν 43 έκτακτα δελτία επιδείνωσης του 
καιρού από την Ε.Μ.Υ. και όλα όσα αφορούσαν επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη 
διεκπεραιώθηκαν άµεσα από εµάς µε την άψογη συνεργασία και τις οδηγίες της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Αντίστοιχα κατά την 
θερινή περίοδο υπήρξε πάντα άµεση ενηµέρωση των εµπλεκοµένων προσώπων και 
φορέων για ετοιµότητα σε περιπτώσεις που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός 
για το Λασίθι. Τεθήκαµε ως Υπηρεσία σε ετοιµότητα ειδοποιώντας παράλληλα όλες 
τις λοιπές Υπηρεσίες που εµπλέκονται προκειµένου και αυτές να είναι σε 
ετοιµότητα. 

� Αξιοποιήσαµε 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 το οποίο αγοράστηκε κατόπιν 
ενεργειών της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης 
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αποδείχτηκε πρωτοποριακό σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας και 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. 

�   Συγκλήθηκε 2 φορές το ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πάρθηκαν οι 
απαραίτητες αποφάσεις (Πυρκαγιές, Πληµµύρες, Χιονοπτώσεις Παγετός, Σεισµοί).  

 

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ρεθύµνου 

 

� Επικαιροποίησε µνηµόνια ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου σε 
περίπτωση σεισµών, έντονων καιρικών φαινοµένων και πυρκαγιών. 

� Συγκρότησε το ΣΟΠΠ για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόµενα ( πληµµύρες 
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  ). 

� 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. 

� Βοήθησε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη κατάσβεση  πυρκαγιών  
χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων που εκδηλώθηκαν στο νοµό Ρεθύµνου το 
καλοκαίρι του 2017  µε την αποστολή υδροφόρου οχήµατος της ΠΕΡ και υδροφόρες από 
τους γειτονικούς ∆ήµους.    

� Έλαβε µέρος  σε ηµερίδες και ασκήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης στη 
∆/νση Π.Π. που είχαν ως κύριο αντικείµενο θέµατα πολιτικής προστασίας. 

� Προέβη σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ενηµερωτικές 
συναντήσεις και ασκήσεις ετοιµότητας σε σχολεία, εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε 
Ρεθύµνου. 

� Συνεχίζει να λειτουργεί και να αξιοποιεί το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας 
TETRA  το οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ των φορέων λήψης 
αποφάσεων εντός της Περιφέρειας Κρήτης σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος – φυσικού 
φαινοµένου. 

�  Συµµετέχει στην επιτροπή ασφαλείας λιµένα Ρεθύµνου. 
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 Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Χανίων 

 

� Προχώρησε τις διαδικασίες και συνέταξε καταστάσεις στα πλαίσια της αποζηµίωσης 
πληγέντων από πληµµύρες στις 31/12/2014-1/1/2015 στους ∆ήµους Χανίων, Πλατανιά και 
Αποκορώνου. 
� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στις 11-2-2017 για 
τους ∆ήµους Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου. 
� Κίνησε τις διαδικασίες για την οριοθέτηση ως πληµµυρόπληκτες περιοχές των 
∆ήµων Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου από τις πληµµύρες στις 11-2-2017 
� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από τις πληµµύρες και 
ανεµοστρόβιλο στις 26-10-2017. 
� Κίνησε τις διαδικασίες για την οριοθέτηση ως πληµµυρόπληκτες περιοχές των 
∆ήµων Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου από τις πληµµύρες στις 26-10-2017. 
� Συνέστησε συνεργεία και παρέλαβε αιτήσεις από πληγέντες επιχειρήσεις από τις 
πληµµύρες στις 11-2-2017 και 26-10-2017 για να πραγµατοποιηθούν αυτοψίες. 
� Συγκάλεσε δύο τακτικά και ένα έκτακτο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής 
Προστασίας. 
� Πραγµατοποίησε δράσεις για την εκπαίδευση εθελοντικών οµάδων. 
� Συνέταξε µνηµόνιο ενεργειών για την αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από 
δασικές πυρκαγιές. 
� Συνέταξε µνηµόνιο ενεργειών για την αντιµετώπιση πληµµυρών. 
� Συνέταξε µνηµόνιο ενεργειών για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων. 
� Ενηµέρωσε σχέδιο αντιµετώπισης σεισµών. 
� Συµµετείχε σε ασκήσεις ετοιµότητας για πυρκαγιές σε συνεργασία µε άλλες 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 
� Χειρίστηκε θέµατα που έχουν να κάνουν µε δασικές πυρκαγιές, εξαφανίσεις, 
διασώσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις. 
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Άξονας 3. Χωροταξικός-Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

Χωροταξία 

 

Το Νοέµβριο του 2017 και ύστερα από µια χρονοβόρα διαδικασία εγκρίθηκε το 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρήτης (ΦΕΚ 260 / ΑΑΠ /08-11-2017). Το Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης είναι το 
πρώτο και µοναδικό θεσµοθετηµένο από τα δώδεκα που εκπονούνται για όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας. 
 
Της παραπάνω σηµαντικής απόφασης είχε προηγηθεί συνάντηση  µε τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη µε την Γενική Γραµµατέα Χωρικού 
Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαµπατσέα, την ειδική σύµβουλο του 
Υπουργού Ζήφου Μαρία καθώς και τον ειδικό συνεργάτη του Ναπολέοντα Ξιφαρά. Βασικό 
θέµα συζήτησης απετέλεσε η πορεία θεσµοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 
(ΠΠΧΣΑΑΠΚ). Στη συνέχεια της υπό όρους θετικής γνωµοδότησης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κρήτης συζητήθηκαν οι κυριότερες παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο καθώς και 
το χρονοδιάγραµµα που διαµορφώνονταν µέχρι την οριστική θεσµοθέτησή του. 
 
Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος σηµαντικών νοµοθετικών εκκρεµοτήτων σε 
χωροταξικά ζητήµατα όπως το Π.∆ των Χρήσεων Γης (που βρίσκεται σε διαβούλευση) 
καθώς και οι προδιαγραφές των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων που προβλέπονται 
από το Ν. 4447. Στόχος της Περιφέρειας είναι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός 
πρώτου επιπέδου στην Κρήτη, που ενισχύει και οριοθετεί το βασικό αναπτυξιακό πλαίσιο 
του νησιού µας. 

 

Αναλυτική συζήτηση έγινε και σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τους 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς της Κρήτης ενώ τέλος έγινε µια σύντοµη ενηµέρωση από τον 
Υπουργό για την πορεία των έργων διασύνδεσης της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα 
σύµφωνα και µε το δεκαετές πρόγραµµα του Α∆ΜΗΕ, καθώς και τις νεώτερες εξελίξεις 
γύρω από τα ενεργειακά έργα που ενδεχόµενα αφορούν την Περιφέρειά µας όπως, ο αγωγός 
φυσικού αερίου EASTMED, και το καλώδιο µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος από το 
Ισραήλ µέσω Κύπρου (EuroΑsia Ιnterconnector). 

 

Το αναθεωρηµένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης 
περιλαµβάνει σηµαντικές στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού και 
την ενίσχυση των θέσεων εργασίας.  

 

Στους στόχους του περιλαµβάνονται: 

 

� Η ενίσχυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσανατολισµού της Περιφέρειας 
Κρήτης, µε έµφαση στην ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών και 
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νέες, στρατηγικού χαρακτήρα, υποδοµές και εγκαταστάσεις για υποδοχή διεθνών 
αγωγών και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και στην υποστήριξη της 
ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του νησιού. 

� Η προώθηση της χωρικής ολοκλήρωσης της Περιφέρειας Κρήτης, µε έµφαση, στην 
ανάπτυξη ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονοµίας και σύνδεσης της 
αγροτικής παραγωγής µε τον ποιοτικό τουρισµό, στην προώθηση καινοτοµικών 
πρωτοβουλιών στον τοµέα του τουρισµού για τη µετάβαση σε έναν διαφοροποιηµένο 
και πολυθεµατικό τουρισµό, καθώς και στην ενεργειακή αναβάθµιση της Κρήτης και 
τη διασύνδεση της µε το ηπειρωτικό σύστηµα. 

� Η ολοκλήρωση των αναγκαίων χωρικών δράσεων για την προώθηση ενός προτύπου 
χωρικής οργάνωσης, για την οργάνωση του οικιστικού δικτύου, την αλλαγή του 
προτύπου κατανάλωσης του χώρου µε τον περιορισµό της άµετρης κατανάλωσης γης 
σε βάρος γεωργικών και δασικών εκτάσεων, τον εµπλουτισµό των πόλεων της 
Κρήτης µε λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα, καθώς και την ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 

 

GIS 

 

Υλοποίηση αντικειµένου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και 
Πολυτεχνείου Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου «σχεδιασµός, ανάπτυξη, λειτουργία και 
συντήρηση γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (Geographical Information System-
GIS)». Το συγκεκριµένο σύστηµα αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά όλες τις δράσεις, τις 
προσπάθειες και τις ενέργειες που καταβάλλονται από ερευνητικούς φορείς, από µελετητές 
και µηχανικούς για την αποτύπωση της Κρήτης, µέσω σύγχρονων και αναβαθµισµένων 
τεχνολογικών γεωγραφικού περιεχοµένου. 
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Άξονας 4. Ενίσχυση Προσπελασιµότητας 
 

Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 

 

Α : Σχέδιο ∆ράσης της Περιφέρειας Κρήτης, Έτους 2017 

Με ευθύνη του Αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ξυλούρη Νίκου συντονίστηκαν όλες οι 
ενέργειες για τα τεχνικά έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης. 

Παράλληλα, 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 2017, µε πηγές χρηµατοδότησης τους ΚΑΠ, τους Ίδιους Πόρους, τα 
ταµειακά υπόλοιπα από προηγούµενες πηγές χρηµατοδότησης, το Π.∆.Ε (εθνικό και 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος) και τις λοιπές πηγές εκτός ΕΣΠΑ της Ε.Ε.: (HORIZON, 
LIFE, INTERREG κα). 

Για το Σ∆ έτους 2017, έγιναν δύο προεγκρίσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Εκτελεστική 
Επιτροπή. Μετά από σχετικές εισηγήσεις εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 2/2017 και 18/2017 
αποφάσεις του Π.Σ. Το Σ∆ έτους 2017 εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 27/2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 37/2017, 62/2017, 84/2017, 
96/2017, 113/2017 και 124/2017 όµοιες. 

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 ανωτέρω Τµήµα γίνεται η αρχική µετάπτωση όλων των στοιχείων των 
έργων του Σ∆ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) της ΠΚ. 

 

Σ∆ – ΠΚ 

 ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩ
Ν ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕ
Σ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2017 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   (00) 22 05 1.550.725,00 

Π∆Ε/ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΚΕΛΟΣ 

148 113 28.875.252,06 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ-ΛΟΙΠΑ)                                                                                                                       

19 10 21.263.627,19 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) 43 7 2.664.137,28 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 41 20 1.475.660,78 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03) 31 14 2.745.175,99 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04) 80 17 2.449.026,25 

ΣΥΝΟΛΟ 384 186 61.023.604,55 
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Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 

         

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) Κρήτης, ένα σηµαντικό µέσο άσκησης 
αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2017 περιλάµβανε έργα – µελέτες της Περιφέρειας, των  
∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και λοιπών φορέων, συνολικού προϋπολογισµού  
1.039.353.159,34 ευρώ. 

Ειδικότερα: 

Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισµού 515.522.408,29 ευρώ, έχουν 
ενταχθεί έργα και µελέτες από προηγούµενα έτη έως και το 2017. 

         Οι πληρωµές έτους 2017 ανήλθαν σε 47.955.688,12 ευρώ µε παράλληλη εξόφληση 
των υποχρεώσεων - οφειλών.   

Β. Τα έργα συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους (από την Ε.Ε.), προϋπολογισµού 
523.830.751,05 ευρώ, περιλαµβάνουν : 

1) έργα της ΣΑΕΠ 002/1 (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) 

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

3) 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», INTERREG EUROPE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 

4) 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), 

5) έργα των ΣΑΝΑ/8 (πρώην Νοµαρχιακές ενότητες) που ολοκληρώνονται (ΕΣΠΑ 2007-
2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) 

6) έργα της ΣΑΕΠ 002/2  

7) έργα της ΣΑΕΠ 602/6 (BALKAN MED PROGRAMME) 

8) έργα της ΣΑΕΠ 102/6 (διασυνοριακά προγράµµατα «ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ» 2014-
2020) 

 Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οι πληρωµές το έτος 2017, ανήλθαν σε 
26.808.014,82 ευρώ. 

  



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 27 από 197 

 

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

          

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ
Ν ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.039.353.159,34 583.495.315,05 88.960.690,03 394.663.081,61 

 

 

 

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002/8 
211.597.424,60 210.657.715,14 70.060,95 64.546,78 875.162,68 

ΕΠ302/8 
3.497.324,89 3.342.348,75 124.629,46 69.126,46 85.849,68 

ΕΠ302/2 
659.424,12 276.882,65 269.362,00 269.362,00 113.179,47 

ΕΠ002/2 
4.528.189,37 2.372.184,29 2.008.978,22 1.972.333,80 183.671,28 

ΝΑ0168 
28.184.994,42 28.184.869,74 124,68 124,68 0,00 

ΝΑ0318 
17.205.139,47 17.196.992,60 8.146,87 8.146,87 0,00 

ΝΑ0408 
13.568.940,26 13.556.190,13 12.750,03 12.750,03 0,10 

ΝΑ0498 
15.129.850,53 15.129.850,53 0,00 0,00 13.568.940,26 

ΕΠ002/1 
224.560.645,52 17.979.818,69 38.510.949,70 24.411.624,20 182.169.202,63 

ΕΠ102/6 
4.148.155,00 0,00 0,00 0,00 4.148.155,00 

ΕΠ602/6 
750.662,87 0,00 0,00 0,00 750.662,87 

 ΣΥΝΟΛΟ 523.830.751,05 308.696.852,52 41.005.001,91 26.808.014,82 201.894.823,97 
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ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ-
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002 
323.884.391,92 205.122.492,16 25.728.855,57 93.033.044,19 

ΕΠ402 

42.130.133,54 22.759.028,36 5.000.000,00 14.371.105,18 

ΕΠ502 
125.476.433,36 43.417.553,35 15.314.053,36 66.744.826,65 

ΜΠ002 
12.536.689,47 3.499.388,66 1.912.779,19 7.124.521,62 

ΕΠ802 
11.494.760,00 0,00 0,00 11.494.760,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 515.522.408,29 274.798.462,53 47.955.688,12 192.768.257,64 

 

 

 

Τµήµα Τεκµηρίωσης 

 

� Ευθύνη λειτουργίας και γραµµατειακή υποστήριξη του Κοµβικού Σηµείου Επαφής 
(ΚΟΣΕ) της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ν.3882/2010 (Α’ 166). 

� Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, 
οικονοµικών κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 

� Τήρηση στοιχείων που αφορά την τουριστική κίνηση (ποσοτική και ποιοτική) στη 
Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις δεδοµένων της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΤ. ΚΕΠΕ και ΣΕΤΕ. 

� 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 
από το αρχείο του τµήµατος κινήτρων.  

� Συµµετοχή σε Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (Παραδόθηκαν δεκατέσσερα)  

� Ολοκληρώσεις Αναπτυξιακού Νόµου 2601/1998 

� Συµµετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 
4399/2016 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
ΣΗΣ 

Τ.Υ 2016 
ΠΡΟΒΛ. 
ΕΣΟ∆Α 
2017 

ΠΡΟΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜ
Η 

ΣΥΝΕΧΙΖOMEN
A 
ΕΡΓΑ 

ΝΕΑ 
ΕΡΓΑ 
2017 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤ/ΝΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩ
Ν 

ΚΑΠ 
275.490,82 

823.244,56 
1.550.725,00 1.546.725,00 4.000,00 1.550.725,00 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 451.989,62 

ΣΥΝΟΛΟ 275.490,82 1.275.234,18 1.550.725,00 1.546.725,00 4.000,00 1.550.725,00 

 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΩΝ  
( Π/Υ ) 

ΣΥΝΕΧΙΖΟ-
ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
( Π/Υ ) 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2017 
( Π/Υ ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

Π∆Ε - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 102.042.534,88 64.582.296,11 37.460.238,77 28.875.252,06 

Π∆Ε - 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ  
ΣΚΕΛΟΣ 84.985.068,75 51.404.219,24 33.580.849,51 21.263.627,19 

 

Έργα ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ε.Ο.∆. ΚΡΗΤΗΣ 1.400.000,00 0,00 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ ΚΑΤΩ 
ΓΟΥΒΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

420.000,00 173.521,53 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ∆ ΣΗΤΕΙΑ-ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ 1.500.000,00 675.000,00 
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ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 

825.000,00 298.095,06 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο.∆ ΚΡΗΤΗΣ 700.000,00 358.430,93 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

2.500.000,00 1.968.561,52 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙ - 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

1.000.000,00 520.932,98 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 
ΓΟΥΒΙΑΝΟ ΠΟΤΑΜΟ 

185.000,00 123.504,89 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΤΥΛΙΣΣΟΣ – 
ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ 
ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 

8.900.000,00 7.840.814,49 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 

10.000.000,00 5.678.416,03 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΖΑ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

328.551,45 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΙΒΑ-ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ-
ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

122.500,00 58.800,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ο. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 

350.000,00 143.500,00 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΙΑΝΝΟΥ 

500.000,00 194.999,99 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

500.000,00 240.000,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

500.000,00 210.000,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

200.000,00 74.071,61 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

500.000,00 215.000,01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΟ ΒΡΥΣΕΣ-
ΧΑΝΙΑ 

100.000,00 0,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

500.000,00 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

500.000,00 200.000,00 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

347.475,00 206.312,49 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΝΩΝ 
(ΚΟΥΤΕΛΑ)  ∆ΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ   

2.793.330,00 0,00 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ [ΕΡΓΟΥ 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΝΩΝ (ΚΟΥΤΕΛΑ)  
∆ΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ"]   

130.000,00 0,00 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 'ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΙΤΩΝ-ΠΡΙΝΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ' 

115.424,97 30.750,00 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  -ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ 
& ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ-
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

150.000,00 62.361,00 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 32 από 197 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

95.000,00 73.176,91 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ-ΣΕΛΙΑ-
ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ-ΑΚΟΥΜΙΑ-ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ) (Τέως Κωδικός 
2003ΜΠ00230001)», 

3.404.000,00 3.404.000,00 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
Ο∆ΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
(Τέως Κωδικός 2010ΜΠ00230010) 

179.353,23 0,00 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) 
Ο∆ΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

800.000,00 0,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 
Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

73.800,00 38.519,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 

232.500,00 217.982,93 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 

500.000,00 220.000,01 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

2.500.000,00 486.487,07 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ-Υ∆ΡΕΥΣΗ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

150.000,00 0,00 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
Ε.Ο.∆ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 

248.000,00 248.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΑΜΜΟΥ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

247.500,00 0,00 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΝΕΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ΄ 

11.432,04 11.432,04 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Ο.∆ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 

300.000,00 300.000,00 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ-ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.∆. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

73.800,00 64.012,52 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

24.800,00 24.738,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Χ.Θ. 7+150-10+176,50 (∆∆Ε ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ) 

248.675,71 70.062,48 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 

90.000,00 55.460,04 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ  

74.400,00 0,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ Π.Ε.Ο-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 74.400,00 27.528,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ) 

74.400,00 0,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ-ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

30.000,00 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.∆. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ   1.000.000,00 334.207,19 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Ν.Ε.Ο ΚΑΙ Π.Ε.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

800.000,00 0,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΟ∆ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 60.308,14 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ  74.400,00 0,00 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 

350.000,00 0,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ 
“ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ” (Π.Ο.Α.) 

330.000,00 0,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

990.000,00 0,00 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

155.174,22 62.071,92 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΟΑ (ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΣΤΟΥΣ 
Ο∆ΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ: α) ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΙΡΕΣ – 
ΤΥΜΠΑΚΙ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, β) ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΓΟΥΒΕΣ – 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΜΑΛΙΑ (Π.Ε.Ο.) και γ) ΧΑΝΙΑ – 
ΡΕΘΥΜΝΟ (Π.Ε.Ο.) 

9.980.000,00 0,00 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ (ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩ∆. 
00.40.17.023) 

20.000,00 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

74.400,00 0,00 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΥΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ – 
ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

74.400,00 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

24.800,00 0,00 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

198.000,00 0,00 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

300.000,00 0,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΞΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΙΒΑ - ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ - ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

161.768,99 0,00 

ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ -1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λ/Ξ ΣΤΕΡΝΩΝ 354.265,20 

ΤΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  -3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΛΞ ΣΤΕΡΝΩΝ  

60.404,80   

«ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και µε Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 
και 11ου υπόεργου : «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΕ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)» ποσού 350.000,00€.  

350.000,00 350.000,00 

Έργο: Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Κρήτης και Επισκευή-
Συντήρηση-Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Εξοπλισµού και Μέων Περιφέρειας Κρήτης, µε Κ.Α. 
2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502 
Υποέργο: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ζηµιών του Οδικού 
∆ικτύου Κρήτης (µε αυτεπιστασία)  
(Προϋπολογισµού 400.000,00€) 

400.000,00 400.000,00 
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Συνεχιζόµενα έργα Π∆Ε (Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος ΕΣΠΑ 
2014-2020) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΠ "ΚΡΗΤΗ 
2014-2020" 
ΣΑΕΠ 002/1 

11.541.012,39 4.604.025,73 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

  6.700.000,00   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

  4.604.025,73 6.121.449,51 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΕΗ 

  200.000,00   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  73.800,00   

ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΕΠ "ΚΡΗΤΗ 
2014-2020" 
ΣΑΕΠ 002/1 

393.383,02 393.383,02 

ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

  393.383,02 393.383,02 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-
ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, 
Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 

ΕΠ "ΚΡΗΤΗ 
2014-2020" 
ΣΑΕΠ 002/1 

6.622.800,00 3.318.846,28 

ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 

  6.400.000,00 3.296.046,28 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω   200.000,00 0,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

  22.800,00 22.800,00 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-
ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, 
ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 
(ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) 

ΕΠ "ΚΡΗΤΗ 
2014-2020" 
ΣΑΕΠ 002/1 

13.580.000,00 0,00 

ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΑΡΚΑΛΩΧΩΡΙΟΥ 

  12.500.000,00 0,00 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 

  800.000,00 0,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ   250.000,00 0,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

  30.000,00 0,00 
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Άξονας 5.  Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Θέµατα-Ανταγωνιστικότητα- 
Επιχειρηµατικότητα 

 

Η Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων συστήθηκε το Μάρτιο 2017, 
Αντιπεριφερειάρχης ορίστηκε ο Γιώργος Αλεξάκης και θεωρείται συνέχεια και εξέλιξη του 
προηγούµενου θεσµού του Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου για τα Ευρωπαϊκά και 
∆ιεθνή Θέµατα. Ο Απολογισµός αφορά τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα τους 
ακόλουθους άξονες δράσης. 

 

Α.  Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Πολιτικές  

 

Στόχος είναι η ενηµέρωση για τις σχεδιαζόµενες ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν 
Περιφέρειες όπως η Κρήτη (νησιωτικές, παραθαλάσσιες και κυρίως αποµακρυσµένες από το 
κέντρο της Ευρώπης). Μετά την ενηµέρωση ακολουθεί η συµµετοχή στη ∆ιαβούλευση για 
την οριστικοποίηση αυτών των πολιτικών και αργότερα η ανατροφοδότηση από τις 
εµπειρίες υλοποίησης ώστε να διορθώνονται ανάλογα. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζουµε και 

προσανατολίζουµε τις πολιτικές ως προς τις ανάγκες µας, ώστε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
που θα προκύψουν για την πιλοτική εφαρµογή (αυτών των πολιτικών) να είναι κατάλληλα 
για την Περιφέρεια µας. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει σε πολλά ∆ίκτυα 
Συνεργασίας και αναλαµβάνει ηγετικούς ρόλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 
όχι µόνο κάνει γνωστή την Κρήτη στο πλαίσιο της ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ αλλά την καθιστά 
αξιόπιστο συνοµιλητή και εταίρο στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

 Τα κυριότερα ∆ίκτυα που συµµετέχουµε ως Περιφέρεια Κρήτης είναι :  

� Η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) µε συµµετοχή του Περιφερειάρχη Σταύρου 
Αρναουτάκη. 

� Η ∆ιάσκεψη των Παράκτιων και Αποµακρυσµένων Περιοχών (CRPM) µε συµµετοχή 
του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Αλεξάκη, όπου έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος. 

� Η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) µε συµµετοχή 
της Αντιπεριφερειάρχη Θεανώ Βρέτζου, όπου έχει εκλεγεί Πρόεδρος. 

� Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Έρευνας και Καινοτοµίας (ERRIN).  

� To Ευρωπαϊκό́ ∆ίκτυο Τοπικής Ένταξης & Κοινωνικής ∆ράσης (ELISAN). 

� To Ευρωπαϊκό́ ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ENSA). 

� To ∆ίκτυο Όµορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όµορφα Χωριά της 
Κρήτης». 

� To ∆ίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτοµεακό δίκτυο για την συνεργασία και 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών). 

 

Η συµµετοχή µας στη ∆ιάσκεψη των Αποµακρυσµένων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών 
Περιφερειών της Ευρώπης Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe 
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(CRPM) υλοποιείται µέσα από :  

 

� Την Αντιπροεδρία CRPM, επί των Θαλασσίων Θεµάτων 

� Την συµµετοχή στο Πολιτικό Γραφείο 

� Την ενεργητική Συµµετοχή στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 

 

Και αφορά :  

 

� επεξεργασία και κατάθεση απόψεων για ποικίλα θέµατα όπως: Εδαφική Συνοχή, 
∆ιαπεριφερειακές συνεργασίες, Περιβάλλον, Ενέργεια, Μεταφορές, Μεταναστευτικό 
Ζήτηµα, Πολιτική µετά το 2020, Θαλάσσια Θέµατα : Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσιος 
Χωροταξικός Σχεδιασµός, Ενέργεια από Θάλασσα, Θαλάσσιες επενδύσεις,  κτλ 

� εκπροσώπηση της CRPΜ -και προβολής συγχρόνως και της Κρήτης - σε διεθνείς 
διοργανώσεις-Συνέδρια. 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης από την θεσµοθέτηση της (2010) µέχρι σήµερα έµαθε να υποβάλλει, 
υλοποιεί και αξιοποιεί Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, χάρη στις προσπάθειες 
του έµψυχου δυναµικού της πολιτικού και υπηρεσιακού. Μετά την υποβολή πέραν των 100 
προτάσεων και την έγκριση του 1/3 αυτών, (33 συνολικά προγράµµατα) σήµερα υλοποιούµε 
23 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράµµατα, σε όλη την Κρήτη, σε διάφορους τοµείς. 

 

Ο στόχος µας από την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραµµάτων είναι 
να τα καταστήσουµε ΧΡΗΣΙΜΑ και ΧΡΗΣΤΙΚΑ για τους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους 
πολίτες της Κρήτης. Μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα :  

 

� Μαθαίνουµε - διερευνούµε την ευρωπαϊκή agenda και την εφαρµόζουµε – 
υλοποιούµε στην Κρήτη. 

� Κατανοούµε και µεταφέρουµε τις ευρωπαϊκές στρατηγικές στην τοπική κοινωνία 

� Κεφαλαιοποιούµε τα αποτελέσµατα και τις ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο για την 
ανάπτυξη 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης 
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Εφαρµογές Κυκλικής Οικονοµίας στην Κρήτη  

 

Με αφορµή σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα αλλά και επειδή η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
αποτελεί κυρίαρχη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα επόµενα χρόνια, πρόθεση µας είναι να 
ενηµερώσουµε, ευαισθητοποιήσουµε και κινητοποιήσουµε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες 
της Κρήτης.  

Επιλέχθηκαν οι τοµείς των ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ και ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ, όπου οι αντίστοιχοι 
φορείς είναι διατιθέµενοι να συµπράξουν σε πιλοτικές εφαρµογές. 

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete)  

 

Η ∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού, σε συνέχεια της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete) διενέργησε την διαδικασία της 
Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης  (entrepreneurial discovery) για τους 3 από τους 4 τοµείς 
προτεραιότητας της RIS3Crete σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες πλατφόρµες καινοτοµίας 
που έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργήσει. Οι τοµείς προτεραιότητας που έχει θέσει η 
RIS3Crete είναι: ο Αγροδιατροφικός Τοµέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός Τοµέας, ο 
Περιβαλλοντικός Τοµέας και ο Τοµέας της Γνώσης. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η 
στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της έρευνας/καινοτοµίας, µε την κατάθεση-συζήτηση-
επεξεργασία καινοτόµων προτάσεων στους παραπάνω τοµείς, που δύνανται να 
χρηµατοδοτηθούν.  

Με απόφαση Περιφερειάρχη από το Μάρτιο του 2017 ενταταλµένη Περιφερειακή 
Σύµβουλος για θέµατα επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας και εµπορίου ορίστηκε η Έφη 
Κουτεντάκη. 

Κατά το έτος 2017, ολοκληρώθηκε ο Α΄ Κύκλος ∆ιαβούλευσης στους τρείς από τους 
τέσσερις τοµείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφικός Τοµέας, Πολιτιστικός – Τουριστικός 
Τοµέας και Περιβαλλοντικός Τοµέας) ενώ έχει ξεκινήσει η προετοιµασία σε υπηρεσιακό 
επίπεδο για τον Τοµέας της Γνώσης.  

 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία αναφορικά µε την υποβολή 
προτάσεων/ιδεών για το πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων ανά τοµέα. Να σηµειωθεί ότι στον 
Περιβαλλοντικό Τοµέα διενεργήθηκε µία ενδιάµεση συµµετοχική διαβούλευση πριν την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας µε τη τελική διαβούλευσης Α’ Κύκλου.  
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   Κατανοµή Ιδεών ανά Τύπο ∆ράσης 

Τοµέας Προτεραιότητας 
Πλήθος Ιδεών που 

υποβλήθηκαν 
Πλήθος Ιδεών προς 

∆ιαβούλευση 

Σχέδια 
Επίδειξης - 
Πιλοτικές 
∆ράσεις 

Συµπράξεις 
Επιχειρήσεων µε 

Ερευνητικούς 
Φορείς 

Έρευνα και 
Ανάπτυξη από 

ΜΜΕ 

Περιβαλλοντικός Τοµέας  
(1η ∆ιαβούλευση) 

57 57 41 9 7 

Περιβαλλοντικός Τοµέας  
(Τελική ∆ιαβούλευση) 

53 53 21 25 7 

Πολιτιστικός – 
Τουριστικός Τοµέας 

(Τουρισµός Υπαίθρου) 
86 66 12 35 19 

Αγροδιατροφικός 
Τοµέας 

100 81 9 60 12 

Σύνολο ιδεών/προτάσεων 239 200 42 120 38 

 

Περιβαλλοντικός Τοµέας 

 

Μετά την αρ.πρωτ. 213763/01-11-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη για την 
σύσταση της Οµάδας Εργασίας της πλατφόρµας του Περιβαλλοντικού τοµέα, την 
ενεργοποίηση της πλατφόρµας στα τέλη του 2016 καθώς και την ολοκλήρωση της 1ης 
συµµετοχικής άσκησης στις 19.12.2016, ακολούθησε η υλοποίηση της δεύτερης φάσης της 
διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης µε την διενέργεια της 2ης συµµετοχικής άσκησης 
για τον Περιβαλλοντικό τοµέα στις 20.2.2017.  

Στις συµµετοχικές ασκήσεις αυτές και σε όλο το ενδιάµεσο χρόνο καταβλήθηκε 
ιδιαίτερη προσπάθεια για περαιτέρω ενηµέρωση τους, ώστε να καθοδηγηθούν στην υποβολή 
καινοτόµων ιδεών, που έγινε µε τη χρήση τυποποιηµένης ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής 
ιδεών και αυτοαξιολόγησης ιδεών µέσω της ιστοσελίδας της RIS3Crete 
(http://ris3.crete.gov.gr). Η σχετική διαδικασία απέβλεπε  στην τεκµηρίωση µιας θεµατικής 
εξειδίκευσης της πρόσκλησης που θα προσσέγγιζε καλύτερα τις περιφερειακές δυνατότητες.  

Στην τελική ηµερίδα διαβούλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 21.3.2017, 
κατατέθηκαν 53  ιδέες/προτάσεις  και αξιολογήθηκαν  µε βάση ένα διαµορφωµένο  πλαίσιο 
αξιολόγησης από 4 θεµατικούς εµπειρογνώµονες, τα συµπεράσµατα των οποίων λήφθηκαν 
υπόψη στη διαµόρφωση της εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς το Περιφερειακό Συµβούλιο 
Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).Η πρώτη φάση η διαβούλευση επικεντρώθηκε 
στους εξής τοµείς: 

Α. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εξοικονόµηση ενέργειας και µείωσης των 
εκποµπών CO2: 

• Παραγωγή νέων ή βελτιωµένων δοµικών υλικών και συστηµάτων κατασκευής για 
τον κτιριακό τοµέα, τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα υποδοµής. 
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• Ενσωµάτωση βιοκλιµατικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και 
τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια. 

• Βελτίωση της απόδοσης (µείωση κατανάλωσης ενέργειας των συστηµάτων 
θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού, ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυµάτων, 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν γένει µεγάλων υποδοµών). 

• Νέα βελτιωµένα υλικά για συστήµατα ΑΠΕ. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ/εξοικονόµησης ενέργειας, 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των παραγωγικών τοµέων της Κρήτης και γενικότερα 
προσαρµοσµένων στις συνθήκες της Κρήτης. 

Β. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον κύκλο του νερού: 

• Επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης, εισαγωγής και αξιοποίησης νέων 
τεχνολογιών για τη µείωση απωλειών ύδατος, βέλτιστης διαχείρισης υπηρεσιών 
ύδατος και υποδοµών για ορθολογική χρήση και επαναχρησιµοποίηση (non 
conventional water resources). 

• Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων διαχείρισης αστικών ή και βιοµηχανικών 
λυµάτων και πιλοτικές εφαρµογές για διήθηση µε χρήση φίλτρων ή µεµβρανών. 

• Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση συστατικών από λύµατα (φώσφορος - άζωτο - 
λοιπά υποπροϊόντα). 

 

Τόσο στην αρχική, όσο και στη τελική ηµερίδα, κατατέθηκαν προτάσεις και εκτός 
του αρχικά ορισθέντος πλαισίου αλλά στην πλειοψηφία τους εντός των πεδίων που αρχικά 
είχαν διαµορφωθεί στο πλαίσιο της RIS3Crete. Από την διαδικασία αυτή έχει δηµιουργηθεί 
ένα απόθεµα γνώσης, που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάπτυξη βιώσιµων 
επιχειρηµατικά καινοτοµιών και την ανάδειξη επιχειρηµατικών ευκαιριών. Από το σύνολο 
των προτάσεων: 21 (και 4 χωρίς βαθµολόγηση) αφορούσαν σε Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε 
Ερευνητικούς Φορείς, 13 (και 3 χωρίς βαθµολόγηση, 4 µη επιλέξιµες από ιδιώτες, 1 εκτός 
αντικειµένου) προτείνονται από Ερευνητικούς Φορείς ως Σχέδια Επίδειξης και 7 ήταν 
προσανατολισµένες σε Έρευνα σε ΜΜΕ.  

Αποτελέσµατα ∆ιαβούλευσης Α’ Κύκλου – Περιβαλλοντικός Τοµέας 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης προέκυψαν τα προτεινόµενα πεδία 
εξειδίκευσης και ενδεικτικές προτεραιότητες, τα οποίο αποτέλεσαν συµπεράσµατα της 
εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς το ΠΣΕΚ-Κ, το οποίο και γνωµοδότησε θετικά. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγκαταστάσεις για παραγωγή 
και εξοικονόµηση ενέργειας 

Υβριδικά Φωτοβολταϊκά/Μικρές Α/Γ 

Παραγωγή και χρήση νέων 
υλικών 

Τεχνολογία υλικών 
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Ευφυείς τεχνολογίες στην 
ενέργεια 

Συστήµατα ανάλυσης συµπεριφοράς, διαχείρισης, 
προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης ηλεκτρικών δικτύων 
και καταναλωτών 
Τεχνολογίες ηλιακών οχηµάτων 
Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης σε βιοµηχανίες 
εντάσεως ενέργειας – Αξιοποίηση απορριπτόµενης 
θερµότητας 

Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε κτίρια, 
εγκαταστάσεις και υποδοµές 

Τεχνολογία-Προϊόντα 

Μετρητικός Εξοπλισµός 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Χώνευση Βιοτεχνικών και 
Βιοµηχανικών Αποβλήτων 

Χώνευση Βιοτεχνικών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων 

Ανάπτυξη εξοπλισµού 
προστασίας του περιβάλλοντος 

Ανάπτυξη εξοπλισµού προστασίας του περιβάλλοντος 
[µετρήσεις, παρακολούθηση/βελτίωση ποιότητας 
περιβάλλοντος, εφαρµογές αξιοποίησης ΑΠΕ] 

Μηχανικές Μονάδες Βελτίωσης 
ΕΕΛ 

Ολοκληρωµένα συστήµατα ή υποσυστήµατα ΕΕΛ. 

Ευφυείς τεχνολογίες σε 
υδραυλικά δίκτυα 

Ευφυής διαχείριση δικτύων ύδρευσης 
Ευφυής διαχείριση δικτύων άρδευσης  
Σχεδίαση-κατασκευή-εµπορία αισθητήρων για υδραυλικά 
δίκτυα 
Πιστοποίηση - συµµόρφωση διαδικασιών διαχείρισης 
δικτύων ύδρευσης µε διεθνή πρότυπα 

 

 

O ιστοχώρος - ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή της RIS3Crete 

Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων καθώς 
και των δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Κρήτης δηµιουργήθηκε στις αρχές του 2017, διαδικτυακή εφαρµογή η οποία 
λειτουργεί στη διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr.  

Μέσω της συγκεκριµένης ιστοσελίδας: δηµοσιεύονται όλες οι πληροφορίες σχετικά 
µε τις δράσεις των τεσσάρων πλατφορµών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά ερωτήµατα από 
επιχειρηµατίες και φορείς για την ολοκληρωµένη και άµεση υποστήριξή τους, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι ιδέες και προτάσεις από τους ενδιαφερόµενους για συµµετοχή στις 
διαβουλεύσεις, αναλύονται όλα τα δεδοµένα υποβολών και αυτοαξιολογίσεων, 
υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες της Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης, δηµοσιεύονται νέα 
και ανακοινώσεις σχετικά µε τις διαβουλεύσεις και τις εκδηλώσεις, αναρτάται όλο το 
ενηµερωτικό υλικό, χρήσιµα αρχεία & παρουσιάσεις, αναρτώνται οι σχετικές προσκλήσεις  
από την ΕΥ∆ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση και 
δηµοσιοποίηση των δράσεων της RIS3Crete, δηµιουργήθηκαν ανάλογα προφίλ στα 
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κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριµένα: Facebook https://www.facebook.com/ris3crete/ και 
Twitter https://twitter.com/ris3crete . 

 

Πολιτιστικός – Τουριστικός Τοµέας 

Μετά την αρ.πρωτ. 706/30-11-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη για την σύσταση 
της Οµάδας Εργασίας της πλατφόρµας του Πολιτιστικού – Τουριστικού τοµέα, 
ενεργοποιήθηκε η πλατφόρµα  µε την εναρκτήρια  συνεδρίαση της στις 20/12/2016. Στη 
συνέχεια και µε την αρ.πρωτ. 80/15-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε η 
Υποοµάδα Εργασίας στα πλαίσια της Πλατφόρµας του Πολιτιστικού -Τουριστικού Τοµέα, 
µε εξειδίκευση στον «Τουρισµό Υπαίθρου», για την εµβάθυνση και προώθηση της 
διαδικασίας της επιχειρηµατικής ανακάλυψης κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).  

Στη συνέχεια αναλύθηκε και συµφωνήθηκε η µεθοδολογία  υλοποίησης της 
επιχειρηµατικής ανακάλυψης και δηµιουργήθηκε µητρώο εµπλεκοµένων επιχειρήσεων του 
κλάδου. Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής ανακάλυψης  ενηµερώθηκαν επιχειρήσεις και 
ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τουρισµό υπαίθρου µε την οργάνωση οκτώ 
(8) συµµετοχικών συναντήσεων διαβούλευσης σε όλους τους Νοµούς της Κρήτης, στο 
διάστηµα από  στις 21.2.2017 έως 31.3.2017. Στις διαβουλεύσεις αυτές και σε όλο το 
ενδιάµεσο χρόνο καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για περαιτέρω ενηµέρωση τους, ώστε 
να καθοδηγηθούν στην υποβολή καινοτόµων ιδεών που έγινε και µε τη χρήση 
τυποποιηµένης ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής ιδεών και αυτοαξιολόγησης ιδεών. Η 
σχετική διαδικασία απέβλεπε  στην τεκµηρίωση µιας θεµατικής εξειδίκευσης της 
πρόσκλησης που θα προσεγγίζει καλύτερα τις περιφερειακές δυνατότητες.  

Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής ανακάλυψης:  

(α) ενηµερώθηκαν επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο 
τουρισµό  

(β) οργανώθηκαν παρουσιάσεις σε όλους τους νοµούς της Κρήτης και σε συνεργασία µε τις 
Αναπτυξιακές Εταιρίες – ΟΤΑ.  

(γ) οργανώθηκαν δύο προπαρασκευαστικά εργαστήρια διαβούλευσης και µια τελική 
ηµερίδα  

(δ) τυποποιήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ιδεών/προτάσεων 

(ε) τυποποιήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αυτό-αξιολόγησης ιδεών / 
προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους και  

(στ) διαµορφώθηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης τους.  

Κατά την πρώτη φάση η διαβούλευση επικεντρώθηκε στις εξής Ενδεικτικές 
Προτεραιότητες ανά Περιοχή Παρέµβασης της RIS3Crete: 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών τουρισµού υπαίθρου 

� Αξιοποίηση της ΤΠΕ για την ενίσχυση της εστιασµένης προσωπικής 
εξυπηρέτησης πελατών, της βελτίωσης της διαδραστικότητας, της µείωση του 
κόστους των υπηρεσιών. 

� Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στο τοµέα του τουρισµού υπαίθρου και σε 
δραστηριότητες που συνδέονται µε τον πολιτισµό και τη δηµιουργία. 
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� Ανάπτυξη εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε θέµατα πλοήγησης 
και διαδραστικής επικοινωνίας. 

� Ενίσχυση καινοτοµίας για την ανάπτυξη εφαρµογών που αξιοποιούν ανοικτά 
δεδοµένα για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε τους 
τουριστικούς προορισµούς  

• Ανάδειξη του πολιτισµού ως ανταγωνιστικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος 

� Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρµογών προβολής της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς, συστηµάτων πλοήγησης, διαχείρισης δροµολογίων σε τουριστικές 
περιοχές. 

• ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, ισχυροποίηση του brand name 

� Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόµων επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

Για την διευκόλυνση της διαβούλευσης, οι προτάσεις τελικά κατανεµήθηκαν σε 4 
οµάδες µε βασικά κριτήρια τη συνάφεια ως προς το αντικείµενο, τις κοινές µεθόδους 
εφαρµογής και τους κοινούς επιχειρηµατικούς προσανατολισµούς, και ειδικότερα: 2 οµάδες 
για εφαρµογές ΤΠΕ, 1 οµάδα για ανάδειξη, εµπλουτισµό τουρισµού και 1 οµάδα για 
marketing - προώθηση τουριστικού προϊόντος. 

Στην τελική ηµερίδα διαβούλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 4.4.2017, 
κατατέθηκαν αρχικά 86 προτάσεις. Από αυτές 66 παρουσιάστηκαν στην τελική ηµερίδα 
διαβούλευσης και αξιολογήθηκαν µε βάση ένα διαµορφωµένο  πλαίσιο αξιολόγησης από 4 
θεµατικούς εµπειρογνώµονες, τα συµπεράσµατα των οποίων λήφθηκαν υπόψη στη 
διαµόρφωση της παρούσας εισήγησης. Από τις 66 προτάσεις 58 βαθµολογήθηκαν. Από τις 
58 προτάσεις 7 είναι εκτός αντικειµένου γιατί δεν αφορούν στον τουρισµό υπαίθρου. Η 
πλειοψηφία των προτάσεων εστιαζόταν στις Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς 
Φορείς (35) ενώ 19 αφορούσαν στην Έρευνα σε ΜΜΕ και 12 από αυτές στα Σχέδια 
Επίδειξης από Ερευνητικά/Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα. 

Αποτελέσµατα ∆ιαβούλευσης Α’ Κύκλου – Πολιτιστικός - Τουριστικός Τοµέας 
(Τουρισµός Υπαίθρου) 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης προέκυψαν τα προτεινόµενα πεδία 
εξειδίκευσης και ενδεικτικές προτεραιότητες, τα οποίο αποτέλεσαν συµπεράσµατα της 
εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς το ΠΣΕΚ-Κ, το οποίο και γνωµοδότησε θετικά. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Καινοτόµες δράσεις εξατοµίκευσης των 
υπηρεσιών στο τοµέα τουρισµού – 
πολιτισµού, µε αξιοποίηση και ανάδειξη 
των ιδιαίτερων στοιχείων του 
ιστορικού, αλλά και φυσικού 
περιβάλλοντος της Κρήτης 

∆ιαδραστικές web πλατφόρµες ενηµέρωσης επικοινωνίας και 
παροχής κοινών υπηρεσιών 

Κινητές εφαρµογές πλοήγησης για την αξιοποίηση διαδροµών 

Open source big data analysis για την τεκµηρίωση 
τουριστικής εµπειρίας και προτιµήσεων 

Ανάδειξη και προώθηση καινοτόµων 
τουριστικών προϊόντων που 
ενδυναµώνουν τον τουρισµό υπαίθρου 

Πλατφόρµες web καταγραφής ανάδειξης και προβολής 
συστατικών στοιχείων τουριστικών προϊόντων 

Εργαλεία εικονικής πραγµατικότητας για την ανάδειξη 
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

δραστηριοτήτων βιωµατικού τουρισµού   

Καινοτόµες εφαρµογές για ανάδειξη 
στοιχείων του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος ενταγµένου στο ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον µε πρόσβαση σε 
ανοιχτά δεδοµένα ηλεκτρονικού 
πολιτισµού – τουρισµού   

Ανάπτυξη ψηφιακής εικονικής αναπαραγωγής (augmented 
reality) διαδροµών και µεµονωµένων αξιόλογων πολιτιστικών 
πόρων 

Ηλεκτρονική χαρτογράφηση µνηµείων  

∆ηµιουργία touch screen/mobile interface  info kiosks µε 
αναβαθµισµένο περιεχόµενο και διαδραστική επικοινωνία 

Ανάπτυξη περιεχοµένου στο πλαίσιο 
υπηρεσιών µάρκετινγκ και σχεδιασµού 
που επιτρέπουν την ανάδειξη και 
προβολή της τουριστικής εµπειρίας 
µέσα από την τεκµηρίωση της ιστορίας 
και του φυσικού περιβάλλοντος των 
επιµέρους περιοχών 

Ολοκληρωµένα συστήµατα ΤΠΕ προβολής κρατήσεων και 
after sale αξιολόγησης  

Αξιοποίηση µέσων κοινωνικής δικτύωσης για προβολή 

Αξιοποίηση δηµιουργικής βιοµηχανίας για τον εµπλουτισµό, 
ανάδειξη και προβολή της τουριστικής εµπειρίας    

Ενίσχυση – συγκρότηση δικτύων ανά 
ειδική µορφή τουρισµού υπαίθρου   

Νέα εργαλεία ΤΠΕ για την ενίσχυση των δικτυώσεων µε την 
παροχή κοινών υπηρεσιών 

Ενίσχυση των διασυνδέσεων των 
επιχειρήσεων τουρισµού υπαίθρου µε 
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
συµπλέγµατος 

∆ηµιουργία web πλατφόρµας ανάδειξης τοπικών προϊόντων 
και επικοινωνίας µε τουριστικές µονάδες και καταναλωτές 

Web based συστήµατα cross selling υπηρεσιών και προϊόντων 

Πιστοποίηση τουριστικών µονάδων για χρήση τοπικών 
προϊόντων 

 

Αγροδιατροφικός Τοµέας 

Η  οργάνωση της διαβούλευσης στον Αγροδιατροφικό Τοµέα βασίστηκε στο µε αρ. 
πρωτ. έγγραφο 21921/31-1-2017 - απόφαση του Περιφερειάρχη «Συγκρότηση Οµάδας 
Εργασίας της πλατφόρµας του Αγροδιατροφικού Τοµέα για την προώθηση της διαδικασίας 
της επιχειρηµατικής ανακάλυψης στο πλαίσιο εφαρµογής της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete). Στην Οµάδα αυτή συµµετείχαν 
υπηρεσιακοί παράγοντες, επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες και ερευνητές.  

Η Πλατφόρµα Καινοτοµίας ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση της 
διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης µε στόχο την επιχειρηµατική ανακάλυψη και τελικά την 
βέλτιστη επιχειρηµατική αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πλατφόρµας Καινοτοµίας η διαβούλευση του 1ου 
κύκλου επικεντρώθηκε στο ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά, τα κηπευτικά και τα 
αµπελοοινικά προϊόντα και στους εξής τοµείς εξειδίκευσης:  

• Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία  

• Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή  

• Ιχνηλασιµότητα και Ασφάλεια Τροφίµων στον Αγροδιατροφικό τοµέα  

• Κυκλική Οικονοµία  

Οι προαναφερόµενοι 4 τοµείς εξειδίκευσης, εµπίπτουν στην πρώτη Περιοχή 
Παρέµβασης της RIS3Crete «Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης, των αγροτικών 
προϊόντων φυτικής – ζωικής παραγωγής και των τροφίµων στις διεθνείς αγορές» για τα 
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επιλεγµένα προϊόντα. Σηµειώνεται ότι στις αρχικές 20 ενδεικτικές Προτεραιότητες 
Παρέµβασης της RIS3Crete, µετά από σχετική επεξεργασία στο επίπεδο της Πλατφόρµας 
Καινοτοµίας, για την 1η Περιοχή Παρέµβασης, προστίθεται µια επιπλέον «21 Παράγωγη 
προϊόντων από αειφόρα παραγωγικά συστήµατα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας  και 
προσαρµοστικότητας στην κλιµατική αλλαγή». 

