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Χαιρετισµός Περιφερειάρχη 
 

Φίλες και φίλοι, 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Ο απολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2018 φανερώνει µια σύγχρονη 

αντίληψη, µια λειτουργική πορεία που προάγει τη συνεργασία, την εξωστρέφεια και 

την αποτελεσµατικότητα. Αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία το νησί χτίζει για να 

πορευτεί τα επόµενα χρόνια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής.  

Η Περιφέρεια Κρήτης, τη χρονιά που πέρασε, αξιοποίησε τα υπάρχοντα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία, προσελκύοντας και νέες πηγές χρηµατοδότησης. Με 

στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια καταρτισµένα συλλογικά και συµµετοχικά, σε 

συνέργεια µε τους τοπικούς φορείς και κυρίως µε όραµα για µια Περιφέρεια έτοιµη 

να πορευτεί στο µέλλον µε αξιώσεις και προοπτικές, είµαστε βέβαιοι ότι έχουν τεθεί 

στέρεες βάσεις για τα επόµενα χρόνια. 

∆ουλεύοντας συλλογικά, δουλεύοντας µε πρόγραµµα και σχέδιο όλοι µαζί, η 

περιφερειακή αρχή, οι περιφερειακές παρατάξεις, οι εκατοντάδες εργαζόµενοι της 

Περιφέρειας, πετύχαµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες της 

κοινωνίας. 

Η Κρήτη πέτυχε πολλά. Μαζί αντιµετωπίσαµε µεγάλες προκλήσεις. Συµβάλαµε 

καθοριστικά στη µετάβαση σε µια αναπτυξιακή τροχιά, ικανή να προσεγγίσει 

επενδύσεις στο νησί, να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Με την εµπειρία και την 

υποδοµή που διαθέτουµε διεκδικήσαµε ακόµη περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, για 

τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, του πρωτογενή τοµέα, την τόνωση του τουρισµού. Η 

διεθνής εικόνα της Κρήτης, είναι ενθαρρυντική. Αυτή είναι η εκτίµηση των δεκάδων 

ξένων αντιπροσωπειών που επισκέφθηκαν τον τόπο µας, αυτή είναι η πεποίθηση στην 

Ευρώπη. ∆ουλέψαµε, παράλληλα µεθοδικά, για να αναδείξουµε ακόµα περισσότερο 

τα µοναδικά πολιτιστικά και ιστορικά της στοιχεία. 

Φίλες και φίλοι, 

Το αποτέλεσµα που παράγεται στηρίζεται στην αντίληψη πως  η αλλαγή και πρόοδος 

είναι σχεδόν αδύνατη, χωρίς την συνεργασία των πολλών. Πάνω σε αυτή την 

αντίληψη για ακόµα µια χρονιά δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας. Γιατί η αποτελεσµατική περιφερειακή αυτοδιοίκηση αποκτά 

αξία ως µέσο εκπλήρωσης των διάφορων αναγκών και στόχων, συσχετίζοντας 

εθνικές, ευρωπαϊκές πολιτικές µε τοπικές συνθήκες και προωθώντας προτάσεις και 

καινοτοµίες σε τοπικό επίπεδο.  

Απαντήσαµε, έτσι στο συγκεντρωτικό µοντέλο, το οποίο έρχεται αντιµέτωπο µε τα 

προβλήµατα µιας σύνθετης και µεταβαλλόµενης κοινωνίας.  

Οι πολιτικές που εφαρµόσαµε στηρίχθηκαν σε ένα σύµπλεγµα δραστηριοτήτων µε 

τέσσερις πόλους: την έρευνα και  καινοτοµία, τον  πρωτογενή τοµέα, τον πολιτισµό 

και τον τουρισµό και το περιβάλλον. Η διασύνδεση αυτών των τεσσάρων πόλων είναι 

αυτή που θα δώσει δυναµισµό και βιωσιµότητα στην αναπτυξιακή διαδικασία.  
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Στον τοµέα του Περιβάλλοντος  µέσα από στοχευµένες δράσεις και εµπροσθοβαρείς 

πολιτικές, δώσαµε έµφαση στην περιβαλλοντική προστασία. Σχεδιάσαµε, 

προωθήσαµε  και εφαρµόσαµε µια νέα αντίληψη στη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, δώσαµε ιδιαίτερο βάρος στην κυκλική οικονοµία. Στον τοµέα της 

Ενέργειας σε στενή συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, τη Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας, τα Ερευνητικά και Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, τους ∆ήµους και όλους τους 

παραγωγικούς φορείς της Κρήτης, συντονιζόµαστε, προκειµένου να οδηγήσουµε το 

νησί στην πρώτη θέση των ενεργειακών εξελίξεων, διεκδικώντας τη θέση που 

µπορούµε και πρέπει να έχουµε στον περιφερειακό και παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη. 