Η διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης στον Αγροδιατροφικό Τοµέα, είχε 
διάρκεια 5 µηνών, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 µε την ενεργοποίηση της 
πλατφόρµας καινοτοµίας και αρχική συνάντηση – ηµερίδα µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, 
επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς, και την έναρξη δράσεων ενηµέρωσης των 
εµπλεκοµένων. Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας:  

(α) ενηµερώθηκαν επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
Αγροδιατροφικό Τοµέα,  

(β) οργανώθηκαν προπαρασκευαστικά εργαστήρια διαβούλευσης στις έδρες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης,  

(γ) έγιναν περίπου 20 εστιασµένες συναντήσεις µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς 
φορείς,  

(δ) και µια τελική ηµερίδα µε παρουσίαση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο των τοµέων εξειδίκευσης. 

Παράλληλα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής ανακάλυψης, καταγράφηκαν τοµείς 
ενδιαφέροντος για άλλα προϊόντα όπως το κρέας και το µέλι τα οποία παρουσιάζουν 
σηµαντικό αναπτυξιακό ενδιαφέρον και προοπτικές και για άλλες Προτεραιότητες 
Παρέµβασης που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο των 4 Τοµέων Εξειδίκευσης του 1ου κύκλου 
διαβούλευσης.  

Στη λογική αυτή από την διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης έχει 
κινητοποιηθεί ένα σηµαντικό τµήµα του επιχειρηµατικού δυναµικού που δραστηριοποιείται 
στον Αγροδιατροφικό Τοµέα και έχει δηµιουργηθεί ένα απόθεµα γνώσης που µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση  για ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρηµατικά καινοτοµιών και ανάδειξη 
επιχειρηµατικών ευκαιριών, συµπληρωµατικά και στο πλαίσιο του ΠΑΑ (π.χ. µέτρο 16). Η 
διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης απέδωσε αρχικά 100 προτάσεις. Από τις 
αρχικές 100 προτάσεις 19 εξαιρέθηκαν από την διαδικασία διαβούλευσης γιατί αφορούσαν 
προϊόντα που δεν είχαν περιληφθεί στον 1ο κύκλο. Οι 81  παρουσιάστηκαν στην τελική 
ηµερίδα διαβούλευσης και αξιολογήθηκαν. Από τις 81 προτάσεις 80 βαθµολογήθηκαν και 1 
αποσύρθηκε. Από τις 80 βαθµολογηµένες προτάσεις 5 είναι εκτός αντικειµένου καθώς 4 
εµπίπτουν σε µη επιλεγµένες Προτεραιότητες Παρέµβασης του 1ου κύκλου διαβούλευσης 
και 1 που δεν αφορούσε στην Έξυπνη Εξειδίκευση 

Αποτελέσµατα ∆ιαβούλευσης Α’ Κύκλου – Αγροδιατροφικός Τοµέας 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης προέκυψαν τα προτεινόµενα πεδία 
εξειδίκευσης και ενδεικτικές προτεραιότητες, τα οποίο αποτέλεσαν συµπεράσµατα της 
εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς το ΠΣΕΚ-Κ, το οποίο και γνωµοδότησε θετικά. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Έξυπνη Γεωργία  

Γεωργία ακριβείας στις συνθήκες της χώρας  : 

• Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support 
Systems – DSS), 

• παγκόσµια συστήµατα γεωεντοπισµού (GPS), 

• γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS), 

• αισθητήρες και συστήµατα ελέγχου εφαρµογής εισροών 

• Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 

• Γεωργικοί αυτοµατισµοί και ροµποτική 

Ανάπτυξη έξυπνων θερµοκηπίων και υδροπονίας µε την 
αξιοποίηση Βασικών Τεχνολογιών Εφαρµογής (ΒΤΕ), 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία - 
Κτηνοτροφία  & Προσαρµογή στην 
Κλιµατική Αλλαγή  

∆ιάχυση νέων καλλιεργητικών πρακτικών (άρδευση, λίπανση, 
φυτοπροστασία) που µειώνουν το κόστος παραγωγής 

Ανάπτυξη συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης & 
βιολογικής,  παραγωγής - εκτροφής στις συνθήκες του νησιού. 

∆ιαχείριση ασθενειών της ζωικής και φυτικής παραγωγής 

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων, µείωσης κόστους παραγωγής και 
βελτίωσης της ποιότητας τυροκοµικών προϊόντων της Κρήτης 

 Παραγωγή προϊόντων από αειφόρα παραγωγικά συστήµατα για 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας  και προσαρµοστικότητας  στην 
κλιµατική αλλαγή   

Ιχνηλασιµότητα & Ασφάλεια 
Τροφίµων 

Εφαρµογή προ και µετά συλλεκτικών τεχνικών βελτίωσης 
/διατήρησης ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (κηπευτικών 
και φρούτων) και ανάπτυξη εργαλείων για το χαρακτηρισµό των 
ποιοτικών γνωρισµάτων τους. 

Βελτίωση της ποιότητας, της διατηρησιµότητας, της υγιεινή και 
της ασφάλεια των τροφίµων 

 Ανάπτυξη και χρήση µεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης 
βιολογικών, χηµικών και φυσικών κινδύνων στα τρόφιµα 

 Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών συσκευασίας προϊόντων 
(ενεργή και νοήµων συσκευασία – νέα υλικά-ιχνηλασιµότητα) 

Ανάπτυξη και βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού και ανάπτυξη 
µεθόδων & τεχνολογιών για τον έλεγχο της αυθεντικότητας 
προϊόντων και ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης. 

Κυκλική Οικονοµία εν γένει σε όλη 
την αλυσίδα αξίας του 
αγροδιατροφικού τοµέα.  

«Αξιοποίηση παραπροϊόντων ή άλλων συστατικών των 4 
προϊόντων (ελαιόλαδο, κηπευτικά, γάλα & αµπελοοινικά) για 
παραγωγή είτε βελτιωτικών εδάφους είτε νέων προϊόντων». 
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Τοµέας της Γνώσης 

Έχει ξεκινήσει η προετοιµασία σε υπηρεσιακό επίπεδο και αναµένεται στο προσεχές 
διάστηµα να ξεκινήσει η υλοποίηση της στρατηγικής βάσει των ιδιαιτεροτήτων του 
συγκεκριµένου τοµέα. 

 

Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων RIS3Crete µετά την Επιχειρηµαιτκή 
Ανακάλυψη 

Λαµβάνοντας υπόψη όλη την παραπάνω διαδικασία και µετά από τη θετική 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ερευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-
Κ), στις 27/12/2017 ανακοινώθηκε από την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της Κρήτης» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για τη ∆ράση 
1.b.1 : Έργα επίδειξης – πειραµατικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτοµία 
σε τοµείς της RIS3Crete, Προϋπολογισµού: 1.500.000€ (http://ris3.crete.gov.gr/prosklisi-
etpa-28-drasi-1-b-1-erga-epideixhs/).  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Ερευνητικούς Οργανισµούς που έχουν 
εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηµατοδοτηθούν έργα 
επίδειξης – πειραµατικής ανάπτυξης των Ερευνητικών Οργανισµών που προωθούν την 
έρευνα και καινοτοµία στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Αυτή είναι η πρώτη πρόσκληση στο πλαίσιο της RIS3Crete, που επικεντρώνεται σε 
θεµατικούς τοµείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηµατικής 
ανακάλυψης, ενώ αναµένονται άµεσα οι επόµενες προσκλήσεις από την ΕΥ∆ για 
Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Φορείς καθώς και για  Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις. 

 

Η ∆ιαδικασία Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης (Α’ Κύκλος) 

Κατά τη διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης, στους παραπάνω τρεις τοµείς 
προτεραιότητας, διενεργήθηκαν συµµετοχικές ασκήσεις, στοχευµένες συναντήσεις 
ενηµέρωσης καθώς και ανοικτές εκδηλώσεις ενηµέρωσης του επιχειρηµατικού και 
ερευνητικού/ακαδηµαϊκού κόσµου του νησιού. Συνολικά διενεργήθηκαν περίπου 70 
εκδηλώσεις και συναντήσεις στους τέσσερεις νοµούς της Κρήτης. Συγκεκριµένα ανά τοµέα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια : 20, Τουρισµός Υπαίθρου: 20, Αγροδιατροφικός Τοµέας: 30. 

Μέσω της επιχειρηµατικής ανακάλυψης άρχισε να λειτουργεί ο τετραπλός έλικας σε 
περιφερειακό επίπεδο, µε την υιοθέτηση µιας διαδραστικής διαδικασίας διαβούλευσης και 
σχεδιασµού. Συνοπτικά τα βήµατα που ακολουθήθηκαν βάσει εγκεκριµένης µεθοδολογίας 
υλοποίησης ήταν: 

• Σύσταση της Πλατφόρµας Καινοτοµίας οι οποία ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες για 
την οργάνωση της διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης 

• Καθορισµός πεδίων εξειδίκευσης ανά τοµέα προτεραιότητας 
• Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων µέσω της ιστοσελίδας της 

RIS3Crete 
• ∆ηµιουργία µητρώου επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ανά 

τοµέα και ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις δράσεις 
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• Ενηµέρωση επιχειρηµατιών και ερευνητών µέσω προπαρασκευαστικών 
εργαστηρίων, ηµερίδων ενηµέρωσης, στοχευµένων συναντήσεων  στους 4 νοµούς 
της Κρήτης 

• Αυτό-αξιολόγιση προτάσεων από τους συµµετέχοντες 
• ∆ιενέργεια διαβουλεύσεων µε την αξιολόγηση ιδεών και προτάσεων από ειδικούς 

εµπειρογνώµονες  
• Σύνταξη εισηγήσεων από τη ∆ΙΑΠ προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και 

Καινοτοµίας Κρήτης 
 

Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

� Έγινε καταβολή ποσού επιχορήγησης συνολικού ύψους 2.011.678,89€ σε πενήντα 
ένα (51) επενδυτικούς φορείς και εισηγήσεις για επιπλέον καταβολή συνολικού 
ποσού 2.287.645,25€ σε είκοσι εννέα (29) επενδυτικούς φορείς. 

� Επιστροφή δύο (2) εγγυητικών ποσού 415.387,50€. 

� Εκδόθηκαν δεκαεννέα (19) αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας εκ των οποίων δεκατρείς (13) 
αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.3299/2004, δύο (2) αφορούσαν σε επενδύσεις του 
Ν. 3908/2011  και τέσσερις (4) του Ν.2601/1998. 

� Εκδόθηκαν εννιά (9) αποφάσεις τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων εκ των οποίων 
οι δύο (2) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 
3908/2011 και οι επτά (7) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.  

� Εκδόθηκαν τρεις (3) ανακλήσεις αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων εκ 
των οποίων δύο (2) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό 
Νόµο 3299/2004 και µία (1) στον Ν.2601/1998.  

� Εκδόθηκαν τριάντα µία (31) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων 
Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι είκοσι πέντε (25) αφορούσαν σε νέες 
συγκροτήσεις και οι έξι (6) αφορούσαν σε τροποποιήσεις υφιστάµενων ΠΟΕ. Από 
τις τριάντα µία (31) αποφάσεις συγκρότησης ΠΟΕ οι είκοσι έξι (26) αφορούσαν σε 
επενδύσεις του Ν. 3299/2004 και οι πέντε (5) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 
3908/2011. Επίσης έγιναν δύο (2) αποφάσεις ανάκλησης συγκρότησης ΠΟΕ και µία 
(1) απόφαση επανελέγχου επένδυσης. 

� Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για τριάντα (30) επενδυτικά σχέδια 
εκ των οποίων οι είκοσι πέντε (25) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί 
στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 και οι πέντε (5) αφορούσαν σε επενδύσεις που 
έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011.  

� Πραγµατοποιήθηκαν δύο (2) συνεδριάσεις της ΠΓΕ στις 6-7-2017 και 19-12-2017 µε 
θέµατα τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και ανακλήσεων. 

� Στο πλαίσιο του α’ κύκλου προκήρυξης Ν.4399/2016 για το 2017 υποβλήθηκαν για 
το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηµατικότητας 24 αιτήσεις υπαγωγής , στις Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ 18 αιτήσεις υπαγωγής και στην ενίσχυση Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού 5 αιτήσεις υπαγωγής. Αντίστοιχα, τεκµηριώθηκαν στη Γενική 
Επιχειρηµατικότητα 36 αιτήσεις υπαγωγής, στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 20 
αιτήσεις υπαγωγής και στην ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισµού 6 αιτήσεις 
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υπαγωγής. Επίσης, διενεργήθηκαν στη Γενική Επιχειρηµατικότητα 14 Έλεγχοι 
Πληρότητας και στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 2 Έλεγχοι Πληρότητας. Στο πλαίσιο 
του β’ κύκλου προκήρυξης Ν.4399/2016 για το 2017, υποβλήθηκαν για το καθεστώς 
της Γενικής Επιχειρηµατικότητας 2 αιτήσεις υπαγωγής και βρίσκεται σε εξέλιξη.  

� Συγκροτήθηκαν δύο (2) επιτροπές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 
του Ν. 4399/2016. 

 

 

Ευρωπαϊκά Έργα από τη ∆ΙΑΠ 

 

 

ROAD CSR (INTERREG EUROPE) 

Road CSR– Οδικός Χάρτης για την ενσωµάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηµατικές πρακτικές. Ο στόχος του έργου 
είναι να βοηθήσει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να εφαρµόσουν τις αρχές 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει 
να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιµες, καινοτόµες και να επιτύχουν 
µακροπρόθεσµη κερδοφορία µε κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος. Η 
Περιφέρεια Κρήτης (µέσω της ∆ΙΑΠ-Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής) 
συµµετέχει στο έργο ως εταίρος µε φορείς από άλλες 6 χώρες και µε επικεφαλής εταίρο την 
Αναπτυξιακή Λάρνακας, Κύπρος.  

Το Τµήµα σε συνεργασία µε την οµάδα έργου έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο. ∆ροµολόγησε τη 
διαδικασία διαγωνισµού ώστε να ανατεθεί µέρος του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη και 
συντόνισε/επέβλεψε τη συνεργασία µε τον ανάδοχο, ενώ διενέργησε όλη τη διοικητική 
διαδικασία ώστε να υλοποιηθούν όλα τα παραδοτέα του 2017 εντός χρονοδιαγράµµατος του 
έργου (Κυριότερα παραδοτέα: Μελέτη Υφιστάµενης κατάστασης της ΕΚΕ στην Κρήτη, 
Έκθεση Καλών Πρακτικών ΕΚΕ, Έρευνα µέσω online ερωτηµατολογίων για την ΕΚΕ στις 
ΜΜΕ της Κρήτης, ∆ιοργάνωση 3 Θεµατικών Σεµιναρίων και µιας Συνάντησης 
Συντονιστικής Επιτροπής στο Ηράκλειο, Άρθρα και Newsletter έργου). Επίσης το Τµήµα 
συµµετείχε στην προγραµµατισµένη συνάντηση των εταίρων στην Τσεχία (Ιούνιος 2017), 
στη συνάντηση των εταίρων στο Ηράκλειο (Νοέµβριος 2017) και στο European Week of 
Regions and Cities 2017 στις Βρυξέλλες (Οκτώβριος 2017).  

 

CLEAN (INTERREG EUROPE) 

Η Περιφέρεια Κρήτης (µέσω της ∆ΙΑΠ-Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής 
Πολιτικής)  συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο CLEAN - Τεχνολογίες και ανοιχτή 
καινοτοµία για περιφέρειες χαµηλού άνθρακα» µε επικεφαλής εταίρο το ∆ίκτυο 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εφαρµογή της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ERNACT 
(Ιρλανδία). Στόχος του έργου 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 του κτιριακού αποθέµατος και των δηµόσιων υποδοµών κατά 4%.  

Το Τµήµα σε συνεργασία µε την οµάδα έργου, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο. ∆ιοργάνωσε την 
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1η και  τη 2η συνάντηση στο Ηράκλειο της τοπικής οµάδας φορέων στα πλαίσια του έργου, 
συµµετείχε στη 2η προγραµµατισµένη συνάντηση εταίρων στο Καέν της Γαλλίας 
(Οκτώβριος 2017) µε την συµµετοχή επιχειρηµατιών-µέλη της οµάδας εργασίας, που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, προετοίµασε τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για την 
κάλυψη αναγκών του έργου µε ένα άτοµο ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. 
Πραγµατοποίησε την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε την κατανάλωση 
ενέργειας στα ∆ηµόσια Κτίρια στην Περιφέρεια Κρήτης και έχουν εντοπιστεί οι καινοτόµες 
καλές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές θα αποτελέσουν µέρος της βάσης δεδοµένων στην 
ιστοσελίδα του Interreg. Επίσης από 20-24 Νοεµβρίου 2017 πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του έργου καµπάνια ανάδειξης της Περιφέρειας Κρήτης σε θέµατα ενεργειακής 
αναβάθµισης. 
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Άξονας 6. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 
 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης και της ∆ια Βίου Μάθησης µε απόφαση του Περιφερειάρχη 
ορίστηκαν ως εντατελµένοι σύµβουλοι οι: Καµπουράκης Λάµπρος για την Π.Ε. Ηρακλείου, 
Σηµανδηράκης Παναγιώτης για την Π.Ε. Χανίων και Παρασύρης Ιωάννης για την Π.Ε. 
Ρεθύµνου. 

Σύµφωνα µε τον Νόµο Καλλικράτη η αιρετή Περιφέρεια έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες 
στον τοµέα της Παιδείας όπου εκτός από την µεταφορά µαθητών, περιλαµβάνουν την 
κατάρτιση προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης 
Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, εγκρίνει την αδελφοποίηση σχολείων της 
Περιφέρειας µε αντίστοιχα του εξωτερικού, τη πραγµατοποίηση εκδροµών εκτός χώρας 
καθώς και τη θέσπιση βραβείων ή χορηγιών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 
γραµµάτων και των τεχνών, ενισχύοντας παράλληλα συλλόγους και φορείς που 
δραστηριοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης και για το 2017 ανέλαβε πρωτοβουλίες, 
συνεργάστηκε µε εµπλεκόµενους φορείς, στήριξε µε όλα τα µέσα, δράσεις και εκδηλώσεις 
που προάγουν τη φιλοµάθεια και τη γνώση αλλά προχώρησε και στην στήριξη ∆ήµων για 
την συντήρηση υποδοµών παιδείας, πέραν των δικών της αρµοδιοτήτων, έχοντας πάντοτε 
κατά νου ότι µόνο µε συνοχή και συνεργασία όλων των φορέων, πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, δύνανται να ξεπεραστούν οι µεγάλες προκλήσεις της εποχής 
µας.  

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης µέσα από τις δράσεις που αναλαµβάνει, τις συνεργασίες 
που υλοποιεί, µέσα αλλά και πέραν των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων της στον τοµέα της 
Παιδείας είναι να στηρίξει τις υποδοµές, να ενηµερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να 
εκπαιδεύσει επί συγκεκριµένων θεµάτων που απασχολούν τον κοινωνικό µας βίο 
συµβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής όλων.  

 

� Μεταφορά µαθητών για τα έτη 2017-2020. 

Κατόπιν της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν στους µαθητές 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η υπηρεσία ∆ια Βίου Μάθησης 
Απασχόλησης και Εµπορίου προχώρησε στη κατάρτιση των απαιτούµενων δροµολογίων µε 
λεωφορεία και επιβατικά ∆Χ (ταξί) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µεταφοράς 11.788 
µαθητών. 

Έτσι, διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα προσφορά από άποψη τιµής µε συνολικό προϋπολογισµό για τα έτη 
2017-2020 (έως 31/08/2020), 26.193.109 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Επιπλέον, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη µεταφορά 800 µαθητών µε ειδικά µαθητικά 
δελτία µε προϋπολογισµό 885.074,39 ευρώ για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Για το σχολικό έτος 2016-2017, για τη µεταφορά 135 µαθητών (κυρίως νυχτερινών 
σχολείων) όπου λόγω ειδικών συνθηκών ήταν αδύνατη η µεταφορά µε δηµόσια συγκοινωνία 
και προσέρχονταν µε ιδιόκτητα οχήµατα, συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και πληρώθηκε το ποσό των 140.000 ευρώ. 
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Τέλος, από την εν λόγω υπηρεσία, πέραν της καθηµερινής φροντίδας και επίβλεψης της 
διαδικασίας µεταφοράς των µαθητών επιλύοντας τα όποια προβλήµατα ανακύπτουν, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σχετικής νοµοθεσίας, εκδόθηκε άδεια για την Σχολή 
Ανώτερης ∆ραµατικής Τέχνης «Νότος» καθώς επίσης εγκρίθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 
αρκετές αδελφοποιήσεις σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχολεία του εξωτερικού. 

 

Συνέδρια – Ηµερίδες - Συµµετοχές 

� 13o Ελληνικό Αστρονοµικό Συνέδριο (Ιούλιος, Ηράκλειο)  

Η Ελληνική Αστρονοµική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.), η οποία αποτελεί τον επίσηµο φορέα 
οργάνωσης των Ελλήνων που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την έρευνα και διδασκαλία σε 
θέµατα αστρονοµίας και αστροφυσικής, πραγµατοποίησε το 13ο Ελληνικό Αστρονοµικό 
Συνέδριο. Το συνέδριο αυτό, στο οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα 
σε θέµατα αστρονοµίας, γίνεται σε διαφορετική κάθε φορά περιοχή της χώρας. Η επίσηµη 
γλώσσα των συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι η αγγλική και συνήθως πάνω από 100 
επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συµµετέχουν σε αυτά. 

� 3ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα: «Ανθρωπιστικές Επιστήµες, 
Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία» (Μάιος, Ηράκλειο) 

Έχοντας δύο επιτυχηµένα συνέδρια στο ενεργητικό του το ΙΑΚΕ, αυτή τη φορά µε κεντρικό 
οµιλητή στην επίσηµη έναρξη 3ου Συνεδρίου τον ∆ρ. Ιωσήφ Σηφάκη, έναν εκ των 
κορυφαίων επιστηµόνων στον τοµέα της Πληροφορικής σε παγκόσµιο επίπεδο, θέλησε να 
συµβάλει στον επιστηµονικό διάλογο γύρω από τα ζητήµατα της πολιτικής και πολιτειακής 
παιδείας στη χώρας µας και να αναδείξει τον τοµέα αυτό ως παράγοντα που συµβάλει στην 
κοινωνική και οικονοµική της ανάπτυξη. Η όλη διοργάνωση είχε στόχο να αποτελέσει 
µείζονα αφορµή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις τόσο στα επιµέρους ζητήµατα του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής προγραµµάτων πολιτειακής παιδείας όσο και της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ της γενικότερης πολιτικής παιδείας και της πολιτικής κουλτούρας, 
της στάσης και τοποθέτησης των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς θεσµούς και 
διαδικασίες, τα πολιτικά αντικείµενα και τις πολιτικές νόρµες και αξίες. 

Επίσης στις Ολοµέλειες που πραγµατοποιήθηκαν µίλησαν καθηγητές και πρυτάνεις από τα 
πανεπιστήµια του Wuppertal, UCL Institute of Education, University of Sussex, University 
of Bielefeld, Πανεπιστηµίου του Σάλζµπουρκ, Πάντειου Πανεπιστηµίου, Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Πανεπιστηµίου της Κύπρου καθώς και από πολλά 
ακόµη εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιείχε ακόµα, πολύ ενδιαφέρουσες προφορικές και 
αναρτηµένες εισηγήσεις που επικεντρώνονται σε θέµατα Αναλυτικών Προγραµµάτων και 
σχολικών εγχειριδίων, ∆ια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολικής ηγεσίας και 
συµβουλευτικής στην εκπαίδευση, αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης, 
συνεργασίας σχολείου και τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής 
πολιτικής, καινοτόµων προγραµµάτων και έξυπνων πόλεων κ.α. Στις παράλληλες συνεδρίες 
αλλά και στα βιωµατικά εργαστήρια και τα συµπόσια που πραγµατοποιήθηκαν έλαβαν 
µέρος Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι, καθώς και περισσότεροι από 370 ερευνητές, 
επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές από πανεπιστήµια της 
Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

� 1Ο  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ» (Μάρτιος-Απρίλιος , Ηράκλειο) 

Ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης διοργάνωσε Συνέδριο µε τίτλο «Φυσικής ∆ρώµενα».  Στο  
Συνέδριο συµµετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων από ολόκληρη την Κρήτη, µε 
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στόχο την αλληλεπίδραση Φυσικών από όλους τους χώρους δραστηριότητας, από την τάξη 
µέχρι και το ερευνητικό εργαστήριο. 

Ενδεικτικές κατηγορίες  εργασιών που παρουσιάστηκαν , µεταξύ άλλων ήταν : 

• Κεντρικές οµιλίες – προφορικές εισηγήσεις. 

• Αναρτηµένες ανακοινώσεις. 

• Παρουσιάσεις σχεδίων εργασίας (projects) και γενικά καινοτόµων διδακτικών 
σεναρίων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του σχολείου. 

• Ερευνητικές εργασίες – δραστηριότητες ερευνητών ή οµάδων ερευνητών. 

• Θεατρικά και µουσικά έργα. 

� Επιστηµονική συνάντηση µε θέµα «Το νερό, φύση, επιστήµη, ιστορία, 
πολιτισµός-ΖΑΡΟΣ ΚΡΗΤΗ» , (Μάιος, Ζαρός) 

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης πραγµατοποιήθηκε επιστηµονική συνάντηση µε 
θέµα «Το νερό, φύση, επιστήµη, ιστορία, πολιτισµός-ΖΑΡΟΣ ΚΡΗΤΗ» το διήµερο 27-28 
Μαΐου στο Πνευµατικό Κέντρο Ζαρού, όπου διοργανωτές ήταν το τµήµα Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Γυµνάσιο Ζαρού, και το «Παγκόσµιο 
Γεωπάρκο ΟΥΝΕΣΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ». 

Σκοπός της επιστηµονικής συνάντησης ήταν να αποκτηθεί µια πληρέστερη εικόνα για τη 
σηµασία του νερού στη τέχνη, τη θρησκεία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη ψυχανάλυση και 
την εθνολογία υπερτονίζοντας την αξία της ορθολογικής διαχείρισής του στον ανθρώπινο 
πολιτισµό. 

� ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ H KΡΗΤΗ  ΣΤΟΝ  21Ο  ΑΙΩΝΑ Προβλήµατα, 
Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κοινωνία, Οικονοµία, Πολιτική και Υγεία 
(∆εκέµβριος , Ρέθυµνο) 

Με αφορµή τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΣΚΕ) (1987-2017), η Σχολή διοργάνωσε Συνέδριο µε θέµα «Η 
KΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: Προβλήµατα, Προκλήσεις και προοπτικές στην Κοινωνία, 
Οικονοµία, Πολιτική και Υγεία». Το Συνέδριο επεδίωξε να αναδείξει τα προβλήµατα αλλά 
και τις αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της κοινωνίας, της οικονοµίας, της 
πολιτικής και υγείας της Κρήτης σήµερα, σε µια περίοδο κρίσης και ραγδαίων αλλαγών. Το 
Συνέδριο διεξήχθη το ∆εκέµβριο του 2017 (1-2/12/17) στο Ρέθυµνο. 

� 11η Επιστηµονική ∆ιηµερίδα ΙΤΕ (Οκτώβριος , Ηράκλειο)  

Με την Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Περιφέρειας 
Κρήτης το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργάνωσε  φέτος 
την 11η Επιστηµονική ∆ιηµερίδα ΙΤΕ, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 
2017. Η ∆ιηµερίδα, η οποία λαµβάνει χώρα περιοδικά, έχει ως κύριο στόχο την ενηµέρωση 
της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας του ΙΤΕ και του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τις 
τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων, µε έµφαση σε διεπιστηµονικές 
συνέργειες. 

� “ΒΡΑ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ” ΣΤΟ ΙΤΕ: “Γνώρισε τη Μαγεία της έρευνας” 
(Σεπτέµβριος, Ηράκλειο) 

Με σύνθηµα «Γνώρισε τη Μαγεία της Έρευνας» πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 29 
Σεπτεµβρίου στις Βούτες η καθιερωµένη «ΒΡΑ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ». Σε έναν θεσµό που 
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κρατά δώδεκα χρόνια, συνολικά, 1.500.000 επισκέπτες σε 300 ευρωπαϊκές πόλεις 
συµµετέχουν την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέµβρη στη Βραδιά Ερευνητή. 

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στον συναρπαστικό κόσµο της έρευνας και της 
τεχνολογίας µέσα από τη διάδραση, το θέαµα, τη διασκέδαση, την τέχνη, το παιχνίδι και τον 
διάλογο. Οι επισκέπτες µεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να δουν εικόνες ουράνιων 
αντικειµένων που έχουν φωτογραφηθεί από τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα. 
Από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ προβλήθηκε βίντεο µε την εξέλιξη και 
τα επιτεύγµατα της Μικρο-Νανο Ηλεκτρονικής στο ΙΤΕ από τη γένεση της (1986) µέχρι 
σήµερα καθώς και προοπτικές για το µέλλον. 

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας παρουσίασαν 
πειράµατα σχετικά µε το πώς, χρησιµοποιώντας ζωντανούς οργανισµούς, µπορούµε να 
κατανοήσουµε τη λειτουργία των κυττάρων και των οργανισµών. Επίσης, αναλύθηκε πώς η 
βιολογική έρευνα µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και στην 
ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών στη γεωργία και επιπλέον δόθηκε η ευκαιρία σε 
παρευρισκόµενους να πραγµατοποιήσουν δικά τους πειράµατα. 

Ο κόσµος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το σύστηµα τρισδιάστατης καταγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου ImmACS, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, την 
∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Ανάλυσης ∆οµηµένων ∆ιαλόγων APOPSIS, το σύστηµα 
BiasMeter που µετρά τη µεροληψία σε online πληροφορία, το πρόσωπο του στρες, το 
Εικονικό ∆οκιµαστήριο Ένδυσης, το Be There Now!, µία «Φωτογραφική µηχανή», ένα 
διαδραστικό σύστηµα που επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να βλέπουν ζωντανά την εικόνα 
τους να ενσωµατώνεται σε ασπρόµαυρα ψηφιακά τοπία από το Ηράκλειο του παρελθόντος 
(1900-1930) και πολλά άλλα ενδιαφέροντα επιτεύγµατα των ερευνητών. 

Επίσης, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Υπολογιστικών 
Μαθηµατικών στην εκτίµηση του κινδύνου ρύπανσης παράκτιων περιοχών από 
πετρελαιοκηλίδες και πλαστικά απορρίµµατα µε χρήση µαθηµατικών µοντέλων.  

� Συνδιοργάνωση µε το ∆ίκτυο «Teachers 4 Europe» ∆ιηµέρου Εκδηλώσεων µε 
θέµα:  Μέρες έκφρασης και δηµιουργίας: Η ανθρώπινη ζωή ως θεµελιώδης ευρωπαϊκή 
αξία» (27- 28 Απριλίου 2017). 

 Η συνδιοργάνωση είχε ως στόχο την ανάδειξη των ευρωπαϊκών αξιών και να συµβάλλει 
στην καλύτερη ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών 
θεµάτων. Να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρµόζοντας στην 
εκπαίδευση καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας, που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των 
εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

� 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.    

� Υποστήριξη ∆/ντών σχολείων σε συνεργασία µε τα κατά τόπους Γραφεία 
Σχολικών Συµβούλων. 
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Ξεκίνησε και πραγµατοποιείται κύκλος σεµιναρίων-εργαστηρίων τον οποίο συντονίζει ο 
περιφερειακός σύµβουλος ∆ρ. Κ. Κώτσογλου µε τίτλο: «Επικοινωνώ- Αξιοποιώ-Ηγούµαι», 
µε οµάδα-στόχο τους ∆/ντές ∆ηµοτικών Σχολείων. Οι βιωµατικές συναντήσεις  στοχεύουν 
στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων σε κρίσιµα θέµατα του 
διευθυντικού ρόλου, όπως: ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Οµάδας, Συλλογικότητα, Team 
Building Management, Επικοινωνία, Γλώσσα Σώµατος, Προκαταλήψεις, Θετικότητα, 
Χειρισµός Αντιρρήσεων, Λήψη Αποφάσεων, Κατανοµή Εργασίας, Ανάθεση Αρµοδιοτήτων. 
Ο εµψυχωτής  καταθέτοντας την ξεχωριστή τεχνογνωσία και εµπειρία του στον τοµέα του, 
κατόρθωσε στο µέγιστο βαθµό να ανταποκριθεί στις αυξηµένες επιµορφωτικές ανάγκες των 
στελεχών εκπαίδευσης, προσφέροντας θεωρητική κατάρτιση υψηλού επιπέδου, άµεσα 
αξιοποιήσιµη στη σχολική πράξη. 

� Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Συνέδριο για τη «Θέση του Νίκου 
Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» . 

Οι εργασίες του πραγµατοποιήθηκαν στο Ηράκλειο από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2017 στο 
Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου επιδιώχθηκε η 
ανάδειξη διαφόρων εκδοχών πρόσληψης του συγγραφέα στη 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. 

� Οργάνωση και συντονισµός, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
εκπαιδευτικού προγράµµατος για το ρυθµό και τα κρουστά. 

 ∆ιευρύνοντας την ανάπτυξη και την προαγωγή της ρυθµικής ικανότητας και της µουσικής 
αντίληψης των συµµετεχόντων το πρόγραµµα απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Γενικής και 
Ειδικής Αγωγής όλων των ειδικοτήτων, φοιτητές, επαγγελµατίες υγείας και όλους όσους 
επιθυµούσαν να αναπτύξουν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες µέσα 
από την διερεύνηση της σχέσης τους µε τον ρυθµό, τη µουσική και τα κρουστά. Απώτερος 
παιδαγωγικός στόχος του προγράµµατος ήταν η ολιστική, βιωµατική, έκφραση του ρυθµού 
να εµπλουτίσει την παρουσίαση των µαθησιακών αντικειµένων όλων των βαθµίδων 
εκπαίδευσης, την επικοινωνία και τη δηµιουργικότητα στην παιδαγωγική πρακτική, την 
ποιότητα των σχέσεων µαθητή – δασκάλου – γονιού. 

 

∆ράσεις Απασχόλησης 

 

� ∆ιοργάνωση 2ης ∆ιηµερίδας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο Ηράκλειο 
(05-06/05/2017) και 3ης ∆ιηµερίδας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στα Χανιά. 

Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνθηκαν στους γονείς, εκπαιδευτικούς, συµβούλους 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και κυρίως στους µαθητές/τριες των περιφερειακών 
ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου αντίστοιχα και είχαν στόχο την έγκυρη ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων σε θέµατα επαγγελµατικών διεξόδων και ανάδειξης εναλλακτικών 
επαγγελµατικών επιλογών. Συµµετείχαν το σύνολο των επαγγελµατικών, εκπαιδευτικών, 
επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων σε συνεργασία µε τα ΚΕΣΥΠ, τις Οµοσπονδίες 
Γονέων και τους οικείους ∆ήµους. 

� Υλοποίηση δράσης του προγράµµατος «Tipping Point».  

Το πρόγραµµα αυτό, µεταξύ άλλων, έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές των λυκείων της 
Περιφέρειας µας να έρθουν σε επαφή µε διακεκριµένες προσωπικότητες των επιστηµών των 
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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 και προσφέρεται µέχρι 
σήµερα στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία σε όλο τον κόσµο, σαν επιπλέον παροχή, έχοντας 
αποσπάσει πλήθος βραβείων και διακρίσεων.  

 

Λοιπές δράσεις 

 

� 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου.  

H Επιστηµονική Εταιρεία “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, το 
Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Κρήτης, µαζί µε το Τµήµα Μηχανικών Μουσικής 
Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργάνωσαν  
το  4ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. Παράλληλα, στηρίχτηκε στη συνεργασία της 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και του 
Παιδαγωγικου Τµήµατος Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το 4ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου  
πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο της Κρήτης από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 
2017 και απευθυνόταν  σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας και της Κύπρου.  Στόχοι του 4ου Φεστιβάλ είναι να επικοινωνήσουν οι µαθητές 
των διαφορετικών ραδιοφωνικών οµάδων τις εµπειρίες τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, να 
συνεργαστούν, να ψυχαγωγηθούν και να εκφραστούν δηµιουργικά µέσα από ραδιοφωνικές 
δράσεις. 

� 23ο Φεστιβάλ Παιδικής Θεατρικής Έκφρασης (Μάιος , Ηράκλειο)  

Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 
πραγµατοποιήθηκε το «23ο Παιδικό Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης» που οργάνωσε ο 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νοµού Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» από 24 έως 31 Μαΐου 
2017 µε ελεύθερη είσοδο στο Θεατρικό Σταθµό Ηρακλείου ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 
συµµετάσχουν σε διαδικασίες και πρακτικές που προάγουν την έκφραση και τη διάδραση. 

� «Α΄ Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισµού και Πολιτισµού Κρήτης» 
(Οκτώβριος,  Ηράκλειο)  

Η Α΄ Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισµού και Πολιτισµού είχε σαν σκοπό να 
µεταφέρει το εκπαιδευτικό µήνυµα «χωρίς το φόβο της αποτυχίας και χωρίς το άγχος της 
νίκης» σε όλους  τους µαθητές και µαθήτριες της Περιφέρειας Κρήτης ώστε αυτενεργώντας 
να «παιδευτούν» στις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» τις αυθεντικές αξίες των Ολυµπιακών 
Αγώνων µε την διεξαγωγή 25 Ολυµπιακών αγωνισµάτων, να γνωρίσουν και να σεβαστούν 
την διαφορετικότητα µε την διεξαγωγή 6 Παραολυµπιακών Αθληµάτων, να περιπλανηθούν, 
να συµµετάσχουν και να ανακαλύψουν ένα πλήθος υψηλού επιπέδου πολιτιστικών και 
βιωµατικών δράσεων αλλά και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις θεάτρου, χορού και 
τραγουδιού από τα ίδια τα παιδιά  και έζησαν µία µοναδική και ανεπανάληπτη εµπειρία. 
Πάνω από 17.000 µαθητές και µαθήτριες  όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, από το 
Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο, από όλη την Κρήτη, από την Κίσσαµο µέχρι το 
Παλαίκαστρο, περισσότεροι από 500 εθελοντές, ανταποκρίθηκαν  στο κάλεσµα και 
συµµετείχαν σ’ αυτήν την διοργάνωση.  

� Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου στο Μέγαρο Μουσικής 
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∆ύο µεγάλες εκδηλώσεις στην Αθήνα πραγµατοποίησε  το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Ηρακλείου, µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προσκεκληµένο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Στις 8 Μαΐου, παρουσιάστηκε εκδήλωση µε τίτλο «Άνθρωποι: Πρόσφυγες και τότε… και 
τώρα».  Την Τρίτη 9 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου µε 
τον τίτλο: «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα», 
παρουσιάστηκε Χοροθέατρο, µε αναφορές στην ιστορία και στη µυθολογία της Κρήτης µε 
τίτλο «Μινωική Κρήτη». Στις δράσεις συµµετείχαν επίσης τα άλλα δύο Καλλιτεχνικά 
Σχολεία της χώρας, των Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης και του Γέρακα της Αθήνας. 

 

∆ράσεις σε εξέλιξη 

 

� 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.  

� 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. Παράλληλα, ξεκίνησε και η υλοποίηση της 
∆ράσης µε τίτλο: «Πιλοτική Εφαρµογή Προγράµµατος Κατάρτισης και Ενεργοποίησης 
Ανέργων». 

� 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.  

• 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.  
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Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης/Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας 
Κρήτης 

 

1. Προγράµµατα Κατάρτισης 

1.1 Προγράµµατα που υλοποιούνται  

1.1.1 Προγράµµατα Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων 

1.1.1.1 Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίµων   

Εντός του 2017 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τρία (3) προγράµµατα, τα οποία 
παρακολούθησαν 61 απασχολούµενοι στο χώρο της εστίασης.   

Τo  πρόγραµµα  απευθυνόταν  σε  κάθε άτοµο  µιας  επιχείρησης  τροφίµων που  έρχεται  µε 
οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή µε τα τρόφιµα (απλός χειριστής τροφίµων). Σκοπός του 
προγράµµατος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόµενο σε θέµατα βασικών αρχών στην 
υγιεινή των τροφίµων, έτσι ώστε αυτός να αποτελέσει έναν υγιή και ασφαλή κρίκο στην 
τροφική αλυσίδα. Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται µε µέριµνα και υποχρέωση των 
καταρτιζόµενων  καθώς και των επιχειρήσεων.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη δυνατότητα πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, µετά από 
συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες ορίζονται σε χρόνο και τόπο από τον ΕΦΕΤ.  

Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί 31 προγράµµατα ΕΦΕΤ, τα οποία 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 660 αυτοαπασχολούµενοι και απασχολούµενοι στον 
κλάδο των τροφίµων γενικότερα. 

 

1.1.1.2 ∆ιενέργεια Εξετάσεων ΕΦΕΤ 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία µε τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίµων (ΕΦΕΤ), διενήργησε εξετάσεις πιστοποίησης στο Ρέθυµνο τον περασµένο 
Απρίλιο.   

Στις εξετάσεις συµµετείχαν 236 εργαζόµενοι του τοµέα εστίασης οι οποίοι παρακολούθησαν 
και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων  
Επιπέδου-1, όπως αυτό εποπτεύεται και εγκρίνεται από τον ΕΦΕΤ.    

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγµατοποιήθηκαν στις πιστοποιηµένες αίθουσες της 
Κεντρικής δοµής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, και τη µέριµνα για την 
ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων είχε το κλιµάκιο των υπαλλήλων της ∆/νσης Εκπαίδευσης, 
Ενηµέρωσης και Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ σε συνεργασία µε τα 
στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.. 

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιµασίας των συµµετεχόντων στην εξέταση πιστοποίησης 
από τον ΕΦΕΤ, το στελεχιακό δυναµικό του ΚΕΚΑΠΕΡ διενήργησε  δέκα (10) εθελοντικά 
προγραµµατισµένα επαναληπτικά προγράµµατα. Στόχος ήταν η πληρέστερη προετοιµασία 
των υποψηφίων εκπαιδευοµένων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποτέλεσµα  ήταν το 
σύνολο των συµµετεχόντων στις εξετάσεις να πιστοποιηθεί.  

Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί 291 εργαζόµενοι που απασχολούνται στον 
τοµέα χειρισµού τροφίµων µε επιτυχία 100%!                                                      

1.1.1.3 Βράβευση για την πρωτοβουλία µε τίτλο «Εθελοντικές πρωτοβουλίες 
εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίµων σε συσσίτια απόρων από το 
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (∆ηµόσιο Κ∆ΒΜ2)» 
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Στο πλαίσιο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των  κοινωνικών φορέων  που 
δραστηριοποιούνται σ’ όλη την Κρήτη, απονεµήθηκε στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ το βραβείο BRAVO, για πρώτη φορά, µε την πρωτοβουλία µε τίτλο «Εθελοντικές 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίµων σε συσσίτια απόρων από το 
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (∆ηµόσιο Κ∆ΒΜ2)» και πιο συγκεκριµένα στην 
κατηγορία BRAVO IN ACTION (Συνεργασίες).  

Τα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017, διοργάνωσε το Quality Net Foundation, 
αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες  που συµβάλλουν στη ∆ηµιουργία της Ελλάδας του 
Αύριο. 

Η τελετή πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συµβουλίου 
για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, του Γερµανικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τη βιώσιµη Ανάπτυξη (ESDN) και του Παγκόσµιου 
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για την Βιώσιµη Ανάπτυξη.  

Η ανάδειξη έγινε µεταξύ 278 πρωτοβουλιών Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Κοινωνίας Πολιτών, που συµµετείχαν φέτος στον Κοινωνικό  ∆ιάλογο BRAVO και 
αναπτύχθηκε σε Εθνικό επίπεδο µε 200 κοινωνικούς εταίρους και 7.000 ενεργούς πολίτες, 
υπογραµµίζοντας την σηµαντικότητα της συνεργασίας και της σύµπραξης όλων των 
ενεργών πυρήνων της Ελληνικής κοινωνίας µε στόχο τη δηµιουργία ενός καλύτερου 
µέλλοντος.  

Στόχος της δράσης ήταν η δωρεάν παροχή κατάλληλων γνώσεων και ανάπτυξη  δεξιοτήτων 
σε εθελοντές πάνω σε θέµατα τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής στον χειρισµό των 
τροφίµων συµβάλλοντας στην προστασία της υγείας των σιτιζόµενων πολιτών και 
προσφύγων. Τα προγράµµατα αφορούσαν εκπαίδευση και κατάρτιση σε εθελοντικό 
προσωπικό – χειριστές τροφίµων που εµπλέκεται σε δράσεις που σχετίζονται µε την 
αποθήκευση, διανοµή τροφίµων σε συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα, σε δράσεις που σχετίζονται µε την αποθήκευση και τη διανοµή τροφίµων. 
Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα αυτά εγκρίθηκαν και εποπτεύθηκαν από τον Ενιαίο Φορέα 
Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι συµµετέχοντες, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον Ε.Φ.Ε.Τ.. 

Ο Θεσµός BRAVO που για τέσσερα συναπτά έτη διοργανώνεται από το Quality Net 
Foundation, το ∆ίκτυο Υπεύθυνων Οργανισµών και Ενεργών Πολιτών, συνδέεται για πρώτη 
φορά µε την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και εξελίσσεται στα Bravo 
Sustainability Awards. Θέτει ως στόχο του να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες 
πρακτικές που κατεγράφησαν από τους συµµετέχοντες Οργανισµούς & Φορείς στο πλαίσιο 
του ∆ιαλόγου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Οι 
πρακτικές αυτές συµβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης 
Επιχειρηµατικότητας, της δηµιουργίας προτύπων υπεύθυνης συµπεριφοράς και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

1.2 Προγράµµατα Λογαριασµού Απασχόλησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆) – Συνεργασία µε φορείς Π.Ε. Ρεθύµνου 

1.2.1 Συνεργασία µε το ∆ήµο Ρεθύµνου 

Η υλοποίηση των προγραµµάτων ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας µε τη ∆/νση καθαριότητας, 
διαχείρισης απορριµµάτων, αστικού περιβάλλοντος και πρασίνου του ∆ήµου Ρεθύµνου στο 
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πλαίσιο των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτιση εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,24%) του 
ΟΑΕ∆. 

Τα προγράµµατα αφορούσαν: «Βασικές ∆εξιότητες Η/Υ µε πιστοποίηση» και «Υγιεινή και 
Ασφάλεια Εργασίας». Ειδικότερα: το Πρόγραµµα «Βασικές ∆εξιότητες Η/Υ» περιελάµβανε 
εκµάθηση στις βασικές ενότητες που οδηγούν σε πιστοποίηση (Word, Excel, Internet) µε 
δυνατότητα συµµετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση αναγνωρισµένου πιστοποιητικού 
γνώσης Η/Υ. Το πρόγραµµα «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» περιελάµβανε: Εισαγωγή 
στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και µέτρα προστασίας σε Χώρους 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και µέτρα 
πυροπροστασίας, µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), σήµανση ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέµατα υγείας και ασφάλειας 
εργασίας και µέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισµένους χώρους.  

Επιπρόσθετα µετά το πέρας των εκπαιδεύσεων, απονεµήθηκαν σε εργαζόµενους του τοµέα 
καθαριότητας του ∆ήµου Ρεθύµνου, οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης δύο προγραµµάτων 
κατάρτισης σε εκδήλωση απονοµής παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνης κας Μαρίας 
Λιονή και του ∆ηµάρχου Ρεθύµνου κ. Γιώργου Μαρινάκη. 

Οι εργαζόµενοι δικαιούχοι του προγράµµατος µετά την αποπληρωµή του προγράµµατος από 
τον ΟΑΕ∆ θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό ωριαίας αµοιβής όπως προβλέπεται από τον 
ΟΑΕ∆. 

1.2.2 Συνεργασία µε το ∆ήµο Αµαρίου και την ΑΜΑΡΙ ΟΤΑ-ΑΕ 

Σε συνεργασία µε την ΑΜΑΡΙ ΑΕ - ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράµµατος για την 
επαγγελµατική κατάρτιση εργαζοµένων ΛΑΕΚ 0,24%/OAE∆, υλοποιήθηκε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα µε  τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας». 

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Αµαρίου, στην Τ.Κ. Αποστόλων και το 
παρακολούθησαν 13 εργαζόµενοι του ΧΥΤΑ Αµαρίου.  

Η θεµατολογία του προγράµµατος εκπαίδευσης περιλάµβανε: Εισαγωγή στην υγεία και 
ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και µέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και µέτρα 
πυροπροστασίας, µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), σήµανση ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέµατα υγείας και ασφάλειας 
εργασίας και µέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισµένους χώρους.  

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά για τις επιπτώσεις από τη χρήση υλικών µε αµίαντο, ενηµέρωση 
για τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για µέτρα 
προστασίας των εργαζοµένων από τη θερµική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, προληπτικά µέτρα προστασίας κατά των θορύβων καθώς και για υγιεινή και 
ασφάλεια στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών. 

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι εργαζόµενοι έλαβαν τις βεβαιώσεις 
παρακολούθησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα υλοποιήθηκε προκειµένου να 
καλυφθούν οι διαπιστωµένες ανάγκες των εργαζοµένων του ΧΥΤΑ Αµαρίου, ώστε οι 
εργαζόµενοι να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε αποτελεσµατικά µέτρα 
αυτοπροστασίας και διαχείρισης κινδύνων σ’ ένα χώρο που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και 
ικανότητες από πλευράς των εργαζοµένων, λόγω των αυξηµένων κινδύνων που καθηµερινά 
αντιµετωπίζουν.     
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1.2.3 Σε συνεργασία µε την  Ένωση Τουριστικών Καταλυµάτων «Ο Ξένιος Ζευς» & 
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ρεθύµνου. 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης – Περιφέρειας 
Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), υλοποίησε επτά  (7) προγράµµατα κατάρτισης 
σε συνεργασία µε την Ένωση Τουριστικών Καταλυµάτων «Ο Ξένιος Ζευς» και το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ρεθύµνου, στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ (Λογαριασµός για την 
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση) 1-25 του ΟΑΕ∆. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η συνεργασία των τριών φορέων της Π.Ε. Ρεθύµνου ξεκίνησε από το 2012. Μέχρι σήµερα 
έχουν υλοποιηθεί 44 συνολικά εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία παρακολούθησαν 
περισσότερα από 1100 εργαζόµενοι του τουριστικού τοµέα.  

Τα προγράµµατα ήταν 32 ωρών το καθένα, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και 
αφορούσαν:  

1. Αγγλική και Γαλλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικά 
καταλύµατα, 

2. Στέλεχος υποστήριξης δηµοσίων σχέσεων 

3. BARTENDER SERVIS (Ποιοτική εξυπηρέτηση), 

4. Παραδοσιακή Κουζίνα-Μαγειρική, 

5. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων (2 προγράµµατα), 

Συνολικά συµµετείχαν 175 εργαζόµενοι στον τουριστικό τοµέα. Επιπρόσθετα τον Μάρτιο 
2017 πραγµατοποιήθηκε στο εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύµνου, η απονοµή των 
βεβαιώσεων σε εργαζόµενους του τουριστικού τοµέα, που ολοκλήρωσαν τα προγράµµατα 
στο πλαίσιο του Λογαριασµού Απασχόλησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 1-25 το έτος 
2016-17. 

Γνώµονας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι η συνέχιση των συνεργασιών 
και της δηµιουργίας εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες προσαρµόζονται και ανταποκρίνονται 
στις πραγµατικές ανάγκες των συµµετεχόντων. Στόχος είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που θα αναβαθµίσουν το επαγγελµατικό προφίλ και την οµαλότερη ένταξη των 
εργαζοµένων στις δυναµικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, επενδύοντας παράλληλα στην 
εσωτερική ανάπτυξη του ίδιου του ατόµου.  

Για το έτος 2017 το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει τη συνεργασία του µε 
εργοδοτικούς φορείς, υποβάλλοντας για τη νέα περίοδο εννέα (9) νέα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα τα οποία βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης. Η θεµατολογία των 
προγραµµάτων εξειδικεύεται ως εξής: 

1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων  

2. Image making – Ερµηνεύοντας τη γλώσσα του σώµατος 

3. ∆ιαχείριση παραπόνων – After sales services 

4. Συµπεριφορά πελατών και επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες  

5. ∆ιαχείριση εργασιακού stress – Εµψύχωση, ενδυνάµωση 

6. Αγγλική Ορολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών 
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7. ∆ιαδικτυακό Marketing – Social Media 

8. Εδεσµατολόγιο στη µαζική εστίαση και την κρητική κουζίνα  

9. Η τέχνη στο αλκοολούχο ποτό – Κρασί συνδέει και προάγει το servis και 
την κρητική διατροφή 

1.3 Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φαρµάκων 

Στο πλαίσιο απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φαρµάκων, 
οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων 
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρµάκων στο πιστοποιηµένο εργαστήριο πληροφορικής.  

Στις εξετάσεις συµµετείχαν επαγγελµατίες και ερασιτέχνες χρήστες γεωργικών φαρµάκων, 
διατηρώντας το ποσοστό επιτυχίας του εξεταστικού κέντρου στο 100%.   

To κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις, για κάθε ενδιαφερόµενο, αφορούσε µόνο το ποσό για 
το προαπαιτούµενο παράβολο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, χωρίς 
καµιά άλλη οικονοµική επιβάρυνση ενώ η προετοιµασία για τις εξετάσεις αποτελούσε 
αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντα. 

1.4  Εκπαίδευση Η/Υ σε µόνιµους υπαλλήλους της ΠΕ Ρεθύµνης 

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύµνης, το 
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης – Περιφέρειας 
Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσε δύο προγράµµατα 
κατάρτισης πάνω σε θέµατα εκµάθησης και χειρισµού νέων προγραµµάτων Η/Υ.  

Στόχος των προγραµµάτων ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε χειρισµό 
προγραµµάτων Η/Υ λαµβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.    

Η διάρκεια του κάθε προγράµµατος ήταν συνολικά 30 ηµερών και πραγµατοποιήθηκε σε 
εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις τρίωρης ηµερήσιας εκπαίδευσης.  

Η κάθε ενότητα ολοκληρώνονταν σε τρεις ηµερήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις, µε στόχο 
οι συµµετέχοντες να λαµβάνουν την απαραίτητη γνώση, οι οποίοι µέσω της δικής τους 
προσπάθειας και της ατοµικής τους εξάσκησης να πολλαπλασιάζουν τη γνώση αυτή.  

Το πρόγραµµα περιλάµβανε θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Τα δύο πρώτα τρίωρα κάθε 
ενότητας αφορούσαν τη θεωρητική εισαγωγή και εκπαίδευση στην ενότητα, ενώ το τρίτο 
αφορούσε ερωτήσεις και εξάσκηση στη φόρµα των εξετάσεων.  

Επιπλέον, όποιος εκπαιδευόµενος το θεωρούσε απαραίτητο, του παρέχονταν η δυνατότητα 
εξατοµικευµένης  προσέγγισης από τον εκπαιδευτή πρακτικής. 

2. Συνδιοργάνωση Σεµιναρίων 

2.1 Σεµινάριο για «Άµεσες ενέργειες µετά από σεισµό και κρατική µέριµνα για την 
αποκατάσταση των πληγέντων». 

Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε συνεργασία µε το τµήµα Πολιτικής Προστασίας, τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύµνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ – Περιφέρειας Κρήτης). Εισηγητές 
ήταν στελέχη της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(∆.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδοµών. Η ∆.Α.Ε.Φ.Κ. είναι η Υπηρεσία επιφορτισµένη 
µε την άµεση καταγραφή των καταστροφών µετά από ένα φυσικό φαινόµενο.  
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Συµµετείχαν στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, 
Χανίων και Ηρακλείου καθώς και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µηχανικοί της 
Π.Ε. Ρεθύµνης και Χανίων, καθώς και των ∆ήµων Ρεθύµνης, Χανίων, Ηρακλείου και 
Πλατανιά Χανίων. Επίσης, συµµετείχαν µηχανικοί του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του 
Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, καθώς και στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου και του 
ΙΓΜΕ.  

Όλοι οι παραπάνω φορείς είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο υποδοµών της αρµοδιότητας 
τους µετά από ισχυρό σεισµό. Το παραπάνω σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του 
φοιτητικού πολιτιστικού κέντρου «Ξενία». Στο σεµινάριο αναλύθηκαν θέµατα, που αφορούν 
στην κινητοποίηση των Υπηρεσιών αµέσως µετά από έναν σεισµό, και τις άµεσες ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν, τις επείγουσες τεχνικές επέµβασης για υποστύλωση κτηρίων που 
έχουν πληγεί από τον σεισµό, καθώς και την µεθοδολογία αποκατάστασης των βλαβών των 
κτηρίων. 

Το παραπάνω σεµινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της προετοιµασίας των τοπικών φορέων 
για την αντιµετώπιση συνεπειών από έναν ισχυρό σεισµό, και προκειµένου αφενός µεν οι 
τοπικές υπηρεσίες να «εκµεταλλευτούν» την τεράστια εµπειρία της ∆ΑΕΦΚ στην 
αντιµετώπιση συνεπειών από σεισµούς, αφετέρου να υπάρχει εξοικείωση των τοπικών 
υπηρεσιών µε τις διαδικασίες και τα στελέχη της ∆ΑΕΦΚ, για την καλύτερη δυνατή 
συνεργασία σε περίπτωση σεισµού. 

2.2 Σεµινάριο για την «∆ιαχείριση Ποιότητας Τεχνικών Έργων» 

Συνδιοργάνωση σεµιναρίου µε θέµα «Σχεδιασµός και προετοιµασία διαδικασιών δηµόσιων 
συµβάσεων έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών (Ν.4412/2016) Επίπεδο ΙΙ.» σε συνεργασία µε τον ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (Σύλλογος 
Μηχανικών του ∆ηµοσίου) Τµήµα ∆υτικής Κρήτης και το ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ) από   16/10/2017-18/10/2017 στο Ρέθυµνο . 

Το σεµινάριο παρακολούθησαν 22 Μηχανικοί του ∆ηµοσίου από την Περιφέρεια Κρήτης, 
τους ∆ήµους Ρεθύµνου, Αγίου Βασιλείου, Κισάµου Χανίων, το Πανεπιστήµιο Κρήτης και 
το Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. 

Η εκπαίδευση περιελάµβανε εισηγήσεις και παρουσιάσεις τους σε θέµατα αρµοδιότητας 
τους, που αφορούν την Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, τα Πρότυπα, τις  
Προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

2.3 Πραγµατοποίηση διήµερου σεµιναρίου τυροκοµίας σε συνεργασία µε το  
Πρότυπο Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς  

Πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ∆ΗΜΗΤΡΑ Μεσσαράς (Πρότυπο 
Γεωργικό Σχολείο) σε συνεργασία µε το ∆ηµόσιο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου - Περιφέρειας Κρήτης, διήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο 
µε θέµα «Μέθοδοι παρασκευής µαλακών και σκληρών τυριών». 

Το σεµινάριο περιελάµβανε έξι (6) ώρες θεωρητική παρουσίαση σε διδασκαλία  και έξι (6) 
ώρες πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο του ΠΓΣ Μεσσαράς (Γεωργική Σχολή). Κατά τη 
θεωρητική παρουσίαση έγινε γενική και ειδική αναφορά για το τυρί, την ιστορική διαδροµή 
στην Κρήτη, τις κατηγορίες των τυριών, αναλύθηκαν τα στάδια παρασκευής σκληρών και 
µαλακών τυριών και γιαούρτης. Τη δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε τυροκόµιση, 
ξεκινώντας από τις φάσεις τις παστερίωσης,  αναλύοντας τα στάδια και τις διεργασίες που 
πραγµατοποιούνται στο γάλα κατά τη φάση της πήξης, της σχηµατοποίησης του 
τυροπήγµατος, του κοψίµατος, της τελικής σχηµατοποίησης στα καλούπια καθώς και των 
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εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τις φάσεις του αλατίσµατος µέχρι την 
τελική ωρίµανση του τυριού.  

Στους συµµετέχοντες δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. Το 
σεµινάριο παρακολούθησαν συνολικά 37 συµµετέχοντες πολλαπλού εκπαιδευτικού και 
ηλικιακού επιπέδου. 

2.4 Πραγµατοποίηση σεµιναρίου για την επιµόρφωση µηχανικών δηµοσίων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύµνου   

Συνδιοργάνωση σεµιναρίου «Επιµόρφωση Μηχανικών των ∆ήµων Ν. Ρεθύµνης από την 
εταιρεία ACE HELLAS για την εφαρµογή του προγράµµατος σύνταξης µελετών ∆ηµοσίων 
Έργων».   Το σεµινάριο αφορούσε εφαρµογή του προγράµµατος σύνταξης µελετών 
∆ηµοσίων Έργων.  

3. Προγράµµατα σε συνεργασία µε το Ελληνικό Kέντρο Άµεσης Bοήθειας (ΕΚΑΒ) 

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνου παραχωρήσαµε πιστοποιηµένη αίθουσα για 
την υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών σε θέµατα «Πρώτες Βοήθειες 
και βασική Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση µε την χρήση εξωτερικού απινιδωτή», σε 
συνεργασία µε τον τοµέα Ρεθύµνου  του Παραρτήµατος Ηρακλείου του Εθνικού Κέντρου 
Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο Ρέθυµνο. 

Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώσαµε προγράµµατα µε στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων πάνω σε θέµατα πρώτων βοηθειών. 

Ειδικότερα: 

Σε συνεργασία µε την Ένωση Τουριστικών Καταλυµάτων Ξένιος Ζευς και το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύµνου διοργανώσαµε και ολοκληρώσαµε δύο προγράµµατα 
εκπαίδευσης. 

Σε συνεργασία µε την ΑΜΑΡΙ ΟΤΑ ΑΕ ολοκληρώθηκε ένα πρόγραµµα για εργαζόµενους 
στο ΧΥΤΑ Αµαρίου και σε συνεργασία µε την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου 
Ρεθύµνου ολοκληρώθηκε ένα (1) πρόγραµµα για υπαλλήλους του τοµέα καθαριότητας.  

Τα προγράµµατα υλοποιήθηκαν στην πιστοποιηµένη δοµή του παραρτήµατος ΚΕΚΑΠΕΡ 
στα Μυσσίρια και το παρακολούθησαν συνολικά 75 συµµετέχοντες. Το πρόγραµµα 
περιλάµβανε θεωρητικό και πρακτικό µέρος στο οποίο οι συµµετέχοντες είχαν την 
δυνατότητα άσκησης πάνω σε βασικές πρακτικές υποστήριξης της ζωής, αυτόµατη 
εξωτερική απινίδωση, προσέγγιση ατόµου που έχει καταρρεύσει, εφαρµογή θωρακικών 
συµπιέσεων και εµφυσήσεων διάσωσης, πλάγια θέση ασφαλείας, αντιµετώπιση πνιγµονής – 
εξαγωγή ξένου σώµατος, αντιµετώπιση πνιγµού κ.ά). Εισηγητές στα προγράµµατα ήταν 
εκπαιδευτές-διασώστες του τµήµατος ΕΚΑΒ Ρεθύµνου. Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων 
οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το 
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας.  

4. Υποστήριξη Ευρωπαϊκών ∆ικτύων 

Τα στελέχη του τµήµατος παρακολουθούν και στηρίζουν τις δραστηριότητες δύο 
σηµαντικών ευρωπαϊκών δικτύων του AREPO που εξειδικεύεται στην προώθηση, 
προάσπιση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και του EUROMONTANA που 
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ορεινών όγκων  
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5. Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

5.1 «Emblematic» 

H Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως συνεργαζόµενος εταίρος στο πλαίσιο του σχεδίου 
εδαφικής συνεργασίας: INTERREG MED (2014-2020) µε τίτλο:  ‘Εµβληµατικά 
Μεσογειακά Βουνά ως παράκτιοι προορισµοί αριστείας (Emblematic Mediterranean 
Mountains as Coastal destinations of Excellence) «Emblematic», συνολικού 
προϋπολογισµού 2,95 εκ. €.  

Το Πρόγραµµα «MED» είναι διακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
Χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. 
Συνεχίζει την παράδοση των ευρωπαϊκών Προγραµµάτων συνεργασίας γνωστών ως 
Interreg. 

Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι το Syndicat Mixte Canigo Grand Site από τη 
Γαλλία.  

Συνολικά στο έργο συµµετέχουν 16 εταίροι. ∆έκα (10) εταίροι που εκπροσωπούν 
ουσιαστικά 9 µεσογειακά εµβληµατικά και παραθαλάσσια βουνά καθώς και 7 
συνεργαζόµενοι εταίροι. Μεταξύ των εταίρων είναι o ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
ως αναπτυξιακός φορέας διαχείρισης του Γεωφυσικού Πάρκου του Ορεινού όγκου του 
Ψηλορείτη καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης ως  συνεργαζόµενος εταίρος. 

Στόχος του έργου «Emblematic», είναι να δηµιουργήσει και να εξετάσει µια νέα και ριζικά 
διαφορετική τουριστική προσφορά, βασισµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εµβληµατικών βουνών και να δηµιουργήσει µια εναλλακτική πρόταση απέναντι στις 
παραδοσιακές µορφές τουρισµού των παράκτιων περιοχών. Το σχέδιο αυτό προτίθεται να 
προτείνει τρόπους διασύνδεσης των παράκτιων περιοχών µε την ενδοχώρα των 
εµπλεκόµενων ορεινών όγκων, προκειµένου να αποτελέσει ένα µέσο διασύνδεσης των δύο 
αυτών περιοχών µε τόσο σηµαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το σχέδιο ενδιαφέρεται 
για τη δηµιουργία ενός συνειδητοποιηµένου τουριστικού ρεύµατος µέσω  ενός νέου τρόπου 
που συνδυάζει την ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών περιβαλλόντων, 
εφαρµόζοντας µία περισσότερο υποστηρικτική και υπεύθυνη διαχείριση των τουριστικών 
ροών και µία µεγαλύτερη ανάµειξη των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Το έργο θα 
συµβάλλει στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών ανάµεσα στη θάλασσα και στο βουνό, 
θα επεκτείνει την εποχικότητα και θα βελτιώσει τις οικονοµικές αποδόσεις για τις περιοχές.   

Για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν οι απαραίτητες µελέτες καθώς και η πιλοτική 
εφαρµογή τους σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, ενώ θα δηµιουργηθεί και ανάλογο υλικό 
ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό. 

5.2 «Πρόληψη και καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας» 

Ολοκλήρωση των δύο φάσεων του διακρατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο: 
«Πρόληψη και καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας». Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+, KA1 σχέδιο για την κινητικότητα των 
εκπαιδευτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και µε συνεργαζόµενους 
φορείς το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνου και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI). 

Στόχος του προγράµµατος ήταν η εκπαίδευση στελεχών της ΕΕΚ για την πρόληψη της 
σχολικής αποτυχίας αξιοποιώντας νέες µεθόδους προσέγγισης των µαθητών που 
κινδυνεύουν από σχολική αποτυχία που τους οδηγεί στη σχολική διαρροή. Επιπρόσθετα 
στόχος του σχεδίου ήταν η παρουσίαση προγραµµάτων στήριξης που υλοποιούνται σε 
σχολεία και οικογένειες της ∆ανίας µε έµφαση στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού. 
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Το πρόγραµµα κινητικότητας απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και ειδικότητες που 
εργάζονται στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και σε φορείς της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης της 
ΕΕΚ και περιελάµβανε επιµορφωτικό σεµινάριο διάρκειας 36 διδακτικών ωρών µε σκοπό 
την υποστήριξη συµβούλων / εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να αναβαθµίσουν 
τις µεθόδους εργασίας τους και να αποκτήσουν υποστηρικτικές τεχνικές που µπορούν να 
εφαρµοστούν ως εργαλεία στην καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής. 

Φορέας υποδοχής του σχεδίου ήταν το «International Skole», οργανισµός κατάρτισης 
εκπαιδευτών µε στόχο την εξειδίκευση στελεχών εκπαίδευσης και τη διαχείριση 
προγραµµάτων διεθνοποίησης, καινοτοµίας και αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής µε 
έδρα το Aarhus της ∆ανίας. Το «International Skole» εξειδικεύεται στην ανάπτυξη µεθόδων 
και εργαλείων των οποίων η εφαρµογή βελτιώνει τη σχολική απόδοση, προλαµβάνει τη 
σχολική αποτυχία και τη µειώνει τη σχολική διαρροή. 

 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο για την 
καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας, αξιοποιώντας βασικές αρχές της εφαρµοσµένης 
θετικής ψυχολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύθηκαν και συζητήθηκαν 
κοινωνικοί κανόνες (social norms), η εσωτερικοποίηση τους καθώς και ο τρόπος που 
ενσωµατώνονται  στη συµπεριφορά του εκπαιδευόµενου. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο 
ρόλο της εκπαίδευσης, της προσωπικότητας, της οικογένειας και της κοινότητας στην οποία 
διαβιεί ο εκπαιδευόµενος καθώς και στους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση 
αποµάκρυνσης από το σχολείο. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες ενδείξεις και τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, τα εργαλεία αναγνώρισης, η διαδικασία 
χαρτογράφησης, οι µέθοδοι και η διαδικασία προσέγγισης των ατόµων που βρίσκονται στην 
επικίνδυνη ζώνη, και κυρίως τα αποτελέσµατα αυτής της προσέγγισης µέσα από 
συνεντεύξεις των ίδιων των εκπαιδευόµενων. Στην πρώτη φάση της διακρατικής 
επιµόρφωσης συµµετείχαν οχτώ (8) εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων του Ν. 
Ρεθύµνου και είχε διάρκεια πέντε (5) ηµέρες, από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου. Στους 
συµµετέχοντες δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ενώ στο τέλος 
δόθηκαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα φιλοξενίας. 

6. Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Ο φορέας µας συµµετέχει στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πρακτική Άσκηση είναι η ευκαιρία, που δίνεται για την ενίσχυση 
των ακαδηµαϊκών γνώσεων και της επαγγελµατικής ανάπτυξης, στηρίζοντας τον προσωπικό 
σχεδιασµό κάθε φοιτητή, για ένταξη του στην αγορά εργασίας. Ο όρος Πρακτική Άσκηση 
χρησιµοποιείται προκειµένου να περιγράψει µια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος 
ασχολείται σε ένα φορέα µε σκοπό την απόκτηση εµπειρίας στον εργασιακό χώρο σε 
συγκεκριµένη δραστηριότητα που σχετίζεται µε τις ακαδηµαϊκές σπουδές του και τους 
προσωπικούς του στόχους. 

Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης είναι συγχρηµατοδοτούµενο έργο κατά 25% από 
εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

7. Άµεσα υλοποιήσιµες δράσεις 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, σχεδιάζει την υλοποίηση δωρεάν προγράµµατων εκµάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας, βασικού επιπέδου (Α1 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας). Τα 
σεµινάρια απευθύνονται σε ενήλικες που διαµένουν νόµιµα στην Περιφέρεια Κρήτης, σε 
µόνιµη ή εποχιακή βάση. 
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Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα, διευκολύνει την 
ένταξη του ατόµου στην τοπική κοινωνία, στο εργασιακό περιβάλλον, στον τρόπο ζωής και 
στον ελληνικό πολιτισµό, καθώς και στην απλή διεκπεραίωση καθηµερινών 
δραστηριοτήτων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

Σε συνεργασία µε φορείς της Π.Ε. Ρεθύµνου προχωρήσαµε στο σχεδιασµό προγραµµάτων 
ελληνικής γλώσσας. Στην φάση αυτή είµαστε στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών του 
προγράµµατος.    

8.  Άλλες δραστηριότητες 

1. Υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που αφορούν την Γενική Συνέλευση της 
ένωσης AREPO που πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο του 2017 και την 
ανάληψη της Προεδρίας από την Περιφέρεια Κρήτης. 

2. Ενηµέρωση και παρακολούθηση Ιστοσελίδας www.kekaper.gr. 

3. Συµµετοχή ως εισηγητές σε σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στο ΚΠΕ 
Ανωγείων  

4. Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας για την κατοχύρωση νέων προϊόντων ΠΟΠ 

5. Συµµετοχή στο παγκόσµιο forum ORIGO στην Πάρµα της Ιταλίας για τις 
Γεωγραφικές Ενδείξεις 

6. Αποπληρωµές προγραµµάτων ΛΑΕΚ/1-25 ετών 2014 και 2015 

7. Ολοκλήρωση οικονοµικών ελέγχων από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα 
προγράµµατα ετών 1998-2001 

8. Συνεργασία για την υποβολή του προγράµµατος µε τίτλο Filo-Fighting Lonelinesss 
στο πλαίσιο του ERASMUS+, KA2 

9. Συνεργασία για την υποβολή του προγράµµατος µε τίτλο: Improving digital skills for 
boosting youth employability at the Mediterranean basin στο πλαίσιο του ENI CBC Med 
Programme 

10. Συνεργασία µε τον φαρµακευτικό Σύλλογο στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25 και την 
υποβολή προγράµµατος 

11. Παρουσίαση προγράµµατος Emblematic στην οµάδα εργασία των Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων  

9. Στοχοθεσία επόµενης περιόδου 

Στόχος του τµήµατος ∆ια, Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε Ρεθύµνης 
και του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ παραµένει η δηµιουργία παραρτηµάτων 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου), 
προκειµένου να:  

√ Συµβάλλουµε στην οµαλότερη ενσωµάτωση των µεταναστών στον κοινωνικό ιστό 
διοργανώνοντας στοχευµένες εκπαιδευτικές δράσεις . 

√ ∆οθεί η δυνατότητα της ευρύτερης διάχυσης γνώσης σε συγκεκριµένες οµάδες του 
πληθυσµού της Περιφέρειας Κρήτης.  

√ Η απορρόφηση κονδυλίων, µέσω της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης  του 
διεκδικητικού πλαισίου, για υλοποίηση περισσότερων δράσεων Κατάρτισης και 
συµβουλευτικής περιφερειακής εµβέλειας, ∆ιακρατικών συνεργασιών και Συµµετοχής σε 
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πρωτοβουλίες εθνικού και κοινοτικού επιπέδου, ενδυναµώνοντας και καθιστώντας το 
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ σ’ ένα ισχυρό πόλο ∆ια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.  

Επιπρόσθετα στόχοι µας είναι: 

• Να επιτευχθεί η οµαλή ένταξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων αξιοποιώντας 
προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης όπως η εκµάθηση ελληνικής γλώσσας, βασικών 
δεξιοτήτων ΗΥ, κά. 

• Να βελτιωθεί την εξωστρέφεια του φορέα µας µεταφράζοντας την ιστοσελίδα µας  
www.kekaper.gr στα αγγλικά. 

• Να διευρύνθει ακόµα περισσότερο τις συνεργασίες µας µε ακαδηµαϊκούς, 
κοινωνικούς και  παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. 

Η παρούσα οικονοµική συγκυρία, µε τα απορρέοντα προβλήµατα (ανεργίας,  µερικής 
απασχόλησης, ετεροαπασχόλησης κ.ά), επιβάλλουν να επενδύσουµε στην ανάπτυξη, 
υποστήριξη και ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας Κρήτης.    

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
 

 
FILO  
Σύντοµη περιγραφή έργου 
Το έργο  

Το Ευρωπαϊκό Έργο FILO: Fighting Loneliness -   «Αντιµετωπίζοντας τη Μοναξιά» - στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS+,  του άξονα συνεργασίας για την 
καινοτοµία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, της στρατηγικής συνεργασίας για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σκοπός του έργου «FILO» είναι η διαµόρφωση 
προτάσεων για την ανάπτυξη ενός καινοτόµου προγράµµατος ενίσχυσης επαγγελµατικών 
προσόντων στο πεδίο αντιµετώπισης της µοναξιάς των ατόµων τρίτης ηλικίας. Η ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα βασιστεί στην αξιοποίηση της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών στο πεδίο αυτό, µεταξύ των συµµετεχόντων του έργου, οι οποίες αφορούν στην 
παρέµβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινότητα. Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια 
Κρήτης συµµετέχουν, το Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Ρότερνταµ 
(Ολλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, ο ∆ήµος Ρότερνταµ (Ολλανδία),  η Εταιρεία 
Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), ο ∆ήµος Μασσαλίας (Γαλλία), το ENSA - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία µε έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός 
Συνεταιρισµός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) & ο 
∆ήµος Nacka (Σουηδία).   

Το έργο υλοποιείται από τη ∆/νση Απασχόλησης, ∆ια Βίου Μάθησης και Εµπορίου. Οµάδα 
Έργου: Κατερίνα Βλασάκη, Κατερίνα Αποστολάκη, Καλλιόπη Μαρκάκη, Ελένη 
Σωτηροπούλου.   

 
∆ράσεις που υλοποιήθηκαν   
- Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του 
έργου στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε κοινοτικές 
µορφές φροντίδας ατόµων τρίτης ηλικίας. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 23-25 
Οκτωβρίου 2017.  Σε ειδικά εργαστήρια που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση, συζητήθηκαν 
ζητήµατα µεθοδολογίας για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση καλών πρακτικών από 
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τις συµµετέχουσες χώρες. Παρουσιάστηκαν 3 καλές πρακτικές κοινοτικής παροχής 
υπηρεσιών σε άτοµα τρίτης ηλικίας οι οποίες λαµβάνουν χώρα στην πόλη του Ρότερνταµ, 
ενώ πραγµατοποιήθηκε επιτόπια και βιωµατική επίσκεψη σε µία εξ αυτών, από την πλευρά 
των συµµετεχόντων εταίρων. Στα εργαστήρια επιχειρήθηκε  η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης 
των πρακτικών αυτών µε την πραγµατοποίηση της SWOT Ανάλυσης προκειµένου να 
καταγραφούν τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες κάθε βέλτιστης πρακτικής ενώ 
εξετάστηκαν οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές που µπορεί να προκύψουν από την εφαρµογή 
των πρακτικών αυτών. 
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Άξονας 7. Τεχνολογία 
 

«Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά και της παραγωγής, ανταλλαγής 

και διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους…».  Σύνταγµα της Ελλάδας, Άρθρο 
5Α 

 

Ε1. Πρόλογος Απολογισµού 2017 
Το 2017 αποτέλεσε τον δεύτερο ουσιαστικά 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, Μηχανικό Παραγωγής & ∆ιοίκησης, MSc, PhD. 

Η συνέχιση της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Η.∆. το 2017, εξέλιξε σε µεγάλο 
βαθµό τους επιχειρησιακούς στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, ωρίµασε άλλους κι έφερε 
κάποιους άλλους προς την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα και ως συνέπεια του ότι η 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κάνει τεράστια βήµατα µέσα σε ένα έτος, νέοι επιχειρησιακοί 
στόχοι εµφανίστηκαν, συµπληρώνοντας και διευρύνοντας τους υφιστάµενους 
επιχειρησιακούς και στρατηγικούς. Στη συνέχεια θα γίνει µια συνοπτική αναφορά σ’ αυτούς 
ενώ αναλυτικά θα παρουσιαστούν στο Παράρτηµα του Απολογισµού. 

Παράλληλα µε την εξέλιξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Κρήτης σε όλες τις Περιφερειακές της Ενότητες, το 2017 «σφραγίστηκε» σε πολύ µεγάλο 
βαθµό από την Πανευρωπαϊκή αναγνώριση ενός τεράστιου οργανωτικού άλµατος, το οποίο 
πραγµατοποίησε η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, η 
οποία στηριγµένη στην καταλυτική συνεισφορά και τον σχεδιασµό του Εκτελεστικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας, ∆ρ. Ν. Ραπτάκη, της ίδιας της υπηρεσίας και του Ιδρύµατος 
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Τ.Ε.), έφεραν µια σειρά τεράστιων διακρίσεων σε διεθνές 
επίπεδο µε αποκορύφωµα τη 2η θέση στα Βραβεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (EIPA) στο Maastricht της Ολλανδίας στις 22-11-2017. 

Τα στελέχη Πληροφορικής των Π.Ε., σε συνεργασία µε ένα πλήθος διοικητικών και 
υπηρεσιακών παραγόντων, συνέβαλαν θετικά στην καθηµερινότητα της Περιφέρειας 
Κρήτης και των υπαλλήλων της, ανοίγοντας νέους δρόµους εξέλιξης και 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. 
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Άξονας 1. Στόχοι 1-7. Ηλ/κή ∆ιακυβέρνηση και Εκσυγχρονισµός της 
∆ιοίκησης 

1.1. Επιχειρησιακός Στόχος - 1 - Ενοποίηση Εντύπων & ∆ιαδικασιών ∆ιευθύνσεων 

1.5. Επιχειρησιακός Στόχος - 5 - ∆ιαχείριση Επικοινωνίας – Συνεργατική Πλατφόρµα 

1.6. Επιχειρησιακός Στόχος - 6 - Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης «Μέσω Στόχων» 

1.7. Επιχειρησιακός Στόχος - 7 - Οργανωτικές Αλλαγές, Απλούστευση ∆ιαδικασιών 

Οι Στόχοι αυτοί αντιµετωπίζονται κοινά από την Γ.∆. Εσωτερικής Λειτουργίας (κ. Χρύσα 
Ελευθερίου) και εξελίσσονται παράλληλα αφού η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης τους προϋποθέτει. Οι ∆ιευθύνσεις ενοποιούν έντυπα, διαδικασίες, καλές 
πρακτικές και τον τρόπο επίλυσης κοινών προβληµάτων, ενώ παράλληλα, η εφαρµογή της 
Συνεργατικής Πλατφόρµας την η οποία επιλέχθηκε θα επιφέρει βελτίωση στη ∆ιαχείριση 
της Πληροφορίας, την Επικοινωνία, την Απλούστευση ∆ιαδικασιών και τη Στοχοθεσία. 

1.2. Επιχειρησιακός Στόχος  – 2 -  Ανθρώπινο ∆υναµικό & Μηχανογραφικοί Συνεργάτες 

Ο Στόχος έχει υλοποιηθεί και τα στελέχη αυτά αποτελούν επέκταση των Τµηµάτων 
Πληροφορικής. Αποτελεί διοικητική καινοτοµία της Π.Κ., τα στελέχη αυτά προσφέρουν 
πολλά στις ΤΠΕ, ενώ ορίστηκαν µε απόφαση Περιφερειάρχη. Θα συνεχίσουν να 
εκπαιδεύονται και να προφέρουν. 

1.3. Επιχειρησιακός Στόχος -3- Εφαρµογή Συστήµατος Υποστήριξης (Ticketing)  

Ο Στόχος έχει υλοποιηθεί, το σύστηµα υποστηρίζεται από την Γ.∆. Εσωτερικής 
Λειτουργίας, υλοποιείται χωρίς κόστος, ενώ διαλειτουργεί και προσφέρει διαφάνεια και 
ενηµέρωση.  

1.4. Επιχειρησιακός Στόχος – 4 – ∆ιαχείριση Εκπαίδευσης και Γνώσης  

Στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται κάθε χρόνο, µε πλήθος «κλειστών» σεµιναρίων αποκλειστικά 
και µόνο για την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία µε το Ε.Κ.∆.∆.Α. το οποίο πλέον 
θεωρεί την Κρήτη ως βασικό, αυτόνοµο εκπαιδευτικό κόµβο του. Ο Στόχος θα συνεχίσει να 
εξελίσσεται αφού οι αξίες που εξυπηρετεί είναι κολοσσιαίες, ενώ θα υπογραφεί συνεργασία 
µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το οποίο θα παράξει µια ηλεκτρονική πλατφόρµα, για την 
διαχείριση Εκπαίδευσης και Γνώσης της Π.Κ. 
 

 

Άξονας 2. Στόχοι 8-13. Επανασύνδεση µε τον Πολίτη της Περιφέρειας 
Κρήτης 

2.8. Επιχειρησιακός Στόχος – 8 – Ψηφιοποιήσεις Αρχείων της Περιφέρειας Κρήτης 

Αντιµετωπίζεται – και είναι – ως ένας Στόχος που αποτελεί τεράστια πρόκληση για την 
Περιφέρεια Κρήτης, µια και οι περισσότερες ∆ιευθύνσεις θέλουν ψηφιοποίηση του υλικού 
τους. Ξέχωρα από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών, αποφασίστηκε και η ψηφιοποίηση του 
αρχείων των Ανωνύµων Εταιρειών, ενώ για τις λοιπές ∆ιευθύνσεις εξοπλίστηκαν µε 
συστήµατα ψηφιοποίησης, ψηφιοποιούν υλικό το οποίο εισέρχεται - εντάσσεται στον 
«Πάπυρο», ενώ περιµένουµε για το 2018 σχετική Εθνική Οδηγία. 
 

2.9. Επιχειρησιακός Στόχος – 9 - Νοµική Εναρµόνιση µε τα «Ανοικτά ∆εδοµένα». 
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Ο Στόχος εξελίσσεται, υπάρχει βελτίωση στην κατανόηση των χρηστών, η Π.Κ. συµµετέχει 
στο πρόγραµµα Homer Project, ενώ προµηθεύτηκε εξελιγµένο εργαλείο που συνεργάζεται - 
διαλειτουργεί µε την Εθνική Πύλη Ανοικτών ∆εδοµένων data.gov.gr. 
 
 
 
2.10. Επιχειρησιακός Στόχος 10 - ∆ηµιουργία ενός Χωρικού Συστήµατος G.I.S. Crete 
 

Ο Στόχος εξελίσσεται ικανοποιητικά, βάσει της υπογεγραµµένης µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, 
σχετικής διετούς σύµβασης, οι χρήστες εκπαιδεύονται συστηµατικά, τα κατακερµατισµένα 
δεδοµένα όλης της Κρήτης ενοποιούνται, η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει την πορεία 
του, στο τέλος του 2017 παρουσιάστηκαν τα πρώτα δεδοµένα, ενώ το 2018 θα παραδοθεί, 
δηµιουργώντας τεράστιο όφελος. 

 

2.11.12. Επιχειρησιακοί Στόχος 11 & 12 - ∆ηµιουργία νέου Portal της Περιφέρειας 
Κρήτης 
 
Ο Στόχος προχώρησε ικανοποιητικά και αναµένεται η παρουσίαση του νέου Portal της 
Περιφέρειας Κρήτης, µέσα στο 1ο τρίµηνο του 2018. 

 

Άξονας 3. Στόχοι 13-24. Οριζόντιες, Αναγνωρισµένες Παγκόσµιες 
Πρακτικές 

3.13. Επιχειρησιακός Στόχος 13 – Ανανέωση του Υλικού της Περιφέρειας – ΗΑΜ 
 

Έγιναν πολύ σοβαρές επενδύσεις σε υλικό, ξεπεράστηκαν κατά πολύ ποσοτικά οι αρχικοί 
στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί, σε όλες τις Π.Ε., έγιναν οι κατακυρώσεις και οι προµήθειες, 
ενώ τώρα εγκαθίστανται τα νέα συστήµατα. 

 

3.14. Επιχειρησιακός Στόχος 14 - Εκµετάλλευση Υφιστάµενου Software, Ανοικτό 
Λογισµικό 
 
Πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση του λογισµικού των 
∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων της OTS, της ACE Hellas, ενώ θα επιχειρηθεί το 2018 η 
µεγιστοποίηση της χρήσης των ανοικτών εργαλείων που αναφέρονται στο σύνολο των 
υπολοίπων στόχων του ΣΣΗ∆. Σε εξέλιξη «σύνδεση» και µε άλλες Περιφέρειες για 
εφαρµογές Εκλογών και Μεταφοράς Μαθητών. 

 

3.15. Επιχειρησιακός Στόχος 15 – Συνεργατική Πλατφόρµα – Comidor – B-Open 
 

Από τις πλέον σηµαντικές εξελίξεις, όχι µόνο για το 2017, αλλά και για τα επόµενα χρόνια, 
αφού η εν λόγω εφαρµογή περιλαµβάνει τεράστιες δυνατότητες αλλά και µοιραία, 
επιφύλαξη στους χρήστες. 

 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 75 από 197 

 

3.16. Επιχειρησιακός Στόχος 16 - ∆ιαλειτουργικότητα Συστηµάτων της Περιφέρειας 
Κρήτης 
 

Από τις πιο σοβαρές προκλήσεις µας, ως Π.Κ. δεν πρόκειται ποτέ ξανά να προµηθευτούµε 
εφαρµογή αν δεν διαλειτουργεί. Πάπυρος, ΟΠΣΝΑ, ΠΤΑΚ, Logon, συστήµατα στα οποία 
θέλουµε να ισχύσει η λογική της µιας εγγραφής.  

 

3.17.18. Επιχειρησιακοί Στόχοι 17 & 18 – Σύστηµα «Πάπυρος» – Ψηφιακές Υπογραφές 
 

Στόχος που εξελίσσεται ικανοποιητικά καθώς οδεύουµε σε καθολική χρήση, τόσο στον ένα 
όσο και στον άλλο. 

 

3.19. Επιχειρησιακός Στόχος 19 - Προτυποποίηση Εγγράφων & Ηλεκτρονικών 
Μηνυµάτων 
Ο Στόχος έχει υλοποιηθεί, τα έγγραφα έχουν παραδοθεί από τον υπεύθυνο της οµάδας 
στόχου, στην Γ.∆.Ε.Λ. και αποµένει πλέον η εφαρµογή τους και η διαλειτουργικότητα στο 
σύνολο των υπηρεσιών, υπαλλήλων και αιρετών. Πάντως ήδη λειτουργεί σε επίπεδο 
µεµονωµένων ∆/νσεων. 

 
3.20. Επιχειρησιακός Στόχος 20 - e Democracy, Wi-Fi, Φωνητική Πύλη, Εφαρµογή 
Εκλογών 
 
Στόχος µε πολλαπλές επιδιώξεις και παράλληλες σηµαντικές εξελίξεις που προχωράνε πολύ 
ικανοποιητικά. Στο τµήµα της δηµόσιας διαβούλευσης ο πολίτης θα έρθει ένα βήµα πιο 
κοντά, η συνεργασία µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα µας παρέχει χωρίς κόστος µια 
άρτια Εφαρµογή Εκλογών, η φωνητική πύλη υλοποιείται, υπάρχουν νέα δίκτυα Wi-Fi. 

 
3.21. Επιχειρησιακός Στόχος 21 - Ελαχιστοποίηση Πόρων και ∆απανών – Αξιοποίηση 
Σ.Ε.Σ. 
Στόχος η εξέλιξη του οποίου θα εξαρτηθεί από την πορεία αρκετών προηγούµενων στόχων 
που έχουν να κάνουν µε την ελαχιστοποίηση των αναλωσίµων. Στην κατεύθυνση αυτή, το 
Τµήµα Υποστήριξης Συλλογικώ Οργάνων σε συνεργασία µε τα Συλλογικά όργανα 
κινήθηκαν προς τη µείωση χαρτιού και αναλωσίµων. Εκµεταλλευόµαστε κάθε Ευρωπαϊκή 
∆ράση ή Πρόγραµµα, αλλά ανασταλτικός παράγοντας εδώ η ασταθής κεντρική πολιτική. 

3.22. Επιχειρησιακός Στόχος 22 – Συνεργασίες µε Ερευνητικά και Ακαδηµαϊκά 
Ιδρύµατα 
Ένας από τους Στόχους που υλοποιήθηκε πλήρως. Για µια ακόµα φορά φιλοξενηθήκαµε από 
το Data Center του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση των 
αποθετηρίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης υλοποιεί το έργο του G.I.S. Crete, το Ι.Τ.Ε. την 
εφαρµογή της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, το Πανεπιστήµιο Κρήτης µελέτες 
για διαχείριση γνώσης, ασφάλεια κ.α. 

3.23.24. Επιχειρησιακοί Στόχοι 23 & 24 – Πολιτική Ασφαλείας Π.Κ. – Κανονισµός 
Τ.Π.Ε. 
Από τους Στόχους οι οποίοι θα είναι στην πρώτη γραµµή το 2018 αλλά και τα επόµενα 
χρόνια. Έλαβαν χώρα εκπαιδεύσεις, ξεκίνησε διαβούλευση για Πολιτική Ασφαλείας και 
Κανονισµό ΤΠΕ, έγιναν προµήθειες Πιστοποιητικών SSL, ανατέθηκε µελέτη ασφαλείας 
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δεδοµένων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, ειδικά σε σχέση µε την πρόσφατη οδηγία για την 
προστασία των δεδοµένων µέσα στο 2018. 

 

Άξονας 4. Στόχος 25 - Καθορισµών ∆ράσεων, Ενεργειών & Επίτευξης  
Στόχων 3.25. Επιχειρησιακός Στόχος 25 – Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου, Οµάδες Στόχων 
ΣΣΗ∆ και ΕΣΗ∆ 
Πραγµατοποιήθηκαν πλήθος συναντήσεις, για κάθε έναν από τους παραπάνω στόχους, 
κάνοντας εµφανές ότι χωρίς οµαδικότητα, επικοινωνία, ορθή λήψη αποφάσεων, σωστή και 
δίκαιη κατανοµή εργασίας, σωστή καθοδήγηση και couching, ηθική και ακεραιότητα, τίποτα 
δε θα επιτευχθεί το 2018 

 

Ο απολογισµός του τοµέα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης επισυνάπτεται. 
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Άξονας 8.  Πολιτισµός – Αθλητισµός - Τουρισµός 
 

Πολιτισµός 

 

  Το 2017 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 το «Έτος Καζαντζάκη», µε σειρά εκδηλώσεων Υπό την Αιγίδα του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.  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 2017 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 2018 που µόλις ανέτειλε. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις Πολιτισµού 2017 
 
� Έτος Καζαντζάκη. Στο πλαίσιο του εορτασµού του Έτους Καζαντζάκη, 

διοργανώθηκαν σειρά εκδηλώσεων για τον µεγάλο Κρητικό συγγραφέα. 
 

� Συναυλίες µε την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΡΤ και τους 
«Vamos Ensemble» µε τίτλο Requiem Æternam (Αιώνια Ανάπαυση). 

 
� Εκδήλωση στην Αθήνα µε θέµα «ΑΠΤΕΡΑ». Έρευνα και ανάδειξη ενός 

εµβληµατικού αρχαιολογικού χώρου. 
 
 

� Συναυλία µε τον Βασίλη Λέκκα  
 
� Φεστιβάλ « Μίκης Θεοδωράκης 2017 ». 

 

� Συναυλία µε το Μάριο Φραγκούλη στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων - 
Συναυλίες σε όλη την Κρήτη για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. 
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� Θεατρική Παράσταση η «Άλκηστη» του Ευριπίδη του Εθνικού Θεάτρου. 

 

 

� Επιµορφωτικό πρόγραµµα ‘’ Στα ίχνη του Καζαντζάκη ‘’ µε τη συµµετοχή 70 νέων 
οµογενών από Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Καζακστάν, Αρµενία. 

 
� ∆ιεθνές συνέδριο "Εκθέσεις : Νέες Προσεγγίσεις" - Εορτασµός  Έτους Νίκου 

Καζαντζάκη. 
 
� Συναυλιακός Ε ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς  του ∆ηµήτρη Μαραµή, από την Εθνική Λυρική 

Σκηνή 
 
� Όπερα στην Κνωσό για τον Μίνωα Καλοκαιρινό 
 
� 1η Μαθητιάδα Κρήτης - ∆ιοργάνωση της Παιδείας, του Αθλητισµού και του 

Πολιτισµού 
 
� 7ο Πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου Ιεράπετρας 
� 1ο  Παγκρήτιο Συνέδριο Αγιογραφίας και έκθεση Αγιογραφίας στην Ορθόδοξη 
Ακαδηµία Κρήτης 
� Αφιέρωµα στον Νίκο Καζαντζάκη µε γενικό τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ο 

Κοσµοπαρωρίτης»  στο Μουσείο Μπενάκη 
 

 

Αθλητισµός 

 

Το 2017 ,παρόλο που η χρονιά (όπως και τα τελευταία χρόνια) ήταν πολύ δύσκολη απ’ όλες 
τις πλευρές, καταφέραµε ως Περιφέρεια Κρήτης να συµβάλλουµε στα µέγιστα στην 
ανάπτυξη του Αθλητισµού στο νησί µας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο απολογισµός του 
Εντεταλµένου Συµβούλου για τον Αθλητισµό Συριγωνάκη Νίκου. 

   Με σύνθηµα «Μαζί ΚΑΙ στον Αθλητισµό!», η στρατηγική της Π.Κ. στηρίχτηκε σε 5 
πυλώνες : 

Α)  Ενίσχυσή Αθλητικών Υποδοµών και Αθλητικών Σωµατείων   

Β) Προώθηση και ενίσχυση του Κοινωνικού Αθλητισµού   

Γ) Υποστήριξη προγραµµάτων άθλησης , άσκησης και Ψυχαγωγίας για όλους, µέσα από 
εκδηλώσεις, διοργανώσεις και ∆ράσεις Αθλητικού περιεχοµένου. 

∆)∆ιοργάνωση-Συµµετοχή σε Εκδηλώσεις µε Φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Ε) Ενίσχυση και προώθηση του Αθλητικού Τουρισµού 
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Στην προσπάθεια αυτή, προχώρησε η συνεργασία 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. 

 Όσον αφορά τις Αθλητικές Υποδοµές, στόχος ήταν 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 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 συνεχίζει να ενισχύεται έµπρακτα η ανάπτυξη 
των Ερασιτεχνικών Σωµατείων του Νησιού µας, όλων των αθληµάτων. 

 Όσον αφορά τον Κοινωνικό Αθλητισµό,  από το 2014 ι υλοποιήθηκε  µία καινοτόµος ιδέα 
πανελλαδικά της Περιφέρειας µας, που είχε µεγάλη ανταπόκριση από όλους τους 
Αθλητικούς Φορείς του νησιού µας  και η προσφορά στην δοκιµαζόµενη σήµερα Ελληνική 
οικογένεια, είναι µεγάλη και καταλυτική. 

Το 2014 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Ηράκλειο και ακολούθησαν τα Χανιά. Το 2014 
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 ,αφού εντάχθηκαν 
στο Πρόγραµµα 161 παιδιά. Το 2016  το πρόγραµµα του Κοινωνικού Αθλητισµού 
συµπεριέλαβε 130 παιδιά σε όλη την Κρήτη και  Φέτος(2017)143 παιδιά.  

 Η Περιφέρεια, υλοποίησε επίσης σε συνεργασία µε Αθλητικά Σωµατεία, αλλά και µε 
πολλούς  ∆ήµους, πολλές Εκδηλώσεις και δράσεις, τοπικού και  υπερτοπικού χαρακτήρα, 
στις οποίες οι Συµπολίτες µας είχαν µαζική συµµετοχή, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την 
άθληση και την διασκέδαση τους.  

Από όλες αυτές τις Εκδηλώσεις ,ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν αυτές που είχαν χαρακτήρα 
Φιλανθρωπικό ,ενισχύοντας σηµαντικά το αξιέπαινο έργο που επιτελούν Φορείς και 
Ιδρύµατα του νησιού. 

Επιγραµµατικά µόνο θα αναφέρω, ότι από το 2017 η Περιφέρεια, συµπεριλαµβανοµένου και 
των Περιφερειακών ενοτήτων, συµµετείχε ως διοργανωτής, συνδιοργανωτής, υποστηρικτής 
σε περισσότερες από 120 εκδηλώσεις και οι οποίες αφορούσαν 22 διαφορετικά αθλήµατα. 

Σε συνεργασία µε τον κ. Βαµιεδάκη Μιχαλη , Εντεταλµένο Σύµβουλο Τουρισµού και όλους 
τους Φορείς που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον Τουρισµό, καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε  να ξεφύγουµε  από το κλασικό µοντέλο του Μαζικού Τουρισµού, Ήλιος-Θάλασσα-
Παραλία και µόνο για 4 µήνες  και ν’ αναπτύξουµε και άλλες εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού και κυρίως τον Αθλητικό Τουρισµό, ώστε να έχουµε επισκέπτες σε περιόδους 
τουριστικά νεκρές και γενικά όλο το χρόνο..  

Με τη συµµετοχή και τη βοήθεια όλων των εµπλεκόµενων Φορέων, της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των Αθλητικών Οµοσπονδιών ,ενώσεων και σωµατείων, υπάρχει 
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δέσµευση να γίνει όσο το δυνατόν µια αναλογικότερη κατανοµή στις Περιφερειακές 
ενότητες του Νησιού ,ώστε να υλοποιηθεί ο προγραµµατισµός µας  συµβάλλοντας 
αναµφισβήτητα στην Ανάπτυξη του Αθλητισµού, στο Ευ αγωνίζεσθε ,στη διάδοση του 
αθλητικού ιδεώδους  και του Αθλητικού πνεύµατος στην τοπική κοινωνία µας. 

Στόχος και αυτή τη χρονιά µεγάλες Αθλητικές ∆ιοργανώσεις και Εκδηλώσεις που σίγουρα 
θ’ αφήσουν το στίγµα τους στην Κοινωνία του νησιού µας ,αφού όλοι ,εµείς και οι 
συµπολίτες µας, άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµαστε µε τον Αθλητισµό και άρα συµµετέχουµε 
ενεργά ή µη, σε τέτοια γεγονότα.  