Για το λόγο αυτό βρισκόµαστε σε εγρήγορση και θέτουµε την ενεργειακή πολιτική 

ως αιχµή του δόρατος της αναπτυξιακής στρατηγικής µας. Είµαστε αποφασισµένοι να 

βάλουµε τη σφραγίδα µας στο ενεργειακό µέλλον της ευρύτερης περιοχής. Είµαστε 

αποφασισµένοι να πετύχουµε, δοµώντας ενεργειακές κοινότητες µε όλους τους 

φορείς και την τοπική κοινωνία της Κρήτης. 

 

Για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας δώσαµε έµφαση στην 

έρευνα και την καινοτοµία, προωθήσαµε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, ενισχύσαµε την ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

συµβάλλαµε στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νησιού. 

Επιδιώξαµε παράλληλα την άµεση θεσµική ολοκλήρωση του ρόλου των Περιφερειών 

στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό και τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

∆ιεκδικήσαµε την δηµιουργία των κατάλληλων δοµών που θα υπηρετούν την 

αναπτυξιακή στρατηγική, µε βασικό στόχο την εξαφάνιση των γραφειοκρατικών 

στρεβλώσεων και την πλήρη διαφάνεια. 

Αναλάβαµε πρωτοβουλίες σε επίπεδο ενίσχυσης της παραγωγικής  µας βάσης προς 

τον πρωτογενή τοµέα, αλλά και προς δράσεις που προάγουν την εξωστρέφεια και την 

δηµιουργική καινοτοµία, δράσεις που ενσωµατώθηκαν σε τοπικές ολοκληρωµένες 

προτάσεις.  

 

Ο πολιτισµός βρέθηκε, επίσης, στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών µας, καθώς  κατέχει 

σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ελκυστικότητας των τόπων και στην ενίσχυση 

της µοναδικότητας µιας συγκεκριµένης τοποθεσίας. Ο πολιτισµός και η 

δηµιουργικότητα µπορούν να γίνουν σηµαντικές κινητήριες δυνάµεις και παράγοντες 

της καινοτοµίας, καθώς και σηµαντικός πόρος για την επιχειρηµατικότητα. Την ίδια 

στιγµή µέσα από το πρόγραµµα της τουριστικής προβολής, τη συµµετοχή µας σε 

διεθνείς εκθέσεις, την αναβάθµιση των υποδοµών συνεργαστήκαµε µε τους φορείς 

του τουρισµού για την ενίσχυση του κλάδου. Συνεχίσαµε να αντιµετωπίζουµε τον 

τουρισµό ως µια δραστηριότητα που επηρεάζει άµεσα όλους εκείνους τους βασικούς 

κοινωνικό-οικονοµικούς άξονες που συνθέτουν και διαµορφώνουν τη βάση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και αποτελεί µια από τις πιο βασικές «πηγές» και 

«δυνάµεις» ανάπτυξης. Η σύγχρονη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας της 

Κρήτης αποτέλεσε το µεγάλο  «συγκριτικό πλεονέκτηµα» που συνέβαλε και 

συνεχίζει να συµβάλει άµεσα στη περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία.  

 

Στον αναπτυξιακό καµβά της Κρήτης προσθέσαµε και τον αθλητισµό. Ο παγκόσµιος 

αθλητικός χάρτης περιλαµβάνει πλέον το νησί µας, ως έναν από τους κορυφαίους 

αθλητικούς προορισµούς. Αντιµετωπίσαµε τον αθλητισµό ως ένα ακόµα πυλώνα που 

προσδίδει δυναµισµό στην οικονοµική δραστηριότητα του τόπου. 