∆ιοργανώσεις 

• 2oς Μαραθώνιος Κρήτης 2017 στη µνήµη του Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου 
Γαλανάκη 

• Run Greece Ηράκλειο 2017 
• Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδηλασίας ΑµεΑ «Festos C1 European Paracycling Cup» 
• Αγώνας ποδοσφαίρου µεταξύ  της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής Οµάδας 2004 

και των βετεράνων επίλεκτων Πρωταθλητών της Ίντερ για φιλανθρωπικό σκοπό 
• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Slalom 2017 
• 1ο  Αγωνιστικό Cliff diving  «Agios Nikolaos cliff diving 2017» 
• Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Μπάσκετ Νέων Ανδρών (U20) 
• 10ο ∆ιεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Παλαιόχωρας 2017 
• Ηµιµαραθώνιος Κρήτης 
• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Εθνικών Οµάδων Σκάκι  
• 77α  ΑΡΚΑ∆ΙΑ  
• Ποδοσφαιρικός αγώνας προς τιµήν του Ευγένιου Γκέραρντ 
• ∆ιοργάνωση Παγκόσµιου Κυπέλλου Ξιφασκίας  

 

Τουρισµός 

 

Το 2017, ήταν µια χρονιά κατά την οποία ο αριθµός των τουριστών που επισκέφθηκε τη 
χώρα µας ξεπέρασε τα 27 εκατοµµύρια και το 29% των τουριστικών αεροπορικών αφίξεων 
του συνόλου της χώρας, πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη. 

Η Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιήθηκε σε τοπικό αλλά και σε διεθνές  επίπεδο, 
δηµιουργώντας ένα σταθερό υποστηρικτικό περιβάλλον στην αναπτυξιακή δυναµική του 
τουρισµού στο νησί, στο οποίο οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 4,5 εκατοµµύρια καθιστώντας την 
Κρήτη, δεύτερη περιφέρεια της χώρας µε τον µεγαλύτερο όγκο εισπράξεων.  

Η Περιφέρεια Κρήτης, αξιόπιστος συνοµιλητής δηµόσιων και ιδιωτικών τουριστικών 
φορέων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εφαρµόζοντας πιστά το πρόγραµµα 
τουριστικής προβολής, στοχεύει µε όραµα στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού στο 
νησί µας, καθώς και στη βελτιωµένη προβολή και προώθησή της πολυµορφίας και της 
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, στις ξένες αγορές. 

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και o Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού 
Μιχάλης Βαµιεδάκης µε τα Τµήµατα Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης, µε τη 
συνεργασία, του Υπουργείου Τουρισµού, τα τµήµατα Τουρισµού άλλων Περιφερειών της 
χώρας, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και των  αντίστοιχων Γραφείων ΕΟΤ στο 
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εξωτερικό αλλά και άλλων τουριστικών φορέων, προχώρησαν σε σειρά στοχευµένων 
δράσεων, προκειµένου να συντηρηθεί και να  αναδειχτεί ακόµη περισσότερο, σε διεθνές 
επίπεδο ,το brand-name “Kρήτη», που αποτελεί βασικό αναπτυξιακό µοχλό της Κρήτης και 
έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες οικονοµικής δραστηριότητας του νησιού, αλλά 
και της ειδικότερης ανάδειξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα βελτιώσουν τη 
διασπορά των τουριστικών εσόδων στην οικονοµία και κοινωνία του νησιού. 

Συµπληρωµατικά: 

- Ετήσια συνάντηση των βασικών συνεργατών – πωλητών του Γερµανού Tour Operator 
ALLTOURS από 3 έως 10 Μαίου 2017 στη Χερσόνησο Ηρακλείου, µε τη συµµετοχή 300 
περίπου κορυφαίων τουριστικών πρακτόρων της Γερµανίας. Στη διοργάνωση που 
πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Ε.Ο.Τ, συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας του 
Ε.Ο.Τ. ∆ηµήτρης Τρυφωνόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο 
Εντεταλµένος σύµβουλος τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Βαµιεδάκης, ο 
∆ήµαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης, ο Αντιδήµαρχος Χερσονήσου Ευθύµης 
Μουντράκης, ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νικόλαος Ραπτάκης, ο 
∆ιευθυντής του ΕΟΤ Κρήτης Άρης Στρατάκης κ.ά. και από πλευράς Alltours o ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Markus Daldrup και ο Γενικός διευθυντής Nils Jenssen . 

Στη συνάντηση αναδείχτηκε η σηµαντική συµβολή της Alltours στη Γερµανική τουριστική 
αγορά που ακολουθεί µία διαρκώς αυξητική τάση.  

- Ιατρικός Τουρισµός -Πρόκληση για Ανάπτυξη: το Παράδειγµα της Κρήτης -Ηµερίδα 
για τον Ιατρικό Τουρισµό, διοργανώθηκε από  το Ποτάµι, στις 20 Μαΐου  2017  

Αναπτύχθηκαν συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτού του τοµέα που αφορά 
τον τουριστικό κλάδο αλλά και τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα µας. Στην εκδήλωση, 
συµµετείχαν ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Τουρισµού 
Υγείας ∆ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου 
Χάρης Βαβουναράκης, ο Φώτης Κοκοτός εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ και άλλοι. 

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού, Μιχάλης 
Βαµιεδάκης και  ο εντεταλµένος σύµβουλος Υγείας  ∆ρ. Λάµπρος Βαµβακάς  

-Αναπτυξιακό συνέδριο της Κρήτης-Τουρισµός-22/9/2018 

Η Περιφέρεια Κρήτης µε τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης συµµετείχε ενεργά, 
παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους στον τουρισµό στον ευρύ διάλογο, στο πλαίσιο 
του συνεδρίου µε την Υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά ,την Υπουργό Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη Τσιρώνη και τον υφυπουργό 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλειάδη. Τονίστηκε ότι το Υπουργείο Τουρισµού 
είναι σε στενή συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, τις τοπικές αρχές, τα Επιµελητήρια, 
τους τουριστικούς φορείς και τον ιδιωτικό τοµέα ώστε να υλοποιούνται προγράµµατα και 
ενέργειες για την τουριστική ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της Κρήτης.  

-Ηµερίδα µε θέµα «Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου»- 12 Νοεµβρίου 2017  
πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θες/νίκη µε πρωτοβουλία τις 
Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας. Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση για κοινές δράσεις µεταξύ 
των Ελληνικών Περιφερειών όπου πέρασε ο Απόστολος των Εθνών και ανάδειξη του 
Θρησκευτικού / Προσκυνηµατικού Τουρισµού, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της 
Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τον Ε.Ο.Τ. Στην Ηµερίδα συµµετείχαν περισσότεροι 
από 200 Σύνεδροι που ασχολούνται µε τα Θέµατα της προβολής και αναδείξεως της 
προσκυνηµατικής πορείας των Βηµάτων του Αποστόλου Παύλου στον ελλαδικό χώρο. 
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Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού, Μιχάλης 
Βαµιεδάκης. 

- Σύµφωνο Συνεργασίας για να γίνει η Κρήτη προορισµός διεθνών κινηµατογραφικών 
παραγωγών σε συνεργασία µε το ∆ικτύου Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων -25 Νοεµβρίου 2018. 

Το «Film Office», στόχο έχει να λειτουργήσει ως κέντρο προσέλκυσης και εξυπηρέτησης 
όλων των ελληνικών και ξένων παραγωγών που θα προτιµήσουν το νησί µας, στρέφοντας 
πάνω του τα φώτα της δηµοσιότητας, αναδεικνύοντας πλευρές του που µπορούν να 
στηρίξουν όλες τις µορφές τουρισµού. Το σύµφωνο υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του ∆ικτύου Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων Πάνος Παπαχατζής εκπρόσωπος του συνεργατικού σχηµατισµού 
« ∆ίκτυο Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών ‘Έργων ». Παρόντες στη 
υπογραφή του συµφώνου εκτός από τον κ. Αρναουτάκη και τον κ. Παπαχατζή, ήταν ο 
Αντιπεριφερειάρχης ∆ηµήτρης Μιχελογιάννης, ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού 
Μιχάλης Βαµιεδάκης, στελέχη του ∆ικτύου και του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφέρειας. 

-Workshop µε θέµα: "The Russian MICE market: New opportunities" στα πλαίσια του 
επίσηµου Έτους Τουρισµού Ελλάδας- Ρωσίας 2017/2018 διοργάνωσε το Ελληνορωσικό 
Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την TMI Consultancy στις 12 ∆εκεµβρίου 2017. 

Η πρωτοβουλία που τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού και έτυχε 
υποστήριξης των Φορέων τουρισµού της Ελλάδας, στόχευε στην προώθηση του 
συνεδριακού τουρισµού, παρουσίασε τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών και ανέπτυξε 
ενδιαφέροντα project στα πλαίσια του networking µε τους συµµετέχοντες από την ελληνική 
πλευρά. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού, 
Μιχάλης Βαµιεδάκης. 

 

-Βραβείο Αριστείας στη Περιφέρεια Κρήτης για την συµβολή της στη προβολή-
ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Κρήτης και γενικότερα της χώρας µας στο 
εξωτερικό, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία εκπροσώπων 
τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων στις 11/12/2017. Την εκδήλωση διοργάνωσε η 
εταιρεία «New Times Publishing» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού, του ΣΕΤΕ, 
του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος και της FEDHATTA. Στην εκδήλωση 
τιµήθηκαν και βραβεύτηκαν οι σηµαντικότερες τουριστικές επιχειρήσεις, Περιφέρειες, που 
σύµφωνα µε τον διοργανωτή έχουν προσφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας 
προβάλλοντας τη θετική εικόνα της χώρας στο  εξωτερικό, ενισχύοντας την οικονοµία και 
όλους τους συνεργαζόµενους µε τον τουρισµό κλάδους προσφέροντας παράλληλα µεγάλο 
αριθµό θέσεων εργασίας. 

Το βραβείο της Περιφέρειας Κρήτης παρέλαβε ο εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος 
Τουρισµού Μιχάλης Βαµιεδάκης  

-Επαφές / συναντήσεις εργασίας µε Υπουργείο Τουρισµού  

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση και ανάδειξη το τουριστικού προϊόντος 
του νησιού µας, µέσα από το φάσµα της εθνικής διάστασης του ελληνικού τουρισµού, ο 
εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Τουρισµού Μιχάλης Βαµιεδάκης είχε κατά τη 
διάρκεια του έτους σειρά επαφών και συναντήσεων εργασίας µε την Υπουργό Τουρισµού, κ. 
Κουντουρά και τους συνεργάτες της, ώστε να αξιοποιηθούν συνέργειες στο πεδίο της 
προβολής και ανάδειξης. Μεταξύ άλλων, βασικά σηµεία των επαφών αυτών ήταν η 
προετοιµασία των δράσεων για το 2018 στα πλαίσια του « Έτους Ελλάδα – Ρωσία στον 
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Τουρισµό» και η προετοιµασία για τη συµµετοχή της Κρήτης στο πιλοτικό πρόγραµµα τού 
Υπουργείου, «Ελλάδα 365 µέρες»    

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 2017, 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   

 

Σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Τουρισµού των Π.Ε. Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύµνου η 
Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε το 2017 σε 20 εκθέσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό 
της χώρας (Πίνακας 1. Εκθέσεις  στις οποίες συµµετείχε η Περιφέρεια Κρήτης  το 2017). 

Το Τµήµα συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση, διακόσµηση, στελέχωση, 
συντονισµό και λειτουργία των εκθέσεων. Σε κάθε έκθεση ο Επόπτης της έκθεσης  
κατέγραψε τις τάσεις στην Τουριστική ζήτηση στην χώρα που έλαβε χώρα η έκθεση, τις 
ειδικές προτιµήσεις και αναφορές των επισκεπτών της έκθεσης, τις επαφές µε τους 
επαγγελµατίες και εκπροσώπους του τύπου τις οποίες κοινοποίησε στη συνέχεια στους 
ενδιαφερόµενους φορείς τουρισµού και τέλος  ανίχνευσε τρόπους τουριστικής προβολής των 
άλλων τουριστικών χωρών.  

Η Π.Ε. Ηρακλείου είχε την εποπτεία σε συνολικά δέκα (10) εκθέσεις το 2017: 
Βιέννη, Βρυξέλλες, Τελ Αβίβ, Νέα Υόρκη, Σεούλ,  Ντίσελντορφ, Παρίσι και Αθήνα 
(ΜΙΤΕ, Ergo Marathon Expo).  

Στις εκθέσεις αυτές η Π.Ε. Ηρακλείου προέβαλλε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα του προορισµού «Κρήτη». Ανέδειξε την κρητική φιλοξενία 
προσφέροντας τοπικά παραδοσιακά κεράσµατα, ενηµέρωσε τους επισκέπτες δίνοντας τους 
εξειδικευµένες πληροφορίες, αλλά και έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, 
δηµιούργησε τις συνθήκες για επαγγελµατικές συναντήσεις και συµφωνίες, και γενικότερα 
ξεχώρισε µε την παρουσία της το περίπτερο της Κρήτης στις εκθέσεις αυτές.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΤΟ 2017 

 

α/α ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

1. Ολλανδία / Ουτρέχτη Vakantiebeurs 

2. Αυστρία / Βιέννη Ferienmesse 

3. Φινλανδία / Ελσίνκι Matka 

4. Βέλγιο / Βρυξέλλες Salon Des Vacances 

5. Ισραήλ / Τελ Αβίβ ΙMTM   

6. Σουηδία / Στοκχόλµη Grekland Panorama 

7. Σερβία / Βελιγράδι ITTFA 

8. ∆ανία / Χέρνινγκ Ferie For Alle 

9. Γερµανία / Βερολίνο ITB 

10. Ρωσία / Μόσχα MITT 

11. ΗΠΑ / Νέα Υόρκη Greek Panorama 

12. Νότια Κορέα / Σεούλ KOTFA 

13. Γερµανία / Ντίσελντορφ  TourNatur 

14. Ελλάδα / Θεσσαλονίκη ∆.Ε.Θ. 

15. Γαλλία / Παρίσι IFTM Top Resa 

16. Ελλάδα / Αθήνα M.I.T.E. 

17. Ηνωµένο Βασίλειο / Λονδίνο W.T.M. 

18. Ελλάδα / Θεσσαλονίκη Philoxenia 

19. Πολωνία / Βαρσοβία Grecka Panorama 

20. Ελλάδα / Αθήνα Ergo Expo Marathon 

 

 

Βραβεία-∆ιακρίσεις 

� Bραβείο Αριστείας Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων «Treasures of Greek 
Tourism 2017». 

� ∆ιάκριση στο  ετήσιο φόρουµ «Diamonds of the Greek Economy 2017». 
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Πρόσθετες πρωτοβουλίες 

 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Μέσα στο 2017 η Π.Ε. Ηρακλείου υποστήριξε τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, στα 
πλαίσια της προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και ενίσχυσης του τουριστικού της 
προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και συγκεκριµένα: 

 

� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων στις 28 και 29 Σεπτεµβρίου 2017 στο Ηράκλειο, στο 
πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού σε συνεργασία µε την 
Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, (όπερα – ντοκουµέντο 
«ΜΙΝΩΣ») 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο σεµινάριο του ΙΝΣΕΤΕ «Digital Marketing 
Masterclass», στην Αθήνα 15-17/02/2017 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην ηµερίδα «Ανάλυση των ελληνικών 
περιφερειακών στρατηγικών τουρισµού», στην Τρίπολη 16/3/2017 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο «2o Greek Tourism Workshop in Lebanon», 
το οποίο έλαβε χώρα στις 10/05/2017 στη Βηρυτό (∆ιοργάνωση: CONGRESS AND 
BUSINESS PARTNERS IKE) 

� Συνδιοργάνωση µε το ∆ίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας της εκδήλωσης στις 
11/05/2017 στο Πάρκο Γεωργιάδη για τον εορτασµό των 30χρόνων Erasmus, στα 
πλαίσια του 7ου THE CRETE TRIP  

� Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης TEDxChania µε τίτλο “MITOS”, στο Πνευµατικό 
Κέντρο Χανίων στις 11/11/2017  

� Υποστήριξη της 2η ετήσιας συνάντησης της ένωσης AREPO στις 5/10/2017, στα 
πλαίσια των δράσεων της Περιφέρειας για την ανάδειξη του γαστρονοµικού 
τουρισµού στην Κρήτη 

� Συνδιοργάνωση µε τον Αγωνιστικό Σύλλογο Ηρακλείου εκδήλωσης µηχανοκίνητου 
αθλητισµού, από 7 έως 8/10/2017 στο Στρατιωτικό Αεροδρόµιο Ηρακλείου 

� Συνδιοργάνωση µε το Σωµατείο Φίλων Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών «Φ.Ι.Μ.Α.» 
εκδήλωσης µηχανοκίνητου αθλητισµού, από 14 έως 15/10/2017 στο Λιµάνι 
Ηρακλείου 

� Υποδοχή 130 τουριστικών πρακτόρων – παραγόντων του Τουριστικού Οργανισµού 
FRAM καθώς επίσης και δηµοσιογράφων της Γαλλίας και διάθεση διαφηµιστικού 
υλικού 

 

 

Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΛΠ  

      

Ιδιαίτερα σηµαντική για την προβολή του τουριστικού προϊόντος µίας περιοχής είναι 
η παρουσίαση της από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η  στήριξη της στους χώρους 
πώλησης του από τους Tour Operators και τα µέσα ενηµέρωσης, που επηρεάζουν το 
τουριστικό ρεύµα από τη χώρα τους. Για το λόγο αυτό θεωρείται επιβεβληµένη η φιλοξενία 
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τους, ιδίως αυτών που προέρχονται από χώρες που αποτελούν για µας νέες αγορές και στους 
οποίους η προβολή των αξιοθέατων στοιχείων του τόπου µας είναι απολύτως αναγκαία.   

Η οργάνωση της  φιλοξενίας ανθρώπων που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη 
(δηµοσιογράφοι, φωτογράφοι, κινηµατογραφιστές, συγγραφείς, ακαδηµαϊκοί κλπ.), την ροή 
του τουριστικού ρεύµατος (διαφηµιστές, οργανωτές - πωλητές ταξιδιών), την κρατική 
πολιτική (εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκκλησιαστικών και πνευµατικών 
ιδρυµάτων, κρατικοί αξιωµατούχοι) µπορεί να αποτελέσει ένα θαυµάσιο παράδειγµα και 
πρότυπο τόσο για την τουριστική προβολή αλλά και την οργάνωση του προορισµού. 

Τουρισµός δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την συνεργασία όλων όσων εµπλέκονται 
στην διαδικασίας παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλο µέρος του τουριστικού 
προϊόντος έχει να κάνει µε την "κατασκευή" της εικόνας του προορισµού, την ανάδειξη της 
διαφορετικότητας και της ποικιλοµορφίας, της αυθεντικότητας, του πολιτισµικού 
κεφαλαίου και γενικά µε την προβολή των  συγκριτικών  πλεονεκτηµάτων του. Η µετατροπή 
των συγκριτικών σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα απαιτεί συνέργειες σε πολλαπλά 
επίπεδα, που σε τελική ανάλυση εµπλέκουν και τον τελευταίο κάτοικο του προορισµού.  

Έτσι η εµπλοκή των κρατικών δοµών και φορέων αφενός ως διαχρονικής "σταθεράς" 
εµπιστοσύνης και διάχυσης αξιόπιστης, ανεξάρτητης  και αξιολογηµένης πληροφόρησης, σε 
όλα τα επίπεδα (γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού, πρεσβείες της Ελλάδας, περιφέρειες, δήµοι), 
λειτουργώντας ως µεσολαβητές (facilitators) όσον αφορά τις παραπάνω δράσεις, λειτουργεί 
αµφίδροµα ενισχύοντας τόσο τον ρόλο των παραπάνω δοµών και βελτιώνοντας την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών τους, όσο και του κλίµατος εµπιστοσύνης και του 
αισθήµατος ασφάλειας που προσλαµβάνεται από τους ιδιώτες (τουριστικούς φορείς αλλά 
και απλούς πολίτες), που απορρέει από την αποτελεσµατικότητα των σχετικών δράσεων. 

Έτσι για παράδειγµα στα press-trips οι επίσηµοι Ελληνικοί φορείς στο εξωτερικό, 
καθίστανται αρχικοί αποδέκτες των αιτηµάτων για φιλοξενία. Αξιολογούν  τα αιτήµατα, δια 
µέσου µιας τυπικής διαδικασίας και εκµαιεύουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση, 
προαπαιτώντας π.χ. την µεταγενέστερη δηµοσίευση, φωτογράφηση, κινηµατογράφηση, 
σχολιασµούς  και αναρτήσεις σε δηµόσια  µ.µ.ε. από τους προτεινόµενους για φιλοξενία. Τα 
αιτήµατα διαβιβάζονται στις Περιφέρειες. Οι Περιφερειακές Ενότητες στην Κρήτη ξεκινούν 
αµέσως, µε την σειρά τους, την διάχυση του αιτήµατος στους ∆ήµους, στους ιδιώτες – 
φορείς του τουρισµού (ξενοδόχους και ενώσεις ξενοδόχων, τ. πράκτορες και ενώσεις τους, 
ιδιοκτήτες τουριστικών µεταφορικών µέσων, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης 
επισκέψιµων τόπων και εκδηλώσεων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ξεναγούς 
– οδηγούς κλπ). Σε όλα τα στάδια υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και ενηµέρωση, τόσο 
µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους επισκέπτες, όσο και  µε τις υπηρεσίες του εξωτερικού, µε 
τους προσφέροντες καταλύµατα, µεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις ιδιώτες και φορείς, 
κτίζοντας έτσι διαύλους εµπιστοσύνης – συνεργασίας και γνώσης, αποκοµίζοντας έτσι ως 
αποτέλεσµα πολλαπλά οφέλη για τον προορισµό. 

Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία µας τους προηγούµενους µήνες σε συνεργασία µε τα 
γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού και τους εµπλεκόµενους µε τον τουρισµό φορείς υποδέχθηκε και 
ξενάγησε στο νοµό µας Tour Operators και δηµοσιογράφους από ξένα µέσα ενηµέρωσης.   
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Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού 

 

� Επικαιροποίηση περιεχοµένου και εµπλουτισµός της ιστοσελίδας 
www.incrediblecrete.gr. 

� Μέχρι σήµερα το υλικό της ιστοσελίδας αλλά και τα βίντεο έχουν παραχωρηθεί 
δωρεάν και µετά από δική τους επιθυµία σε Υπουργεία, ∆ηµοσίους Φορείς και 
Οργανισµούς καθώς και σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. 
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Άξονας 9.  Υγεία - Κοινωνική Μέριµνα 
 

Από τον Μάρτιο  του 2017 ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη Εντεταλµένος σύµβουλος στον 
τοµέα της Υγείας ο Περιφερειακός Σύµβουλος Λάµπρος Βαµβακάς ο οποίος σε άψογη 
συνεργασία µε την ∆/νση Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και µε τις κατά τόπους δ/νσεις σε 
Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Λασίθι και Χανιά, κατάφερε να συντονίσει δράσεις ενηµέρωσης- 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης του πληθυσµού του νησιού  αλλά και  ελέγχους υγιεινής  
όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.  

Πιο συγκεκριµένα, 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. 

 

 

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 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 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 89 από 197 

 

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. 

Επίσης, 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 2017».  

 

• Τον Απρίλιο του 2017 εγκαινιάστηκε  από τον Περιφερειάρχη της Νέας Κινητής  
Μονάδας Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης όπου οι γυναίκες της Κρήτης 
άνω των 40 ετών θα µπορούν να κάνουν δωρεάν, την προληπτική εξέταση που 
σώζει ζωές. 

 

 

Τον αγιασµό στη νέα κινητή µονάδα µαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στον προαύλιο 
χώρο έξω από το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας τέλεσε ο Σεβασµιότατος Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος παρουσία του Περιφερειάρχη, του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κρήτης των , Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συµβούλων, αντιδηµάρχων, 
θεσµικών εκπροσώπων γυναικείων σωµατείων, συλλόγων, οργανώσεων και εθελοντών. 

 

Με κεντρικό σύνθηµα «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ», χωρίς χρέωση οι γυναίκες άνω των 40 
ετών µπορούν να κάνουν εξέταση µαστογραφίας. Η Περιφέρεια µε όλες τις δυνάµεις της 
στηρίζει οργανωµένα και στρατηγικά µαζί µε τους ∆ήµους της Κρήτης και τις δοµές της 
Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης τον αγώνα κατά του καρκίνου του µαστού. 

 
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µια κίνηση ζωής, µια κίνηση αλληλεγγύης και αναγνώρισης 
του ουσιαστικού ρόλου που έχουν διαχρονικά οι γυναίκες που χρειάζονται περισσότερη 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση στη σηµασία της µαστογραφίας. Η παρουσία της κινητής 
µονάδας στους δήµους της Κρήτης, µέσα σε χωριά, και ενορίες αποτελεί από µόνη της πηγή 
ενηµέρωσης παρακίνησης και ευαισθητοποίησης της γυναίκας η οποία θα κάνει µερικά 
βήµατα µόνο µέχρι την κινητή µονάδα για να υποβληθεί δωρεάν στη σωτήρια για τη ζωή της 
µαστογραφία. 

Η κινητή µονάδα θα οργώσει απ άκρη σε άκρη όλη την Κρήτη ενώ το επιστηµονικό 
προσωπικό του Μαστογράφου συµπληρωµατικά θα οργανώσει δράσεις που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια πρόληψη. Στόχος είναι σε ετήσια βάση η νέα µονάδα να 
κάνει περί τις 3.000 µαστογραφίες. 

 
Η επιστηµονική οµάδα που απαρτίζει τη µονάδα του µαστογράφου είναι ακριβώς η ίδια που 
την λειτούργησε για πρώτη φορά επί νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αποτελείται από τους 
γιατρούς: Γιώργο Πιτσούλη, Σοφία Σταγγουράκη, Κάβαλο Τζεραλντίνα, και Ευαγγελία 
Σφακιανάκη..  
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Ανάπτυξη σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Κρήτης εφαρµογής και δηµιουργίας σελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης για την µονάδα κινητού Μαστογράφου  και της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας 
της Περιφέρειας Κρήτης. 

Έως και 31 /12/2017 έγιναν 1400 µαστογραφίες. 

 

Οδοντιατρική Μονάδα  

 

Εξετάστηκαν 3800 παιδιά σε συνεργασία µε τους Οδοντιατρικο΄ς Συλλόγους της 
Κρήτης 

 

Έρευνες - Συνέδρια-εκδηλώσεις-συνδιοργανώσεις: 

 

• ∆ιενέργεια έρευνας και παρουσίαση αποτελεσµάτων της  για το ρόλο της 
Κινητής Οδοντιατρικής  Μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης στο  13ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας 

 

          Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύµνης (ΠΕΡ) κατά τα έτη 2013 και 2017 προχώρησε µε τη στήριξη και συνεργασία 
διαφόρων φορέων του νοµού ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα,  στη συλλογή στοιχείων 
αναφορικά στο πώς προλαµβάνεται  η έννοια της προληπτικής οδοντιατρικής και της 
οδοντικής κατάστασης των παιδιών, που διαβιούν έξω από το άστυ.  Τη συλλογή των 
δεδοµένων πραγµατοποίησε η διεπιστηµονική οµάδα της κινητής οδοντιατρικής µονάδας 
της Περιφέρειας Κρήτης µε τη χρήση ειδικού ατοµικού εντύπου - ερωτηµατολογίου, κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεών της σε σχολεία ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών. Τα 
παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε και 
κατέγραψε την συµβολή της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης 
στον τοµέα της προληπτικής παρέµβασης. Στα παραπάνω συνεκτιµήθηκε το περιεχόµενο 
του προληπτικού προγράµµατος, που εφαρµόστηκε στην πρώιµη παιδική ηλικία ως µια από 
τις σηµαντικότερες προληπτικές επεµβάσεις της στοµατικής υγιεινής στην ενήλικη ζωή. Στη 
∆ιεπιστηµονική Οµάδα της Κινητής Μονάδας συµµετείχαν µια επισκέπτρια Υγείας και µια 
Κοινωνική Λειτουργός της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕΡ, 
µια Νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και  ιδιώτες, µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Η 
ολιστική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις (το 2013 και το 2017) µέσω της 
συνδυασµένης δράσης των προαναφερθέντων φορέων. 

              Η έρευνα µε τίτλο «Η ανάδειξη του ρόλου της κινητής οδοντιατρικής µονάδας 
στην προληπτική στοµατική υγιεινή των παιδιών µε τη συνέργεια δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων» παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκηση, τα 
Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας µε Θέµα: «Συµπληρωµατικότητα και συνέργειες στη 
φροντίδα υγείας: Η υπέρβαση της «κατακερµατισµένης» ιατρικής περίθαλψης» που 
διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας Τοµέας Οικονοµικών της Υγείας και 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το διάστηµα 12 έως και 14 ∆εκεµβρίου 2017. 

        Όπως προκύπτει από τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας, παρόλο που το µέγεθος του 
δείγµατος των παιδιών είναι διαφορετικό στις δύο φάσεις της ολιστικής παρέµβασης της 
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Μονάδας, παρατηρήθηκε αύξηση (από 73,8% σε 85%) των παιδιών που βουρτσίζουν τα 
δόντια τους και εκείνων που διατηρούν υγιές περιοδόντιο (από 34,6% σε 66,5%).  

Η συσχέτιση υγιούς περιοδόντιου και η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν εµφανίστηκε 
στατιστικώς σηµαντική (p>0.05). Σηµαντικό εύρηµα που αποδεικνύει το µη µονοσήµαντο 
περιεχόµενο (εξάρτηση από ένα µόνο παράγοντα) της διατήρησης της στοµατικής υγιεινής.    

   Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι  µετά την ευαισθητοποίηση της κοινότητας 
δύναται να καταγραφεί η αυξητική τάση φροντίδας της παιδικής στοµατικής υγιεινής.  

Η συνέργεια των φορέων ανέδειξε τη σπουδαιότητα των προληπτικών µέτρων στην 
στοµατική υγιεινή, η οποία µέσω της έρευνας αναδείχτηκε ως ένα πολυπαραγοντικό 
φαινόµενο που στηρίζεται στην συνδυασµένη εφαρµογή µέτρων, στην ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας και στην αλλαγή νοοτροπίας προκειµένου να υιοθετούνται  καλές συνήθειες 
φροντίδας του στόµατος. 

• ∆ιενέργεια έρευνας και καταγραφής των στοιχείων εµβολιαστικής κάλυψης 
µέσω των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών,  28 ∆ηµοτικών Σχολείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνης. 

 

Ο πληθυσµός της µελέτης αφορούσε 421 παιδιά Α` τάξης ∆ηµοτικού και 288 παιδιά ΣΤ` 
τάξης ∆ηµοτικού από αντιπροσωπευτικό δείγµα 28 ∆ηµοτικών Σχολείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνης. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε 
µέσω ανώνυµης συλλογής και καταγραφής των στοιχείων εµβολιαστικής κάλυψης µέσω των 
βιβλιαρίων υγείας των παιδιών.  

 

Εµβολιαστική κάλυψη έναντι ∆ιφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη (DTaP) 

 

 

Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 5 δόσεις DTaP ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 82,42% 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 97,92% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα 
χαµηλότερα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης έναντι των 5 δόσεων εντοπίζονται σε παιδιά 
Α τάξης δηµοτικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (78.10%). Τα παιδιά της Α 
∆ηµοτικού έχουν χάση την 5η δόση DTaP (16,87%) συγκριτικά µε τα παιδιά της ΣΤ 
∆ηµοτικού (2,08%) σε επίπεδο στατιστικά σηµαντικό (p<0.001). 

 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

5 δόσεις 107 (78.10%) 95 (87.16%) 145 (82.86%) 347 (82.42%)

4 δόσεις 28 (20.44%) 14 (12.84%) 29 (16.57%) 71 (16.87%)

< 3 δόσεις 2 (1.46%) 0 (0.00%) 1 (0.57%) 3 (0.71%)

137 109 175 421

5 δόσεις 101 (97.12%) 73 (100.00%) 108 (97.30%) 282 (97.92%)

4 δόσεις 3 (2.88%) 0 (0.00%) 3 (2.70%) 6 (2.08%)

< 3 δόσεις 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

104 73 111 288

Α

ΣΤ
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι Ιλαράς

H πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 2 δόσεις 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 96,875% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα 
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (83.43%). Τα παιδιά της Α ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 
2η δόση MMR (12,11%) συγκριτικά µε τα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού (3,125%) σε επίπεδο 
στατιστικά σηµαντικό (p<0.001). 

 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

2 δόσεις

1 δόση

0 δόσεις

2 δόσεις

1 δόση

0 δόσεις

Α

ΣΤ
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR

πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 2 δόσεις MMR ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 87,89% 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 96,875% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα 
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 

φερειακής Ενότητας Χανίων (83.43%). Τα παιδιά της Α ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 
(12,11%) συγκριτικά µε τα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού (3,125%) σε επίπεδο 

<0.001).  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

121 (88.32%) 103 (94.50%) 146 (83.43%)

15 (10.95%) 6 (5.50%) 27 (15.43%)

1 (0.73%) 0 (0.00%) 2 (1.14%)

137 109 175

102 (98.08%) 73 (100.00%) 104 (93.69%)

2 (1.92%) 0 (0.00%) 7 (6.31%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

104 73 111

 

MR) 

 

ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 87,89% 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 96,875% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα 
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 

φερειακής Ενότητας Χανίων (83.43%). Τα παιδιά της Α ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 
(12,11%) συγκριτικά µε τα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού (3,125%) σε επίπεδο 

ΣΥΝΟΛΟ

370 (87.89%)

48 (11.40%)

3 (0.71%)

421

279 (96.875%)

9 (3.125%)

0 (0.00%)

288
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της ανεµευλογιάς (

 

Αν και ο εµβολιασµός έναντι της ανεµευλογιάς εισήχθη σχετικά πρόσφατα στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών (1 δόση εµβολίου στο ΕΠΕ 2006, 2 δόσεις εµβολίου στο ΕΠΕ 
2008), ωστόσο συµπεράσµατα γύρω από την εµβολιαστική κάλυψη προκύπτουν ειδικά για 
τα παιδιά της Α` τάξη
ανεµευλογιάς υπήρχαν για 420/421 παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού.  Η πλήρης εµβολιαστική 
κάλυψη µε 2 δόσεις ανεµευλογιάς ανέρχεται σε ποσοστό 87,86% σε παιδιά Α τάξης 
∆ηµοτικού και ποσοστό 91,66% σε παιδιά ΣΤ
∆ηµοτικού είναι καλύτερα εµβολιασµένα συγκριτικά µε τα παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 
(91,66% έναντι 87,86% αντίστοιχα), ωστόσο αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά 
σηµαντική (p=0.105). Τα χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµ
εµφανίζονται σε παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών (84,57%).  

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

2 δόσεις

1 δόση

0 δόσεις

2 δόσεις

1 δόση

0 δόσεις

Α

ΣΤ
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της ανεµευλογιάς (VAR) 

ο εµβολιασµός έναντι της ανεµευλογιάς εισήχθη σχετικά πρόσφατα στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών (1 δόση εµβολίου στο ΕΠΕ 2006, 2 δόσεις εµβολίου στο ΕΠΕ 
2008), ωστόσο συµπεράσµατα γύρω από την εµβολιαστική κάλυψη προκύπτουν ειδικά για 
τα παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού. ∆εδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της 
ανεµευλογιάς υπήρχαν για 420/421 παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού.  Η πλήρης εµβολιαστική 
κάλυψη µε 2 δόσεις ανεµευλογιάς ανέρχεται σε ποσοστό 87,86% σε παιδιά Α τάξης 
∆ηµοτικού και ποσοστό 91,66% σε παιδιά ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού. Τα παιδιά της ΣΤ τάξης 
∆ηµοτικού είναι καλύτερα εµβολιασµένα συγκριτικά µε τα παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 
(91,66% έναντι 87,86% αντίστοιχα), ωστόσο αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

=0.105). Τα χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης 
εµφανίζονται σε παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών (84,57%).  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

118 (86.76%) 103 (94.50%) 148 (84.57%)

13 (9.56%) 6 (5.50%) 19 (10.86%)

5 (3.68%) 0 (0.00%) 8 (4.57%)

136 109 175

96 (93.31%) 69 (94.52%) 99 (89.19%)

5 (4.81%) 1 (1.37%) 6 (5.405%)

3 (2.88%) 3 (4.11%) 6 (5.405%)

104 73 111

 

ο εµβολιασµός έναντι της ανεµευλογιάς εισήχθη σχετικά πρόσφατα στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών (1 δόση εµβολίου στο ΕΠΕ 2006, 2 δόσεις εµβολίου στο ΕΠΕ 
2008), ωστόσο συµπεράσµατα γύρω από την εµβολιαστική κάλυψη προκύπτουν ειδικά για 

ς ∆ηµοτικού. ∆εδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της 
ανεµευλογιάς υπήρχαν για 420/421 παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού.  Η πλήρης εµβολιαστική 
κάλυψη µε 2 δόσεις ανεµευλογιάς ανέρχεται σε ποσοστό 87,86% σε παιδιά Α τάξης 

τάξης ∆ηµοτικού. Τα παιδιά της ΣΤ τάξης 
∆ηµοτικού είναι καλύτερα εµβολιασµένα συγκριτικά µε τα παιδιά της Α τάξης ∆ηµοτικού 
(91,66% έναντι 87,86% αντίστοιχα), ωστόσο αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

βολιαστικής κάλυψης 
εµφανίζονται σε παιδιά Α τάξης ∆ηµοτικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών (84,57%).   

ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

148 (84.57%) 369 (87.86%)

19 (10.86%) 38 (9.05%)

8 (4.57%) 13 (3.09%)

175 420

99 (89.19%) 264 (91.66%)

6 (5.405%) 12 (4.17%)

6 (5.405%) 12 (4.17%)

111 288
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β (

  

Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 3 δόσεις Ηπατίτιδας Β τόσο στα παιδιά της Α τάξης όσο 
και στα παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99.05% για τα 
παιδιά της Α τάξης και 100% για τα παιδιά της ΣΤ τάξης) µε τη διαφορά µεταξύ των δύο 
τάξεων να µην είναι στατιστικά σηµαντική (

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β κυµαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε την πλήρη εµβολιαστική 
κάλυψη έναντι του DTAP
συγκεκριµένα, η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β είναι 99.05% σε 
παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του 
πλήρους εµβολιασµού µε 5 δόσεις 
εµβολιασµού µε 2 δόσεις M
παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού όπου η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β είναι 100%, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του πλήρους 
εµβολιασµού µε 5 δόσεις 
πλήρους εµβολιασµού µε 2 δόσεις 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
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0 δόσεις

2 δόσεις
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0 δόσεις
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β (HepB) 

Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 3 δόσεις Ηπατίτιδας Β τόσο στα παιδιά της Α τάξης όσο 
στα παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99.05% για τα 

παιδιά της Α τάξης και 100% για τα παιδιά της ΣΤ τάξης) µε τη διαφορά µεταξύ των δύο 
τάξεων να µην είναι στατιστικά σηµαντική (Fisher exact test 0.1505).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β κυµαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε την πλήρη εµβολιαστική 

DTAP και του ΜΜR και στις δύο ηλικιακές οµάδες της µελέτης. Πιο 
η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β είναι 99.05% σε 

παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του 
πλήρους εµβολιασµού µε 5 δόσεις DTaP (82.42%, p<0.001) και έναντι του πλήρους 

MMR (87.89%, p<0.001). Παρόµοια είναι τα δεδοµένα και για τα 
παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού όπου η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β είναι 100%, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του πλήρους 
εµβολιασµού µε 5 δόσεις DTaP (97.92%, Fisher exact test 0.0304, p<0.05) και έναντι του 
πλήρους εµβολιασµού µε 2 δόσεις MMR (96.875%, Fisher exact test 0.0037, 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

2 δόσεις 136 (99.27%) 109 (100.00%) 172 (98.29%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (1.14%)

0 δόσεις 1 (0.73%) 0 (0.00%) 1 (0.57%)

137 109 175

2 δόσεις 104 (100.00%) 73 (100.00%) 111 (0.00%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

0 δόσεις 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

104 73 111

 

Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 3 δόσεις Ηπατίτιδας Β τόσο στα παιδιά της Α τάξης όσο 
στα παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99.05% για τα 

παιδιά της Α τάξης και 100% για τα παιδιά της ΣΤ τάξης) µε τη διαφορά µεταξύ των δύο 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β κυµαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε την πλήρη εµβολιαστική 

και στις δύο ηλικιακές οµάδες της µελέτης. Πιο 
η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β είναι 99.05% σε 

παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του 
<0.001) και έναντι του πλήρους 

<0.001). Παρόµοια είναι τα δεδοµένα και για τα 
παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού όπου η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 
Ηπατίτιδας Β είναι 100%, υψηλότερη σε ποσοστό στατιστικά σηµαντικό έναντι του πλήρους 

<0.05) και έναντι του 
0.0037, p<0.05). 

ΣΥΝΟΛΟ

172 (98.29%) 417 (99.05%)

2 (1.14%) 2 (0.475%)

1 (0.57%) 2 (0.475%)

421

111 (0.00%) 288 (100.00%)

0 (0.00%) 0 (0.00%)

0 (0.00%) 0 (0.00%)

288
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Α (

 

Ο εµβολιασµός έναντι της Ηπατίτιδας Α εισήχθη στο ΕΠΕ κατά το 200
συµπεράσµατα για την εµβολιαστική κάλυψη µπορούν να εξαχθούν για τους µαθητές της Α` 
τάξης ∆ηµοτικού. ∆εδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της ηπατίτιδας Α ήταν 
διαθέσιµα για 378/421 παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού. Η πλήρης εµβολιαστική κ
έναντι της Ηπατίτιδας Α ανέρχεται σε ποσοστό 93.39% για τα παιδιά της Α` τάξης 
∆ηµοτικού και 94.10% για τα παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού, αντίστοιχα. Τα χαµηλότερα 
ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης καταγράφονται σε παιδιά Α` τάξης ∆ηµοτικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (89.04%). 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Α (HepA) 

Ο εµβολιασµός έναντι της Ηπατίτιδας Α εισήχθη στο ΕΠΕ κατά το 200
συµπεράσµατα για την εµβολιαστική κάλυψη µπορούν να εξαχθούν για τους µαθητές της Α` 
τάξης ∆ηµοτικού. ∆εδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της ηπατίτιδας Α ήταν 
διαθέσιµα για 378/421 παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού. Η πλήρης εµβολιαστική κ
έναντι της Ηπατίτιδας Α ανέρχεται σε ποσοστό 93.39% για τα παιδιά της Α` τάξης 
∆ηµοτικού και 94.10% για τα παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού, αντίστοιχα. Τα χαµηλότερα 
ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης καταγράφονται σε παιδιά Α` τάξης ∆ηµοτικού της 

ιακής Ενότητας Χανίων (89.04%).  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

118 (95.16%) 105 (97.22%) 130 (89.04%)

3 (2.42%) 3 (2.78%) 9 (6.16%)

3 (2.42%) 0 (0.00%) 7 (4.80%)

124 108 146

98 (94.23%) 70 (95.89%) 103 (92.79%)

1 (0.96%) 0 (0.00%) 2 (1.80%)

5 (4.81%) 3 (4.11%) 6 (5.41%)

104 73 111

 

 

Ο εµβολιασµός έναντι της Ηπατίτιδας Α εισήχθη στο ΕΠΕ κατά το 2008. Κατά συνέπεια, 
συµπεράσµατα για την εµβολιαστική κάλυψη µπορούν να εξαχθούν για τους µαθητές της Α` 
τάξης ∆ηµοτικού. ∆εδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της ηπατίτιδας Α ήταν 
διαθέσιµα για 378/421 παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού. Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη 
έναντι της Ηπατίτιδας Α ανέρχεται σε ποσοστό 93.39% για τα παιδιά της Α` τάξης 
∆ηµοτικού και 94.10% για τα παιδιά της ΣΤ` τάξης ∆ηµοτικού, αντίστοιχα. Τα χαµηλότερα 
ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης καταγράφονται σε παιδιά Α` τάξης ∆ηµοτικού της 

ΣΥΝΟΛΟ

353 (93.39%)

15 (3.97%)

10 (2.64%)

378

271 (94.10%)

3 (1.04%)

14 (4.86%)

288
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι Αιµόφιλου Ινφλουένζας 

 

 

H πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 4 δόσεις 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 92,36% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού 
της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (88.46%). Τα παιδιά της ΣΤ` ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
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Εµβολιαστική κάλυψη έναντι Αιµόφιλου Ινφλουένζας B (HiB) 

πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 4 δόσεις Hib ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 97,62% 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 92,36% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (88.46%). Τα παιδιά της ΣΤ` ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

135 (98.54%) 108 (99.08%) 168 (96.00%)

2 (1.46%) 1 (0.92%) 7 (4.00%)

137 109 175

92 (88.46%) 73 (100.00%) 101 (90.99%)

12 (11.54%) 0 (0.00%) 10 (9.01%)

104 73 111

 

ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 97,62% 
στα παιδιά της Α δηµοτικού και ποσοστό 92,36% στα παιδιά της ΣΤ ∆ηµοτικού. Τα 
χαµηλότερα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά της ΣΤ τάξης ∆ηµοτικού 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (88.46%). Τα παιδιά της ΣΤ` ∆ηµοτικού έχουν χάσει την 

ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

168 (96.00%) 411 (97.62%)

7 (4.00%) 10 (2.38%)

175 421

101 (90.99%) 266 (92.36%)

10 (9.01%) 22 (7.64%)

111 288
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4η δόση HiB (7,64%) συγκριτικά µε τα παιδιά της 
στατιστικά σηµαντικό (p<0.001). 

Εµβολιαστική κάλυψη έναντι πνευµονιοκόκκου (

 

Τα συζευγµένα εµβόλια έναντι του πνευµονιοκόκκου (
Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά το 2006. Το 7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο κατά του 
πνευµονιόκοκκου (PCV7) κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2004 και εισήχθη 
στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού το 2006. Το Μάιο του 2009 κυκλοφόρησε στη χώρα 
µας το 10δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV10) και τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε 
το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV1
εµβολίου από τη γέννηση µπορεί να εκτιµηθεί µόνο στα παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού και 
ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 89,55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
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(7,64%) συγκριτικά µε τα παιδιά της A` ∆ηµοτικού (2,38%) σε επίπεδο 
<0.001).  

Εµβολιαστική κάλυψη έναντι πνευµονιοκόκκου (PCV) 

Τα συζευγµένα εµβόλια έναντι του πνευµονιοκόκκου (PCV) εισήχθησαν στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά το 2006. Το 7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο κατά του 

7) κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2004 και εισήχθη 
στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού το 2006. Το Μάιο του 2009 κυκλοφόρησε στη χώρα 
µας το 10δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV10) και τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε 

συζευγµένο εµβόλιο (PCV13). Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 4 δόσεις 
εµβολίου από τη γέννηση µπορεί να εκτιµηθεί µόνο στα παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού και 
ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 89,55%.  

ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ

126 (91.97%) 101 (92.66%) 150 (85.71%)

7 (5.11%) 7 (6.42%) 14 (8.00%)

4 (2.92%) 1 (0.92%) 11 (6.29%)

137 109 175

` ∆ηµοτικού (2,38%) σε επίπεδο 

) εισήχθησαν στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά το 2006. Το 7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο κατά του 

7) κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2004 και εισήχθη 
στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού το 2006. Το Μάιο του 2009 κυκλοφόρησε στη χώρα 
µας το 10δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV10) και τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε 

3). Η πλήρης εµβολιαστική κάλυψη µε 4 δόσεις 
εµβολίου από τη γέννηση µπορεί να εκτιµηθεί µόνο στα παιδιά της Α` τάξης ∆ηµοτικού και 

ΣΥΝΟΛΟ

150 (85.71%) 377 (89.55%)

14 (8.00%) 28 (6.65%)

11 (6.29%) 16 (3.80%)

421
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• Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς 

Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για 5η 
συνεχόµενη χρονιά πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα 
Επανεκκίνησης της Καρδιάς – Restart a Heart την ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 από τις 
10 π.µ. έως τις 8 µ.µ. στο αίθριο του Πολύκεντρου . Η εκδήλωση πραγµατοποιείται κάθε 
χρόνο στο πλαίσιο  της Πανευρωπαϊκής Ηµέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς που 
διοργανώνει σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης 
(European Resuscitation Council – ERC www.erc.edu - www.restartaheart.eu). 

Η καρδιακή ανακοπή, σύµφωνα µε το Εργαστήριο Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, αποτελεί µία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη µε 
400.000 θύµατα κάθε χρόνο. Παρόλη την πρόοδο της ιατρικής επιστήµης, η επιβίωση µετά 
από καρδιακή ανακοπή παραµένει χαµηλή, σε ποσοστά λιγότερο 10%. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι η εφαρµογή Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης - ΚΑΡΠΑ από τους 
παρευρισκοµένους, µέχρι την έλευση της εξειδικευµένης βοήθειας (ΕΚΑΒ) αυξάνουν 
σηµαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης του θύµατος. Για αυτό τον λόγο λοιπόν, είναι 
σηµαντική η ενηµέρωση και η εκπαίδευση πάνω σε θέµατα καρδιακής ανακοπής και 
Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης - ΚΑΡΠΑ, µιας τόσο απλής διαδικασίας που όµως 
µπορεί να βοηθήσει ένα θύµα σε καρδιακή ανακοπή να επιβιώσει! 

Στην εκδήλωση εγινε προβολή ενηµερωτικών βίντεο, επιδείξεις αντιµετώπισης της 
καρδιακής ανακοπής και πρακτική εξάσκηση όσων από τους παρευρισκόµενους το 
επιθυµούν µε την καθοδήγηση έµπειρων εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Αναζωογόνησης. Η εκδήλωση ήταν  ανοιχτή στο κοινό και έίχε ελεύθερη είσοδο. 

Στο Ηράκλειο την πρωτοβουλία της διοργάνωσης έχει κάθε χρόνο  το Εργαστήριο 
Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αναγνωρισµένο 
εκπαιδευτικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

 

• Ευρωπαϊκό Έργο “FILO”- Fighting Loneliness, «Καταπολεµώντας την 
Μοναξιά», Erasmus +, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices , KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and 
training. 

  

Καινούργιο Ευρωπαϊκό έργο στου οποίου το εταιρικό σχήµα συµµετέχει η Περιφέρεια 
Κρήτης. Από τη ∆ιεύθυνση µας συµµετέχει η Μαρκάκη στην οµάδα εργασίας.  

Το Πρόγραµµα “FILO” στοχεύει στην συνεργασία για την εφαρµογή καινοτόµων τρόπων 
αντιµέτωπης της Μοναξιάς µέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών που ήδη έχουν 
εφαρµοστεί µε πετυχηµένα αποτελέσµατα στις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. Οι 
πρακτικές αυτές θα αναφέρονται στο πλαίσιο της πρώιµής ανίχνευσης, της πρόληψης και 
της παρέµβασης για τη αντιµετώπιση της µοναξιάς.  Ο απώτερος στόχος θα αναφέρεται στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων - επαγγελµατιών (όλων των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων και ειδικοτήτων) που εµπλέκονται στον τοµέα της φροντίδας και 
της ευηµερίας των ηλικιωµένων. 

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών αναµένεται να οδηγήσει σε βελτιωµένα προγράµµατα 
σπουδών για όσους επαγγελµατίες ή µη (συν)εργάζονται µε ηλικιωµένους. Επιπλέον, θα 
οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας των µεθόδων 
εκπαίδευσης των επαγγελµατιών που είναι επιφορτισµένοι µε την φροντίδα των 
ηλικιωµένων.  

 

 

Με αυτόν τον τρόπο θα συµβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους προκειµένου για την 
συµβολή τους στην επιτυχή επανένταξη των ηλικιωµένων στην κοινότητα. Η εν λόγω 
επανένταξη είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αντιµετώπισης της µοναξιάς.  

  

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η επανένταξη των ηλικιωµένων αναφέρονται 
στους θεσµοποιηµένους φορείς περίθαλψης και πρόνοιας, στους Οργανισµούς 
επαγγελµατικής κατάρτισης µαζί µε τα εξειδικευµένα προγράµµατα σπουδών που διαθέτουν 
καθώς και στην  πολιτική  που ακολουθεί η κάθε χώρα γύρω από το εν λόγω θέµα.  Το έργο 
θα επικεντρωθεί και στους τρεις προαναφερθέντες πυλώνες και µε αυτόν τον τρόπο θα 
επικυρώσει την βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του. 

  

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του έργου κάθε εταίρος / χώρα θα δηµιουργήσει µια τοπική 
οµάδα εµπειρογνωµόνων µε εκπροσώπους του κοινωνικού τοµέα, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των ενδιαφεροµένων φορέων έρευνας. Επιπλέον κάθε χώρα που 
συµµετέχει θα δηµιουργήσει µια τοπική οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα περιλαµβάνει 4 
εταίρους από τον χώρο α. της πολιτικής (πόλη ή περιφεριακή ενότητα), β. της εκπαίδευσης, 
γ. της φροντίδας και δ. των ίδιων των ηλικιωµένων (οµάδα ηλικιωµένων ή ηλικιωµένων που 
εκπροσωπούν ηλικιωµένους). 
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Το έργο θα έχει διάρκεια 2 ετών. Στην διάρκεια αυτού θα πραγµατοποιηθούν 6 επιτόπιες 
επισκέψεις. Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 4 ή 5 
βέλτιστες πρακτικές. Μετά από κάθε επίσκεψη στο χώρο, ο συνεργάτης του έργου θα έχει 
συνάντηση µε την τοπική οµάδα εµπειρογνωµόνων. Το έργο θα πραγµατοποιηθεί µέσω µιας 
συνεργασίας που θα την αντιπροσωπεύουν οι παρακάτω 6 χώρες της E.E.: Ολλανδία 
(University of Applied Sciences - VET) ως project leader, και ο ∆ήµος του Ρότερνταµ (City 
of Rotterdam), Βέλγιο (City of Roeslare ), Γαλλία (City of Marseille), Ιταλία (ENSA or 
ELISAN (European Network, Dissemination & Comm), Ελλάδα (Περιφέρεια Κρήτης) και 
Σουηδία (City of Nacka ). 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 101 από 197 

 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

 

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.  

 

    ∆ράσεις για την προαγωγή και διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας 

 

� Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής που αφορά την έρευνα ενός 
ολοκληρωµένου Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου για την Περιφέρεια 
Κρήτης. 

 

� Εφαρµογή προγράµµατος ελέγχου που αφορά στην εµβολιαστική κάλυψη για την 
ιλαρά, των παιδιών σχολικής ηλικίας των Α’ και ΣΤ’ τάξεων των ∆ηµοτικών 
σχολείων σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία µε την Παιδιατρική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Κρήτης και την 7η  Υ.Π.Ε. 

 

� Προγραµµατική Σύµβαση 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».  

 

� Προγραµµατική Σύµβαση 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 κατασταλτικών υγειονοµικών ελέγχων στην Περιφέρεια 
Κρήτης». 

 

� Εφαρµογή δύο Προγραµµάτων Μυοκτονίας µικρής έκτασης στην περιοχή 
καταυλισµού Ροµά – δύο Αοράκια και στην περιοχή ποταµού Γιόφυρου 
Ηρακλείου. 

 

 

. 
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Κοινωνική Μέριµνα 

 

Με γνώµονα τα αποτυπωµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, σε συνδυασµό 
µε την οικονοµική κρίση, τη δηµοσιονοµική ύφεση και την ραγδαία αύξηση της ανεργίας, 
που επιδρούν καταλυτικά στην αύξηση της φτώχειας και στη δηµιουργία θυλάκων 
κοινωνικού αποκλεισµού ανάµεσα στους κατοίκους, η Περιφέρεια µας, µέσα από πλέγµα 
κρίσιµων παραγόντων, σχεδιάζει και αναπτύσσει βιώσιµες πολιτικές, στο πλαίσιο της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταστολή των φαινοµένων αυτών και την 
επίτευξη της κοινωνικής ένταξης.  

 

Βασική αρχή και στόχος για την Αντιπεριφέρεια  Κοινωνικής Πολιτικής και την 
Αντιπεριφερειάρχη από 29 Μαρτίου 2017 Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, είναι η 
αντιµετώπιση κυρίως του φαινοµένου της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού αλλά 
πρωτίστως,  η κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικών µονάδων, µέσα 
από την δηµιουργία αναπτυξιακών εργαλείων, για την αντιµετώπιση της ανεργίας µε την 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, που είναι και το µεγάλο ζητούµενο.  

 

Το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, που αφορούν στην κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα 
των δύο φύλων,  τις  δράσεις πολιτισµού και αθλητισµού, την εξασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας, την παροχή φαρµάκων, τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης καθώς  και στην 
διαχείριση ιδιαίτερων και ευπαθών  κοινωνικών µονάδων,  υλοποιήσαµε µια σειρά από 
δράσεις µε σκοπό την ανακούφιση και αντιµετώπιση τους. 

 

Έτσι έχουµε προχωρήσει µεταξύ άλλων µε θεσµικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, για 
τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωµάτωσης, τόσο των 
ευπαθών οµάδων και του πληθυσµού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των 
νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσµα της σχετικής περιθωριοποίησης 

  

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

∆ιοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν Επιστηµονικές  Ηµερίδες  για την ενηµέρωση των 
πολιτών αλλά  και την επιµόρφωση των Στελεχών των  Κοινωνικών Υπηρεσιών, µε θέµατα : 

• «Η Γυναίκα του 21ου Αιώνα στην Ελλάδα της Κρίσης», που πραγµατοποιήθηκε 
στο Ηράκλειο.  Στην ηµερίδα αναδείχθηκε ο ρόλος των γυναικών στην περίοδο της 
έντονης κοινωνικοοικονοµικής κρίσης, αλλά και οι αλλαγές που επιφέρει η 
οικονοµική κρίση στην ζωή των γυναικών. Στην ηµερίδα τονίστηκε ότι η κρίση στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει πολύ περισσότερο τη γυναίκα σε σχέση µε 
τον άνδρα, ενώ σε επίπεδο Κρήτης,  η θέση της γυναίκας φαίνεται να  είναι 
καλύτερη από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι αυτό 
οφείλεται στον τουρισµό αλλά και στον πρωτογενή τοµέα που προσφέρουν θέσεις 
εργασίας στο γυναικείο πληθυσµό. 

 

• Συµµετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος JUST/2015/RDIS/AG και 
της διήµερης εκδήλωσης µε θέµα «∆ιήµερο Εργαστήριο για την Καταπολέµηση 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 103 από 197 

 

των Πολλαπλών ∆ιακρίσεων», όπου στην εισήγηση της η  Αναπληρώτρια  
Πρόεδρος  της ΠΕΠΙΣ Κρήτης κα  Βρέντζου ανέπτυξε το  θέµα: «Πολλαπλές 
∆ιακρίσεις εις Βάρος των Γυναικών σε Επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης» και 
συµµετείχε  στο Στρογγυλό Τραπέζι του Εργαστηρίου για την Καταπολέµηση των 
∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών σε Περιφερειακό Επίπεδο.  

          Στην διηµερίδα συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς : 

-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
-Οικονοµική Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 
-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) 
-Περιφέρεια Κρήτης 
-Πανεπιστήµιο Σεβίλλης 
 

• «Το ∆ηµογραφικό Ζήτηµα σε Περιόδους Κρίσης: Υφιστάµενη Κατάσταση και 
Προκλήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις  
17/10/2017. Το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας και η αντιµετώπιση του,  που 
έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και της µετανάστευσης,  βρέθηκε στο 
επίκεντρο της ηµερίδας που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτη. Σκοπός της ηµερίδας 
ήταν η ενηµέρωση φορέων και πολιτών για το δηµογραφικό ζήτηµα και τις 
διαστάσεις του οι οποίες είναι καταλυτικές τόσο στην οικογένεια, όσο και στους 
τοµείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Πρόνοιας, της Υγείας. Στην ηµερίδα που 
πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας 
παρουσιάστηκαν στοιχεία της αυξητικής τάσης της υπογεννητικότητας στη χώρα µας 
ενώ έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση του ανησυχητικού 
φαινοµένου.  

•  Σε συνέχεια της παραπάνω ηµερίδας,  οι θέσεις-προτάσεις για την αντιµετώπιση 
του ∆ηµογραφικού-Υπογεννητικότητας παρουσιάστηκαν στην ∆ιακοµµατική 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή από την Αντιπεριφερειάρχη. ‘Όπου αποτυπώθηκε η 
σοβαρότητα του ∆ηµογραφικού προβλήµατος, καθώς  και οι  ενέργειες που έχει 
προβεί η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της ΠΕΣΚΕ (Περιφερειακή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης), στα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ηµερίδα 
18/10/2017, που πραγµατοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης µε την συµµετοχή 
ειδικών επιστηµόνων, δηµογράφων, καθώς και προτάσεις για την αντιµετώπιση του. 

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων αφορούν τους άξονες: 

Αγορά εργασίας-Απασχόληση-Ανάπτυξη –Οικογένεια -Γυναίκα- Παιδί 

Στη ∆ιακοµµατική Επιτροπή της Βουλής για το ∆ηµογραφικό παρουσιάστηκαν  µε 
στοιχεία, που  προέκυψαν από την ηµερίδα που πραγµατοποίησε η Περιφέρεια 
Κρήτης τον Οκτώβριο στο Ηράκλειο για το δηµογραφικό) η  εξέλιξη του πληθυσµού 
στην Ελλάδα-Κρήτη από το 1951 και στην συνέχεια τονίστηκαν τα ερωτήµατα τα 
οποία προκύπτουν και αναζητούν άµεσες απαντήσεις για: 

-Τι πληθυσµό θα έχει η χώρα µας µετά από µερικές δεκαετίες; 
-Που θα οδηγήσει αυτή η φθίνουσα αριθµητική πορεία του πληθυσµού µας 
-Πως ο ενεργός πληθυσµός θα συντηρεί τον µη ενεργό πληθυσµό διαχρονικά. 

Η συρρίκνωση του συνολικού πληθυσµού όπως δείχνουν τα στοιχεία και η 
ταυτόχρονη γήρανση του, , έχει άµεση επίπτωση στον πληθυσµό της παραγωγικής 
ηλικίας, ο οποίος φθίνει διαρκώς τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και ως ποσοστό του 
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συνολικού πληθυσµού (έγινε παρουσίαση και έχουν κατατεθεί όλα τα σχετικά 
στοιχεία). 

Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία, οφείλει να συνειδητοποιήσει άµεσα το µέγεθος του 
προβλήµατος και να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και δράσεις που θα στοχεύουν 
στην ενίσχυση της γεννητικότητας, στην µεταβολή του δείκτη νέων ηλικιών, στην 
αποκατάσταση του ισοζυγίου του ενεργού πληθυσµού.  Η κα. Βρέντζου τόνισε 
επίσης ότι, το ∆ηµογραφικό πρόβληµα, πρέπει να αποτελέσει απόλυτη εθνική 
προτεραιότητα και στρατηγική, εστιάζοντας µεταξύ άλλων: 

Στην στήριξη της µητρότητας µέσα από συγκεκριµένες δράσεις που θα αφορούν: σε 
αναπτυξιακά µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας, στην στήριξη των νέων 
ανθρώπων για την δηµιουργία οικογένειας. Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόµατα 
για οικογένειες µε παιδιά , αντίστοιχα κίνητρα για την απόκτηση παιδιών σε όσους 
επιθυµούν να αποκτήσουν στεγαστική συνδροµή. Προστασία µητρότητας Ίδρυση 
περισσότερων βρεφονηπιακών σταθµών. Ενθάρρυνση της επανόδου ξενιτεµένων 
Ελλήνων (πρόσθετες διευκολύνσεις, σχετικά µε την µεταφορά κεφαλαίων, άνοιγµα 
επιχειρήσεων και φροντίδα παιδιών). Επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης 
αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προστασία της βρεφικής θνησιµότητας, 
παροχή πραγµατικής δωρεάν Παιδείας, ολοκληρωµένα σχέδια δηµιουργίας 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο, καθώς πάγια οι κάτοικοι της 
υπαίθρου έχουν µεγαλύτερη γεννητικότητα (ερηµοποίηση της υπαίθρου). Μέτρα 
ενίσχυσης της απασχολησιµότητας ανδρών και γυναικών ειδικότερα ηλικίας 15-24 
και 15-29. Κίνητρα επιχειρηµατικότητας (µείωση φορολογίας). Σχεδιασµός των 
αναγκών στην αγορά εργασίας, περιφερειακά και τοπικά ώστε τα προγράµµατα 
κατάρτισης να προσαρµόζονται στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής οικονοµίας. 
Ενίσχυση της απορρόφησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ για να 
αποφευχθεί το φαινόµενο διαρροής µορφωµένων στελεχών (brain drain) Ζώνες 
(χωρικές) ανάπτυξης επαγγελµατικών προγραµµάτων και 
επιχειρηµατικότητας. Ενίσχυση των προσόντων µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες 
στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ενίσχυση των υπηρεσιών κατ’ οίκον για την 
φροντίδα ηλικιωµένων µε την χρήση της νέας τεχνολογίας και νέων επαγγελµατικών 
προσόντων. Ειδικές παρεµβάσεις ενίσχυσης του δηµογραφικού και της τοπικής 
οικονοµίας σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά γήρανσης και 
ερηµοποίησης. 

 

• Οργάνωση και συµµετοχή στις  ηµερίδες  µε σκοπό την ενηµέρωση  των 
ωφελουµένων ΤΕΒΑ για την κατάρτιση οικονοµικού προγραµµατισµού έναντι 
δηµόσιων, τραπεζικών οφειλών. Οι ηµερίδες ξεκίνησαν από την Π.Ε. Λασιθίου και 
εντάσσονται   στην εφαρµογή του µέτρου νοµικής στήριξης των ωφελουµένων του 
προγράµµατος ΤΕΒΑ,  µέσα από 26 ενηµερωτικές ηµερίδες για την κατάρτιση 
οικονοµικού προγραµµατισµού έναντι οφειλών σε δηµόσιο, τράπεζες και λοιπούς 
Οργανισµούς. Οι ηµερίδες οργανώθηκαν  από την Περιφέρεια Κρήτης, µε την 
επιµέλεια-στήριξη της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρµόδιας για θέµατα κοινωνικής 
πολιτικής Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΕΒΑ σε 
συνεργασία µε την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης και τους ∆ήµους.  

Συµµετοχές  

• Συµµετοχή µε στρογγυλό τραπέζι και ειδική θεµατική ενότητα της Περιφέρειας   στο 
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επ Άρωγή µε θέµατα Εισηγήσεων: 
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 «Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης – Η Συµβολή τους στην  Αποϊδρυµατοποίηση  
Περιπτώσεις Περιφέρειας Κρήτης» και: «∆ιακρατικές Υιοθεσίες . Ενιαίο µητρώο 
Αναδόχων Γονέων στην Περιφέρεια Κρήτης. Χ. Βογιατζάκη.           

• Συµµετοχή στο 5ο Παγκρήτιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Νόσου ALZHEIMER 
και            Συναφών διαταραχών. 

• Συµµετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό Ενεργό &  Υγιή Γήρανση. 
ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ» µε θέµα εισήγησης «Πολιτικές Ανάπτυξης Ενεργού Γήρανσης» 

• 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. 

• Συµµετοχή στην ∆ιηµερίδα µε θέµα: «Σχολικός Εκφοβισµός: Επιστηµονικές   
Προσεγγίσεις και Βιωµατικές Εφαρµογές» που διοργανώθηκε από την   
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.  

•    Στην Ηµερίδα µε θέµα «Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθµού –
Εργαστήρι ∆ιαλόγου και Προβληµατισµού» στις 29-9-2017 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ηρακλείου. 

•    Ηµερίδες του ΑΤΕΙ για την «Καταπολέµηση της Φτώχιας» ,  
•    Ηµερίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα «Η κρητική ∆ιατροφή», ο τρόπος 

ζωής και τα οφέλη της . 
•    Ηµερίδα µε θέµα «Αποτελέσµατα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής 

στήριξης ωφελουµένων ΤΕΒΑ και συζήτηση προτάσεων για ανάπτυξη καλών 
πρακτικών» 

• Ανταπόκριση σε πρόσκληση του ∆ικτύου Παρέµβασης Γυναικών Κρήτης µε θέµα: 
«Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων», Ηράκλειο.  

• Ανταπόκριση σε πρόσκληση του Γραφείου Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών των Περιφερειών µε θέµα: 
«Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση». Εισήγηση της Αναπληρώτριας Προέδρου της 
ΠΕΠΙΣ Κρήτης κα  Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη µε θέµα: «Πολιτικές Ισότητας 
στην Αυτοδιοίκηση. Ευρωπαϊκές πρακτικές και ελληνική πραγµατικότητα», Αθήνα. 

• Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης στην 11η έκθεση «CRETAN WOMEN’S 
WEEK 2017». Στην ανάδειξη-προώθηση της Κρητικής γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, της οικοτεχνίας, της παράδοσης και των Κρητικών προϊόντων 
στοχεύει η 11η έκθεση «CRETAN WOMEN’S WEEK 2017» που οργανώνει ο 
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηµατιών Κρήτης από 29 Ιουλίου έως 5 
Αυγούστου στη πλ. Ελευθερίας στο Ηράκλειο µε την στήριξη της Περιφέρειας 
Κρήτης, του ∆ήµου Ηρακλείου, του Επιµελητηρίου Ηρακλείου και της ΟΕΒΕΝΗ. 

• Συµµετοχή σε εκδήλωση του Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου,  αφιερωµένη στις 
γυναίκες που κάνουν καριέρα και επιτυγχάνουν τους στόχους τους, µε κεντρική 
οµιλήτρια την Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνική Πολιτικής και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, µε θέµα της οµιλίας της: «Η γυναίκα 
στην αγορά εργασία». 
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Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 

• 24/11/2017 «Περίπτερο Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την 
Αντιµετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών», 10:00-14:00, µπροστά από το 
κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας, σε συνεργασία µε το 
Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
των Φύλων ,τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ηρακλείου 
Κρήτης, τον Σύνδεσµο Μελών Γυναικείων Σωµατείων Ηρακλείου και Νοµού 
Ηρακλείου και το Χαµόγελο του Παιδιού. 

• 25/11/2017 «∆ωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Μαστού», από 
την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία 
Ελευθερίας για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η 
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης και ο Σύνδεσµος Μελών 
Γυναικείων Σωµατείων Ηρακλείου και Νοµού Ηρακλείου. 

• Παράλληλες δράσεις από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης:  
• 24/11/2017 Τοποθέτηση banner δρόµου στο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης µε 

µήνυµα:      «∆εν είσαι η µόνη - ∆εν είσαι µόνη – Μίλησε µας» 

• 20-24/11/2017 Ανάρτηση ∆. Τ. για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στην 
κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης  

 

 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ   

 

• ∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου για την Αναδοχή µε σκοπό γενικά την 
προαγωγή του θεσµού της Αναδοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το Θεσµό της 
Αναδοχής παιδιών-Σύνθηµα: «Άνοιξε την καρδιά σου, Άνοιξε το σπίτι σου» 
«Κάθε παιδί αξίζει µια Οικογένεια» και υλοποιώντας το Κοινωνικό της 
Πρόγραµµα αναδεικνύει και υποστηρίζει τον θεσµό της Αναδοχής ο οποίος είναι ο 
κυριότερος σύγχρονος, εναλλακτικός τρόπος κοινωνικής φροντίδας παιδιών εκτός 
της βιολογικής τους οικογένειας. Η Αναδοχή είναι µια µορφή Παιδικής Προστασίας 
η οποία δεν καταργεί τη σχέση του παιδιού µε το βιολογικό του περιβάλλον, αλλά 
αντίθετα την υποστηρίζει και αποβλέπει στην επιστροφή του σ’ αυτό όταν αρθούν τα 
προβλήµατα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η Αναδοχή έχει υποστηριχθεί από 
την Περιφέρεια Κρήτης η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη 
πρακτικών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού της για να δίδεται η 
δυνατότητα σε κάθε παιδί που διαβιεί σε δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον ή 
σε ∆οµές Παιδικής Προστασίας να µπορεί να τοποθετείται σε µια ανάδοχη 
οικογένεια. Σαν επισφράγισµα όλων αυτών των ενεργειών, στη συνέχεια, 
δηµιούργησε το Ενιαίο Μητρώο Αναδόχων Γονέων στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριµνας, το οποίο περιλαµβάνει ζευγάρια ή µεµονωµένα άτοµα που ενδιαφέρονται 
για την αναδοχή ανηλίκων παιδιών από όλη την Περιφέρεια Κρήτης.Ειδικότερα 
επιδιώκει την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων αναδόχων γονέων για την 
µακροπρόθεσµη ή βραχυπρόθεσµη φιλοξενία παιδιών που η οικογένειά τους 
βρίσκεται σε κρίση, παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, παιδιών µε προβλήµατα 
υγείας, παιδιών που φιλοξενούνται σε «Κλειστές» ∆οµές Κοινωνικής Φροντίδας. 

Κυρίαρχος στόχος µας είναι η αποτροπή της ιδρυµατοποίησης των παιδιών, η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα Αναδοχής και η άµεση 
ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων Φορέων για την αποκατάσταση των παιδιών. 
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• ∆ιάθεση του ενηµερωτικού φυλλαδίου της ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την αντιµετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας στην ηµερίδα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο µε θέµα: «Η Γυναίκα του 21ου Αιώνα στην 
Ελλάδα της Κρίσης». 

 

Κοινωνικές ∆ράσεις 

∆ιοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν  οι  παρακάτω κοινωνικές  δράση:  

• Είδη ένδυσης και υπόδησης όπως αθλητικά παπούτσια, φόρµες, αλλά και 
διάφορα σχολικά είδη (γραφική ύλη) διένειµε η Περιφέρεια Κρήτης σε 166 παιδιά 
νηπιακής, δηµοτικής και γυµνασιακής εκπαίδευσης της κοινότητας των Ροµά στη 
περιοχή «∆ύο Αοράκια» στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Η κοινωνική δράσηέγινε 
στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής οδηγίας για την συνεργασία Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Πολιτείας-Αυτοδιοίκησης για υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στη ∆ια 
Βίου Μάθηση και κοινωνικοποίηση των Ροµά. H διανοµή των ειδών ένδυσης, 
υπόδησης, σχολικών ειδών, έγινε µετά από σχετικό αίτηµα προς την Περιφέρεια από 
το 8ο νηπιαγωγείο Αλικαρνασσού, το 3ο και 4ο δηµοτικό Αλικαρνασσού, το 
Γυµνάσιο Αλικαρνασσού, και σε συνεργασία µε τους διευθυντές τους . 

 

• Είδη υπόδησης πρόσφερε η Περιφέρεια Κρήτης σε άπορους έγκλειστους στα 4 
καταστήµατα κράτησης του νησιού. Στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικούς της 
έργου µε δράσεις για την προστασία-ενίσχυση των ευάλωτων οικονοµικά οµάδων, η 
Περιφέρεια Κρήτης πρόσφερε 282 ζευγάρια παπούτσια σε άπορους έγκλειστους στα 
4 καταστήµατα κράτησης του νησιού οι οποίοι δεν έχουν υποστηρικτικό 
οικογενειακό περιβάλλον. 

 

• Στο πλαίσιο της Ενεργοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής 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 για την υλοποίηση της δράσης 
«Χορήγηση  ∆ωρεάν Καρτών Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών για το 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2017-2018».  Εξυπηρετήθηκαν 202 άποροι φοιτητές που φοιτούν 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της   Περιφέρειας Κρήτης.  
Για την υλοποίηση της  συγκεκριµένης δράσης πραγµατοποιήθηκε      διαβούλευση 
µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΑΤΕΙ  Κρήτης, Αστικό ΚΤΕΛ     Ηρακλείου και τα 
Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου    και Ρεθύµνου – Χανίων. 
 

• Υλοποίηση του Προγράµµατος «Επισιτιστική Βοήθεια και Βασική Υλική 
Συνδροµή» του ΤΕΒΑ.  

Υλοποίησης του ΤΕΒΑ από την Περιφέρεια Κρήτης προς όφελος 5.500 δικαιούχων 
οικογενειών  που αφορά υλοποίηση του προγράµµατος ΤΕΒΑ (Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθεια Απόρων) σε συνεργασία µε τους συµπραττόµενους δήµους και φορείς προς 
όφελος-ενίσχυση 5.500 οικογενειών που αριθµούν περί τα 17.500 άτοµα µε την 
διανοµή ειδών καθαριότητας, υγιεινής, κρέατος, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται και το 
πρόγραµµα των δωρεάν θεατρικών παραστάσεων στους δήµους, συγκεκριµένα 
καθαριστικά, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής, προσωπικής υγιεινής καθώς 12,5 τόνων 
µοσχαριού. (Πραγµατοποιήθηκαν 7 διανοµές) 
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• Υλοποίηση των συµπληρωµατικών µέτρων (πολιτιστικά δρώµενα) του 
προγράµµατος  ΤΕΒΑ 

∆ωρεάν δράσεις πολιτισµού από την Περιφέρεια Κρήτης µέσω ΤΕΒΑ για τους 
δικαιούχους του προγράµµατος- Θεατρικές παραστάσεις µε τον «Καπετάν Μιχάλη» 
του Ν. Καζαντζάκη. ∆ωρεάν εκδηλώσεις πολιτισµού για τους δικαιούχους του 
κοινωνικού προγράµµατος ΤΕΒΑ, οργανώνει και υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης. 
Συγκεκριµένα στα πλαίσια υλοποίησης των συνοδευτικών µέτρων «Κοινωνική 
Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης» που αφορά στον Πολιτισµό-Αθλητισµό, θα 
πραγµατοποιηθούν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά σεµινάρια, για τους 
ωφελούµενους του ΤΕΒΑ. Οι θεατρικές παραστάσεις είναι στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων µέσω ΤΕΒΑ.  

 

• ∆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. 

 

∆ιοργάνωση Εορτών-Επισκέψεις 

• Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των εορτών του Πάσχα, διοργάνωσε Πασχαλινή 
εκδήλωση για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ∆οµές Παιδικής Προστασίας και 
για ΑΜΕΑ σε Ηµερήσια Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας 
Κρήτης. Η επιτυχηµένη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο της Στέγης 
Ανηλίκων Ηρακλείου και οργανώθηκε από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε τη Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, το Κέντρο 
∆ιηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «∆ικαίωµα στη Ζωή», το Κέντρο 
Ειδικών Παιδιών «Ο Άγιος Σπυρίδωνας», το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος 
Πηγή», το Κ∆ΑΠ ΜΕΑ ∆ήµου Μαλεβιζίου, το Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Ν. 
Ηρακλείου, και το Παράρτηµα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε 
Αναπηρία Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της µοιράστηκαν Πασχαλινά δώρα στα 
παιδιά των παραπάνω Κοινωνικών ∆οµών.  
 

• Με Χριστουγεννιάτικες µελωδίες «πληµµύρισε» η Περιφέρεια Κρήτης όπου 
δεκάδες παιδιά που φιλοξενούνται σε Κλειστές ∆οµές Παιδικής Προστασίας έψαλαν 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ύµνους. Τα παιδιά και τους συνοδούς τους 
υποδέχτηκαν στην Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, η 
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη που 
πρόσφεραν δώρα σε όλα τα παιδιά των κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα στο 
Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, στη Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου και 
στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας της Ιεράς Μονής «Παναγίας Καλυβιανή».  
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• Κοινωνικές δοµές που παρέχουν υπηρεσίες σε Άτοµα µε Αναπηρία και σε άλλες 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες επισκέφθηκε η Αντιπεριφερειάρχης. Συγκεκριµένα 
επισκέφθηκε το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» και το «Παράρτηµα 
ΑµεΑ Λασιθίου» στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγµατοποιεί σε όλες τις 
κοινωνικές δοµές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης, µε σκοπό την 
περαιτέρω ενηµέρωση της Περιφέρειας για την λειτουργία των δοµών αυτών και την 
εξεύρεση τρόπων στενότερης συνεργασίας για την επίλυση θεµάτων λειτουργίας 
τους. Παράλληλα την χάραξη µιας ειδικότερης πολιτικής για τη στήριξη των 
κοινωνικών δοµών που λειτουργούν στο νησί στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

• Οικογένειες σε ακραία φτώχια : 6.517 (15.286 άτοµα) 

• Ποσό που χορηγήθηκε από το ΤΕΒΑ 4.193.000 € και επιπλέον 300 τόνους φρούτα 
συνολικό ποσό: 6.035.480 € . 

• ∆ιανοµή σε 282 κρατούµενους ειδών υπόδησης  αξίας 14.495 €  (χωρίς 
υποστηρικτικό περιβάλλον). 

• ∆ωρεάν κάρτες µεταφοράς (ΚΤΕΛ)  σε 202 άπορους φοιτητές  αξίας 38.695 €. 

• Είδη ένδυσης και υπόδησης σε 166 παιδιά νηπιακής, δηµοτικής και γυµνασιακής 
εκπαίδευσης της κοινότητας των Ροµά. 

• ∆ωρεάν εκµάθηση αθληµάτων σε παιδιά άπορων οικογενειών σε συνεργασία µε 
αθλητικά  σωµατεία. 

• Κοινωνικό φροντιστήριο σε άπορους µαθητές µέσης εκπαίδευσης(1606 παιδιά). 

• Το σύνολο του Κοινωνικού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης για το 2017  
ανήλθε στα 754.940 € (µε κατανοµή 240.000 € σε δράσεις τοπικού και υπερτοπικού 
χαρακτήρα,  318.700 € σε δράσεις πολιτισµού  και  196.000 € σε δράσεις 
αθλητισµού).  

• Υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις ∆ιακρατικών Υιοθεσιών εκ  των οποίων η µία 
ολοκληρώθηκε  και η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Καταχωρήθηκαν 20 νέες αιτήσεις υποψηφίων Αναδόχων Γονέων στο     Ενιαίο 
Μητρώο Αναδόχων Οικογενειών. Σηµειώνουµε ότι από το 2011 από τις 60 αιτήσεις 
55 οικογένειες έγιναν ανάδοχες.  

• Υποβλήθηκαν αιτήµατα και ολοκληρώθηκαν αντίστοιχα οι διαδικασίες για     την 
φιλοξενία 17 παιδιών σε Ανάδοχες οικογένειες. 

• Τήρηση Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων Οικογενειών και Μητρώου Αναδόχων 
ανηλίκων παιδιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 

• Τήρηση Μητρώου ∆ιακρατικών Υιοθεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης από το 
2011-2017 έχουν ολοκληρωθεί 99 υιοθεσίες.  
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Τµήµα Πολιτισµού Αθλητισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας 

 

• Συµµετείχε στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 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. Κατά την υλοποίηση του έργου 
πραγµατοποιήθηκε διηµερίδα που αφορούσε στην καταπολέµηση-αντιµετώπιση 
ρατσιστικών συµπεριφορών σε κατηγορίες ανθρώπων-πολιτών, η οποία 
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) µε 
σκοπό την καταπολέµηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα µέσω της 
προώθησης της Ισότητας και της ενεργητικής συµµετοχής για την διαµόρφωση 
πολιτικών. Στη διηµερίδα συµµετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών 
φορέων, υπηρεσιών, εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών οµάδων που εκπροσωπούν 
πολίτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διακρίσεων όπως: εθνικές µειονότητες, 
άτοµα µε µειονεξίες, άτοµα τρίτης ηλικίας, νεότητα, θρησκευτικές µειονότητες, 
κοινότητα ΛΟΑΤΙ, άτοµα που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου. 

 

 

• Επίσης, το τµήµα συντόνισε την υλοποίηση της δράσης του Κοινωνικού Αθλητισµού 
από τις Περιφερειακές Ενότητες, προτείνοντας και εδώ ένα ενιαίο, κοινό έντυπο 
αίτησης για τους πολίτες των 4 Ενοτήτων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα και συλλέγοντας τα στοιχεία συµµετοχής από κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα. 

 

 

• Συµµετείχε στη διαµόρφωση Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
του αντίστοιχου Τεχνικού ∆ελτίου αναφορικά µε την υποστήριξη της κατάρτισης του 
φακέλου υποψηφιότητας των µινωικών ανακτορικών κέντρων προς εγγραφή στον 
κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµίας της Unesco. 

 

• Συµµετείχε στη διαδικασία προµήθειας υλικού για ζητήµατα Πολιτικής Προστασίας. 
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Τεχνικά Έργα και Υποδοµές στον Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

1. Π.Κ.- Π∆Ε- Εθνικό 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΘΧΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) -ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

208.516,56 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΤΙΤΟΥ  

7.340,00 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 

20.500,00 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΚΑΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
∆ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) 

296.718,23 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑ∆Α ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

5.865,00 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
(Κ.Κ.Κ.) 

40.000,00 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

73.164,51 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

24.704,27 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

10.000,00 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

300.117,50 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

1.000.000,00 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ 
– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

300.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) 74.400,00 

 

Συγχρηµατοδοτούµενα 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

16.505.492,28 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ 
ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΠ 

322.500,00 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 355.350,00 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ  15.827.642,28 

  

ΠΚ. ΠΕ Υγεία 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

11 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

40.000,00 35.117,53 

12 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ’ 

45.000,00 5.000,00 

16 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ 7 ΕΩΣ 9 ΕΤΩΝ.                                                      

10.000,00 1.078,86 

23 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Π.Κ 

4.000,00 4.000,00 

    



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 113 από 197 

 

01 ΠΕΗ 
  

ΙΠ 
   

    

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

9 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 90.000,00 30.000,00 

16 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2015-2016) 

100.000,00 16.166,68 

27 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2017) 

70.000,00 70.000,00 

    
    
02 ΠΕΡ 

  
ΙΠ 

   

    

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

7 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2015-2016) 

100.000,00 4.881,00 

9 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ -ΠΕΡ 

72.000,00 24.000,00 

25 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2017) 

40.000,00 40.000,00 

50 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

10.000,00 0,00 

    
    
    
03 ΠΕΧ 

  
ΚΑΠ 

  

    

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2015-2016) 

100.000,00 3.713,32 

    
    
03 ΠΕΧ 

  
ΙΠ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2017) 

50.000,00 45.000,00 

    
    
04 ΠΕΛ 

  
ΙΠ 

   

    

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
  2017 

33 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2015-2016) 

100.000,00 13.300,00 

34 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΖΩΟΝΟΣΩΝ 
ΚΑΙ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ 

10.000,00 3.000,00 

46 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

24.799,33 2.916,07 

52 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

22.000,00 20.522,00 

61 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
(2017) 

60.000,00 40.000,00 
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Άξονας 10.  Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη 
 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης το Μάρτιο του 2017 Αντιπεριφερειάρχης για τον 
Πρωτογενή τοµέα ορίστηκε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μανώλης Χνάρης. 

 

Εισαγωγή 

Ο πρωτογενής τοµέας της Κρήτης µαζί µε τον τουριστικό κλάδο, αποτελούν τους δύο 
πυλώνες της τοπικής οικονοµίας, καθώς και οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν αντέξει στην κρίση, 
πράγµα που σηµαίνει ότι είναι εδραιωµένοι και σηµαντικοί για την οικονοµία του νησιού 
µας. 

Ο δικός µας ρόλος ως Περιφερειακή αρχή, είναι να τους θωρακίσουµε και να τους δώσουµε 
ώθηση, προκειµένου να  τους µετατρέψουµε σε µοχλούς ανάπτυξης, ακολουθώντας και 
επενδύοντας σε µια στρατηγική που ήδη έχουµε καταρτίσει, συνεχίζοντας να κατακτούµε 
ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να βάζουµε νέους. 

Σε συνεργασία µε όλους τους φορείς του τόπου µας και µε γνώµονα την κοινή προσπάθεια, 
τη δυναµική προσαρµοστικότητα µας στις απαιτήσεις των καιρών, προκειµένου να 
πετύχουµε τα µέγιστα δυνατά οφέλη, τόσο για  τα προϊόντα µας, όσο και για τους 
ανθρώπους του νησιού µας. Λειτουργούµε ως αρωγοί και υποστηρικτές τους, 
αφουγκραζόµενοι τα όσα µας ζητούν και το πώς µας αξιολογούν. 

Στόχος µας είναι να πάει µπροστά αυτός ο τόπος. Να προσδώσουµε στα προϊόντα µας την 
αναγνωρισιµότητα και την προστιθέµενη αξία, που αναλογεί στην ποιότητα που τα 
χαρακτηρίζει  και την παράδοση που τα ακολουθεί, κάτω από ένα κοινό branding, το σήµα 
«κρήτη» και µια ενιαία προσπάθεια.  

Γιατί στις µέρες µας, µόνο µε τη συνεργασία, τη συµπόρευση και την οµαδική προσπάθεια, 
θα αποκοµίσουµε ως τόπος και ως πολίτες τα µέγιστα δυνατά οφέλη.     

 

 

 

Α1. Εισηγήσεις-Επιστολές 

 

Επιστολές & Εισηγήσεις  Πρωτογενή Τοµέα Περιφέρειας Κρήτης 2018 

 Ηµεροµηνία Αριθµ. 
Πρωτοκ. 

Θέµα 

 

1 

Ηράκλειο, 05/05/2017 100 «Θέµατα που αφορούν την επικείµενη 
υλοποίηση των Μέτρων – ∆ράσεων του 
ΠΑΑ 2014-2020, της δράσης «11.2.2.- 
Βιολογική κτηνοτροφία», αναφορικά µε 
κατανοµή κοινοτικών βοσκοτόπων κ.α. 

Αποδέκτης: Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, 
Αποστολάκης Γ. 
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2 Ηράκλειο, 22/05/2017 102 «Πρόσκληση συνεργασίας, για 
οργάνωση πρόσκλησης Πολωνών 
Αγοραστών στην Κρήτη» 

Αποδέκτης: Ελληνική Πρεσβεία στη 
Βαρσοβία, Πρέσβη, Τσαούση Ε.  

3 Ηράκλειο, 30/06/2017 108 «Επιστολή ενηµέρωσης & πρόσκληση 
συνεργασίας για οργάνωση πρόσκλησης 
Πολωνών Αγοραστών στην Κρήτη» 

Αποδέκτες: Αγροδιατροφική Σύµπραξη 
της Περιφέρειας Κρήτης, Επιµελητήρια 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων & 
Ρεθύµνου & ΣΕΚ, υπόψη: Προέδρου 

4 Ηράκλειο, 03/07/2017 134500 «Προετοιµασία πρότασης για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την 
εξάπλωση του ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΥ στην 
περιοχή της Κρήτης από το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» 

5 Ηράκλειο, 03/7/2017 134760 «Απάντηση σε Πρόσκληση υποστήριξης 
διεθνούς συνεδρίου «Γεωργία & 
Κλιµατική Αλλαγή» 

Αποδέκτης: ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 
Αµπέλου, Υπόψη: Προέδρου 
Οργανωτικής Επιτροπής, Κουµπούρη Γ. 

6 Ηράκλειο, 03/07/2017 134774 «Πρόσκληση προς τα µέλη της Οµάδας 
Εργασίας της Κρητικής ∆ιατροφής, 
προκειµένου να στείλουν τις προτάσεις 
τους» 

Αποδέκτες: Μέλη Οµάδας Εργασίας 

7 Ηράκλειο, 04/07/2017 135745 «Καταβολή µισθώµατος βοσκήσιµων 
γαιών» 

Αποδέκτες: ∆ΑΟΚ Περιφέρειας Κρήτης 

8 Ηράκλειο, 11/07/2017 142215 «Ερευνητικό πρόγραµµα για τον 
λαγοκέφαλο» 

Αποδέκτες: Επαγγελµατικοί, αλιευτικοί 
σύλλογοι της Κρήτης 

9 Ηράκλειο, 21/07/2017 152423 «∆ηµιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων 
τροφίµων ζωικής προέλευσης, 
οχηµάτων µεταφοράς τροφίµων ζωικής 
προέλευσης κι ΖΥΠ και επιχειρήσεων 
διαχείρισης ΖΥΠ» 

Αποδέκτες: ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, Τµήµατα 
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Κτηνιατρικής 

10 Ηράκλειο, 21/07/2017 152436 «Εφαρµογή κανόνων ∆ιακίνηση και 
Εµπορίας Προιόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ)» 

Αποδέκτες: 1) ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα 
Εµπορίου, 2) ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα 
Υγειονοµικού ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, 3)ΕΦΕΤ, 
Περιφερειακή ∆/νση Κρήτης 

11 Ηράκλειο, 28/7/2017 112 «Ενηµερωτική επιστολή για συµµετοχή 
της Περιφέρειας Κρήτης στη ∆.Ε. 
TOUR NATUR 2017 και αποστολή 
προωθητικού υλικού» 

Αποδέκτες: Ένωση Τουρισµού 
Υπαίθρου & Αγροτουρισµού Κρήτης 

12 Ηράκλειο, 07/08/2017 164365 «∆ιαχείριση αιγοπροβάτων και 
χοιροειδών προέλευσης άλλων χωρών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Αποδέκτες: ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, Τµήµατα 
Κτηνιατρικής 

13 Ηράκλειο,  

11/08/2017 

167903 «Επίσπευση διαδικασιών διάθεσης 
δακοκτόνων υλικών» 

Αποδέκτες: ΥΠΑΑΤ, 1) Γραφείο 
Γενικού Γραµµατέα, Αντώνογλου Ν., 
2)Γενική ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, ∆/νση Προµηθειών 
∆ιαχείρισης Υλικού & Υποδοµών 

3)Γενική ∆/νση Βιώσιµης Φυτικής 
Παραγωγής, ∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής 

 

14 Ηράκλειο, 18/09/2017 192848 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας 
στο πλαίσιο εξέλιξης µεταξύ µας 
συνεργασίας- Οµιλος TUI Hellas S.A.» 

Αποδέκτης: Όµιλος TUI HELLAS SA, 
Εµπορικό ∆ιευθυντή , ∆ήµα Γ. 

15 Ηράκλειο, 28/09/2017 201867 «∆ιαδικασία αδειοδότησης 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» 

Αποδέκτες: ∆ΑΟΚ Περιφέρειας Κρήτης 

16 Ηράκλειο, 02/10/2017  «Προτάσεις της υπηρεσίας σας για την 
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ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της 
Κρήτης» 

Αποδέκτες: Προϊσταµένους ∆/νσεων 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Περιφέρειας Κρήτης 

17 Ηράκλειο, 02/10/2017 204900 «Πρόγραµµα εκρίζωσης της 
βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων – 
θέµατα- προβλήµατα» 

Αποδέκτες: ΥΠΑΑΤ, 1) Γραφείο 
Υπουργού Αποστόλου Ε. & 2) Γραφείο 
Αναπληρωτή Υπουργού, Τσιρώνη Ι. 

18 Ηράκλειο, 06/10/2017 208491 «Περί καθορισµού θέσεων για 
εξαρτηµένη εργασία, για εποχική 
απασχόληση» 

Αποδέκτης: Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Αλληλεγγύης, Γενική ∆/νση Εργασίας 
& Ένταξης στην Απασχόληση, ∆/νση 
Απασχόλησης, Τµήµα ΙΙΙ 

19 Ηράκλειο, 23/10/2017 222293 «Προτάσεις για την απλοποίηση της 
διαδικασίας αδειοδότησης 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» 

Αποδέκτες: ΥΠΑΑΤ, 1)Γραφείο 
Αναπληρωτή Υπουργού, Τσιρώνη Ι. 
2)Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, 
Αντώνογλου Ν., 3)Γενική ∆/νση 
Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής & 
Κτηνιατρικής, ∆/νση Κτηνοτροφικών 
Υποδοµών & Μ.Ζ.Π., Τµήµα Γ1 

20 Ηράκλειο, 01/11/2017 231111 «Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος 
∆ακοκτονίας στην Περιφέρεια Κρήτης» 

Αποδέκτες: ΥΠΑΑΤ, 1)Γραφείο 
Υπουργού, Αποστόλου Ε., 2)Γραφείο 
Γενικού Γραµµατέα, Αντώνογλου Ν., 
3)Γενική ∆/νση Βιώσιµης Φυτικής 
Παραγωγής  

4)Υπουργείο Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
∆/νση Οικονοµικής & Αναπτυξιακής 
Πολιτικής Τ.Α. 

21 Ηράκλειο, 16/11/2017  Ευχαριστήρια Επιστολή µετά την 
ολοκλήρωση της Πολωνικής 
επιχειρηµατικής Αποστολής 
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Αποδέκτες: Αγροδιατροφική Σύµπραξη 
της Περιφέρειας Κρήτης, Επιµελητήρια 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων & 
Ρεθύµνου & ΣΕΚ, υπόψη: Προέδρου, 
Ελληνική Πρεσβεία στη Βαρσοβία - 
Υπόψη: Πρέσβη κ.α. 

22 Ηράκλειο, 07/12/2017 262306 «Έλεγχος στις παρτίδες διακινούµενων 
ζώντων ζώων από χώρες της Ε.Ε. και 
τρίτες χώρες» 

Αποδέκτες: ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, Υπόψη: 
Προϊσταµένου ∆/νσης 

23 Ηράκλειο, 21/12/2017 274304 «Απάντηση της υπ’αριθµ. 167/550 
επιστολή σας, µε θέµα: Σχέδια 
βελτίωσης & ορισµός Αµπελοοινικού 
κλάδου, ως τοµέας προτεραιότητας της 
Περιφέρειας σας » 

Αποδέκτης: Κλαδικός Εθνικός 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Αµπελοοινικών Προϊόντων 

 

 

Α2. Αγροτικά θέµατα σε επίπεδο Περιφέρειας. Οµάδες εργασίας  

 

Αφορά στη σύσταση οµάδων εργασίας, µε την συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων ανά 
οµάδα φορέων του νησιού και υπηρεσιών της Περιφέρειας µας, µε σκοπό: 

� την κατάθεση τεκµηριωµένων προτάσεων σε θέµατα άµεσα συνδεδεµένα µε τον 
πρωτογενή τοµέα,  

� την καταγραφή των σχετικών προβληµάτων και αδυναµιών & 
� Την αναζήτηση λύσεων καθώς και τον σχεδιασµό δράσεων που απορρέουν από τον 

στρατηγικό σχεδιασµό µας, για τον αγροδιατροφικό τοµέα. 
�  

Α) «Οµάδας Εργασίας για τον προσδιορισµό της Ταυτότητας της “Κρητικής 
∆ιατροφής”, την Προστασία της, την Ανάδειξή της σαν πολιτιστική κληρονοµιά και 
την Προώθησή της από την Περιφέρεια Κρήτης» 

Έχει προχωρήσει η συλλογή και η επεξεργασία των προτάσεων, των µελών της Οµάδας 
εργασίας, προκειµένου να συνταχθεί σχετική µελέτη και να προσδιοριστούν οι 
βραχυπρόθεσµες ενέργειες και δράσεις για την υλοποίηση των στόχων της εν λόγω οµάδας.  

 

Β) Οµάδα εργασίας για τη ∆ακοκτονία µε υπ’ αριθµ. 239444/10-11-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης. 
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Η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στη σύσταση οµάδας εργασίας µε την συµµετοχή όλων 
των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και επιστηµονικών ιδρυµάτων του νησιού για την 
∆ακοκτονία. 

Στην οµάδα εργασίας συµµετέχουν υπηρεσιακά στελέχη από όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Κρήτης, εκπρόσωποι  από το   Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας, το ΤΕΙ 
Κρήτης, τον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα αλλά και το ΓΕΩΤΕΕ παράρτηµα Κρήτης. 

Έργο της οµάδας εργασίας,  είναι η ανάπτυξη και κατάθεση προτάσεων σχετικά µε το 
σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες µεθόδους του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας, καθώς και του 
τρόπου υλοποίησης αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατοδότησης, µε σκοπό την 
βέλτιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος. 

 

Γ) Οµάδα Εργασίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου για την κατοχύρωση ως 
Προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης του Αρνιού Κρήτης & Κατσικιού Κρήτης 

Κατοχύρωση Π.Ο.Π. Αρνί Κρήτης - Έχει ετοιµαστεί σχετικός φάκελος κι είναι σε 
διαδικασία υποβολής. 

∆) Οµάδα Εργασίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου για την κατοχύρωση ως 
Προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης του Ανθότυρου Κρήτης & του Λευκού Τυριού Κρήτης 

Κατοχύρωση Π.Ο.Π. Ανθότυρος - Έχει ετοιµαστεί σχετικός φάκελος κι είναι σε διαδικασία 
υποβολής. 

Α3 Υλοποίηση Προγραµµάτων 

Ι)Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

1) Ολοκλήρωση της 1ης πρόσκλησης του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» και ακολουθεί η φάση παρακολούθησης της υλοποίησης των εγκεκριµένων 
προτάσεων. 