 

Για την Περιφέρεια Κρήτης η κοινωνική πολιτική βρίσκεται στην κορυφή του 

στρατηγικού µας σχεδιασµού, καθώς γνωρίζουµε καλά πως οι οικονοµίες 
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αποτελούνται αλλά και ξαναχτίζονται από τους ανθρώπους τους. Το πρόγραµµά µας 

για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων και την 

ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Στην προώθηση της συνεργασίας µε τους 

∆ήµους, την Εκκλησία και τις εθελοντικές οµάδες για τη δηµιουργία ενός δικτύου 

αλληλεγγύης.  Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε άλλες Περιφέρειες της χώρας 

και της Ε.Ε. µε στόχο την ενσωµάτωση καλών πρακτικών στη διαχείριση φαινοµένων 

όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός.  Και βέβαια στην ενίσχυση και 

στήριξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύσαµε και το 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. 

Στον τοµέα της Υγείας µέσα από ένα µεγάλο πρόγραµµα τεχνικών έργων 

αναβαθµίσαµε τις κτηριακές υποδοµές υγειονοµικών µονάδων. Χρηµατοδοτήσαµε τα 

νοσοκοµεία της Κρήτης για την αγορά νέων υπερσύγχρονων ιατρικών µηχανηµάτων. 

Παράλληλα, συνεχίσαµε και διευρύναµε από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο την 

παρέµβαση της Μονάδας του Κινητού Μαστογράφου και της Οδοντιατρικής 

Μονάδας, καταγράφοντας µια οριζόντια πολιτική πρόληψης σε χιλιάδες συµπολίτες 

µας. 

Στον τοµέα της Παιδείας, της Έρευνας και της Καινοτοµίας στηρίξαµε καθοριστικά 

τις προσπάθειες των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων της Κρήτης. ∆ώσαµε 

έµφαση στη σχολική στέγη, συµµετείχαµε στη διοργάνωση µεγάλων µαθητικών 

δράσεων, εφαρµόσαµε τον περιφερειακό µηχανισµό παρακολούθησης εργασίας και 

προπάντων µέσα και από τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης θέσαµε τα 

θεµέλια για τη µετατροπή της Κρήτης σε πρότυπο ερευνητικό πεδίο, στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου. 

Φίλες και φίλοι, 

Το ζήτηµα των υποδοµών παραµένει στην κορυφή του σχεδιασµού µας. Ο Βόρειος 

Οδικός Άξονας, οι κάθετοι οδικοί άξονες, το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης, 

αποτελούν τη µεγάλη πρόκληση για όλους µας. Η Περιφέρεια Κρήτης µέσα από το 

έργο της οδικής ασφάλειας, µέσα από παρεµβάσεις σε εκατοντάδες σηµεία του 

νησιού, ενέτεινε την αµείωτη προσπάθεια για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης. Tην ίδια στιγµή αναµένονται σηµαντικές εξελίξεις για το Βόρειο Οδικό 

Άξονα, ένα έργο που απασχολεί, όλους τους Κρητικούς. Παράλληλα, η κύρωση της 

σύµβασης και η τελική υπογραφή για την κατασκευή του νέου ∆ιεθνούς 

Αεροδροµίου, σε συνάρτηση µε τις παρεµβάσεις στα αεροδρόµια του νησιού 

αναβαθµίζουν συνολικά το νησί ως κέντρο  αεροπορικών µεταφορών στη 

νοτιανατολική Ευρώπη. 

Κλείνοντας και αφού ευχαριστήσω θερµά όλο το στελεχιακό δυναµικό της 

Περιφέρειας, τους συναδέλφους Περιφερειακούς Συµβούλους, να επισηµάνω ότι η 

Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να αποτελεί το σταθερό σηµείο, πάνω στο οποίο το 

εµείς υπερτερεί του εγώ. Ένα πεδίο, µια θερµοκοιτίδα ανάπτυξης, που αξίζει να 

προσπαθήσουµε, να δούµε το µέλλον, να δουλέψουµε κοιτώντας ψηλότερα. Να 

προχωρήσουµε µπροστά µε αταλάντευτη πίστη στις δυνατότητες του τόπου µας, µε 

σταθερή πυξίδα το σχέδιό µας, µε εντιµότητα και µε ειλικρίνεια.  

Στο τέλος τις διαδροµής, όταν τα λόγια θα έχουν µετρηθεί µε τις πράξεις, να είµαστε 

βέβαιοι ότι πράξαµε το σωστό.  

Γιατί αυτός ο τόπος µπορεί να είναι «µικρός αλλά είναι µέγας».  

Αξίζει εποµένως να συνεχίσουµε  να δουλεύουµε µαζί. Όλοι µαζί και µόνο µαζί, γιατί 

αυτό µας προστάζει η κάθε σελίδα της ιστορίας της Κρήτης. 

 

Σας ευχαριστώ 
 



 Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2018   

6 

 

 

 

 

Απολογισμός Προγράμματος Δράσης 
Πρώτο Μέρος 

 

 

 

Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας, Νίκος Καλογερής 
 
Δράσεις για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων και άμεση αντιμετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων, καθώς και για 
ζητήματα ενέργειας. 
 
 
 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

� Μετά την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης 

(ΠΕΣΔΑΚ), η Περιφέρεια συνεχίζει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τους Δήμους και 

τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στην προσπάθεια  προετοιμασίας (σχεδιασμού, 

έγκρισης, ένταξης σε χρηματοδότηση) των έργων και δράσεων που προβλέπονται για 

την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού.    

 
� Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες, διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τους φορείς 

διαχείρισης, τους Δήμους συνολικά και ξεχωριστά, τον Υπουργό και Αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος για την εξεύρεση μιας ουσιαστικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης 

στο θέμα της επιλογής των επικρατέστερων φορέων διαχείρισης με βάση τον νέο Νόμο 

«Κλεισθένη». Αναμένεται η τελική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές. 

 
� Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις Ημερίδες της ΑΝΑΚΕΜ που πραγματοποιήθηκαν 

στα Χανιά, στην προσπάθεια της σε συνεργασία με την Περιφέρεια να ενημερώσει τους 

παραγωγούς ΑΕΚΚ για την υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται ορθά τα παραγόμενα 

ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) σε συνεργασία με τις 

υφιστάμενες αδειοδοτημένες γι αυτό το σκοπό εταιρείες, για την προστασία του 

περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών σε ρέματα. Δεσμευτήκαμε για 

συνεχείς ελέγχους από πλευράς Περιφέρειας και επιβολή προστίμων στους παραβάτες. 

 
� Υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα πρόσθετους λόγους ακύρωσης της ΚΥΑ για τις 

προδιαγραφές των Μονάδων μηχανικής διαλογής και Βιολογικής επεξεργασίας που 

εξέδωσε το ΥΠΕΝ, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της καλής πρακτικής που εφαρμόζει η 

ΔΕΔΙΣΑ στο κομμάτι της κομποστοποίησης και στην προοπτική της χρήσης των 

μεγάλων ποσοτήτων κόμποστ που προβλέπεται να παράγονται στην Κρήτη με την 

λειτουργία των σύγχρονων μονάδων ως εδαφοβελτιωτικού, στα ερημοποιημένα εδάφη 

της Κρήτης.  

 
2. ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 
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. Αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες θνησιμότητας παγκοσμίως, ευθυνόμενη για 6,5 
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εκατομμύρια θανάτους ετησίως και βάσει του Ο.Ο.Σ.Α. τον κύριο περιβαλλοντικό παράγοντα 
που οδηγεί σε πρώιμο θάνατο. 
 

� Συνεχίζονται οι μετρήσεις των  PM10 (Αιωρούμενα Σωματίδια 10) στις πόλεις του 

Ηρακλείου και των Χανίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Χημείας) 

και με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος), αντίστοιχα, με τη 

σύναψη νέων Προγραμματικών Συμβάσεων. Σε περίπτωση πρόβλεψης υπερβάσεων 

των τιμών PM10 γίνεται ενημέρωση μέσω email των αρμόδιων Υπηρεσιών ήτοι της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με σκοπό να εκδίδεται σχετικό Δελτίο Τύπου προς 

ενημέρωση του κοινού. Η ενημέρωση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
� Παράλληλα έχει συνταχθεί το Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β 30-03-

2011) σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Σχολή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

 
� Τον Οκτώβριο του 2018 εκδόθηκε σχετική πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης ύψους 900.0000 ευρώ, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ατμόσφαιρας 

στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νησιού, το Ηράκλειο και τα Χανιά, σύμφωνα με 

το προαναφερόμενο Σχέδιο Δράσης. Έχουμε ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης της 

πρότασης. 

 
3.  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 
Η κατάρτιση του Σχεδίου αυτού αποτελεί υποχρέωση κάθε Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο 
4414/2016. Βασικοί άξονες του ΠεΣΠΚΑ αποτελούν η ανάλυση τρωτότητας, η ιεράρχηση και 
επιλογή μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο χρονικός 
προγραμματισμός και η διερεύνηση της χρηματοδότησης / υλοποίησής τους. Το ΠΕΣΠΚΑ 
αποτελεί αιρεσημότητα για τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων που προβλέπονται στο ΠΕΠ 
και σχετίζονται  με την κλιματική αλλαγή.  
 