Το συγκεκριµένο µέτρο είχε µεγάλη απορροφητικότητα. Υποβλήθηκαν  1766 φάκελοι και 
συγκεκριµένα 726 στην Π.Ε. Ηρακλείου, 282 στην Π.Ε. Χανίων, 383 στην Π.Ε. Ρεθύµνου & 
375 στην Π.Ε. Λασιθίου. 1197 είναι δικαιούχοι µε συνολικό ποσό δηµόσιας δαπάνης 
24.594.000,00€, 34 είναι εν δυνάµει δικαιούχοι, 452 είναι επιλαχόντες και 83 
απορριπτόµενοι. Η Περιφέρεια Κρήτης ήταν στις πρώτες θέσεις µεταξύ των Περιφερειών 
της χώρας, σε απορρόφηση των πόρων του συγκεκριµένου µέτρου και κατέβαλλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ασκώντας ισχυρές πιέσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει αύξηση του 
εγκεκριµένου κονδυλίου, για να ενταχθούν στο πρόγραµµα και οι επιλαχόντες δικαιούχοι. 

2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 
4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-
2020 

Η Περιφέρεια Κρήτης µέσω της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας (που έχει αναλάβει τη 
σύνταξη της πρόσκλησης και την εξέταση των υποβληθέντων φακέλων) δηµοσιοποίησε την 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς  ένταξη στις δράσεις 4.1.1 « Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3. 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
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Περιβάλλοντος»,  του υποµέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020. 

Στόχος των δράσεων είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων  µέσω της ενίσχυσης επενδύσεων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ 
και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή καθώς και ο περιορισµός των 
εκποµπών αεριών θερµοκηπίων. 

 

ΙΙΙ) Ευρωπαϊκά Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα & Συµπράξεις 

Εγκεκριµένα 

Συµµετοχή στην υλοποίηση των εξής συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, µέσω 
της ενεργούς συµµετοχής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Κρήτης. 

 

� LIFE: ADAPT2CLIMAINTERREG EUROPE : NICHE 

� HORIZON 2020: SCREEN 

� ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α -  INTEGRATED ACTIONS FOR THE 
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF NATURA 2000 SITES, SPECIES, 
HABITATS AND ECOSYSTEMS IN GREECE», στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
LIFE Integrated Projects, στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. 

Σύντοµη παρουσίαση των LIFE INTEGRATED PROJECTS:  

Στόχος: Υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων και ενεργειών που συµβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων των οδηγιών για τα πουλιά και των οικοτόπων προτεραιότητας (Οδηγίες 
2009/147/EC and 92/43/EEC) καθώς επίσης στην επίτευξη του στόχου 1 της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα, µέσω της εφαρµογής του Πλαισίου Ενεργειών 
Προτεραιότητας (Άρθρο 8 of 92/43/EEC) που έχει θέσει το κάθε κράτος µέλος. 

 

Υποβολή Προτάσεων προς έγκριση 

Τοµέας Αλιείας 

 «Ανάπτυξη καινοτόµων µέτρων αποτροπής των αρνητικών επιδράσεών του τοξικού 
εισβολικού είδους Lagocephalus sceleratus στην αλιεία και το περιβάλλον», από το 
ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία µε το Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της διευρυµένης συνεργασίας µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιων 
Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ, σε θέµατα 
αλιείας και ιδιαίτερα για τα ξενικά θαλασσινά είδη που εξαπλώνονται στις θάλασσες της 
Κρήτης, στήριξε ενεργά την Ερευνητική Πρόταση που υποβλήθηκε στο «Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αλιείας και θάλασσας 2014-2020. Καινοτοµία στην αλιεία»,  µε θέµα: 
«Ανάπτυξη καινοτόµων µέτρων αποτροπής των αρνητικών επιδράσεών του τοξικού 
εισβολικού είδους Lagocephalus sceleratus στην αλιεία και το περιβάλλον», από το 
ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία µε το Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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Η µελέτη αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας παρακολούθησης της 
εξάπλωσης των εισβολικών ξενικών ειδών στις θάλασσες της Κρήτης, µε τη συµµετοχή των 
Τµηµάτων και υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας και των επαγγελµατιών αλιέων. Η 
πλατφόρµα αυτή, στο βαθµό που θα χρηµατοδοτηθεί,  θα γίνει η υποδοµή για τη δηµιουργία 
µόνιµου παρατηρητηρίου ξενικών θαλασσινών ειδών, µε τη στήριξη της Περιφέρειας 
Κρήτης και θα είναι προσβάσιµη, µέσω διαδικτύου, σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

Κύριος στόχος της µελέτης είναι η ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση καινοτόµων µέτρων 
περιορισµού του τοξικού είδους λαγοκέφαλου, που έχει εξαπλωθεί στα νερά της Κρήτης, 
δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα στην επαγγελµατική αλιεία του νησιού, αλλά και στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η Ερευνητική Μελέτη θα δηµιουργήσει καινοτόµα επιστηµονικά εργαλεία για την 
καταπολέµηση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, που θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά από τους αλιείς και τις υπηρεσίες αλιείας της 
Κρήτης και για άλλα επικίνδυνα εισβολικά είδη, όπως το λεοντόψαρο, µε δυνατότητα 
εξάπλωσης της χρήσης τους και σε άλλες περιοχές. 

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι διατεθειµένη να στηρίξει την καινοτοµία για την αλιεία της 
Κρήτης, ώστε να αποκτηθεί πρωτοποριακή γνώση για την αλιευτική διαχείριση και την καλή 
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού. 

 

IV) Οικοτεχνία 

Η Περιφέρεια Κρήτης, µεταξύ των άλλων πολιτικών που υλοποιεί, στοχεύει παράλληλα, στη 
δηµιουργία ενός “εύρωστου” οικοτεχνικού τοµέα.  

Για τη στήριξη κατ' επέκταση, των οικοτεχνών-µικροπαραγωγών της Κρήτης, για την 
ενίσχυση της πρώτης µεταποίησης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, την ανάδειξη και αξιοποίηση  
της αξίας των προϊόντων αυτών και τη σύνδεση τους µε την τοπική τουριστική αγορά και 
τον πολιτισµό, η Περιφέρεια χρηµατοδοτεί ειδικό πρόγραµµα στήριξης της οικοτεχνίας ,για 
όλη την Κρήτη µε τίτλο: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)». 

Στο πλαίσιο της καλύτερης και πληρέστερης αντίληψης και προετοιµασίας, κατανόησης, 
παρακολούθησης και συντονισµού, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στα τέλη Νοεµβρίου στην 
Περιφέρεια του VENETO Ιταλίας ,σε προγραµµατισµένη και οργανωµένη αποστολή,µε τη 
συµµετοχή των προϊσταµένων των ∆/νσεων του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθούν επαφές, µε αντίστοιχους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά 
και τοπικούς οικοτέχνες. Σκοπός της αποστολής αυτής ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών για 
τους σχετικούς σχεδιασµούς αλλά και η  βιωµατική γνώση της αντίστοιχης ιταλικής 
προσπάθειας, η οποία θεωρείται ως η καλύτερη πρακτική στην Ιταλία. 

 

Α4) Προγραµµατικές Συµβάσεις για την υποστήριξη της Αγροτικής Πολιτικής της 
Περιφέρειας  

Σύνταξη, υπογραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρακάτω 
Προγραµµατικών Συµβάσεων : 

Α) Πρότυπος Πιλοτικός Πειραµατικός Αµπελώνας µε τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 
(υλοποιείται) 
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Β) Αµπελώνας ∆ιατήρησης Ποικιλιών µε τον  ΕΛΓΟ-∆ήµητρα (υλοποιείται) 

Γ) Έρευνα για την ανίχνευση του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Κρήτη 

µε ΤΕΙ Κρήτης (ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2017). 

Με την υπ’ αριθµ. 3/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης  εγκρίθηκε ο 
«Οδικός Χάρτης Ενεργειών ανά εµπλεκόµενο Φορέα για την Περιφέρεια Κρήτης για το 
Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)» 

Στη συνέχεια διατέθηκε η σχετική πίστωση µε το µε υπ’ αριθµ.  πρωτ. 223600/ 24.10.2017 
έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης (Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 122311/19.6.2017 
(Α∆Α: _ΓΞΗ7ΛΚ-Φ5Β) απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο µε τίτλο: 
«Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Xylella fastidiosa 
(Ξυλέλλα)» και µε Κ.Α. 2017ΕΠ40200001 της ΣΑΕΠ 402). 

Ξεκίνησε λοιπόν η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη µε την Ενότητα - Ενέργειες Ενηµέρωσης 
Ευαισθητοποίησης 

Μέσα στο 2017 πραγµατοποιήθηκε µια  σειρά Εκπαιδεύσεων – Ενηµερώσεων  

(Ηράκλειο, Χανιά,  Αγ. Νικόλαο, Μοίρες, Αγ. Μύρωνας) προς όλους τους εµπλεκόµενους 
(καλλιεργητές, συνεταιρισµούς, τοπικούς φορείς). 

Προχώρησε παράλληλα η παραγωγή πληροφοριακού υλικού (αφίσες, ενηµερωτικά τρίπτυχα 
φυλλάδια και µονόφυλλα σε ελληνικά & αγγλικά, τα οποία αναρτήθηκαν στις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας και των εµπλεκόµενων φορέων. Παράλληλα διανεµήθηκαν σε όλους τους 
δήµους και τις συναρµόδιες υπηρεσίες της Κρήτης). Ταυτόχρονα έγινε ανάρτηση των 
αφισών και στο αεροδρόµιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», ως πύλη εισόδου. 

Ακολουθούν οι επόµενες ενέργειες, µε βάση όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη. 

 

∆) «Έρευνα για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού  αρωµατικών 
φυτών στην Κρήτη» µε το ΤΕΙ Κρήτης και τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 

Σήµερα καλλιεργούνται στην Κρήτη, παραπάνω από 300 στρ µε αρωµατικά φυτά 
διαφόρων ειδών (σύµφωνα µε στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ 2014). Όµως η έλλειψη 
πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού και η εισαγωγή γενετικού υλικού άλλων ειδών 
ή πληθυσµών άλλων περιοχών, βάζει σε κίνδυνο το γενετικό υλικό και τη βιοποικιλότητα 
του νησιού.  

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της Περιφέρειας Κρήτης κατατάσσει τα  αρωµατικά φυτά 
στους τοµείς προτεραιότητας. Με βάση τους τοµείς προτεραιότητας του στρατηγικού 
σχεδιασµού της  Περιφέρειας Κρήτης,  η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών µοριοδοτείται 
επιπλέον στα κριτήρια επιλογής για το Μέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) του ΠΑΑ 2014-2020.  

Οφέλη: Οι πληθυσµοί πολλών ενδηµικών ειδών έχουν µειωθεί και υπάρχει κίνδυνος 
εξαφάνισης κάποιων από αυτών. Η σύµβαση αυτή θα λειτουργήσει ως µέσο διάσωσης των 
εκτάσεων των φυσικών πληθυσµών.  

Η διάσωση και αύξηση των ειδών που αυτοφύονται στην Κρήτη, θα οδηγήσει παράλληλα 
στην ανάπτυξη της µελισσοκοµίας.  

Νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν µε την αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων. 
Παράλληλα θα  δηµιουργηθούν µεταποιητικές µονάδες οικοτεχνικής ή εµπορικής κλίµακας 
για τη µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία των αρωµατικών φυτών.   
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ΤO ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Συλλογή,  καθαρισµός και διαλογή σπόρων µαλοτίρας, κρητικής (άγριας) µαντζουράνας, 
συλλογή µοσχευµάτων και ανάλυση δειγµάτων ρίγανης συλλογή και διατήρηση σπόρων 
και δηµιουργία µητρικών φυτειών για αναπαραγωγή και ελεγχόµενη διάθεση 
πολλαπλασιαστικού υλικού για τα παρακάτω αυτοφυή αρωµατικά φυτά της Κρήτης: 
δίκταµος, ρίγανη φασκόµηλο, µελισσόχορτο, θρούµπι και καλλιεργούµενη µαντζουράνα. 

Ε) «Έρευνα για την  υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στην καλλιέργεια Αρωµατικών 
& Φαρµακευτικών Φυτών στην Κρήτη» µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Περιγραφή Έργου: 

θα διερευνηθούν τα χωρικά πρότυπα, µε σκοπό τον εντοπισµό των δυνητικά κατάλληλων 
περιοχών καλλιέργειας των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στην Κρήτη. 
Συγκεκριµένα, µετά την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται να προκύψουν  10 χάρτες 
καταλληλότητας των περιοχών για καλλιέργεια βασικών ειδών της αρωµατικής και 
φαρµακευτικής χλωρίδας της νήσου. 

Οφέλη: 

1) Αναµένεται να υποστηριχθούν πολλοί νέοι κυρίως αγρότες που θέλουν να στραφούν προς 
την καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, ώστε να µένουν στο χώρο και να 
µην εγκαταλείπουν στον πρώτο χρόνο µετά από µια αποτυχηµένη προσπάθεια όπως γίνεται 
τώρα. 

2) Προωθούνται επίσης καλλιέργειες, που δεν απαιτούν λίπανση και αγροχηµικά, καθώς η 
παραγωγή φαρµακευτικών φυτών πρέπει να εναρµονίζεται µε κατευθυντήριες γραµµές 
καλής καλλιεργητικής πρακτικής.  

3)Τέλος παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης χέρσων γαιών που συνήθως είναι ακατάλληλες 
για άλλες χρήσεις και είναι εγκαταλειµµένες στη διάβρωση. 
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Β. Εξωστρέφεια – ∆ράσεις προβολής – Ανθρώπινα ∆ίκτυα 
 

Β1) Συµµετοχές σε εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ 

ΠΟΛΗ ΚΛΑ∆ΟΣ 

1. ∆. Ε. GREEN WEEK 
– ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

20 – 29 

Ιανουαρίου 
2017 

Βερολίνο, 
Γερµανία 

Τροφίµων & Ποτών 

2. 4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2017 27 - 30 
Ιανουαρίου 
2017 

Αθήνα Τροφίµων & Ποτών 

3.  25η ∆.Ε 
FRUITLOGISTICA 

 

8- 10 
Φεβρουαρίου 
2017 

Βερολίνο, 
Γερµανία 

Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 
εξωτικά 
φρούτα, ξηρά φρούτα, 
ξηροί καρποί, 
οργανικά προϊόντα, 
µπαχαρικά, 
καρυκεύµατα, βιολογικά 
προϊόντα 

 

4. ΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017 

18 – 20 
Φεβρουαρίου 
2017 

Ηράκλειο Οίνος 

5. 8η  ∆.Ε. F.R.E.E. 

 

22 – 26 

Φεβρουαρίου 
2017 

Μόναχο, 
Γερµανία 

Αγροτουρισµού & 
Αγροτικών Προϊόντων 

6. 7ο Φεστιβάλ 
Ελαιολάδου & Ελιάς 

31 Μαρτίου 

- 

02 Απριλίου 

Αθήνα Ελαιόλαδο & ελιές & 
παράγωγά τους 
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∆ιεθνής Έκθεση ANUGA 2017 στην Κολωνία, στο Εκθεσιακό Κέντρο Koelnmesse , 07 
– 11 Οκτωβρίου 2017. 

Στη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίµων & ποτών “ANUGA 2017”, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερµανίας, συµµετείχαµε ως Περιφέρεια Κρήτης σε 
συνεργασία µε τα τέσσερα Επιµελητήρια των νοµών. 

Μέσα από µια οργανωµένη κοινή προσπάθεια, καταφέραµε να δώσουµε τη δυνατότητα 
στους παραγωγούς του πρωτογενή τοµέα και στους επιχειρηµατίες του κλάδου των 

2017 

7. 7η Παγκρήτια 
Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η 
Μεγάλη Συνάντηση & 
Τοπικές Γεύσεις 
Ελλάδας» 

6 - 14 Μαΐου   
2017 

Αθήνα Τροφίµων & Ποτών 

8. 6Η ΓΙΟΡΤΗ 
ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  2017 

 

01 – 07 

Ιουλίου 2017 

Ρέθυµνο Αγροτικά Προϊόντα 

9.  AMARI GREEN 
FESTIVAL 2017 

21 – 25 

Ιουλίου 2017 

Ρέθυµνο Αγροτικά Προϊόντα 

10.  ∆.Ε. TOUR NATUR 
2017 

01 – 03 

Σεπτεµβρίου 

2017 

Ντίσελντορφ, 

Γερµανία 

Αγροτουρισµού & 
Αγροτικών Προϊόντων 

11. ∆.Ε. ANUGA 2017 07 – 11 
Οκτωβρίου 
2017 

Κολωνία, 

Γερµανία 

Τροφίµων & Ποτών 

12. 8η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ 

«ΚΡΗΤΗ Η 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

28 Οκτωβρίου - 

05 Νοεµβρίου 
2017 

Θεσσαλονίκη Τροφίµων & Ποτών 

13. ΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΑΘΗΝΑΣ 2017 

05 Νοεµβρίου 

2017 

Αθήνα Οίνος 

14. 9ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΜΕΛΙΟΥ & 
ΠΡΟIΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

01 – 03 
∆εκεµβρίου 

2017 

Αθήνα Μέλι & παράγωγά του 
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τροφίµων ( 8 στο σύνολο), να συµµετέχουν σε ένα ενιαίο περίπτερο, κάτω από τη σκέπη της 
Περιφέρειας Κρήτης. Για πρώτη φορά µετά από χρόνια, σε µια τόση µεγάλη και σηµαντική 
έκθεση η Κρήτη, είχε µια ενιαία και δυναµική παρουσία, που απόπνεε στον επισκέπτη τη 
σηµασία του νησιού και των προϊόντων του, καθώς και ένα πνεύµα συνεργασίας και 
αλληλοϋποστήριξης.  

Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης διέθετε εκθεσιακό περίπτερο,  όπου προβλήθηκαν τα 
παραδοσιακά προϊόντα του νησιού και η Κρητική Κουζίνα και ταυτόχρονα αναδείχθηκε  η 
Κρητική ∆ιατροφή. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, που αποτέλεσε πόλο έλξης για 
τους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, προβλήθηκαν τα πιστοποιηµένα προϊόντα του νησιού 
όπως: ελαιόλαδο, ελιές, πάστα ελιάς, µέλι, κρασί, τσικουδιά, παξιµάδια, σταφίδες, αυγά, 
αρωµατικά βότανα, απάκι, λουκάνικο, τυροκοµικά προϊόντα, ξεροτήγανα, παραδοσιακά 
αρτοσκευάσµατα κ.α.  

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων οµογενών και ξένων επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα έντονο για το 
σύνολο των κρητικών προϊόντων, ακόµα και για επιχειρήσεις, οι οποίες δε συµµετείχαν µε 
φυσική παρουσία στην έκθεση αλλά µέσω δειγµάτων των προϊόντων τους. Ακόµα και για 
κάποιες από αυτές, προέκυψε και εξελίχθηκε εµπορικό ενδιαφέρον, καθώς εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας Κρήτης βοήθησαν στην ευόδωση της επικοινωνίας.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους επισκέπτες, να γευτούν 
παραδοσιακές κρητικές γεύσεις. Συνολικά στα 6.000 m2 εκθεσιακής επιφάνειας,  
φιλοξενήθηκαν 7.400 εκθέτες από 107 χώρες τους οποίους επισκέφτηκαν 160.000 εµπορικοί 
αντιπρόσωποι από 192 χώρες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας. 

Οι διεθνείς εκθέσεις σε συνδυασµό µε τις προσκλήσεις αγοραστών αποτελούν σηµαντικά 
εργαλεία εξωστρέφειας και συνδράµουν στην ολοένα αυξανόµενη αναγνωρισιµότητα των 
κρητικών προϊόντων και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους παραγωγούς και 
επιχειρηµατίες του τόπου, να συναντηθούν εµπορικά και να διαπραγµατευτούν µε 
ενδιαφερόµενους αγοραστές. Ταυτόχρονα χρόνο µε το χρόνο, η κάθε συµµετοχή σε διεθνή 
εµπορικά γεγονότα, όπως είναι οι εκθέσεις µε τη συµµετοχή εκθετών από όλο τον κόσµο, 
λειτουργεί και εκπαιδευτικά για τους επιχειρηµατίες σε θέµατα branding, marketing, 
ζήτησης και διεθνών αγοραστικών τάσεων. 

 

 

Β2. Επιχειρηµατικές αποστολές και προσκλήσεις αγοραστών 

 
Πολωνική Αποστολή πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη κατά τη χρονική περίοδο από 25 
Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2017. Η διοργάνωση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συνεργασία της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, των τεσσάρων 
Επιµελητηρίων και του ΣΕΚ. 

Η αποστολή αποτελούνταν από έντεκα επιχειρηµατίες –αγοραστές, τρεις δηµοσιογράφους 
Πολωνικών ειδησεογραφικών πρακτορείων και τηλεοπτικού καναλιού, οι οποίοι κάλυψαν 
την επίσκεψη στην Κρήτη και πρόβαλαν τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς,  τόσο σε 
επίπεδο εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, όσο και στον κλάδο τουρισµού και πολιτισµού 
µέσα από στοχευµένες επισκέψεις και ρεπορτάζ και του Προϊσταµένου του γραφείου 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας  

Σκοπός της επίσκεψης ήταν επιχειρηµατικές συναντήσεις των Πολωνών επιχειρηµατιών, 
εισαγωγέων τροφίµων και εκπροσώπων αλυσίδων σούπερ µάρκετ, µε Κρητικές επιχειρήσεις στον 
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κλάδο των αγροτικών προϊόντων, µε στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών Κρητικών 
αγροτικών προϊόντων και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς . 

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Ηράκλειο στο Ρέθυµνο, µε τη συµµετοχή πάνω από 65 
κρητικών  επιχειρήσεων, από όλους τους κλάδους των προϊόντων (ξεπεράστηκε ο αριθµός των 
250 Β2Β στοχευµένων συναντήσεων).  

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η δράση αυτή ήρθε να ενισχύσει το µεγάλο στόχο της εξωστρέφειας 
των κρητικών προϊόντων. Ανοίχτηκε µια επιπλέον πόρτα, η οποία θα αξιοποιηθεί µε οργανωµένο 
και συντονισµένο τρόπο, και τα επόµενα χρόνια, ώστε να αναδειχθεί στην πολωνική αγορά η 
δυναµική των κρητικών προϊόντων. Μια συνεχή προσπάθεια, από την οποία θα ωφελούνται οι 
παραγωγοί, καθώς θα κερδίζουν την προστιθέµενη αξία, που απορρέει από την αναγνωρισιµότητα 
των τοπικών µας προϊόντων.  

Μετά από σχετικό ερωτηµατολόγιο που στείλαµε στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις οι 
απαντήσεις που λάβαµε από το 70%, αναλύονται παρακάτω στα εξής συµπεράσµατα: 
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Γ. Συνέδρια – Ηµερίδες & άλλες δράσεις 
 

Γ1. Οργάνωση – Συµµετοχές σε Συνέδρια,  Ηµερίδες & άλλες δράσεις εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα 

Συνέδρια - Συσκέψεις  

και λοιπές δράσεις 

 

1ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ 
Ελληνικών προϊόντων, Ντουµπάι,  

Μάιος 2017 

 

Συµµετοχή στο 1ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ 
Ελληνικών προϊόντων, στο Ντουµπάι. 

Η συµµετοχή αυτή στόχευσε στην προβολή - 
παρουσίαση των Κρητικών προϊόντων σε  40 
τοπικούς αγοραστές  αλλά και σε Έλληνες 
επιχειρηµατίες, που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. 

BRAVO SUSTAINABILITY 
AWARDS 2017, Αθήνα,  

25 Μαΐου 2017 

Παραλαβή ∆ιάκρισης BRAVO MARKET (Αγορά) 
για «Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας» 

 
∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου «Terra 
Olivo» στο Ισραήλ,  

14 Ιουνίου 2017 

Επίσηµη Πρόσκληση - Παραλαβή του ειδικού 
βραβείου «Best of Crete» για Κρητική εταιρεία 
ελαιολάδου 

Συνάντηση µε αντιπροσωπεία του 
ΚΟΤ Κύπρου,  

16 Ιουνίου 2017 

Θεµατολογία: Πιστοποίηση µε το σήµα «κρήτη» στα 
προϊόντα, τα εστιατόρια, τα µπακάλικα και τα 
οινοποιία - Μεταφορά τεχνογνωσίας 

Παγκόσµιο Συνέδριο “Lean and 
Computingin construction 
Congress”, Ηράκλειο  

04-12 Ιουλίου 2017   

Προσφέρθηκαν 300 τσάντες µε κρητικά προϊόντα µε 
το σήµα «κρήτη» και προωθητικό υλικό της 
Περιφέρειας Κρήτης & της Αγροδιατροφικής 
Σύµπραξης 

Επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα 
του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, Νίκου 
Αντώνογλου στην  Περιφέρεια 
Κρήτης, 

01 Σεπτεµβρίου 2017 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα µείζονα ζητήµατα του 
πρωτογενή τοµέα του νησιού (∆ακοκτονία, Σχολή 
Ασωµάτων, Εργάτες γης  από τρίτες χώρες, 
Απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση 
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.) 

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Π.Ε.Ν.Α. στα  Χανιά,  

07-10 Σεπτεµβρίου 2017 

Συµµετοχή και Υποστήριξη 

Επιστηµονικό συνέδριο, στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ∆ράσης 
COST µε τίτλο «European Network 

Προσφέρθηκαν 120 τσάντες µε κρητικά προϊόντα µε 
το σήµα «κρήτη» και προωθητικό υλικό της 
Περιφέρειας Κρήτης & της Αγροδιατροφικής 
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of Neglected Vector and Vector 
Borne Diseases» (EurNegVeg), 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισµού 
∆ΗΜΗΤΡΑ (EΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ) 
Χανιά,  

11-13 Σεπτεµβρίου 2017 

Σύµπραξης 

Κατόπιν προσκλήσεως ΕΝΠΕ -  
συνάντηση µε τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων κ. Ι. Τσιρώνη, 

18 Σεπτεµβρίου 2017  

Θέµα: «Βοσκήσιµες γαίες» 

 

Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης, 
Ηράκλειο,  

20 & 21 Σεπτεµβρίου 2017 

Παρέµβαση 

Σύσκεψη µε τους εκπροσώπους των 
µελισσοκοµικών οργανώσεων και 
υπηρεσιακών παραγόντων 

Συζήτηση & επίλυση προβληµάτων του κλάδου 

Εκδήλωση για Παγκόσµια Ηµέρας 
Ελιάς 2017, οργάνωση ΣΕ∆ΗΚ, 
Ρέθυµνο,               

24 Νοεµβρίου 2017 

Συµµετοχή και Υποστήριξη 

Συνάντηση µε το Γενικό 
Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ & 
υπηρεσιακά στελέχη του 
Υπουργείου  

08 ∆εκεµβρίου 2017 

Για θέµατα του προγράµµατος της ∆ακοκτονίας 

 

Επίλογος (Ά µέρος) 

Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί τη βάση της οικονοµίας της Κρήτης αλλά και την ιδιαίτερη 
ταυτότητα του τόπου µας. Το 2017 προσπαθήσαµε να στηρίξουµε µε κάθε µέσο και κάθε 
τρόπο, τους παραγωγούς και τα προϊόντα του νησιού µας. Στις επιδιώξεις µας και τις 
δεσµεύσεις µας, είναι να συνεχίσουµε και µε άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες, για να 
καταφέρουµε να επιτύχουµε την αναδιάρθρωση και τη στήριξη της τοπικής µας οικονοµίας 
και κατ’ επέκταση τη στήριξη των ανθρώπων, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τοµέα και στον κλάδο της µεταποίησης. 

Η Κρήτη είναι ο τόπος µας, όπου ζούµε, παράγουµε και επιχειρούµε. Ως τόπος έχει 
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία οφείλουµε να αναδείξουµε και να 
προβάλουµε. 
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Καλούµαστε παράλληλα, να προσαρµόσουµε το παραγωγικό µοντέλο, προκειµένου να 
ανταπεξέλθουµε στις σύγχρονες απαιτήσεις & ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, θα δώσουµε 
δυναµική ώθηση στα προϊόντα µας και θα ισχυροποιήσουµε τη θέση τους στις διεθνείς 
αγορές.   

∆ιαδοχικά όλοι θα αντιληφθούµε ότι «αξίες» όπως, η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια, 
χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η εντοπιότητα και η ασφάλεια και «εργαλεία» όπως η 
πιστοποίηση, η αναγνωρισιµότητα και η εξωστρέφεια είναι τα εχέγγυα για την ανάπτυξη της 
τοπικής οικονοµίας.  

Εξάλλου ως Περιφερειακή αρχή, προτεραιότητά µας είναι, να δώσουµε τη δυνατότητα, 
σε όσο γίνεται περισσότερες κρητικές επιχειρήσεις, να προωθήσουν τα προϊόντα τους, 
στο περίπτερο που διαθέτει σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια µας, µε ένα τρόπο 
οργανωµένο και αποτελεσµατικό.   
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Άξονας 10 Πρωτογενής Τοµέας (Β’ Μέρος) 
Ο απολογισµός (β’ µέρος για τον Πρωτογενή  Τοµέα) αναφέρεται  στις δράσεις και στα 
πεπραγµένα έτους 2017 και  αφορά στις  αρµοδιότητες  της Αντιπεριφέρειας Κρήτης στον 
Πρωτογενή Τοµέα και συγκεκριµένα της Αντιπεριφερειάρχη Βρέντζου - Σκορδαλάκη 
Θεανώς πριν της ανατεθεί ο τοµέας της Κοινωνικής Πολιτικής.  

  

Εισαγωγή  

Το 2017 και µέχρι τις 29-03-2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια υλοποίησης και 
προσανατολισµού του Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα  
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 µε δεδοµένο 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 συνεχίσαµε την 
υλοποίηση των δράσεων  για το 2017, οι οποίες αποτελούν µια σειρά σχεδιασµών µε 
συγκεκριµένο τρόπο µε σκοπό 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, έχουν κατανοήσει πως οι έννοιες 
εξωστρέφειας, συνεργασία, πιστοποίηση, ποιότητα, εντοπιότητα, τοπική ταυτότητα και 
αναγνωρισιµότητα, αποτελούν τα κλειδιά της τοπικής ανάπτυξης και της εξέλιξης της 
τοπικής µας παραγωγής µε ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Όλα αυτά τα χρόνια µε σκληρή δουλεία, όραµα και πάθος θεωρούµε ότι δηµιουργούµε τις 
προϋποθέσεις, µιας ισόρροπης ανάπτυξης έχοντας τις βάσεις, στην ποιοτική, ηθική 
παραγωγή και καλλιέργεια του νησιού µας, µε την συµµετοχή όλων. 

Για να ισχυροποιήσουµε την θέση µας στο εξωτερικό, συνεχίσαµε να αναδεικνύουµε τα 
προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη µέσα από τη συµµετοχή µας σε εκθέσεις και µε  την 
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παρουσία µας σε παγκόσµιο επίπεδο, την άντληση τεχνογνωσίας και ανταλλαγής καλών 
πρακτικών. 

Παράλληλα εστιάσαµε  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. 

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. 

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. 

 

Α.1. Εξωστρέφεια-Προστιθέµενη Αξία Προϊόντων  

 

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. 

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». 

Στο πλαίσιο αυτό συµµετείχαµε:  

«Green Week» στο Βερολίνο - Ιανουάριο 2017 
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Τα Κρητικά προϊόντα και η Κρητική ∆ιατροφή-Κουζίνα προβλήθηκαν µε επιτυχία στη 
Γερµανία και συγκεκριµένα σε γαστρονοµικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη 
πόλη του Binz, µετά από πρόσκληση του δηµάρχου κ. Karsten Schneider.  
Η πόλη του Binz είναι το µεγαλύτερο παραθαλάσσιο θέρετρο και βρίσκεται στο γερµανικό 
νησί του Rügen που ανήκει διοικητικά στο κρατίδιο του Mecklenburg. Είναι το βορειότερο 
νησί της Γερµανίας και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακολουθώντας καλές πρακτικές 
διασύνδεσης του πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό, κύρια στρατηγική 
που υλοποιεί και η Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα οι κάτοικοι του Rügen δείχνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και αγάπη για την Κρήτη, τον τουρισµό και τα προϊόντα της. Στην διάρκεια της 
παραµονής της Κρητικής αποστολής πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε θεσµικούς 
αξιωµατούχους του νησιού µεταξύ αυτών και του  Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Κρατιδίου του Mecklenburg ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του, για την υπογραφή 
συµφώνου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Mecklenburg καθώς και µε 
τον προέδρου  του ∆ικτύου Οικοτεχνών του Ρούγκεν, όπου συζητήθηκε το ενδεχόµενο 
δηµιουργίας Πανευρωπαικού ∆ικτύου Οικοτεχνών. Εξάλλου στο πλαίσιο της διεθνούς 
έκθεσης «GREEN WEEK» η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Rügen, 
όπου πραγµατοποιήθηκε και  γαστρονοµική εκδήλωση.  

 

«25η ∆ιεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017» 

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια 
για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού συµµετείχε 
µε δικό της εκθεσιακό περίπτερο στην «25η ∆ιεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA 
2017».Σκοπός της ∆ιεθνούς Έκθεσης είναι η προώθηση φρούτων και λαχανικών για 
επαγγελµατίες και χαρακτηριστικό της είναι ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς λήψης 
αποφάσεων του διατροφικού κλάδου. Στην δυναµική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης 
συνέβαλε η συµµετοχή των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων-Οποροκηπευτικών και των 
Αγροτικών Συνεταιρισµών του νησιού που πρόβαλλαν τα προϊόντα τους στους χιλιάδες 
επισκέπτες ενώ ενηµερωτικά φυλλάδια διανεµήθηκαν στο χώρο του περιπτέρου.  

Επίσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων του νησιού µας, από τα µέλη της 
Περιφέρειας Κρήτης αλλά και από τους ίδιους τους παραγωγούς που συµµετείχαν στη 
διεθνή έκθεση. 

Στο πλαίσιο της οποίας παραχωρήθηκε  συνέντευξη στο "FRESH PLAZA" το µεγαλύτερο 
περιοδικό του κόσµου, για τα φρούτα και τα λαχανικά. 

 

∆ιεθνή έκθεση τροφίµων-ποτών F.RE.E  2017 στο Μόναχο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε µε δικό της εκθεσιακό περίπτερο, µέσα από το οποίο, οι 
χιλιάδες επισκέπτες που στοχευµένα επισκέφτηκαν την έκθεση, γνωρίζοντας τις 
εναλλακτικές τουριστικές προτάσεις που προβάλει, ενηµερώθηκαν για την µοναδικότητα της 
Κρητικής υπαίθρου, τα πλεονεκτήµατα της Κρητικής διατροφής , αλλά και για την 
παράδοση-ιστορία του νησιού.  

Οι επισκέπτες είχαν παράλληλα την δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε ειδικά 
διαµορφωµένες οθόνες το υλικό προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για την ενδοχώρα και τα 
προϊόντα της Κρήτης, να λάβουν έντυπο πληροφοριακό υλικό µε κεντρικό άξονα την 
προβολή, προώθηση τόσο των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού όσο και της 
ενδοχώρας, ως εναλλακτικό τουριστικό προορισµό. 
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Η διεθνή έκθεση F.RE.E. 2017 που πραγµατοποιήθηκε για όγδοη φορά, αποτελεί µια από τις 
µεγαλύτερες εκθέσεις αγροτουρισµού και αγροτικών προϊόντων παγκοσµίως, µε 
περισσότερους από 122.000 επισκέπτες και µε την συµµετοχή 1.200 εταιρειών από 60 χώρες 
οι οποίες είχαν την ευκαιρία, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

 

 «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2017» στην Αθήνα 

Προβολή των Κρητικών προϊόντων στην 4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ που πραγµατοποιήθηκε στην 
Αθήνα. Η Περιφέρεια Κρήτης ως τιµώµενη Περιφέρεια «πρωταγωνίστησε» στην 4η 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ, την µεγάλη έκθεση παραδοσιακών προϊόντων, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό στην Αθήνα. 
Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελµατίες του κλάδου τροφίµων και ποτών, αλλά και σε 
καταναλωτές ενώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Περιφέρεια Κρήτης, συµµετείχε µε δικό της εκθεσιακό 
περίπτερο παρουσιάζοντας τα µοναδικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του νησιού, όπως 
ελαιόλαδο, σταφίδες, βρώσιµες ελιές, παξιµάδια, προϊόντα ζύµης κρασιά, βότανα, µέλι, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα , προϊόντα χαρουπιού κ.α., µε στόχο την προβολή και την ενίσχυση 
του αγροτοδιατροφικού τοµέα του νησιού και την δηµιουργία ευκαιριών προώθησης των 
προϊόντων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της στην Ελληνική και διεθνή αγορά. 
Παράλληλα στην δυναµική παρουσία της Κρήτης, συνετέλεσαν η συµµετοχή των 
Γυναικείων Συνεταιρισµών, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηµατιών 
Κρήτης, του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, του ∆ικτύου Οινοποιών, του ∆ικτύου Ελαιολάδου, 
καθώς επίσης κα 20 επιχειρήσεων του νησιού. Στα περίπτερα των Κρητικών επιχειρήσεων, 
οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να δοκιµάσουν και να προµηθευτούν από µια µεγάλη 
ποικιλία ποιοτικών Κρητικών προϊόντων, ενώ παράλληλα οι Κρήτες επιχειρηµατίες 
έκλεισαν εµπορικές συµφωνίες µε εκπροσώπους του κλάδου τροφίµων-ποτών.  

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. 

 

Α.2  Εισηγήσεις στο αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  

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:  

���� 10-01-2017, Αριθµ. Πρωτ. Νο 4921: Θέµα: Παράταση κατάθεσης αιτηµάτων ή 
φορέων για χωροταξική ανακατανοµή επιλέξιµων βοσκοτόπων. Απευθυνόµενοι  
στον αρµόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ζητήσαµε  την 
παράταση της ηµεροµηνίας κατάθεσης αιτηµάτων ή φορέων για χωροταξική 
ανακατανοµή επιλέξιµων βοσκοτόπων σε εφαρµογή της µε αρ. πρωτ. 
1332/93570/23-08-2016 Υπουργικής Απόφασης.  

���� 23-01-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 15556: Θέµα: Οµάδα Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
των Τυροκοµικών Προϊόντων Κρήτης, υποβάλλαµε σχέδιο καταστατικού και τις 
απόψεις µας σχετικά µε την σύσταση Οµάδας Προστασίας και ∆ιαχείρισης των 
Τυροκοµικών Προϊόντων Κρήτης µε βάση το ν. 4384/19 άρθρο 38 προκειµένου να 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 137 από 197 

 

ληφθούν υπόψη στην έκδοση Υπουργικής Απόφαση της εφαρµογής της παρ. 7 του 
άρθρου 38 του Ν. 4384.  

���� 23-01-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 15509:Θέµα: Υποβολή προτάσεων της περιφέρειας 
Κρήτης, υποβάλλαµε εκ νέου το µε αρ. πρωτ.127740/16-10-2015 έγγραφο µας µε 
θέµα «Πρόγραµµα  ∆ακοκτονίας –Προοπτικές και Βελτιώσεις» καθώς και την 
από 16-12-2016 Απόφ. Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης µε θέµα «Προτάσεις της 
οµάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για την Χάραξη Περιφερειακού 
Σχεδιασµού – Στρατηγική Προώθησης Προβολής  και Προστασίας του Κρητικού 
Ελαιολάδου.  

���� 23-01-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 155558 απευθυνόµενοι στον αρµόδιο υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ζητήσαµε  την ένταξη της «Σταφίδας 
Σουλτανίνας Κρήτης » στις συνδεδεµένες ενισχύσεις. 

���� 06-02-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 155558: Θέµα: ∆ακοκτονία 2017 , ζητάµε έγκαιρη 
έναρξη του προγράµµατος δακοκτονίας και αύξηση των σχετικών πιστώσεων. 

���� 14-02-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 33817: Θέµα: Άµεση προκήρυξη του Μέτρου 8 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιµότητας των δασών»  τεκµηριώνουµε την ανάγκη άµεσης προκήρυξης του εν 
λόγω µέτρου.  

���� 14-02-2017 Αριθµ. Πρωτ. Νο 33817: Θέµα: Φορέας ∆ιαχείρισης Αστερουσίων.  

 

 

Α.3. ∆ιοργάνωση και Συµµετοχή σε Ηµερίδες  

Οι προοπτικές ένταξης της περιοχής των Αστερουσίων στη Βιόσφαιρα (UNESCO)  

Η δυνατότητα και οι προοπτικές της ένταξης της περιοχής των Αστερουσίων στα 
Αποθέµατα Βιόσφαιρας της UNESCO συζητήθηκαν στην ηµερίδα που συνδιοργάνωσε η 
Περιφέρεια Κρήτης µε τους ∆ήµους, Αρχανών-Αστερουσίων, Φαιστού , Γόρτυνας και 
Μινώα - Πεδιάδος, στους Αγίους ∆έκα. Οι προσκεκληµένοι Γερµανοί εµπειρογνώµονες από 
το νησί Rügen, που έχει ενταχθεί στα Αποθέµατα Βιόσφαιρας, ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Χαράλαµπος Βερβέρης, η υπεύθυνη της 
«Βιόσφαιρας της ΟΥΝΕΣΚΟ» στο νησί Rügen κα. Μούστερ, ο διδάκτωρ αρχαιολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Χαιδελβέργης που πραγµατοποιεί την τελευταία πενταετία τις αρχαιολογικές 
ανασκαφές στη περιοχή της «Κουµάσας» στα Αστερούσια ∆ιαµαντής Παναγιωτόπουλος, 
έκαναν παρουσιάσεις που αναδεικνύουν το πλούτο (αρχαιολογικό, πολιτισµικό, ιστορικό, 
περιβαλλοντικό, θρησκευτικό) της ευρύτερης περιοχής των Αστερουσίων.  

Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ιδιαιτερότητες, την αξία του 
φυσικού περιβάλλοντος, τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά µνηµεία των Αστερουσίων. Οι 
Γερµανοί εµπειρογνώµονες τόνισαν ότι η περιοχή έχει κατ’ αρχήν τα βασικά γνωρίσµατα 
που απαιτούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην 
UNESCO. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ επισήµανε τις δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης των 
Αστερουσίων, µε βάση το συνδυασµό φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος που 
χαρακτηρίζει την περιοχή. Τονίστηκε µάλιστα ότι, το φυσικό και πολιτισµικό αυτό 
«κεφάλαιο» µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα από την ένταξη της περιοχής στα Αποθέµατα 
Βιόσφαιρας και να αποτελέσει παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης για την Κρήτη. 
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Α.4.Υποστήριξη  Παρακολούθηση  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 
εργαλείων. 

 

13-01-2017 Αιθµ.Πρωτ. 8561/13-01-2017 Θέµα : ∆ήλωση Υποστήριξης του έργου innov 
AGROFILTER προς το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλων ΕΛΓΟ – 
∆ΗΜΗΤΡΑ, δηλώνουµε την υποστήριξη µας στους στόχους και τις επιδίωξης του  έργου 
innov AGROFILTER,  που υποβάλλεται για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του προγράµµατος 
Interreg Ελλάδα – Κύπρος και αφορά στην τριτοβάθµια επεξεργασία, Αστικών Λυµάτων για 
Αύξηση ∆ιαθεσιµότητας και Ποιότητας Νερού Άρδευσης για τη χρήση καινοτόµου φίλτρου.    

Α.5. Συµµετοχές σε Συνέδρια-Παγκόσµια Forum  

Για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το εσωτερικό και εξωτερικό. 

Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 2ο Φόρουµ Συνεργασίας Ελληνικής και 
Κινέζικης Αυτοδιοίκησης «One Belt and Road Forum» 

Η Περιφέρεια Κρήτης, (µοναδική Ελληνική Περιφέρεια), συµµετείχε στην Ελληνική 
αντιπροσωπεία µαζί µε του δήµους Μαραθώνα, Αθήνας, Πειραιά, Ερέτριας, Μεγάρων, 
Νάουσας, Ελευσίνας, στο 2ο Φόρουµ Συνεργασίας Ελληνικής και Κινέζικης Αυτοδιοίκησης, 
που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο 10-15 Μαΐου.  

Η επίσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και Κυβερνητικών στελεχών, 
έγινε κατόπιν πρόσκλησης του ∆ικτύου Αµφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων που 
οργανώθηκε από την Κινεζική Επιτροπή Φιλίας και Συνεργασίας των Λαών, εναρµονισµένη 
στη νέα διεθνή Κινέζικη Πρωτοβουλία ∆ιεθνούς Συνεργασίας : One Belt and Road Forum.  

Η πρωτοβουλία των Κινέζων αναφέρεται σε ένα νέο δίκτυο συνεργασίας και όχι 
ανταγωνισµού, ένα δίκτυο αµοιβαίας εµπιστοσύνης, µε συµβολική ονοµασία : Μοντέρνοι 
δρόµοι Μεταξιού. Η Ελλάδα αποτελεί για την Κίνα, στρατηγική επιλογή συνεργασίας ως 
κεντρικός σύµµαχος της στην εξόρµηση της στην Ευρώπη. 

Στην διάρκεια του φόρουµ έγινε ηµερίδα µε ενηµερωτικές οµιλίες – εισηγήσεις για το 
εισαγωγικό-εξαγωγικό εµπόριο προϊόντων στην Κίνα, για τις απαιτήσεις των Κινέζων 
τουριστών προκειµένου να επισκεφθούν προορισµούς εκτός Κίνας, και για τεχνολογικές 
εφαρµογές της κινεζικής εταιρείας ΖΤΕ µε θέµα τις έξυπνες πόλεις. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο Εκθεσιακό Κέντρο της Huawei (κινεζική πολυεθνική εταιρεία 
υψηλής τεχνολογίας) και το βράδυ παρατέθηκε επίσηµο δείπνο από την Επιτροπή Φιλίας και 
Συνεργασίας των Λαών. 

Την τρίτη ηµέρα του φόρουµ ∆ιαλόγου Φιλίας και Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Κίνας – 
Ελλάδας, οι διοργανωτές έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη Περιφέρεια Κρήτης, ενώ το Forum 
άνοιξε µε οµιλία του Ηλία Ψινάκη ∆ηµάρχου Μαραθώνα και συντονιστή της Αµφικτυονίας 
(εκ µέρους της Ελληνικής πλευράς), ακολούθησαν παρουσιάσεις Ελληνικών και Κινέζικων 
πόλεων και οµιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τις Ελληνοκινεζικές σχέσεις και 
υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας. 
Στο περιθώριο του Forum έγιναν διµερείς συναντήσεις µε εκπροσώπους κινεζικών 
εταιρειών, πόλεων και περιοχών και έγιναν προσκλήσεις συνεργασίας.  
Στο Forum One Belt and Road συµµετείχαν 28 προσκεκληµένες χώρες από την Κίνα, και 
µόνο 6 εξ αυτών Ευρωπαϊκές (Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία και Ελλάδα) – 
συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, γεγονός που σηµατοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της 
Κίνας για συνεργασία µε την Ελλάδα. 
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Β. Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Areopo-Euromontana  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ένωση AREPO εξειδικεύεται στα συστήµατα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και 
τροφίµων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινά και Νησιωτικά) στην οποία η Περιφέρεια Κρήτης 
συµµετέχει ως τακτικό µέλος από το 2011. Στην ένωση AREPO συµµετέχουν 30 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και ενώσεων παραγωγών καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός 
παρατηρητών, που εκπροσωπούν περισσότερα από το 40% των καταχωρηµένων προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. 

Όπως  ήδη αναφέραµε  το Μάρτιο του 2017 µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
(65353/29-3-2017) ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα AREPO και EUROMONTANA η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κα Βρέντζου-
Σκορδαλάκη. Το έργο της Αντιπεριφερειάρχη συνεπικουρείται από τον Προϊστάµενο του 
τµήµατος ∆ΒΜ Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ρεθύµνης κ. Πίτερη Χαράλαµπο-
Νικόλαο.  

Στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2017, σε ότι αφορά την  
ένωση AREPO αναφέρονται: 

Β.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 

H Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση της ολοµέλειας της 
ένωσης AREPO για το έτος 2017 που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της 
ολοµέλειας παρουσίασε τη δυναµική που έχει αναπτύξει στον τοµέα των πιστοποιηµένων 
ευρωπαϊκών σηµάτων ποιότητας, έχοντας συµπεριλάβει στον Ευρωπαϊκό κατάλογο το 18% 
των Ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) και τα 12 από τα 156 πιστοποιηµένα κρασιά. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής κα Θεανώ Βρέντζου-
Σκορδαλάκη, στην οµιλία της, στα µέλη της ένωσης, επεσήµανε το έλλειµµα αναγνώρισης 
των σηµάτων ποιότητας, (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) από τον µέσο καταναλωτή και το ρόλο της 
εκπαίδευσης στην διάχυση των σηµάτων. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε  στο σηµαντικό ρόλο 
της κρητικής διατροφής στην προώθηση των κρητικών προϊόντων, στις αρχές του 
στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης για τον πρωτογενή τοµέα καθώς και στις 
πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη διασύνδεση του τουρισµού µε 
τον πρωτογενή τοµέα και τον πολιτισµό. Τέλος αναφέρθηκε στα εργαλεία που έχει 
αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης όπως το καλάθι των Κρητικών προϊόντων, την 
Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης, το Κρητικό Μπακάλικο, και το περιφερειακό σήµα 
«ΚΡΗΤΗ». 

Ο πρόεδρος της ένωσης κ. Vincent Labarthe, και ο Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος θεµάτων 
Γεωργίας της Περιφέρειας Midi-Pyrénées της Γαλλίας, παρουσίασαν τον απολογισµό και τις 
δράσεις που ανέπτυξε η ένωση το έτος 2016 σε θέµατα που αφορούσαν τα ευρωπαϊκά 
σήµατα ποιότητας. 

Ο Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Λοµβαρδίας της Ιταλίας κ. Gianni Fava επεσήµανε 
τον ιδιαίτερο ρόλο της Επιτροπής στην προστασία των σηµάτων ποιότητας στο 
παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο της αγοράς, στην αναγκαιότητα της µείωσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώ διαπίστωσε κοινούς δρόµους όσον αφορά τις 
πρωτοβουλίες που η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει. 

Η κα Simona Caselli, Υπουργός αγροτικής έρευνας, καινοτοµίας και προώθησης των 
Γεωγραφικών ενδείξεων της περιφέρειας Emilia-Romagna της Ιταλίας αναφέρθηκε στις 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 140 από 197 

 

πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η περιφέρειας της, και κυρίως στο διεθνές forum 
«ORIGO» για τα ευρωπαϊκά σχήµατα ποιότητας που πραγµατοποιήθηκε τον ερχόµενο 
Απρίλιο στην Πάρµα της Ιταλίας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την πρωτοβουλία για 
ανάγκη δικτύωσης µε τρίτες χώρες στον τοµέα της αναγνώρισης και προστασίας των 
σηµάτων. 

Κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την απλοποίηση των 
διαδικασιών εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα έρευνας της ένωσης AREPO για το µέτρο 3 αναφορικά µε τα σήµατα 
ποιότητας και το µέτρο 16 αναφορικά µε την έκταση εφαρµογής των διαχειριστικών οµάδων 
στις ευρωπαϊκές περιφέρειες µέλη της ένωσης AREPO µεταξύ των οποίων και της 
Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την υπογραφείσα συµφωνία TTIP και τις εξελίξεις που 
αναµένονται, ενώ µετά από σχετική παρέµβαση της κας Βρέντζου, ο Γενικός Γραµµατέας 
της ένωσης ανέφερε ότι ο κατάλογος των προστατευόµενων προϊόντων µετά από 
διαβεβαιώσεις της επιτροπής είναι ανοικτός. 

Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης, έγινε δέκτης θετικών σχολίων της πολυετούς παρουσίας 
της στην Ένωση και αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου Vincent Labarthe, να 
πραγµατοποιήσει στην Κρήτη (για πρώτη φορά) τον ερχόµενο Οκτώβριο τη 2η Γενική 
Συνέλευση. 

Στις 9 Νοεµβρίου, 2016, η Επιτροπή ενέκρινε το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για το 2017 
για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ µε αυξηµένο προϋπολογισµό 133 εκατ. € σε σύγκριση µε 
τα 111 εκατ. € για το 2016. Το πρόγραµµα θα συγχρηµατοδοτήσει αρκετά προγράµµατα, τα 
περισσότερα εκ’ των οποίων θα έχουν ως στόχο δράσεις προώθησης σε τρίτες χώρες, όπως η 
Κίνα, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αµερική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Ιαπωνία. 

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά σχέδια στα οποία η ένωση συµµετέχει και 
ειδικότερα το Interreg AGROSMARTcoop και το H2020 project Strenght2food για το οποίο 
ο καθ. Filippo Arfini από το Πανεπιστήµιο της Parma της Ιταλίας, παρουσίασε τα πρώτα 
αποτελέσµατα του σχεδίου. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η Κα Βρέντζου και το στέλεχος της Περιφέρειας 
Κρήτης Χαράλαµπος-Νικόλαος Πίτερης που συµµετείχε στις εργασίες και παρακολουθεί τις 
δράσεις της ένωσης, είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις µε εκπροσώπους άλλων 
περιφερειών και ενώσεων όπως τον πρόεδρο του δικτύου EUROMONTANA, κ. Juan 
Andrès Gutierez, εκπροσώπους του υποσύσταση δικτύου REGAL που προωθεί τις τoπικές 
ευρωπαϊκές διατροφές για το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της Κρητικής διατροφής έχει 
επιδείξει σηµαντικό ενδιαφέρον. 

Τις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης πέραν των µελών παρακολούθησαν και µέλη 
εθνικών αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε προγραµµατισµένη συνάντηση 
που είχε η Αντιπεριφερειάρχης µε τον κ. Στέργιο Τατάγια εκπρόσωπο της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησε 
τρέχοντα θέµατα-προβλήµατα όπως την ενίσχυση της σταφίδας σουλτανίνας τις εξελίξεις 
στον γεωργικό τοµέα µετά το 2019. 

Στη 2η Γενική Συνέλευση η ένωση θα εκλέξει και τον επόµενο Πρόεδρο που θα εκπροσωπεί 
την ένωση στις συζητήσεις µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. 

Β.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AREPO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
FORUM ORIGO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΜΑ ΤΗΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ. 
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Στις 11, 12 και 13 Απριλίου 2017 πραγµατοποιήθηκε στην Πάρµα της Ιταλίας  το πρώτο 
παγκόσµιο Forum αφιερωµένo στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν τα συστήµατα των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
νέο διαµορφούµενο εµπορικό περιβάλλον.  

Η σειρά των εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ιταλικής κυβέρνησης και 
της Περιφέρειας Emilia-Romagna, ιδρυτικό µέλος της ένωσης ευρωπαϊκών περιφερειών 
AREPO, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκθεσιακό κέντρο Cibus Connect. 
Αφορµή για την ανάληψη της πρωτοβουλία αυτής ήταν η ανάγκη οικοδόµησης µιας νέας 
στρατηγικής αξίας για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και 
στις διεθνείς αγορές.  

Σκοπός του διεθνούς Forum ήταν να επανακαθοριστεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας 
προώθησης και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στο διεθνές εµπόριο και 
παράλληλα να προωθήσει νέες  επιχειρηµατικές σχέσεις µε τους κορυφαίους αγοραστές. 
Στόχος ήταν η διασύνδεση των προϊόντων µε την προστασία της εδαφικής ταυτότητας, το 
µέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για µετά το 2020, την παγκόσµια προβολή των 
πιστοποιηµένων ευρωπαϊκών προϊόντων ως Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ), την 
αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας αγορά, για 
ένα βιώσιµο σύστηµα προϊόντων διατροφής. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Emilia Romagna κ. Stefano Bonaccini, o 
∆ήµαρχος της Πάρµας κ. Federico Pizzarotti και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Phil Hogan 
(video-message 

Στο πλαίσιο των εισηγήσεων και των στρογγυλών τραπεζιών αναφέρθηκε ο ρόλος των 
Γεωγραφικών Ενδείξεων στην ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και το παρόν και το µέλλον τους 
στην ΕΕ ενώ στο κλείσιµο του πρώτου µέρους ο κ. Paolo de Castro An, Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και µέλος της αντιπροσωπείας για τις 
σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, επεσήµανε τη σηµαντική συµβολή της 
πρωτοβουλίας αυτής, η οποία σε συνδυασµό µε την εµπειρία που έχει αποκοµίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στις ΓΕ από το 1992, θα µπορέσουν να διαµορφώσουν το νέο 
πλαίσιο στην µετά του 2020 εποχή.  

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον πολυδιάσταστο αειφορικό χαρακτήρα των ΓΕ και ειδικότερα 
πως συµβάλλουν στην κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα, 
παρουσιάζοντας τις εµπειρίες και τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει ενώ επιπρόσθετα 
µπορούν να αποτελέσουν ένα µοντέλο πολύπλευρης ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι καθηγητές 
κ. Filippo Arfini από το Πανεπιστήµιο της Πάρµα και ο κ. Mathew Gordon από το 
Πανεπιστήµιο του Newcastle, παρουσίασαν τα ευρήµατα έρευνας που διεξάγεται σε 
συνεργασία µε την Ένωση  AREPO. 

Επιπρόσθετα επισηµάνθηκε ότι πολλές χώρες σ’ όλες τις ηπείρους έχουν ήδη προχωρήσει 
στην καταγραφή των προϊόντων τους που συνδέονται µε τη χωρική τους ενότητα, ως µέσο 
προστασίας της ταυτότητας των περιοχών και ως αποτέλεσµα πολιτισµικού προϊόντος. 
Πολλές χώρες σε επίπεδο συµφωνιών σέβονται την πολιτιστική κληρονοµιά και προέλευση 
των προϊόντων ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στα συστήµατα καταγραφής των ΓΕ σ’ όλο 
τον κόσµο και κυρίως πως το ευρωπαϊκό µοντέλο θα µπορούσε να αποτελέσει ένα 
παγκόσµιο µοντέλο καταγραφής. Το ευρωπαϊκό σύστηµα έχει ήδη υιοθετηθεί από τη Νέα 
Ζηλανδία και τον Καναδά ενώ σηµαντική αναφορά έγινε για τις επιπτώσεις από τις 
συµφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί αλλά και για τις µελλοντικές. Εισηγητές από την Ασία, 
τις ΗΠΑ, την Λατινική Αµερική και εκπρόσωποι θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής επεσήµαναν και ανέδειξαν τον χαρακτήρα της πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
αντιπροσωπεύουν οι ΓΕ στην Ευρώπη και τον κόσµο γενικότερα.  

Στο περιθώριο του Forum η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη είχε τη 
δυνατότητα να συνοµιλήσει µε τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη της Emilia 
Romagna, k. Bonaccini και κα Simona Gaselli, εµπνευστής του παγκόσµιου Forum ORIGO, 
αντίστοιχα, τον Αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Aquitaine Jean-Pierre Raynaud, µε 
εκπροσώπους από την περιφέρεια της Καταλονίας της Ισπανίας. Mε τον Γενικό Γραµµατέα 
της ένωσης AREPO κ. Laurent Gomez είχαν τη δυνατότητα να συνοµιλήσουν για θέµατα 
που αφορούσαν τη διεύρυνση της ένωσης AREPO προς τις ελληνικές περιφέρειες.   

Στο παγκόσµιο Forum «ORIGO» την Περιφέρεια Κρήτης ως µέλος της ένωσης AREPO, την 
Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Κα  Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ συνόδευσε ο κ. Πίτερης 
Χαράλαµπος στέλεχος της Π.Ε Ρεθύµνης. 

Β.3  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης στις 4-6 Οκτωβρίου του 2017 φιλοξένησε στο Ηράκλειο της  

 

Κρήτης τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης AREPO. 

Στις τριήµερες διεργασίες οι οποίες έλαβαν χώρα, η Τεχνική Συνάντηση, η Ολοµέλεια της 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι Τεχνικές Συναντήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Συνάντησης συζητήθηκαν οι θέσεις των µελών της ένωσης 
πάνω στο έγγραφο σχετικά µε τη στήριξη των ΓΕ στη µετά 2020 εποχή.    

Στο συνέδριο µεταξύ άλλων:  

Ζητήθηκε από την ένωση AREPO να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση κατά 
των αποµιµήσεων ΠΟΠ προϊόντων στις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, όπως προβλέπεται 
στις διεθνείς συµφωνίες της Στρέσσας 1951 και Λισαβόνας 1958 και στον κανονισµό της ΕΕ 
1151 του 2012. 

Συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής 
µε συντονιστή την Περιφέρεια Απουλίας και συµµετοχή και των Περιφερειών Κρήτης και 
Θεσσαλίας. 

Παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια Emilia Romagna της Ιταλίας τα συµπεράσµατα της 
πρώτης διεθνούς συνάντησης Περιφερειών και παραγωγών ΠΟΠ προϊόντων Origo του 2017 
και ο σχεδιασµός της επόµενης διεθνούς συνάντησης του 2018 µε στόχο την συνεργασία και 
την κοινή παρέµβαση στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου για σύστηµα κατοχύρωσης των 
ΠΟΠ προϊόντων 

Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές προώθησης των ΠΟΠ προϊόντων και συνεργασίες µε 
παραγωγούς και θεσµούς βιολογικών προϊόντων και ορεινών σηµάνσεων Euromontana 
κυρίως µέσω οµάδων παραγωγών, διεπαγγελµατικών οργανώσεων και των 
Αγροδιατροφικών συµπράξεων των Περιφερειών Λοµβαρδίας Ιταλίας, Λουάρ Γαλλίας, 
Καταλωνίας Ισπανίας και Πούλιας Ιταλίας. 

Συζητήθηκαν προτάσεις διαµόρφωσης κοινών έργων των ΠΟΠ Περιφερειών και του 
∆ίκτυου AREPO στα διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Interreg και στις 2 προσκλήσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις προώθησης ΠΟΠ προϊόντων στο αιγοπρόβειο κρέας 
και στα οπωροκηπευτικά. 
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 Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης AREPO, η Περιφέρεια Κρήτης 
ψηφίστηκε οµόφωνα προκειµένου να αναλάβει την προεδρία του ένωσης µε πρόεδρο την 
Αντιπεριφερειάρχη κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ. Να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά 
ελληνική περιφέρεια αναλαµβάνει την προεδρία ενός τέτοιας εµβέλειας ευρωπαϊκού δικτύου 
στο οποίο συµµετέχουν 30 ευρωπαϊκές Περιφέρειες από 8 κράτη µέλη (Γαλλία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Γερµανία, Κροατία, Πορτογαλία και Πολωνία). Επιπρόσθετα πέντε 
τέσσερεις νέες ελληνικές περιφέρειες αποτελούν νέα µέλη της ένωσης (Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και ∆υτική Μακεδονία). 

Β.4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AREPO 

1η Συνάντηση Οµάδας Εργασίας 

Στις 21 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Οµάδας Εργασίας AREPO στην 
αίθουσα Καρούσου του Επιµελητήριου Ηρακλείου µετά από πρόσκληση της 
Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Κας Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ και Προέδρου της Ένωσης 
AREPO. 

Στο ξεκίνηµα της συνάντησης η κα Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στις πρόσφατες 
εξελίξεις και στη συνέχειο κ. Πίτερης Χαράλαµπος παρουσίασε το κείµενο της ένωσης 
AREPO. 

Στη συνάντησε παραβρέθηκαν οι: κ. Σωµαράς Ζαχαρίας ∆/ντής Κτηνιατρικής, ο Πρόεδρος 
του ∆ικτύου Ελαιολάδου Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. 
Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος από τους Μύλους Κρήτης, ο κ. Στεφανάκης Αλέξανδρος, 
Αντιπρόεδρος Αγροδιατροφικής και εκπρόσωπος του Cluster τυροκόµων, η κα Στυλιανού 
Ευγενία. 

2η Συνάντηση Οµάδας Εργασίας 

Την Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης 
(Πλατεία Ελευθερίας),  στις 12:00 πµ., πραγµατοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας της 
Οµάδας AREPO.  

Στόχος µας είναι να µπορέσουµε να διερευνήσουµε εάν οι θέσεις της Περιφέρειας Κρήτης, 
αποτυπώνονται  στο κείµενο της ένωσης AREPO, όπως έχει ήδη σταλεί και κυρίως να 
προτείνουµε θέσεις που σχετίζονται µε τα συστήµατα ποιότητας και τις ΓΕ, ώστε να 
ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο, στο πλαίσιο διαµόρφωσης της νέας ΚΓΠ στη µετά 2020 
εποχή. 

Το τελικό κείµενο της ένωσης AREPO θα παρουσιασθεί στο συνέδριο που διοργανώνει 
η ένωση AREPO στις Βρυξέλλες στις 21/3/2017, µε τίτλο «Μια νέα ΚΑΠ για προϊόντα 
υψηλής ποιότητας», παρουσία αξιωµατούχων της ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου 
Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής Phil Hogan, µε στόχο όλες οι συµµετέχουσες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες να στηρίξουν την υιοθέτηση του ενόψει της νέας ΚΓΠ.    

Β.5 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ AREPO 

Με παρεµβάσεις µας ενισχύσαµε την ελληνική εκπροσώπηση στην ένωση AREPO. 

• H Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως ισότιµο µέλος της ένωσης. 

 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας 
συµµετέχουν ως παρατηρητές 
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• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη πάρει απόφαση για συµµετοχή ενώ η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων    

   

Γ. Γεωργική Σχολή Μεσσαράς  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή 
Τοµέα και την διαχείριση των προϊόντων του, υπογράφτηκε  Μνηµονίου Συνεργασίας 
µεταξύ  της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισµού – ∆ΗΜΗΤΡΑ 
(2016),  µε σκοπό την αξιοποίηση – αναβάθµιση µέρους των αγροκτηµάτων του πρώην 
Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς και της Επαγγελµατικής Σχολής Κρήτης. 

Ο σκοπός της συνεργασίας εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: 

1) στη διατήρηση του υπάρχοντος και περαιτέρω εµπλουτισµό του φυτικού γενετικού 
υλικού ως βάση ανάπτυξης καινοτόµων µεθοδολογιών και προϊόντων µέσω επιστηµονικής 
έρευνας.  

2) στη µεταφορά καινοτόµου τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους 
σχετικά µε τις υφιστάµενες ή νέες καλλιέργειες, για την τόνωση της γεωργίας και τη 
διάδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών, µέσα από συντονισµένες δράσεις προώθησης και 
προβολής. 

Ειδικότερα οι προβλεπόµενες δράσεις και ενέργειες αναφέρονται:    

-στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων του πρώην ΣΓΕ Μεσσαράς και της 
Επαγγελµατικής Σχολής Κρήτης (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς). 

-στη διατήρηση του υπάρχοντος και περαιτέρω εµπλουτισµό του φυτικού γενετικού υλικού, 

-στην εγκατάσταση πειραµατικού και επιδεικτικού αγρού για νέες καλλιέργειες και νέες 
τεχνικές, οι οποίες θα συµβάλουν στην τόνωση της γεωργίας και παράλληλα στη γνωριµία 
του πληθυσµού και ιδιαίτερα των νέων µε καλλιέργειες και τη διάδοση των ορθών 
πρακτικών, µέσα από συντονισµένες δράσεις προώθησης και προβολής του, 

-στην εγκατάσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας δενδρωδών καλλιεργειών και 
κληµατίδων αµπέλου, 

-στην εγγραφή ποικιλιών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο και στην εγκατάσταση / 
µετεγκατάσταση ποικιλιών ειδών του Εθνικού Καταλόγου στο αγρόκτηµα,  

-στην ένταξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα για την ΕΠΑΣ Κρήτης (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς)  

-∆ιαµόρφωση υπάρχοντος χώρου σε ξενώνα για την διαµονή των µαθητών της ΕΠΑΣ 
Κρήτης 

- Τεχνικές επεµβάσεις σε εξωτερικούς χώρους 

- Εκσυγχρονισµός των ήδη υπαρχόντων θερµοκηπίων για την αρτιότερη κατάρτιση των 
µαθητών της ΕΠΑΣ Κρήτης (πρώην Πρακτικό Σχολείο Μεσσαράς)   

- Εξοπλισµός µε υπολογιστές της  αίθουσα πληροφορικής . 
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Παράλληλα και για την άµεση διάχυση της τεχνογνωσίας και καινοτοµίας στην παραγωγική 
διαδικασία, ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και η Περιφέρεια Κρήτης θα δύνανται να 
συµπράξουν/συνεργαστούν µέσω υπογραφής συµφωνητικών και συµβάσεων µε Οµάδες 
Παραγωγών, Κοιν.Σ.Επ., συνεταιρισµένους αγρότες ή άλλους φορείς. 

Το σχέδιο εφαρµογής των δράσεων θα προκύψει   από την  µελέτη σκοπιµότητας - 
βιωσιµότητας του σχεδίου εφαρµογής δράσεων µε σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων, 
µέσω της δηµιουργίας πρότυπου αγροκτήµατος πειραµατικού, επιδεικτικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και της διατήρησής του ως επισκέψιµου εκθεσιακού 
χώρου στο κοινό, σε µαθητές σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
σε άλλους επισκέπτες.  

Η µελέτη  εκπονείται µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, από την Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου και εξελίσσεται βάση του µνηµονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει η 
Περιφέρεια Κρήτης µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ το  οποίο  και στην συνέχεια θα  εγκρίνει την 
µελέτη.  

Κατά την εκπόνηση της µελέτης και προκειµένου οι ανάδοχοι να αντιληφθούν το όραµα και 
τους στόχους της, έχουν πραγµατοποιηθεί σειρά συναντήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης µε 
πρωτοβουλία της κ. Βρέντζου,  µεταξύ στελεχών της Περιφέρειας και  φορέων που 
παρακολουθούν στενά και συντονίζουν την πορεία της. 

Μάλιστα στην  εσπερίδα µε θέµα «∆υο Υπουργεία ένας στόχος: Αγροτική παραγωγή µε 
έρευνα –καινοτοµία-κατάρτιση, Αµπελούζος-Κατσαµπάς» που πραγµατοποιήθηκε 
(∆εκέµβριο 2017), στο Ηράκλειο µε την συµµετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Κώστα 
Φωτάκη, του Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαµπου Κασίµη, του διευθύνοντος 
συµβούλου ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αθανάσιου Βλάχου, ∆ηµάρχων, εκπροσώπων φορέων, 
παραγωγικών τάξεων κ.α.  η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου παρουσίασε την 
µελέτη που είναι σε εξέλιξη λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του συνόλου των φορέων 
που συµµετείχαν στο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας, (ερευνητικά, επιστηµονικά 
ιδρύµατα, αγροτικοί φορείς, στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης) για την αξιοποίηση-
επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς και αφορά όπως χαρακτηριστικά  είπε:  

- Στην δηµιουργία ενός πολυτουργικού αγροκτήµατος, εκπαιδευτικού, επιδεικτικού, 
ερευνητικού χαρακτήρα µε έµφαση στη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, και την εγγραφή 
τους στον εθνικό κατάλογο όλων των ειδών φυτικής παραγωγής. 

-Στην διάσωση του γενετικού υλικού και την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού 
για την δηµιουργία του πρότυπου αµπελώνα της Κρήτης σε µια έκταση 30 στρεµµάτων στη 
Μεσαρά, συν 9 στρέµµατα στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ στο Κατσαµπά 
Ηρακλείου (η Περιφέρεια έχει χρηµατοδοτήσει την δηµιουργία του πρότυπου αµπελώνα µε 
το ποσό των 300.000 ευρώ σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ)  

-Στην διασύνδεση της σχολής µε τους αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, την 
δηµιουργία αγοράς παραγωγών-οικοτεχνών (για την στήριξη των µικρών παραγωγών).  

 
Τοµέας Ανάπτυξης 
 

Στις 15/03/2017 µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης ο Μιχελογιάννης ∆ηµήτρης, ενώ στη συνέχεια και µετά την απαραίτητη 
δηµοσίευση σε ΦΕΚ της εν λόγω απόφασης, ακολούθησε στις 24/04/2017 η απόφαση 
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Περιφερειάρχη για µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες µε βάση την οποία 
: Α) Μου ανατέθηκε ο σχεδιασµός - συντονισµός και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων, 
που αφορούν σε θέµατα ανάπτυξης, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και Β) Μου 
µεταβιβάστηκε η άσκηση αρµοδιοτήτων σε θέµατα Ανάπτυξης, σε όλους τους τοµείς 
Οικονοµίας της Περιφέρειας καθώς και σε θέµατα που άπτονται του Πολιτισµού, µε τοπική 
αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.  

Κατά το 2017 προχωρήσαµε στο: 

1) Συντονισµό  οµάδας έργου που σχεδιάζει και υλοποιεί την Ολοκληρωµένη Χωρική 
Επένδυση της Περιφέρειας Κρήτης για τις Περιοχές UNESCO Κρήτης (Σαµαριά-
Λευκά Όρη,Ψηλορείτης,Σητεία). 

2) Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας 
των Μινωϊκών Ανακτορικών Κέντρων για τον Κατάλογο της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού. Οµοίως για 
την υποψηφιότητα της Σπιναλόγκας σε συνεργασία πάλι µε το ΥΠΠΟ και το ∆ήµο 
Αγίου Νικολάου.  

3) Συµµετοχή της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή της Κρήτης µέσα από την 
κατάρτιση της σχετικής πρότασης που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. 

4) Συµµετοχή στην προετοιµασία της ωρίµανσης των έργων που θα ενταχθούν στο 
ΕΣΠΑ στο κοµµάτι της Σήµανσης όπως και στην εξειδίκευση µίας συνολικής 
πολιτικής για τον περιηγητικό τουρισµό στην Κρήτη.  

5) Συµµετοχή στην συνδιαµόρφωση της συνολικής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης 
για τον πολιτισµό µέσα από την συνεργασία µε το ΥΠΠΟ, τις τοπικές Εφορείες 
Αρχαιοτήτων αλλά και άλλους τοπικούς φορείς. 

6) Προετοιµασία και ολοκληρωµένη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για το κοµµάτι 
του πολιτισµού για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. 

7) Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη διοίκηση οργανισµών όπως είναι ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης Λευκών Ορέων και το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης. 

 

 

 Εντός του παραπάνω πλαισίου συνεπώς εντάσσονται κατά τη διάρκεια του 2017 κυρίως: 

 

� Η ένταξη µε απόφαση Περιφερειάρχη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων των 
µελετών για την διάσωση και επανάχρηση των κτισµάτων του µεσοπολέµου της 
Σπιναλόγκας. 
� Η διαµόρφωση της προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 
ΥΠΠΟ της προγραµµατικής σύµβασης για την υποψηφιότητα των Μινωϊκών Ανακτορικών 
Κέντρων για την UNESCO. 
� Η ωρίµανση των µελετών για την δηµιουργία περιηγητικών-πολιτιστικών διαδροµών 
σε Χανιά και Ρέθυµνο. 
� Η ωρίµανση των µελετών ή/και συνέχιση χρηµατοδοτήσεων για σειρά 
αρχαιολογικών έργων- ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων- πολιτιστικών διαδροµών σε Χανιά 
και Ρέθυµνο (Αρχαία Απτέρα, Αρχαία Λισσός, Κοινό των Ορείων, Καλό Χωράφι, Ονυθέ) 
� Η οργάνωση της πρώτης εκδήλωσης στο Αρχαίο Θέατρο Απτέρας µετά από 1700 
χρόνια σιωπής. 
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� Η οργάνωση της πρώτης περιοδικής έκθεσης στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανίων µε αντικείµενο την τουριστική προβολή της Ελλάδος µέσα από τις αφίσες του ΕΟΤ 
από το 1929 µέχρι σήµερα. 
� Η οργάνωση στην Αθήνα σε συνεργασία µε την Αµερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών της δράσης προβολής και ανάδειξης του διαχρονικού αρχαιολογικού έργου στην 
Αρχαία Απτέρα 
� Η οργάνωση στην Αθήνα σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο περιοδικής 
φωτογραφικής έκθεσης  µε θέµα το Φαράγγι της Σαµαριάς-Λευκά Όρη, τον Ψηλορείτη και 
τη Σητεία όπως και στρογγυλού τραπεζιού για το βιώσιµο τουρισµό στη Μεσόγειο µέσα από 
το παράδειγµα της Κρήτης 
� Η υπογραφή της προγραµµατικής συµφωνίας της Περιφέρειας Κρήτης και της 
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO 
� H προετοιµασία για την υπογραφή προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ της 
Περιφέρειας Κρήτης και του Γαλλικού Ινστιτούτου για τον πολιτισµό και τον πολιτιστικό 
τουρισµό.  
� Η συνεργασία µε το CNN και το Forbes που οδήγησε σε άρθρα προβολής της 
Κρήτης.  
� Η δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για το χτίσιµο συνεργειών µε άλλους 
µεγάλους πολιτιστικούς φορείς (όπως  η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση µε το πρόγραµµα 
Dancing to Connect) 
� H παρουσίαση στο Λονδίνο της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης της 
Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές UNESCO στο forum για τον πολιτιστικό τουρισµό του 
National Geographic και των New York Times 
� H προετοιµασία συνεργασιών µε την UNESCO και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
για την διεθνή προβολή της Κρήτης 
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Άξονας 11.  Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά ∆ίκτυα 

Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες/ ανοιχτή γραµµή µε την Ευρώπη 

 

Από τον Οκτώβριο του 2015 λειτουργεί το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις 
Βρυξέλλες, µε σκοπό να αποτελεί τη βάση στήριξης όλων των φορέων της Κρήτης στις 
Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο Απολογισµός είναι θετικό και ελπιδοφόρος για το µέλλον. Αποτελεί πλέον πρότυπο 
λειτουργίας και πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και οργανισµού στήνουν συνεργασίες µε το 
Γραφείο µας. 

Οι κύριες δραστηριότητες είναι :  

 

� Η δηµιουργία ∆ικτύου Επικοινωνίας µε τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς και κυρίως 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο. 

� Η διερεύνηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης Συνεργασίας και ∆ηµιουργίας 
Συνεργειών µε τα αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

� Η συµµετοχή σε δράσεις ευρωπαϊκών δικτύων στις Βρυξέλλες, στα οποία συµµετέχει 
η Περιφέρεια Κρήτης. 

� Η ενηµέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για τρέχοντα θέµατα ενδιαφέροντος, 
µέσωπαρακολούθησης ηµερίδων, συναντήσεων και εκδηλώσεων, σχετικών µε 
επικείµενες προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων και µε δράσεις στις οποίες 
πιθανολογείται να υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Η υποδοχή και ενηµέρωση στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Κρήτης. 

 

� Τον Οκτ 2017 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία (για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά) 
εκδήλωση στο Γραφείο µας µε τη συµµετοχή Ελλήνων που ζουν και εργάζονται 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς στις Βρυξέλλες.  

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

Το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις  Βρυξέλλες (Rond Point Schuman 14, tel +32 2 
431 0997, ) λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2015. Οι δραστηριότητές του σήµερα 
επικεντρώνονται σε οκτώ βασικούς άξονες : 

 

� Επέκταση ∆ικτύου Επικοινωνίας µε τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς και κυρίως µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

� ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης Συνεργασίας και ∆ηµιουργίας Συνεργειών 
µε τα αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών. 
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� 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. 

� Κεφαλαιοποίηση των δράσεων των αξόνων 2 και 3 µέσω της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

� 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.). 

� ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης  (συναντήσεις εργασίας 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων-Ηµερίδες και λοιπές δράσεις 

� Φιλοξενία εκδηλώσεων λοιπών φορέων της Κρήτης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) 

� Υποστήριξη των δράσεων των Ερευνητικών Κέντρων της Κρήτης : για το α) Ίδρυµα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) µέσω εξωτερικού συνεργάτη-εκπροσώπου του ΙΤΕ 
και β) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) µέσω ορισµένου 
στελέχους της Περιφέρειας Κρήτης ως εκπροσώπου του ΕΛΚΕΘΕ 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Αναπτύσσονται δράσεις και συνέργειες: 

- Μέσω της συµµετοχής µας σε ∆ιαπεριφερειακά Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα :  

α. CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions-www.crpm.org - ∆ιάσκεψη των 
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). 

 

β. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network-www.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 Growth-BIG WG). Η Περιφέρεια 
Κρήτης είναι Co-leader της Θεµατικής Οµάδας Εργασίας  Blue Growth του 
δικτύου.  

� τον Tουρισµό (Tourism WG).  

� την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization WG),  

� την Eνέργεια και την Kλιµατική Aλλαγή (Energy and Climate Change WG).  
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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 –
στρατηγικών 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. 

 

Γ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 

 

Το 2017, το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε µεταξύ άλλων στα εξής στις 
Βρυξέλλες: 

 

� Στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2017 (European Week 
of Regions and Cities 2016) και σε Ειδικό Θεµατικό Σεµινάριο µε επικεφαλής την 
Περιφέρεια Abbruzzo «Regions and Cities for Climate and Energy Transition- A 
Joint Exercise» 

� Στο 7ο Forum για την Πολιτική Συνοχής 

� Στο ∆ιεθνές Forum OLEA για την αξιοποίηση της ελιάς και προϊόντων αυτής µέσω 
καινοτόµων µεθοδολογιών και υποβολή σχετικών προγραµµάτων  

� Σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πόλεων –Περιφερειών Υδρογόνου 

� Σε Ηµερίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ∆ιαχείριση και Υλοποίηση 
Προγραµµάτων Horizon 

� Σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα του Τουρισµού 

� Στη συνάντηση που διοργάνωσε η CPMR – Συνέλευση των Παράκτιων και 
Αποµακρυσµένων Περιφερειών µε σκοπό τη συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο του ΖΠ 
Γιούνκερ και τα 5 Σενάρια για το Μέλλον της Ευρώπης, και κεντρικό Οµιλητή τον Μ 
Σχοινά. 

� Στη συνάντηση µε τους επικεφαλής της Ελληνικής Επιτροπή Μικρών Νησιών  

� Σε συνέδρια της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής SEARICA Seas, Rivers, Islands and 
Coastal Areas στο Ευρωκοινοβούλιο 

� Σε Συναντήσεις  του ∆ικτύου ERRIΝ για την Βιοοικονοµία, Κλιµατική Αλλαγή, 
Τουρισµός, Κυκλική Οικονοµία  

� Σε συναντήσεις της CPMR για Κλιµατική Αλλαγή, Θαλάσσια Θέµατα, 
Μετανάστευση 

� Στην συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος BRANTOUR (στη 
Γάνδη) που συντονίζεται από την Περιφέρεια Τοσκάνης και συµµετέχει η 
Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος 

� Στην εκδήλωση του Γ Γραµµατικάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Από την Κρήτη 
του Μίνωα στη σύγχρονη Κρήτη της επιστήµης και της µουσικής τέχνης" 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 151 από 197 

 

 
 

Στους χώρους του Γραφείου φιλοξενήθηκαν µεταξύ άλλων οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

 

� Υποδοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών, Στελεχών Φορέων και 
Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, κατά την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 
Περιφερειών και Πόλεων (Open Days 2017). 

� Η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBANFLUXES που 
υλοποιείται από το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας µε άλλους ευρωπαϊκούς 
εταίρους. 

� Η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος THINKNATURE που 
συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης  µε άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους, και 
συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος. 

� Συνάντηση Κρητικών και Αχαιών Εκπαιδευτικών του ∆ικτύου Teachers4Europe. 

 

 

Το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες διαθέτει  σχετικό email επικοινωνίας : 
(crete_brussels_office@crete.gov.gr) και τηλ +32 2 4310997. ∆ιαθέτει ειδική σελίδα 
δικτύωσης στο Facebook (Crete in Brussels). 

 

Ε. Παγκόσµιος Συµβούλιο Κρητών  

 

Έχει θεσµοθετηθεί και εδραιωθεί η συνεργασία µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο Κρητών και 
επεξεργαζόµαστε πρωτοβουλίες, όπως και το επόµενο ετήσιο Συνέδριο, τον Αύγουστο 2018 
στο Ηράκλειο.  

 

Ζ.  Ανάπτυξη ∆ιαπεριφερειακών Σχέσεων  

 

 

Η ανάπτυξη διµερών σχέσεων µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων Περιφερειών 
αποτελεί πλέον σηµαντικό παράγοντα και καταλύτη για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του νησιού 
µας. Οι ∆ιαπεριφερειακές σχέσεις εκτυλίσσονται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα : πολιτικό 
(σε περιφερειακό επίπεδο), ακαδηµαϊκό, ερευνητικό, τουριστικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, 
επιχειρηµατικό, συνεργασιών σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, consortiums, clusters, 
ανταλλαγής εµπειριών σε στρατηγικές, κλπ και ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κάθε 
Περιφέρειας.  

� Η πρώτη εµπειρία συνεργασίας µε την Ιταλική Περιφέρεια της Εµίλια Ροµάνια ήταν 
θετική και αναµένεται ανταπόδοση της επίσκεψης, την άνοιξη 2018. 

� Σχεδιάζουµε τη δηµιουργία αντίστοιχων σχέσεων µε τις Περιφέρειες της Βρετάνης 
στη Βόρεια Γαλλία και της Καµπάνιας στη Νότια Ιταλία.   
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Η.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΙΝΑ  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στην εθνική αντιπροσωπεία (µε επικεφαλή τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό)  τον Μάιο 2017, στο Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιεθνούς Συνεργασίας : One Belt 
and Road Forum. Στο Συνέδριο ήταν καλεσµένες µόνο 28 χώρες από όλο τον κόσµο, 6 εκ 
των οποίων ευρωπαϊκές (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας), γεγονός που σηµατοδοτεί τη 
στρατηγική επιλογή της Κίνας για συνεργασία µε την Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

                           

Θ. ∆ράσεις Εξωστρέφειας και Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό  

 

Για την προβολή των δράσεων της Περιφέρειας και στο πλαίσιο της εξωστρεφούς της 
δραστηριότητας. Ο Γιώργος Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης σε ποικίλες 
Ηµερίδες-Συνέδρια - Συναντήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης εκπροσώπησε τις Μεσογειακές και 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στο µεγάλο Συνέδριο για τη Γαλάζια Οικονοµία, που διοργανώνει 
η Ένωση για τη Μεσόγειο, στη Νάπολη της Ιταλίας, το Νοέµβριο 2017.  

 

 

 

Με τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης η επίσκεψη κρητικών εκπαιδευτικών στη 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2017. 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

 

1. ADAPT2CLIMA-Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean 
islands (LIFE 2014 

2. SCREEN Synergic Circular Economy across European Regions (HORIZON 
2020) 

3. THINKNATURE Development of a multi-stakeholder dialogue platform and 
Think tank to promote innovation with Nature based solutions (HORIZON 2020  

Το 2017 υποδεχτήκαµε 4 αντιπροσωπείες από διαφορετικές Επαρχίες της Κίνας, στην 
Περιφέρεια Κρήτης και υπογράψαµε µε δυο από αυτές Σύµφωνο Συνεργασίας σε θέµατα 
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4. STEP-Societal and Political Engagement of Young People in Environmental 
Issues (HORIZON 2020) 

5. SOCLIMPACT DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation 
pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of 
Climate Change for Europe, for 2050 and beyond (HORIZON 2020) 

6. PANORAMED Mediterranean Governance Platform (INTERREG MED) 

7. BRANDTOUR Building Regional Actions for New Developments in 
Tourism (INTERREG EU) 

8. IMPRECO Common strategies and best practices to IMprove the 

transnational PRotection of ECOsystem integrity and services  (INTERREG 

ADRION)  

 

 

•••• Συντονίζει κατά το 2017 τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης ως Συνεργαζόµενου 
Εταίρου (Associate Partner) στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 
Προγράµµατα : 

 

1. CO EVOLVE Promoting the co-evolution of human activities and natural systems 
for the development of sustainable coastal and maritime tourism (INTERREG MED) 

2. INNOBLUEGROWTH Horizontal Communication & Capitalization project for 
Innovation in Blue Growth at Mediterranean level (INTERREG MED) 

3. PANACEA Streamlining Networking and Management efforts in Mediterranean 
Protected Areas for Enhanced Natural Conservation and Protection (INTERREG MED) 

 

 

Συναντήσεις Περιφερειάρχη µε Αντιπροσωπείες Ξένων χωρών,  κατά το 
2017 (ενδεικτικά) 

 
� 15-2-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη µε τον Πρέσβη του Καναδά-Στο επίκεντρο ο 

τουρισµός, οι επενδύσεις, και το εξαγωγικό εµπόριο. 
 

� 26-4-2017: Την ενδυνάµωση του τουριστικού ρεύµατος από την Κίνα στην Κρήτη 
αλλά και την προώθηση των Κρητικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας ζήτησε ο 
Περιφερειάρχης στη συνάντηση του µε τον Κινέζο Αντιπρόεδρο. 
 

� 11-5-2017: Εκατοντάδες φοιτητές του «ERASMUS» στη Κρήτη-Καλοσώρισµα από 
τον Περιφερειάρχη στη πλ. Ελευθερίας. 
 

� 15-6-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη µε τον Ρώσο Πρέσβη για την ενδυνάµωση της 
συνεργασίας-ενίσχυσης του τουριστικού ρεύµατος και προώθηση των Κρητικών 
προϊόντων. 
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� 13-7-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη µε τον 
Ευρωπαίο Επίτροπο έρευνας-επιστήµης-καινοτοµίας Carlos Moedas στις Βρυξέλλες. 
 
 

� 3-8-2017: Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται µε το Παγκόσµιο 
Συµβούλιο Κρητών για να φέρει πιο κοντά τους απόδηµους Κρήτες που είναι οι 
καλύτεροι πρεσβευτές µας στο εξωτερικό. 
 

� 28-9-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη µε Αυστραλούς βουλευτές. 
 
 

� 9-10-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για τα έργα της Κρήτης µε 
την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

� 23-10-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε την Βρετανίδα Πρέσβη στην 
Ελλάδα. 
 
 

� 9-11-2017: Η ενίσχυση της οικονοµικής-επιστηµονικής συνεργασίας αλλά και οι 
Γερµανικές αποζηµιώσεις στην «ατζέντα» της συνάντησης Περιφερειάρχη Κρήτης 
µε τον Γερµανό Πρέσβη στην Ελλάδα. 

 

∆ιακρίσεις-Βραβεία Περιφέρειας Κρήτης 

 

� 24-3-2017: Νέο βραβείο στη Περιφέρεια Κρήτης για την ενιαία ψηφιακή-
διαδικτυακή προβολή του νησιού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11801:ν
έο-βραβείο-στη-περιφέρεια-κρήτης-για-την-ενιαία-ψηφιακή-διαδικτυακή-προβολή-
του-νησιού-στην-ελλάδα-και-στο-
εξωτερικό&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlNM64eJh9A)  

 

� 3-10-2017: Ευρωπαϊκή διάκριση για την Περιφέρεια Κρήτης για τις καινοτόµες 
υπηρεσίες στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών. 
  
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=12899:ε
υρωπαϊκή-διάκριση-για-την-περιφέρεια-κρήτης-για-τις-καινοτόµες-υπηρεσίες-στη-
διεύθυνση-µεταφορών-περιφερειάρχης-στ-αρναουτάκης,-αντιπεριφερειάρχης-
ηρακλείου-ε-κουκιαδάκης-και-ε-γ-ν-ραπτάκης-επισκέφθηκαν-σήµερα-την-
υπηρεσία&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlNuuoeJh9A) 

 

� 10-10-2017: Νέα διάκριση στην Εσθονία για την Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΤΕ. 
 
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=12939:ν
έα-διάκριση-στην-εσθονία-για-την-περιφέρεια-κρήτης-και-το-
ιτε&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlNxhYeJh9A) 
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� 23-11-2017: «Αργυρό» Πανευρωπαϊκό βραβείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την 
Περιφέρεια Κρήτης στον «τελικό» του Μάαστριχτ της Ολλανδίας. 
 
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13307:«
αργυρό»-πανευρωπαϊκό-βραβείο-δηµόσιας-διοίκησης-για-την-περιφέρεια-κρήτης-
στον-«τελικό»-του-µάαστριχτ-της-
ολλανδίας&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlSC04eJh9A) 

 

� 28-11-2017: Ικανοποίηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γ.Γ. ΕΣΠΑ για τη θετική 
πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη 2014-2020». 
 
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13331:ικ
ανοποίηση-από-ευρωπαϊκή-επιτροπής-και-γ-γ-εσπα-για-τη-θετική-πορεία-
υλοποίησης-του-επιχειρησιακού-προγράµµατος-«κρήτη-2014-
2020»&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlSDVoeJh9A) 

 

� 11-12-2017: Βραβείο Αριστείας στη Περιφέρεια Κρήτης για την συµβολή της στη 
προβολή ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Κρήτης και γενικότερα της χώρας 
µας στο εξωτερικό. 
 
(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13396:β
ραβείο-αριστείας-στη-περιφέρεια-κρήτης-για-την-συµβολή-της-στη-προβολή-
ενίσχυση-της-τουριστικής-εικόνας-της-κρήτης-και-γενικότερα-της-χώρας-µας-στο-
εξωτερικό&catid=37&Itemid=214&lang=el#.WlSEtIeJh9A) 

 

 

Προγραµµατικές Συµβάσεις-Χρηµατοδοτήσεις Έργων (ενδεικτικά) 

 

� 30-1-2017: Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη προγραµµατικής σύµβασης για την 
µεταφορά της «Ρωµαϊκής Λιθόστρωτης Οδού» που δίνει το «πράσινο» φως για το 
έργο επέκτασης του Βενιζελείου νοσοκοµείου. 

 

� 2-2-2017: Προγραµµατική Σύµβαση για την στήριξη 5.500 ευπαθών οικονοµικά 
οικογενειών στο νησί συνυπέγραψαν σήµερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. 
Αρναουτάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας. 

 

� 10-3-2017: Με υπογραφή Περιφερειάρχη προγράµµατα ύψους 25 εκ. ευρώ στους 
δήµους Ηρακλείου και Χανίων για παρεµβάσεις που προβλέπουν τα σχέδια 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. 

 

� 22-5-2017: Υπογραφή ένταξης στο ΠΕΠ Κρήτης από τον Περιφερειάρχη του έργου 
πνοής για το Ρέθυµνο και της Κρήτης η αναβάθµιση του κεντρικού επαρχιακού 
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δρόµου Ρεθύµνου – Αγίας Γαλήνης, τµήµα Αρµένοι – Παλέ µε προϋπολογισµό 17,3 
εκ Ευρώ. 
 

� Προγραµµατικές Συµβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για έργα 
Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού 

 

� 12-6-2017: Κονδύλι 10 εκ. ευρώ για την υλοποίηση των Ολοκληρωµένων Χωρικών 
Επενδύσεων σε περιοχές της Κρήτης που έχουν ενταχθεί στην ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

� 21-6-2017: Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσονται (5) νέα έργα στο 
ΕΠ Κρήτη 2014-2020. 

 

� 26-6-2017: Υπογραφή ανάθεσης µελέτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την 
οδική διασύνδεση ΠΑΓΝΗ-ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ µε τον ΒΟΑΚ. 

 

� 26-7-2017: ∆ύο νέα έργα Αναπλάσεων εντάσσονται στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» 
συνολικού προϋπολογισµού 3,181 εκ. ευρώ. 

 

� 21-8-2017: Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε στα Χανιά την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου 
για την «Οργάνωση µόνιµης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και 
εξοπλισµός αποθηκών» προϋπολογισµού 3,3 εκ. ευρώ. 

 

 

� 7-9-2017: Συνάντηση Περιφερειάρχη µε ∆ηµάρχους για την προετοιµασία 
υλοποίησης των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων προϋπολογισµού 30 εκ. 
ευρώ. 

 

� 4-10-2017: Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσονται (6) νέα έργα στο 
ΕΠ Κρήτη 2014-2020 προϋπολογισµού 9,4 εκ. ευρώ. 

 

� 22-12-2017: Οδικά έργα 100 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια σε όλη την Κρήτη. 
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∆εύτερο Μέρος 
 

Europe Direct Κρήτης 
 

Απολογισµός δράσεων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Κρήτης 2017 

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. 

Πραγµατοποιθείσες δράσεις: 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης µε εισήγηση στην ηµερίδα µε 
τίτλο: "Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα-Προκλήσεις και Προοπτικές", στα πλαίσια 
της εβδοµάδας γυναικείας επιχειρηµατικότητας που πραγµατοποίησε ο 
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηµατιών Κρήτης στο Ηράκλειο. 

� ∆ιοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 
µε Θέµα: «Ευρωπαϊκά Εργαλεία για Καινοτοµία & Ανάπτυξη: Η Επόµενη Ηµέρα» 
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στα πλαίσια επικοινωνίας των 
πρωτοβουλιών της Ε.Ε. υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. 
Στην ηµερίδα συµµετείχαν ως οµιλητές: ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης 
Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών θεµάτων της Περιφέρειας, ο ∆ρ. Γιώργος Τσεκούρας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής και ∆ιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CENTRIM 
(Centre of Research for Change, Entrepreneurship and Innovation Management) του 
Πανεπιστηµίου του Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, η Χρυσή ∆ασκαλάκη, 
∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης, η Τατιάνα 
∆ερµάτη, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ο Νικόλαος 
Μυρτάκης, Πρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Οι οµιλητές 
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παρουσίασαν εναλλακτικές και συµπληρωµατικές δυνατότητες που παρέχονται από 
διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα και τις πολιτικές που αναπτύσσουν θεσµοί και φορείς, 
που έχουν ως στόχο, σε µια δύσκολη οικονοµική περίοδο, να στηρίξουν µε 
στοχευµένους πόρους και χρηµατοδοτική ρευστότητα το παραγωγικό δυναµικό της 
χώρας. Επίσης παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες µε τις οποίες οι ελληνικές 
επιχειρήσεις µπορούν να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση καθώς και οι βασικοί τοµείς 
στόχευσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, σε σχέση µε την ενέργεια τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισµό, την καινοτοµία, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το περιβάλλον 
κ.α., µέσω της στήριξης ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Επιπρόσθετα, 
αναλύθηκαν οι δυνατότητες για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα 
µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων σε σχέση µε τους στόχους της Περιφέρειας Κρήτης 
και το Σχεδιασµό της, για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, 
δίνοντας κίνητρα και δηµιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για τους επιχειρηµατίες 
και ειδικά για τους νέους, που είναι πρόθυµοι να παράγουν, έτσι ώστε να 
µετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχειρήσεις. 

� Συνδιοργάνωση από το  Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης της εκδήλωσης 
CruiseInn στα πλαίσια προώθησης, υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας στα Χανιά. 

� Συµµετοχή του Europe Direct Crete µε εισήγηση στο 2ο Open coffee minds όπου 
έγινε περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
Χρηµατοδοτικών Εργαλείων, των ευκαιριών ∆ικτύωσης και της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας προώθησης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. 

� Συνδιοργάνωση και συµµετοχή µε κεντρικό οµιλητή του Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης στο RoadShow Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας σε Χανιά, 
Ρέθυµνο και Ηράκλειο, µια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων 
Επιχειρηµατιών (ΕΣΥΝΕ) που είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα, ώστε να ανιχνευθούν 
οι ιδιαίτερες δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών αναφορικά της νεοφυούς και όχι 
µόνο επιχειρηµατικότητας. 

� Συµµετοχή του Europe Direct Crete µε θεµατικό άξονα εισήγησης: “To Europe 
Direct της Περιφέρειας Κρήτης ως πολλαπλασιαστής Ευρωπαϊκής ενηµέρωσης 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας”, όπου το Κέντρο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης 
συµµετείχε στο Startup Europe Week στα Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυµνο, όπου 
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. 

� Συµµετοχή µε εισήγηση από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη δράση 
Jobdays στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου παρουσίασε τις προκλήσεις & τις τάσεις στην 
αγορά εργασίας µέσα από στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία 
εκδήλωση αφιερωµένη στην εργασία και στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, που 
διεξήχθη στο κέντρο διά βίου µάθησης Ευρωπαϊκή Πρόοδος. Η δράση Jobdays 
Ευρωπαϊκή Πρόοδος Ηράκλειο Κρήτης συµπεριλαµβανοµένου του 14ου 
Μονοπατιού Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας αποτελούσε µία πρωτοβουλία του 
Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δράσεων του «Επί το έργον» 
και διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τo Κ.∆.Β.Μ. ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος 
Ηρακλείου Κρήτης. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη για φοιτητές στην εταιρεία Creta Farms Greece από το 
Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 
στα πλαίσια επικοινωνίας των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. υπέρ της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων, πραγµατοποίησε ενηµερωτική επίσκεψη για 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 159 από 197 

 

φοιτητές στην εταιρεία Creta Farms Greece, µε θέµα: "Από τη Θεωρία στην Πράξη | 
Η περίπτωση της Creta Farms”. 