Τον  Δεκέμβριο του 2018 υπεβλήθει πρόταση σε πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής για την 
εκπόνηση του ΠΕΣΠΚΑ που άνοιξε τον Νοέμβριο του 2018. Η πρόταση περιλαμβάνει τη 
χρηματοδότηση του συνόλου των μελετών και εργασιών που απαιτούνται για την κατάρτιση 
του Σχεδίου (μελέτη, συλλογή και ανάλυση στοιχείων, διαβούλευση, Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λπ.) και αναμένεται άμεσα η αξιολόγησή της.  
 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 
 

 
Εγκρίθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 η πρόταση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΣΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», η οποία είχε 
υποβληθεί από το 2017.  
 
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 λοιπών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, 
παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης 
στα πλαίσια της υλοποίησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
 
Η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 251.371 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 
αναλύεται σε δύο Υποέργα: 
 
Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο/παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και 
των υγρών αποβλήτων. Προϋπολογισμός 16.864 ευρώ  και 
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Υποέργο 2: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην 
Περιφέρεια Κρήτης. Προϋπολογισμός 234.506,32 ευρώ. Το Υποέργο αυτό περιλαμβάνει 
α)Πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην 
Περιφέρεια Κρήτης και β) Ενίσχυση των ελέγχων μετά από καταγγελίες-έκτακτες περιπτώσεις. 
 
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια οργάνων και βοηθητικών συσκευών, τα οποία έχουν 
παραδοθεί προς χρήση στις τέσσερεις (4) Περιφερειακές Ενότητες. Επίσης εγκρίθηκε η 
διακήρυξη του Υποέργου 2 μετά από διαδικασία διαβούλευσης. Η διαδικασία κατακύρωσης του 
διαγωνισμού στον Ανάδοχο συνεχίζεται και αναμένεται η τελική έγκριση της Οικονομικής 
Επιτροπής στις αρχές του 2019. 
 
5. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

 
Διοργάνωση Συνεδρίου 
Πραγματοποιήθηκε Συνέδριο της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Περιοχές NATURA 2000: 
Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη», ένα πολύχρονο αίτημα των τοπικών αρχών και κοινωνιών, 
όπου παρουσιάστηκαν και οι νέες πολιτικές της Ε.Ε. 
 
Σκοπός του συνεδρίου ήταν, μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση, να αναδειχθούν ευκαιρίες 
βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με την προστασία και 
την ορθή διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, και να προταθούν τυχόν νομοθετικές 
παρεμβάσεις που να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Τονίστηκε από την πλευρά μας ότι η 
Κρήτη αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δείγμα προστατευόμενης περιοχής, καθώς διαθέτει όλες τις 
κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους, οι οποίες 
όμως δέχονται μεγάλη πίεση το καλοκαίρι και πρέπει να αναζητηθεί η βέλτιστη διαχείριση. 
 
Οι εισηγητές ήταν καταξιωμένοι επιστήμονες, ερευνητές και ειδικοί στις περιοχές Natura 2000, 
σε καλές πρακτικές ορθής διαχείρισης, στη βιώσιμη ανάπτυξης και οικονομία.  
Οι δύο πρώτες ημέρες του Συνεδρίου (10-11 Μαΐου 2018) περιελάμβαναν τρεις συνεδριάσεις 
ολομέλειας με θέματα: 
1. “Οι Περιοχές NATURA 2000”, 
2. “Διαχείριση περιοχών Natura και καλές Πρακτικές” , 
3. “Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη”. 
 
Και Στρογγυλά τραπέζια με θέματα: 
1. “Θαλάσσιο Περιβάλλον”, 
2. “Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-συμμετοχικές διαδικασίες”, 
3. “Πρωτογενής Τομέας”, 
4. “Τοπικά Προϊόντα και Επιχειρηματικότητα στις περιοχές NATURA 2000”, 
5. “Τουρισμός, οικοτουρισμός στις περιοχές NATURA 2000”. 
 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, στον υπαίθριο χώρο παραπλεύρως του ΚΑΜ λειτουργούσε 
το ξύλινο εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, για την ενημέρωση των πολιτών και 
επισκεπτών σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000.  
 
6. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 
Προετοιμάστηκε εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και την παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ 
για τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Υδρογονανθράκων για τα 
θαλάσσια οικόπεδα Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης».  
 
Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
τριών σταδίων που αφορούν το έργο συνολικά τα οποία είναι κατά σειρά: Η έρευνα (κυρίως 
μέσω σεισμικών ερευνών αλλά και ερευνητικών γεωτρήσεων σε επόμενο στάδιο) η ανάπτυξη 
και παραγωγή υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων από πλωτές εξέδρες, καθώς και η 
αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων και η πλήρης αποκατάσταση της 
περιοχής όταν η διαδικασία των εξορύξεων ολοκληρωθεί. 
 



 Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2018   

9 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπό όρους για το σύνολο του έργου, θέτοντας 
αυστηρούς όρους τόσο για το στάδιο των ερευνών όσο κυρίως για το στάδιο των εξορύξεων σε 
σχέση με τα προτεινόμενα από την «Ελληνική Διαχειριστική εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε» 
που αποτελεί την αρχή σχεδιασμού του έργου. 
 
 
7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

 
Με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Βρυσών 
του Δήμου Αποκορώνου και στον Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά ΠΕ Χανίων, εξετάστηκε η 
δυνατότητα υλοποίησης ενός δυναμικού εργαλείου «αποτύπωσης και παρακολούθηση των 
πληγεισών περιοχών σε περιπτώσεις πυρκαγιών στην Περιφέρεια Κρήτης».  
 
Σε συνεργασία με το ΙΤΕ (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό 
Περιβάλλον Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών) αναπτύχθηκε  μεθοδολογία, για την 
αποτύπωση καμένων εκτάσεων και της κάλυψής τους πριν την πυρκαγιά, την προστασία και 
την ορθή διαχείρισής τους, με ανάλυση δορυφορικών καταγραφών υψηλής χωρικής διακριτικής 
ικανότητας. 
 
Ο κύριος στόχος είναι, σε συνεργασία πάντα με αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς (π.χ. 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διευθύνσεις Δασών, Δήμους), η αποτροπή της καταπάτησης και της 
αλλαγής χρήσης των εκτάσεων όπου βρίσκονται δασικά οικοσυστήματα, η προστασία της 
φυσιογνωμίας του τοπίου, η προστασία από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, αλλά και ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση έργων ή δράσεων αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπου απαιτείται.  
 
8. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 
 

� Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο CIrClE2018 “Challenges for the Islands in the era of 

Circular Economy”, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018 στα Χανιά από την 

Ευρωπαική Επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. 

 
� Συμμετοχή στη διημερίδα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

- Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» στο Ηράκλειο που οργανώθηκε από τον ΕΣΔΑΚ.  

 

 

� Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «H Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την κυκλική οικονομία». 

Συμμετοχή στο διάλογο για τους Οινοποιούς και Τυροκόμους με την πραγματοποίηση 

workshops, που σκοπό είχαν να εισάγουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας στους 

εμπλεκόμενους φορείς των δύο αλυσίδων αξίας των οινοποιών και των τυροκόμων, να 

συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας των επιμέρους κρίκων τους και να 

εντοπίσουν ενέργειες/δράσεις που θα ενισχύσουν την κυκλική οικονομία σε κάθε 

περίπτωση.  

 
Ημερίδες & Συνέδρια για το Περιβάλλον 
 

� 07-02-2018 συμμετοχή στην Ημερίδα Διαλόγου στην Κρήτη στο πλαίσιο της «Δημόσιας 
Διαβούλευσης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector» στο 
Ηράκλειο. 

� 07-02-2018 συμμετοχή στην Ημερίδα για το νερό και τα λύματα στην 3η Διεθνή Έκθεση 
της Verde Tec στο Εκθεσιακό ΜΕC Παιανίας. 

� Στις 22-02-2018 συμμετοχή στο Συνέδριο "Έξυπνα νησιά & Έξυπνες μικρές πόλεις – 
Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Καλές Πρακτικές» στην 
Αθήνα. 

� 24-03-2018 συμμετοχή στην ημερίδα «Γεωστρατηγικός - ενεργειακός ρόλος της 
Κρήτης» στο Παγκρήτιο Ενεργειακό συνέδριο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

� 30-03-2018 παρουσίαση στην διημερίδα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων - Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» στο Ηράκλειο. 
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� 25-05-2018 χαιρετισμός στην ημερίδα «Το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης. Βιώσιμη 
ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία», στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης 

� Στις 06-06-2018 παρουσίαση με θέμα «Η ποιότητα των υδάτων στην Περιφέρεια 
Κρήτης: Παρακολούθηση και Προστασία» σε εσπερίδα που διοργανώθηκε από την 
Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην ΠΕ 
Ηρακλείου». 

� 21-06-2018 συνάντηση στο ΥΠΕΝ με το Υπουργό κ Γ. Σταθάκη Το θέμα της 
συνάντηση αφορούσε παρατηρήσεις – επισημάνσεις επί χωροταξικών και ενεργειακών 
θεμάτων της Κρήτης. 

� 04-07-2018 συμμετοχή μέσω ερωτηματολογίου στη Διαβούλευση για την κατάρτιση 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

� 09-07-2018 2018 συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Forum Ρυθμιστικών Αρχών που 
διοργάνωσε η ΡΑΕ στην Νάξο με θέμα «European Forum on Clean Energy for 
Islands». 

� 04-09-2018 συμμετοχή στο «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας» στο Ηράκλειο με 
συνδιοργανωτές την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, ΜΦΙΚ, Τμήμα Βιολογίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, ΤΕΙ Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ 
Ηρακλείου. Και χορηγός: Πράσινο Ταμείο). 

� 17-09-2018 συμμετοχή στην Διεθνή συνάντηση βιοτεχνολογίας στην Κρήτη με τη 
συμμετοχή έξι ευρωπαϊκών Περιφερειών.  

� 25-9-2018, χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο Αναλυτικής Χημείας “11th Aegean 
Analytical Chemistry Days (AACD2018)” που οργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανιών στο διάστημα 25-29 Σεπτεμβρίου 
2018. 

� 1-10-2018 συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ με την ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα. Διευκρινίσεις στην έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

�  4-10-2018 ενημέρωση για το ΠΕΣΠΚΑ στην Ημερίδα του ΙΤΕ για το ευρωπαϊκό έργο 
Heracles  που αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία. 

� 10-10-2018 συνάντηση με εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΗΕ και του ΥΠΕΝ για θέματα 
ενεργειακά. 

� 16-10-2018 Συμμετοχή στην διημερίδα του Δήμου Ηρακλείου για το πρόγραμμα 
Climathon (μια καινοτόμα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής) για τις ενέργειες της Περιφέρειας για το ΠΕΣΠΚΑ.  

� 20-11-2018 συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα για την Επιχειρησιακή 
Ωκεανογραφία «Ωκεανογραφικό colloquium» που διοργάνωσε το ΙΤΕ και 
συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας, του Ινστιτούτου 
Υπολογιστικών Μαθηματικών. 
 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
 

 

� «BLUEISLANDS» – INTERREG MED «Seasonal variation of waste as effect of 

tourism/Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού» με 

ακρωνύμιο «BLUEISLANDS/ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ» στοχεύει στο µετριασµό του 

προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε νησιά της 

Μεσογείου, που οφείλεται στην εποχικότητα του τουρισµού και την ακολουθεί.   

 
� «WINPOL» – INTERREG EUROPE “ Waste Management Intelligent Systems and Policies 

--- "Ευφυή Συστήματα και Πολιτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων». 

 
� «LIFE-ADAPT 2 CLIMA» - Προσαρμογή στις Επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη 

Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου. 

 
� «SCREEN» HORIZON 2020 - (Synergic CirculaR Economy across European 

regions-Συνέργειες για την Κυκλική Οικονομία στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) Στοχεύει 
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σε δράσεις για τη μετάβαση σε μια Kυκλική Oικονομία στις Περιφέρειες της ΕΕ, μέσα 

από τον προσδιορισμό και την υλοποίηση  επιχειρησιακών συνεργιών Έρευνας και 

Καινοτομίας.  

 
� «iWATERMAP» INTERREG EUROPE - Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία 

Ύδατος. 

 
 

� LIFE Integrated Projects Νature (LIFE IP 4 NATURA) «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη 

διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των 

οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» 

 
� «IMPRECO» INTERREG ADRION - «Κοινές Στρατηγικές και Βέλτιστες  Πρακτικές για τη 

Βελτίωση της Διακρατικής Προστασίας της Ακεραιότητας και των Υπηρεσιών των 
Οικοσυστημάτων»  

 
� «Think Nature» - Horizon 2020 Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για 

την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. 