� Πραγµατοποίηση από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Κρήτης - Europe Direct of Crete διαγωνισµού φωτογραφίας µε θέµα: «Η Ευρώπη 
στην Κρήτη - Γενέτειρα της Ευρώπης», για µαθητές της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο επικοινωνίας 
των πρωτοβουλιών της ΕΕ υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των 
επενδύσεων. Ο σκοπός του διαγωνισµού φωτογραφίας έγκειτο στην φωτογράφηση 
από τους µαθητές έργων που συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην Περιφέρεια Κρήτης, πχ σχολεία, µουσεία, δρόµοι κά (περιλαµβάνοντας στη 
φωτογραφία την ένδειξη της συγχρηµατοδότησης π.χ. αναµνηστική πλάκα, πινακίδα, 
ώστε να ωθήσουν τους µαθητές στην περαιτέρω ενασχόληση τους µε τα ιδεώδη της 
ΕΕ και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης 
και των επενδύσεων στην Κρήτη.  

 (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. 

Πραγµατοποιθείσες δράσεις: 

� Υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση του 
Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού Ανατ. Κρήτης 2017. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση του 3ου 
Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών On Camera. 

� Υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στον Εορτασµό της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης. 

� Υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης του 7ου 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. 

� Υποστήριξη από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης του Flag parade στο 
Ηράκλειο από φοιτητές «Erasmus» για τα 30 χρόνια από την έναρξη του 
προγράµµατος Erasmus. 

� Πραγµατοποίηση από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης Εορτασµού της 
"Ηµέρας της Ευρώπης" στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη γιορτή της Ηµέρας της 
Ευρώπης από το 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. 

� Υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης της Θεατρικής παράστασης 
“Τελικά ... είναι γέφυρα η αγάπη”? 

� Συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη δηµιουργία της ταινίας 
µικρού µήκους «Home», σχετική µε το προσφυγικό ζήτηµα , καθώς και στη 
διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της.  

� Υποστήριξη από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης  του Φεστιβάλ Très 
Court (φεστιβάλ ταινιών πολύ µικρού µήκους) σε όλη την Κρήτη.  

� Συνδιοργάνωση από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης  της Ευρωπαϊκής 
Γιορτής Μουσικής στο Ηράκλειο. 

� Συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση διήµερου 
αφιερώµατος στο Γερµανικό κινηµατογράφο. 
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� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στις εκδηλώσεις του 
Μορφωτικού κι Εξωραϊστικού Συλλόγου Κασταµονίτσας 2017. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στις εκδηλώσεις για τα παιδιά 
στις Γιορτές Ρόκκας 2017. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στην 4η Εθνική ∆ράση 
∆ιάχυσης Προγραµµάτων Pestalozzi στο Ηράκλειο Κρήτης. 

� Συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης του 4ου φεστιβάλ 
ιταλικού κινηµατογράφου στο Ηράκλειο. 

� Υποστήριξη από το Europe Direct Crete της  Αδελφοποίησης του  1ου Γυµνασίου 
Ηρακλείου  µε το Magnus-Albertus Gymnasium της Γερµανίας. 

� Συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης πασχαλινής εκδήλωσης 
για παιδιά µε την Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Γερµανικής Γλώσσας «Παιχνίδι των Πασχαλινών Αυγών». 

 (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. 

Πραγµατοποιθείσες δράσεις: 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στην Προσοµοίωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropaS Teens Κρήτης στο Ρέθυµνο, όπου η αυτή 
δράση αποτελούσε µία µοναδική προσοµοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους 
πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσµικών Οργάνων. Το EUropa.S. Teens ήταν ιδιαίτερα 
σηµαντική διότι πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσοµοιώνει µε απόλυτη 
ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο 
και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του Συµβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ∆ικαστηρίου της ΕΕ. Οι συµµετέχοντες, στο πλαίσιο της 
προσοµοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, 
Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονοµικών της ΕΕ, Ευρωπαίου 
Επιτρόπου, ∆ικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Οµάδας Κρίσης, ∆ηµοσιογράφου, 
Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ηµέρες που διαρκεί η 
προσοµοίωση. Στόχος των συµµετεχόντων είναι να καταλήξουν σε µια κοινή 
απόφαση µέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε τελικό σκοπό την 
προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. 

� Συµµετοχή µε εισήγηση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στην 
Σεµιναριακού Κύκλου Επιµόρφωση των Υποψηφίων T4E µε θεµατική: 
“∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”, του ∆ικτύου 
Teachers4Europe Ανατολικής Κρήτης.  

� Ενηµερωτική επίσκεψη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης σε ∆ηµοτικά 
Σχολεία του Νοµού Ηρακλείου και συγκεκριµένα στο 49ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αντισκαρίου,  στο 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρουσώνα, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου 
Μονοφατσίου και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. 

� Ενηµέρωση από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης των σπουδαστών του 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην αίθουσα Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, των 
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Τµηµάτων δηµοσιογραφίας, αθλητικής δηµοσιογραφίας και στελέχη διοίκησης στο 
τουρισµό Α και Β έτος, για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα που προωθούν την 
κινητικότητα στην εργασία και στη µάθηση, καθώς και το ρόλο που διαδραµατίζει το 
Europe Direct Crete, ως Κέντρο παροχής και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους Νέους. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης σε σχολεία του 
Νοµού Ρεθύµνου και συγκεκριµένα  στο 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου και στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Σπηλίου. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο Γυµνάσιο 
Γουβών και στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, µε αφορµή τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής 
Ηµέρας Γλωσσών, όπου και παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά της 
µεταβαλλόµενης παγκοσµιοποίησης και της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης στο 
καθηµερινό µας γίγνεσθαι, τους βασικούς άξονες του Επενδυτικού Σχεδίου για την 
Ευρώπη και των Νέων δεξιοτήτων και διένειµε χρήσιµο και πλούσιο πληροφοριακό 
υλικό στους µαθητές. 

� Συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης µε τα EDICs Edi Potsdam & 
Edi Brandenburg µε σκοπό την “Ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

� 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. 

� Ενηµερωτική επίσκεψη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο 4ο Εσπερινό 
Επαγγελµατικό Λύκειο Ηρακλείου. 

� Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο Βασικό Επιµορφωτικό 
Κύκλο των Υποψηφίων Τ4Ε 2017-18 (Κύκλος Ευρωπαϊκού ∆ιαλόγου) - στα πλαίσια 
“Μέρες Έκφρασης & ∆ηµιουργίας” του ∆ικτύου Teachers4Europe. 

� Ενηµέρωση σπουδαστών από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης του 1ου 
∆ηµόσιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ηρακλείου. 
 

 (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 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 σεµιναρίου ενηµερωτικού χαρακτήρα στις 
Βρυξέλλες που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε γνωστικό 
αντικείµενο την προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

� Συµµετοχή του Europe Direct Κρήτης στο ευρωπαϊκό project “EU Christams lights 
2017”, όπου στόχο είχε την ανάδειξη χριστουγεννιάτικου στολισµού ευρωπαϊκών 
πόλεων.   ∆ιοργανώθηκε από το Europe Direct Madeira και το europe direct της 
Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε µε 2 φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου, 
βάζοντας την πόλη του Ηρακλείου στον Short Guide  του “EU Christams lights 
2017”.   

� Συµµετοχή του Europe Direct Κρήτης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του 
EUnet για το 2017, όπου και παρουσίασε επίσηµα το διαδραστικό παιχνίδι ρόλων 
(Role Play), ένα παιχνίδι εκµάθησης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας που απευθύνεται σε 
µαθητές, µε την ονοµασία: “Suity Hero”. Το συγκεκριµένο παιχνίδι ρόλων - live 
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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 Creta TV. 

� Παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της 
Περιφέρειας Κρήτης στον ραδιοφωνικό σταθµό Ξάνθης. 

∆ράσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης ανάµεσα 
στις “Καλές Πρακτικές – Good Practices” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

� Επιλογή της δράσης: “O ένας τον άλλο έχουµε | πάντα αυτό είχαµε”, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “Καλή Πρακτική | Good Practices” αναφορικά της 
ενηµέρωσης σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και της ευαισθητοποίησης σε 
ζητήµατα υποδοχής προσφύγων. Μία συνεργασία των EDICs του Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης, Europe Direct Informationszentrum Potsdam & Europe Direct 
Brandenburg an der Havel µε την Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης, µε σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών µέσω της 
πραγµατοποίησης workshops και role play games µε µαθητές. 

� Επιλογή της ενηµερωτικής επίσκεψης που πραγµατοποίησε το Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης - µε αφορµή τον εορτασµό 
της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Γλωσσών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “Καλή 
Πρακτική | Good Practices”, στα πλαίσια επικοινωνίας των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. 
υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Στόχος ήταν η 
παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της µεταβαλλόµενης παγκοσµιοποίησης 
και της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης στο καθηµερινό µας γίγνεσθαι, των 
βασικών αξόνων του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και των Νέων 
δεξιοτήτων και η διανοµή χρήσιµου και πλούσιου πληροφοριακού υλικού στους 
µαθητές. 
 

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.  

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 163 από 197 

 

 
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 2017 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 Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος και ΕΣΠΑ)  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 ταχύτητα και 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  109 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 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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από 
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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 2017 ως υπόλογος του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της 
κανονικότητας και νοµιµότητας και διενήργησε πληρωµές συνολικού ύψους 
35.130.735,48 €. Οι πληρωµές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  

 

Κατηγορία ∆ιαχειριζόµενων 
Κεφαλαίων 

Πληρωµές 2017 

ΣΑΕΠ 002 13.533.976,75 

ΣΑΕΠ 0022 1.033.565,36 

ΣΑΕΠ 002/8 1.734,58 

ΣΑΕΠ 0021 10.222.329,51 

ΣΑΕΠ 302/2 96.437,53 

ΣΑΕΠ 302/8 54.350,11 

ΣΑΕΠ 402 1.787.236,28 

ΣΑΕΠ 502 3.610.966,57 

ΣΑΜΠ 002 1.440.773,50 

ΣΑΝΑ 0408 12.750,03 
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ΣΑΕ 0912 388.509,84 

ΣΑΕ 086 117.054,46 

ΣΑΕ 024 2.021.187,46 

ΣΑΕ 571 362.682,39 

ΣΑΕ 0938 447.181,11 

ΣΥΝΟΛΟ 35.130.735,48 

 

 

Εκ των ανωτέρων πληρωµών 10.291.164,23€ αφορούν το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του 
Π∆Ε και 926.917,96€ αφορούν στις πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων. 
Σηµειώνεται ότι 2.021.187,46€ αφορούν στις ενισχύσεις των επενδύσεων των 
«Αναπτυξιακών νόµων» στην Κρήτη που ανέλαβε πρώτη φορά το ΠΤΑΚ εντός του 2016 
και τις οποίες διεκπεραίωσε και εντός του 2017 µε υποδειγµατικό και έγκαιρο τρόπο. 

 

• Στις νέες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου, ως υπόλογος, το 2017 
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 υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης,  

3. Το έργο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, 
∆ιοικητικές  ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2018 - Περιφέρεια 
Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής,  

4. Πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων (Υγείας, Μεταφορών κ.λ.π.). 

 

• Πρωτοκολλήθηκαν 6.787 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. 

• Ελέχθησαν 1301 λογαριασµοί έργων και εκδόθηκαν ισόποσες εντολές πληρωµής που 
διεκπεραιώθηκαν µε 2363 εντάλµατα για έργα Π∆Ε. 

• Συντάχθηκαν 303 Πακέτα Πληρωµών και απεστάλησαν στους φορείς των οποίων έργα 
πληρώνει το ΠΤΑΚ. Επίσης απεστάλησαν 70 ∆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). 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 166 από 197 

 

• ∆ιεκπεραιώθηκαν περιοδικές πιστοποιήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι για ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. 

• Ο ∆ιευθυντής τα στελέχη και το προσωπικό του ΠΤΑΚ (µε 8 συµµετοχές) 
επιµορφώθηκαν για τις νέες εξελίξεις και υποχρεώσεις για το σύστηµα ηλεκτρονικών 
προκηρύξεων και συµβάσεων, ηλεκτρονικών πληρωµών κλπ.  

• Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η λειτουργική σύνδεση του νέου ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης πόρων (ERP) του ΠΤΑΚ, µε ανάλογο σύστηµα 
σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες (∆ΙΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ως πιλοτικό έργο 
ηλεκτρονικής 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 2017, 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 5 ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Περιφέρεια Κρήτης, 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και ΠΤΑ Κρήτης) και συνεχίστηκαν οι διαδικασίες 
«κλεισίµατος» 3 παλαιοτέρων. 

• Εγκρίθηκε το νέο έργο «Συνεργασία για την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια κτίρια 
του διασυνοριακού τόξου Ελλάδα – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ του 
προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος όπου το ΠΤΑ Κρήτης είναι εταίρος. 

• Συµµετοχή του ΠΤΑΚ ως εταίρου και ολοκλήρωση του προγράµµατος «Σχεδιασµός 
Ευφυούς συστήµατος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρµογή στη Κρήτη» το 
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος «GR02 – Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 
Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014. 

– Συµµετοχή - σε συνεργασία µε το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης - ως 
συνδεδεµένος εταίρος, στο έργο Interreg MED «Ολοκληρωµένη διαχείριση και 
υποστήριξη ενεργειακών παρεµβάσεων σε δηµόσια κτίρια – IMPULSE». 

•  Συµµετοχή - σε συνεργασία µε το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης - στον 
Ελληνικό Κόµβο Γαλάζιας Ενέργειας. 

• 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, Balkan MED, ADRION κ.λ.π.). 

• Το ΠΤΑ Κρήτης συµµετείχε µέσω του ∆ιευθυντή του στο – νέο – Περιφερειακό 
Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ). 

• Το ΠΤΑΚ συµµετείχε σε ηµερίδες, σεµινάρια και συνέδρια και µε δικές του 
παρουσιάσεις.  
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Οι δραστηριότητες αυτές επέτρεψαν 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. 

 

• 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. 
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• 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 55 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα.  

 

 

Κατά τη διάρκεια του 2017 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. 

 

– Συµµετοχή, ως εταίρος, µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης – στο νέο 
έργο Ελλάδα – Κύπρος «Συνεργασία για την Εξοικονόµηση ενέργειας σε ∆ηµόσια Κτίρια 
του ∆ιασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 

– Συµµετοχή µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης ως συνδεδεµένος 
εταίρος, στο έργο Interreg MED «Ολοκληρωµένη διαχείριση και υποστήριξη 
ενεργειακών παρεµβάσεων σε δηµόσια κτίρια – IMPULSE». 

 

– Συµµετοχή - ολοκλήρωση 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 µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης στον Ελληνικό Κόµβο 
Γαλάζιας Ενέργειας. 

 

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: - Παροχή ενηµερωτικού υλικού σε σχολεία 
(Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια κ.λ.π.). 

 

– 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, ΕΚΕΤΑ, ΜΑΙΧ, Ενεργειακό Γραφείο 
Αιγαίου, ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ …..) 

 

– Ενεργός συµµετοχή στην πρωτοβουλία «Έξυπνα Ευρωπαϊκά Νησιά» για την νησιώτικη 
Ενεργειακή και Περιβαλλοντική καινοτοµία. 
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– Συνεργασία µε την «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Περιφερειακών Ενεργειακών και 
Περιβαλλοντικών Οργανισµών (FEDARENE). 

 

– Συµµετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών 
Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - CPMR στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας 
και της κλιµατικής αλλαγής. 

 

– Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθηθήκαν 
θέµατα περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και προγραµµατισµού (Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων, κτίρια, ενέργεια – νησιά κλπ). 

 

– Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών θεµάτων  προωθήθηκαν 
σχέδια και έργα ενεργειακής καινοτοµίας (βιώσιµες µεταφορές, υδρογόνο, ανανεώσιµες 
κλπ) καθώς και ευρωπαϊκών προγραµµάτων συνεργασίας. 

 

– Συµµετοχή - µέσω του Προϊσταµένου του - στο «Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και 
Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)». 

 

 

• Συµµετοχή σε συνέδρια – ηµερίδες: 

 

 

- Ολοκληρωµένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων – Ευρωπαϊκός 
Οικονοµικός Χώρος 2009-2014» 17/1/2017, Αθήνα. 

 

- Συνάντηση εργασίας τοπικών φορέων για Κτίρια Μηδενικών Εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα – ZEROCO2, (Εισήγηση) ΜΑΙΧ, 20/1/2017, Χανιά. 

 

- Κλιµατική Αλλαγή: Επιπτώσεις στην Οικονοµία και πολιτικές για την Ενέργεια, 
Απόβλητα, Γεωργία, Νερά και Φυσικούς Πόρους, Τουρισµό και Υγεία, 6-7/4/2017, 
Ηράκλειο. 

 

- Προώθηση Καινοτοµικών Συστάδων και ∆ικτύων για συνεργασία στην θαλάσσια 
Ενέργεια στην Μεσόγειο και στα Νησιά – PELAGOS, 25/5/2017, Αθήνα. 

 

- Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Εβδοµάδα 19-23/6/2017, Βρυξέλλες 

 

- Ηµέρες Ποδηλάτου Χερσονήσου, 24/6/2017, Χερσόνησος 
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- Περιφερειακό Συνέδριο για παραγωγική ανασυγκρότηση – Επενδύοντας στην 
Ελλάδα, 20-21/9/2017, Ηράκλειο. 

 

- Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά νησιά, 28/9/2017, Χανιά 

 

- ∆ιακυβέρνηση, Βιωσιµότητα και Περιφερειακή Καινοτοµία, 29/9/2017 Ρέθυµνο 

 

- ∆ιαλέγοντας το δρόµο για ενεργειακή βιωσιµότητα στα ∆ηµόσια κτίρια στην περιοχή 
της Μεσογείου: Πολιτικές και πρακτικές, 4-6/10/2017 Νίκαια. 

 

-  «Φεστιβάλ Καινοτοµίας Αθηνών» 20-22/11/2017, Αθήνα. 

 

- Ενέργεια και Ανάπτυξη 2017: Οι ενεργειακές αγορές σε πορεία µετασχηµατισµού, 
Εθνικό Συνέδριο, 23-24/11/2017, Αθήνα. 

 

- ∆ιαµοιρασµένη γνώση για ενεργειακή ανακαίνιση δηµοσίων κτιρίων (SHERPA), 
22/11/2017, Ηράκλειο. 

 

- Κρήτη – Ευρώπη: Χθες, Σήµερα, Αύριο, 27/11/2017, Ηράκλειο. 
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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 

1. Η διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη» 2014-2020.  
2. Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Υποδοµών Μεταφορών και Περιβάλλοντος (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  
3. Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 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 
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.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

 

Α. Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013 

 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώθηκαν ως προς την 
επιλεξιµότητα των δαπανών τους την  31η/12/2015.  

Τον  Μάρτιο 2017 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έκθεση κλεισίµατος του ΕΠ 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.   

 

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%. 

 

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 2017 εγκρίθηκε από την ΕΕ  η πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 
κατά την  οποία ο προϋπολογισµός του ΕΠ αυξήθηκε κατά 15 εκ ευρώ, φθάνοντας πλέον τα 
450 εκ ευρώ. 

 

Οι πρόσθετοι πόροι προέρχονται από την επανεξέταση της πολιτικής συνοχής το 2016 και τη 
διόρθωση του λάθους στον υπολογισµό της κατανοµής των πόρων της περιόδου 2014-2020, 
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λόγω της χρήσης  στατιστικών στοιχείων της τριετίας 2007-2009 , τα οποία δεν ελάµβαναν 
υπόψη τα αποτελέσµατα της κρίσης µετά το 2010. 

 Σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΠΕΠ Κρήτης, οι πρόσθετοι 
πόροι των 15 εκ. ευρώ  κατανέµονται στα δύο ταµεία ως εξής: 

� ποσό 2,6 εκ ευρώ  στο  Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

� ποσό 12,4 εκ ευρώ  σ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (ΕΚΤ)  

Το 2017, η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συνέχισε την ενεργοποίηση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 
2014-2020, η οποία άρχισε το 2015  µε την έκδοση νέων προσκλήσεων και την ένταξη νέων  
έργων.  

Το διάστηµα που παρήλθε ολοκληρώθηκε  η πρώτη φάση ενεργοποίησης του 
προγράµµατος  που αφορούσε:  

 

• σε δράσεις ελεύθερες από αιρεσιµότητες και αυτοδεσµεύσεις,  

• σε δράσεις  που οι φορείς µας διαθέτουν µεγαλύτερη ετοιµότητα και τεχνογνωσία 
υλοποίησης,  

• σε δράσεις που εδράζονται σε ώριµες εθνικές πολιτικές µε  θεσµικό και 
κανονιστικό  πλαίσιο , 

• στην οµαλή µετάβαση από την παλιά  προγραµµατική περίοδο στην νέα, 
αναφορικά µε τα έργα γέφυρες και τα µεταφερόµενα έργα . 

 

Παράλληλα, η ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προχώρησε  στις χρονοβόρες και σύνθετες  
διαδικασίες : 

• για το σχεδιασµό και την έγκριση  των χωρικών παρεµβάσεων, δηλαδή των 
Στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο και στα Χανιά, των  
Ολοκληρωµένων Χωρικών  Επενδύσεων  στον µη αστικό χώρο, καθώς και των 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων , 

 

• για την  ενεργοποίηση των δράσεων που υποστηρίζουν την έξυπνη εξειδίκευση µε 
την υποστήριξη της ∆/σης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας και 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης που ανέλαβαν τη 
διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης των τοµέων προτεραιότητας της 
RIS3Crete.  

 

Μέχρι το τέλος του 2017 σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση του 
προγράµµατος ως ακολούθως: 

 

 

Εξειδικεύτηκαν µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, δράσεις  προϋπολογισµού  
345  εκ. ευρώ, ποσοστό 78,5% του προϋπολογισµού του προγράµµατος, δίνοντας τη 
δυνατότητα έκδοσης νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.  
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Εκδόθηκαν 40 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, µε προϋπολογισµό  288 εκ ευρώ, 
ποσοστό 74% του προγράµµατος. Παρατηρούµε δηλαδή µια σχεδόν ταυτόσηµη πορεία των 
εξειδικεύσεων µε τις προσκλήσεις  που εκδίδονται. 

 

Εντάχθηκαν  119 έργα  εκ των οποίων 59 αφορούν στο ΕΤΠΑ και 60 αφορούν στο ΕΚΤ, 
προϋπολογισµού  217  εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 55% του 
προγράµµατος.  

 

 Οι συµβάσεις του προγράµµατος ανέρχονται σε 88 εκ ευρώ ποσοστό 20% του π/υ του 
προγράµµατος. 

 

Τα ενταγµένα έργα του προγράµµατος αφορούν:  

 

• για  το ΕΤΠΑ, σε υποδοµές διαχείρισης λυµάτων και διαχείρισης υδάτων, υποδοµές 
διαχείρισης κινδύνων, προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, 
βιοκλιµατικών αναπλάσεων σε αστικά κέντρα, ολοκλήρωσης   αρχαιολογικών 
µουσείων,  µεταφορών, υγείας, σχολικής στέγης, παιδικών σταθµών και κοινωνικής 
πρόνοιας 

 

• για  το ΕΚΤ, σε υπηρεσίες  κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας, 
δηλαδή στη λειτουργία κοινωνικών δοµών όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα 
Κοινωνικά συσσίτια, φαρµακεία, παντοπωλεία, τα ΚΗΦΗ και Κ∆ΗΦ, η λειτουργία 
των παιδικών σταθµών και των  Κ∆ΑΠ-ΑΜΕΑ, Κ∆ΗΦ κλπ. 

 

Η ενεργοποίηση του προγράµµατος περνάει πλέον στην δεύτερη φάση της, η οποία θα 
εστιάσει στις δράσεις που χαρακτηρίζονται ως πλέον καινοτόµες  για ένα Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  όπως είναι οι δράσεις: 

• που υλοποιούν την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, 

• που συνδέονται µε αιρεσιµότητες που εκπληρώθηκαν πρόσφατα, όπως η 
εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και τις κατοικίες, 

• που ενισχύουν την απασχόληση και την κοινωνική οικονοµία 

• που υποστηρίζουν την ψυχική υγεία, και  τις εξαρτήσεις 

• που αξιοποιούν χρηµατοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης  της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας. 

Αρκετές από τις παραπάνω δράσεις θα απαιτήσουν την εµπλοκή ενδιαµέσων φορέων, 
καθώς αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων και φυσικά θα κάνουν χρήση του 
Περιφερειακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων . 

Το Νοέµβριο 2017 οργανώθηκε την 3η Συνεδρίαση Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 
Κρήτη 2014-2020 στο Ηράκλειο   
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Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης 
 

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συµβάλλει καθοριστικά και 
αποτελεσµατικά στην πιστοποίηση της αξίας των προϊόντων, στην ενίσχυση του τουρισµού 
και στην προώθηση των χώρων εστίασης του νησιού, ακολουθώντας συγκεκριµένους άξονες 
δράσης. Φροντίζει µέσα από κάθε της ενέργεια να αναδεικνύει, να προβάλλει και να 
υποστηρίζει το «Καλάθι» των προϊόντων, την Κρητική ∆ιατροφή και τη γαστρονοµική 
κουλτούρα του νησιού. 

Έργο της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης είναι να προσδώσει νέα 
δυναµική στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα παραγωγής και να ενισχύσει τους 
χώρους εστίασης του νησιού. Παράλληλα, στοχεύει στη διεύρυνση των κλάδων αυτών και 
στη σύνδεσή τους µε τον τουρισµό, την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, παρέχοντας 
συστηµατικές ενέργειες προβολής. 

Το νέο πρόγραµµα της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, που φέρει τον τίτλο «The 
European Food Masters- Taste the authentic», αποτελεί µια ολοκληρωµένη δράση προβολής 
των προϊόντων της Κρήτης και εστιάζει σε τρεις κατηγορίες προϊόντων: τα Π.Ο.Π. 
(Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης), τα Π.Γ.Ε. (Προστατευόµενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης) και τα Βιολογικά Προϊόντα. Η καµπάνια αποσκοπεί µέσα από µια σειρά 
πολλαπλών ενεργειών στην προώθηση, την αναγνώριση και κατά συνέπεια την κατανάλωση 
των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια και τη Γερµανική αγορά. 

 

Ολόκληρος ο απολογισµός της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Περιφέρειας Κρήτης 

επισυνάπτεται ως χωριστό αρχείο και διανέµεται στα µέλη του Περιφερειακού 

Συµβολίου. 
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Οικονοµικός Απολογισµός 
 

Με την ιδιαιτερότητα των οικονοµικών συνθηκών που διαµόρφωσαν το 2017 σας 
παρουσιάζουµε τα βασικά οικονοµικά στοιχεία. 

 

Απολογισµός 
2017* 

∆ιαµορφωµένο
ς Π.Υ  2017                        
(1) 

Ταµειακό 
Υπόλοιπο 
2016             
(2) 

Εισπραχθέντα 
2017**                   
(3) 

Σύνολο 
Εισπραχθέντων 
2017                   
(2)+(3) 

Σύνολο Εξόδων 
2017**        
(Ενταλθέντα ) 

Ταµειακό 
Υπόλοιπο 2017 
(µεταφορά στο 
2018) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
00 65.853.373,35 2.490.558,59 13.590.650,00 16.081.208,59 12.213.055,92 3.868.152,67 

Π.Ε 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
01 24.014.654,78 6.444.681,18 16.382.172,45 22.826.853,63 14.765.338,49 8.061.515,14 

Π.Ε 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
02 13.995.630,03 3.797.812,70 9.875.892,94 13.673.705,64 9.087.004,26 4.586.701,38 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 
03 24.704.542,45 8.001.090,11 14.826.642,54 22.827.732,65 12.782.439,67 10.045.292,98 

Π.Ε 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 13.188.261,22 5.388.555,79 7.150.360,46 12.538.916,25 6.397.758,09 6.141.158,16 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

141.756.461,8
3 

26.122.698,
37 

61.825.718,3
9 87.948.416,76 55.245.596,43 32.702.820,33 

* προσωρινά στοιχεία  

** Στα Εισπραχθέντα και Ενταλθέντα της ΠΕ 00 δεν περιλαµβάνονται οι εισπράξεις και οι πληρωµες του Π∆Ε 
συν.ποσού :11.167.928,91 ευρώ. 
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Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

 

      Το Τµήµα Οικονοµικής  ∆ιαχείρισης είναι ένα νέο Τµήµα της ∆/νσης Οικονοµικού που 
δηµιουργήθηκε κατόπιν τροποποίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας Κρήτης, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει από 1/1/2017 που 
ρυθµίστηκε η διαδικασία και εξειδικεύτηκαν οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες από τις Υ.∆.Ε. 
στις Οικονοµικές Υπηρεσίες. Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τις δηµοσιονοµικές 
δεσµεύσεις , τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών της Περιφέρειας 
και της  Π.Ε. Ηρακλείου. 

      

Οι δράσεις του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κατά το έτος 2017 ήταν οι παρακάτω: 

 

1) Η κατάρτιση αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ,ανακλητικών αποφάσεων και 
πολυετών αναλήψεων κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και η καταχώρηση 
των αναλαµβανοµένων δεσµεύσεων στα λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο δεσµεύσεων του 
Φορέα της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ηρακλείου, συνολικού αριθµού περίπου 1.500 
δεσµεύσεων.   

 

2) α. Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας , καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της 
Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. Ηρακλείου µε βάσει τα νόµιµα δικαιολογητικά αυτών. 

    β. Η έκδοση εντολής πληρωµής των δαπανών της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ηρακλείου. 

    γ) Η τακτοποίηση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής  ( ΧΕΠ) 

 

Για λογαριασµό της Περιφέρειας εκδόθηκαν 1.447 Χρηµατικά Εντάλµατα και ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 12.213.055,92 Ευρώ, εκ των οποίων τα 1.172 εκκαθαρίστηκαν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία και τα 245 από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.                                          

Επίσης εκδόθηκαν 14 ΧΕΠ µε Επιτροπικά Εντάλµατα και 16 ΧΕΠ από την Οικονοµική 
Υπηρεσία  τα οποία εκδόθηκαν πριν την ηµεροµηνία αποστολής για έλεγχο δαπανών από 
την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Για λογαριασµό της Π.Ε. Ηρακλείου εκδόθηκαν 2.269 Χρηµατικά Εντάλµατα και ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 14.765.338,49 Ευρώ, εκ των οποίων τα 2.058 εκκαθαρίστηκαν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία και τα 210 από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Επίσης εκδόθηκε 1 ΧΕΠ  από την Οικονοµική Υπηρεσία. 

 

3)  Έγινε Ολική ακύρωση σε 5 Χρηµατικά Εντάλµατα συνολικού ποσού 55.979,05 Ευρώ, 
από τα οποία τα 2 είχαν εκδοθεί στον Φορέα της Περιφέρειας και ανερχόταν στο ποσό των 
33.018,45 Ευρώ και 3 που είχαν εκδοθεί στην Π.Ε. Ηρακλείου και ανερχόταν στο ποσό των 
22.960,60 Ευρώ. 
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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 Ενότητα Περιφέρειας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2017 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  10.867.299,02 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ * 12.501.858,70 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ 11.827,12 



Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2017 

 

Σελίδα 180 από 197 

 

ΣΥΝΟΛΟ 23.380.984,84 

  

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2017 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.297.453,59 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.761.740,87 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 7.665.348,35 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  981.324,59 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.987.464,80 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 49.975,00 

ΛΟΙΠΑ 22.031,29 

ΣΥΝΟΛΟ 14.765.338,49 

    

Για την Π.Ε. Χανίων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2017 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  4.862.768,72 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 911.336,36 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 5.043.992,79 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  893.218,86 
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ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.071.122,94 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.782.439,67 

  Για την Π.Ε. Ρεθύµνου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2017 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  3.152.329,27 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 138.177,91 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.873.017,95 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  581.268,44 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 342.210,69 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.087.004,26 

Για την Π.Ε. Λασιθίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2017 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.566.011,26 
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∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.822.310,74 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  1.157.365,89 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 358.114,60 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 485.007,61 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 8.947,99 

ΣΥΝΟΛΟ 6.397.758,09 
 

 

 

Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού 
για το Οικονοµικό Έτος 2017 

 

Οι δράσεις του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης για το οικονοµικό 
έτος 2017 ήταν σε γενικές γραµµές οι παρακάτω : 

1)Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης και των 
Περιφερειακών ενοτήτων.Έχουν ανοιχτεί 120  τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως στην 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  και των 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ όπως αναλύονται παρακάτω: 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                             25 τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως          

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              34 τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως                   

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                     26 τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως                   

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ              19 τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως                               

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                 16 τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως                                  

2)Ενέργειες για τη δυνατότητα καθηµερινής παρακολούθησης των παραπάνω Τραπεζικών 
λογαριασµών όψεως µέσω του e-Banking της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

3)Εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης για την κατανοµή των 
διαφόρων επιχορηγήσεων  µε Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τον Τραπεζικό Λογαριασµό της 
Περιφέρειας Κρήτης, στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασµούς των 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.  

4)Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τους λογαριασµούς της Περιφέρειας Κρήτης    και της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο τραπεζικό λογαριασµό µισθοδοσίας για πληρωµή 
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Χρηµατικών Ενταλµάτων µέσω Ε.Α.Π µε Εντολές Μεταφοράς.Οι Εντολές Μεταφοράς 
∆ιαθεσίµων ανήλθαν στις 150 για το Έτος 2017.  

    5)Εξοφλήθηκαν 3.716 Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και Προπληρωµής, για την 
Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού 
26.978.394,41 € 

5Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης Εξοφλήθηκαν 1.447 Χρηµατικά  Εντάλµατα  Πληρωµής  
και Προπληρωµής  συνολικού  ποσού 12.213.055,92 €                         

5Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Εξοφλήθηκαν 2.269 Χρηµατικά Εντάλµατα 
Πληρωµής και Προπληρωµής συνολικου  ποσού      14.765.338,49  € 

6)Έγινε Ολική ακύρωση 5 ανεξόφλητων χρηµατικών ενταλµάτων οικονοµικού έτους 2017 
συνολικού ποσού  55.979,05€ . 

6Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης ακυρώθηκαν 2 ανεξόφλητα χρηµατικά εντάλµατα 
συνολικού ποσού 33.018,45€. 

6Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ακυρώθηκαν 3 ανεξόφλητα χρηµατικά 
εντάλµατα συνολικού ποσού 22.960,60€. 

7)Εκδόθηκαν συνολικά 1.844 Γραµµάτια Είσπραξης εκ των οποίων τα 999 για την 
Περιφέρεια Κρήτης και τα 845 για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου : 

8)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017: 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                             16.081.208,59                                           

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
+22.826.853,63                         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2017                                                        38.908.062,22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2017                                                          16.081.208,59                                 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2017                                                        -12.213.055,92 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017                                                 3.868.152,67 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΟΥΣ 2017                                                         22.826.853,63 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2017                                                       - 14.765.338,49   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017                                                 8.061.515,14                          

9)Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν  1132 Επιταγές 
και  2.584 Εντολές Μεταφοράς προς την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

10)Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής των παραπάνω Χρηµατικών 
Ενταλµάτων από τους δικαιούχους όπως (τραπεζικός λογαριασµός ΙΒΑΝ, φορολογική 
ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, κλπ). 

   11)Αποδόθηκαν οι Κρατήσεις των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων µε απόδοση προς 
τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω Ε.Α.Π, µε Εντολές Μεταφοράς στους λογαριασµούς τους, στη 
∆. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µε ταυτότητες 
οφειλής και πληρωµή τους µε επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των ∆ικαιούχων  Ταµείων  του 
∆ηµοσίου κλπ.   συνολικού ποσού   5.001.872,43€ 
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 12)Καθηµερινός έλεγχος και συµφωνία όλων των τραπεζικών λογαριασµών της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  µε την 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

 13)Μηνιαίες συµφωνίες των Αναλυτικών Καθολικών και Γενικού Καθολικού όλων των 
τραπεζικών λογαριασµών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

14)Προσδιορισµός και Σύνταξη Πινάκων Ταµειακών Υπολοίπων έτους 2017 των 
Τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου. 

                                                                                            

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

                                                                               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Απολογισµός ∆ράσης Τµήµατος για το Οικονοµικό Έτος 2017 

 

• Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας που προέρχονται από επιβολή προστίµων. 

• Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας από φθορές οδών.  

• ∆όθηκαν απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών κυρίως για θέµατα απαλλοτριώσεων από το τηρούµενο 
στο τµήµα µας αρχείο. 

• Επικαιροποίηση φακέλων των ιδιόκτητων ακινήτων που τηρούνται στο τµήµα. 

• ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης µισθωµάτων για τα οποία δεν είχε παραταθεί η σύµβαση µίσθωσης  
και καθορισµός νέων µισθωµάτων,  κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 
4447/2016. 

• Επικαιροποίηση φακέλων των µισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κρήτης και διαδικασίες µεταστέγασης υπηρεσιών στα πλαίσια της ορθολογικότερης 
κατανοµής και χρήσης ιδιόκτητων και µισθωµένων ακινήτων. 

• Επιτόπια αυτοψία σε µισθωµένα και ιδιόκτητα  ακίνητα σε συνεργασία µε την Επιτροπή του 
άρθρου 13 του Π.∆.242/96, προκειµένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των ακινήτων και η 
καταλληλότητά τους. 

• ∆ιαδικασίες (κατάρτιση σχεδίων προκηρύξεων, κλπ) για τη διενέργεια µειοδοτικών 
δηµοπρασιών µισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση  υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της 
Π.Ε. Ηρακλείου. 

• ∆ιαδικασίες (κατάρτιση σχεδίου προκήρυξης κλπ) για τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας  
για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το 
Ηράκλειο και της ΠΕ Ηρακλείου.  
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• ∆ιαδικασίες για την Επικαιροποίηση   Μητρώου των Νοµικών Προσώπων και επιχειρήσεων στα 
οποία συµµετέχει η Περιφέρεια καθώς και διαδικασίες για  την ετήσια εισφορά, την αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου κλπ.  

• ∆ιαδικασίες για δωρεές και δωρεάν παραχωρήσεις κινητών και ακινήτων πραγµάτων. 

• ∆ιαδικασία µεταβίβασης σχολικής περιουσίας 

• ∆ιαδικασίες (κατάρτιση σχεδίου προκήρυξης κλπ) για τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας  
για την εκποίηση άχρηστου υλικού & εξοπλισµού 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο και της ΠΕ Ηρακλείου. 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Η συνολική αποτύπωση του λειτουργικού κόστους για την Περιφέρεια και 
τις Περιφερειακές ενότητες έχει εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κόστος Λειτουργίας 
2017* 

Κόστος Λειτουργίας 
2016 

Μεταβολή 2017-2016 

Ενότητα Περιφέρειας 00 10.867.299,02 10.852.529,32 0,14% 

Π.Ε. Ηρακλείου 01 1.297.453,59 1.739.126,71 -34,04% 

Π.Ε. Ρεθύµνου  3.127.132,56 3.145.113,62 -0,58% 

Π.Ε. Χανίων 03 4.862.768,72 5.426.085,78 -11,58% 

Π.Ε. Λασιθίου 2.566.011,26 2.682.813,28 -4,55% 

Σύνολο ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

22.720.665,15 23.845.668,71 -4,95% 

* προσωρινά στοιχεια  
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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 

 

Ο Περιφερειάρχης το Μάρτιο  του 2017 µε απόφασή του όρισε έξι Περιφερειακούς 
Συµβούλους  ως Θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες ως εξής: 

 

1. Στον τοµέα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων τον Αλεξάκη Γεώργιο του Εµµανουήλ 

2. Στον τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής την Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ του Εµµανουήλ. 

3. Στον τοµέα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας τον Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη. 

4. Στον τοµέα Ανάπτυξης τον Μιχελογιάννη ∆ηµήτριο του Ιωσήφ. 

5. Στον τοµέα Τεχνικών Έργων Περιφέρειας τον Ξυλούρη Νικόλαο του Ανδρέα. 

6. Στον Πρωτογενή Τοµέα τον Χνάρη Εµµανουήλ του Ιωάννη.     
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ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1. Βαµβακά Λάµπρο του Νικολάου, στον τοµέα της Υγείας.  

2. Βαµιεδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, στον τοµέα του Τουρισµού. 

3. Βαονάκη ∆ηµήτριο του Ευαγγέλου, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ρεθύµνου  

4. Γιαννούλη Νικόλαο του Κων/νου, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων. 

5. Γουλιδάκη Ιωάννη του  Κυριάκου, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

6. ∆ασκαλάκη Νικόλαο του Εµµανουήλ, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου. 

7. Καµπουράκη Λάµπρο του Στέφανου στον τοµέα Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου. 

8. Κουρουπάκη Αναστάσιο (Τάσο) του  Περικλή, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και 
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

9. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη) του Εµµανουήλ, στον τοµέα Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου 
και Καινοτοµίας. 

10. Κώτσογλου Κυριάκο του  Γεωργίου, στον τοµέα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

11. Λεβάκη Όλγα του Ιωάννη, στο τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

12. Λεονταράκη Ιωάννη του Μιχαήλ, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

13. Μαρή Γεώργιο του  Ιωάννη, στον τοµέα Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

14. Παρασύρη Ιωάννη του Γεωργίου, στον τοµέα Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Απασχόλησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου. 

15. Σηµανδηράκη Παναγιώτη του Αντωνίου στον τοµέα Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης. 

16. Συριγωνάκη Νικόλαο του Κων/νου, στον τοµέα Αθλητισµού. 

17. Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία του Μιχαήλ, στον τοµέα Ψυχικής Υγείας.  

18. Φασουλάκη Κωνσταντίνο  του Ιωάννη, στον τοµέα των Πολιτιστικών. 

19. Κλώντζα Εµµανουήλ του Μιχαήλ, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λασιθίου.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2017 

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2017, 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 101 
ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 

 ΗΡΑΚΛΕΙ
Ο 

ΛΑΣΙΘ
Ι 

ΡΕΘΥΜΝ
Ο ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµοσιεύσεις Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) 24 13 10 16 63 

∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
και τροποποίησης ΑΕΠΟ  13 12 3 10 38 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 101 

 

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. 

 

Β. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το έτος 2017 πραγµατοποίησε 15 
συνεδριάσεις και ελήφθησαν 132 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 2017 συνεδρίασε 10 
φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις - εισηγήσεις  προς το 
Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Το έτος 2017 πραγµατοποιήθηκαν 35 συνεδριάσεις της επιτροπής και ελήφθησαν 
1357 αποφάσεις. 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2017 συνεδρίασε 10 
φορές και εξέδωσε 66  αποφάσεις, οι οποίες αφορούν γνωµοδοτήσεις επί Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.    

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας δηµοσιοποιούνται 
και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Προγραµµατισµού κατά το έτος 2017 συνεδρίασε 3 φορές και εξέδωσε 
15  αποφάσεις.  

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προγραµµατισµού 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.  

 

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 31/12/2017 ήταν η εξής: 

 

1. Αλεξάκης Γεώργιος  

2. Βαµβακάς Λάµπρος  

3. Βαµιεδάκης Μιχαήλ  

4. Βάρδα Μαρία  
5. Βαρδιάµπασης ∆ηµήτριος 
6. Βαρουξάκης Εµµανουήλ 
7. Βαονάκης ∆ηµήτριος  

8. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  

9. Γιαννούλης Νικόλαος  

10. Γουλιδάκης Ιωάννης  

11. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   

12. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη) 

13. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  

14. ∆εικτάκης Ιωάννης  

15. ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος  

16. Ζερβάκης Γεώργιος 
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17. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

18. Καλογερής Νικόλαος  

19. Καµπουράκης Λάµπρος  

20. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

21. Κλάδος Μιχαήλ 

22. Κλώντζας Εµµανουήλ  

23. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 

24. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  

25. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  

26. Κώτσογλου Κυριάκος  

27. Λεβάκη Όλγα 

28. Λεονταράκης Ιωάννης 

29. Λυµπεράκης Πέτρος  

30. Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος)  

31. Μαρής Γεώργιος  

32. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 

33. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  

34. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος  

35. Ξυλούρης Νικόλαος  

36. Ορφανός Στυλιανός  
37. Παπαδάκης Αριστείδης 

38. Παρασύρης Ιωάννης  

39. Πιτσούλης Γεώργιος  

40. Πρωτοπαπαδάκη-Μπελιβάνη Ζαχαρένια  

41. Σερµάκης Νεκτάριος  

42. Σηµανδηράκης  Παναγιώτης  

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  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

 

Πρόεδρος: Καλογερής Νικόλαος  

 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη:  

1. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη         

 

1. Αλεξάκης Γιώργος  

 

2. Γιαννούλης Νικόλαος    

 

2. Ξυλούρης Νικόλαος 

 

3. Παρασύρης Ιωάννης    

 

3. Πρωτοπαπαδάκη- Μπελιβάνη 

Ζαχαρένια 

 

4. Τζεδάκης Σταύρος      

 

4. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος 

 

5. Φασουλάκης Κωνσταντίνος      

 

5. Βαµβακάς Λάµπρος 

 

6. ∆ασκαλάκης Νικόλαος       

 

6. Γουλιδάκης Ιωάννης 

 

7. Λεβάκη Όλγα      

 

7. Κακογιαννάκης Νικόλαος 

 

8. Παπαδάκης Αριστείδης       

 

8. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

 

9. Ματαλλιωτάκης Γιώργος      

 

9. Τουπάκης Φανούρης 

 

10. ∆εικτάκης Ιωάννης     

 

10. Κλάδος Μιχαήλ     

 

11. Ζερβάκης Γεώργιος        

 

11. ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος 

 

12. Λυµπεράκης Πέτρος       12 Ορφανός Στέλιος 
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    Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής για τo δεύτερο ήµισυ της θητείας των περιφερειακών 
αρχών (µέχρι 31-08-2019) 

 

Πρόεδρος: 

ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη:  

1. Καµπουράκης Λάµπρος  

 

1. Τζεδάκης Σταύρος  

 

2. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

 

2. Παρασύρης Ιωάννης 

 

3. Κώτσογλου Κυριάκος   

 

3. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  

 

4. Γουλιδάκης Ιωάννης  

 

4. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη  

 

5. Μαρής Γεώργιος 

 

5. Σηµανδηράκης Παναγιώτης  

 

6. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος 

 

6. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 

 

7. ∆εικτάκης Ιωάννης   

 

7. Βάρδα Μαρία  

 

8. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   

 

8. Ορφανός Στυλιανός  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Πρόεδρος: Κουκιαδάκης Ευριπίδης  
 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη:  

1. Βαµβακάς Λάµπρος 

 

1. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη) 

 

2. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 

 

2. Χνάρης Εµµανουήλ 

 

3. Λεονταράκης Ιωάννης 

 

3. Συριγωνάκης Νικόλαος 

 

4. Παρασύρης Ιωάννης 

 

4. Φασουλάκης Κωνσταντίνος 

 

5. ∆ασκαλάκης Νικόλαος 

 

5. Κλώντζας Εµµανουήλ 

 

6. Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία 6. Σηµανδηράκης Παναγιώτης 

 

7. Πρωτοπαπαδάκη – Μπελιβάνη Ζαχαρένια 

 

7. Καµπουράκης Λάµπρος 

 

8. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας 

 

8. Ζερβάκης Γεώργιος 

 

9. ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος 

 

9. Βάρδα Μαρία 

 

10. Κλάδος Μιχαήλ 

 

10. Παπαδάκης Αριστείδης 

 

11. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος 

 

11. Σταµατάκης Εµµανουήλ 

 

12. Κριτσωτάκης Μιχαήλ 12. ∆εικτάκης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 Η ∆ιοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, κυρίως σε ανθρώπινο δυναµικό 
αλλά και σε υλικοτεχνική υποδοµή, αποτελεί το κυρίως έργο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. 
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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  13 

2 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  25 

3 ∆/νση Περιβάλλοντος &  Χωρικού Σχεδιασµού  17 

4 ∆/νση Τεχνικών Έργων Ε∆ΡΑΣ  46 

5 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου  45 

6 ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  4 

7 ∆/νση ∆ιοίκησης 22 

8 ∆/νση Οικονοµικού 25 

9 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας  10 

10 ∆/νση Κτηνιατρικής  4 

11 ∆/νση Αγρ.Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε.Ηρακλείου 

55 

12 ∆/νση ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης & 
Εµπορίου 

3 

13 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3 

14 ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου  24 

15 ∆/νση Τουρισµού - Τµήµα Τουρισµού Π.Ε.Η. 2 

16 ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & Γραφείο 
Κίνησης 

58 

17 ∆/νση ∆ηµ.Υγείας  9 

18 ∆/νση Κοιν. Μεριµνας  12 

 

       19 

∆/νση ∆ηµ.Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. 
Ηρακλείου 

 

26 

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 
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25 Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου  1 

  ΣΥΝΟΛΟ 414 

 

Μέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκαν 5 διορισµοί σε όλες τις Ενότητες, από τους 
εκκρεµείς διορισµούς προκήρυξης έτους 2007, 3 διορισµοί από τους εκκρεµείς διορισµούς 
διακριθέντων αθλητών, καθώς και 2 διορισµοί υπαλλήλων σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις του Ν.2643/98. Επίσης, υλοποιήθηκαν 2 επιπλέον κατατάξεις υπαλλήλων στην 
Περιφέρεια Κρήτης, ύστερα από κατάργηση του φορέα ΑΝΑΡ Α.Ε. 

Από την Περιφέρεια µετατάχθηκαν 3 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και 
κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 13 υπάλληλοι µετατάχθηκαν στην 
Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, από 01-01-2017, ενώ έγιναν 3 µετατάξεις 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας. Επιπλέον, 
διενεργήθηκε η διαδικασία για την απόσπαση 6 υπαλλήλων προς την Περιφέρεια Κρήτης 
και 5 υπαλλήλων προς άλλους φορείς.         

Το έτος 2017 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (414 υπάλληλοι στις 31-12-
2017) συνταξιοδοτήθηκαν 10 υπάλληλοι (ποσοστό 2,42% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η διάρθρωση κατά την 31-12-2017 του 
προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 820 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 748 είναι 
µόνιµοι και οι 72 είναι Ι∆ΑΧ και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 212 υπάλληλοι εκ των οποίων 
οι 188 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 

31/12/2015 
Π.Ε.Ηρακλείου & 
Αυτοτελή Τµήµατα   

31/12/2016 
Π.Ε.Ηρακλείου  

31/12/2017 
Π.Ε.Ηρακλείου  

Μόνιµοι 248 195 189 188 

Ι∆ΑΧ 17 25 24 24 

Σύνολο 
υπαλλήλων 

 

265 

 

220 

 

213 

 

212 

 

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 
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καλυµµένες οργανικές θέσεις, κ.λπ., στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε άλλους 
φορείς.  

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.  

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.   
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18. Έχει την ευθύνη για τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης 
(apostille) σε έγγραφα Πολιτών που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό.  

Εκδίδει αποφάσεις δικαιοπραξιών ακινήτων.  