 
 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 
Με την υπ’ αρ. 26/2018 (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 τις αρμοδιότητες: 
α) για την έκφραση γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που έχει από το Ν. 
1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 3010/2002.  
 
Η μεταβίβαση της ανωτέρω αρμοδιότητας στην προτεινόμενη επιτροπή, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των υποβληθεισών Μ.Π.Ε. από όλη την περιφέρεια Κρήτης, συμβάλει στην ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία, με την έγκαιρη εξυπηρέτηση των επενδυτών και θα 
αποδεσμεύσει το Π.Σ. από μεγάλο αριθμό γνωμοδοτήσεων. 
 
Κατά την διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  
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Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός Σχεδιασμός 
 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης κατανοώντας τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
προχωρά στη διερεύνηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών και στην υλοποίηση δράσεων, έργων 
και προγραμμάτων με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
Μέσα από το αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης που έχει επιλέξει η Περιφέρεια Κρήτης, προτείνεται 
η υιοθέτηση των ΑΠΕ κυρίως σε επίπεδο αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης, δίνοντας τη 
δυνατότητα να μετατραπεί το νησί σε πρότυπο "καθαρής ενέργειας" με σεβασμό στους άλλους 
πυλώνες ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, καθώς 
και το φυσικό περιβάλλον. 
 
Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, που δίνει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια 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, 
συντόνισε δράσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους στους Δήμους και τους ΤΟΕΒ της Κρήτης 
και συγκεκριμένα: Μέσω της υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει την βέλτιστη συνεργασία με τους ΤΟΕΒ της 
Κρήτης, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου για την εποπτεία της λειτουργίας των ΤΟΕΒ 
από τις Περιφέρειες.  
 
Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από τις ενεργοβόρες 
εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ, καθώς και η εξεύρεση τρόπων μείωσης του κόστους που δαπανάται 
ετησίως για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού 
εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους των ΤΟΕΒ και κατ’ 
επέκταση των λειτουργικών δαπανών τους, δίνοντας τη δυνατότητα μείωση της τιμής του 
παρεχόμενου αρδευτικού νερού, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
του φορέα. 
 
Μέσω της υλοποίησης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεργασία με το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Με την προοπτική να παραδοθούν στους Δήμους οι τελικές 
μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των προβλεπόμενων έργων, η Περιφέρεια επιδιώκει την 
επιτάχυνση εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού και τη διευκόλυνση των 
Δήμων. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντική μείωση του 
ενεργειακού κόστους των Δήμων προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες, 
εκμεταλλευόμενοι τα υφιστάμενα αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία. 
 
Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να συνδυαστούν με τις παράλληλες δράσεις και έργα που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, που 
στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μέσω 
αυτής, τη μείωση των εκπομπών του CO2.  
 
Στα πλαίσια καλής πρακτικής, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
έργων με βασικό θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του 
Δημόσιου Τομέα, καθώς και την ανοιχτή καινοτομία στις ενεργειακές τεχνολογίες, εμπλέκοντας 
όσο το δυνατό περισσότερους φορείς της Κρήτης και επιδιώκοντας να καταστήσει το δημόσιο 
τομέα πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, 
διασφαλίζουν το ενεργειακό μέλλον και σέβονται το περιβάλλον. 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
 

 

� REBUS» - INTERREG EUROPE «Renovation for Energy Efficient Builidings- Ανακαίνιση 

για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια». Το έργο αφορά στη βελτίωση της ικανότητας των 

Δημόσιων 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. Το έργο αναπτύσσει έναν οδηγό για ενεργειακή 

ανακαίνιση (Energy Renovation Path-ERP) με σκοπό την παροχή μέσων και εργαλείων 

στο δημόσιο τομέα ώστε να είναι αποτελεσματικές οι εργασίες ανακαίνισης των 

δημόσιων κτιρίων, εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους.  

 
� «CLEAN» - INTERREG EUROPE «Technologies and open innovation for low -carbon 

Regions-Τεχνολογίες και Ανοικτή Καινοτομία στις Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα» 

Στόχος η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής των εταίρων ως προς την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των δημόσιων υποδομών κατά 4%. Αυτό θα 

ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο ενεργειακό περιβάλλον κάθε περιοχής, 

δηλαδή τους καταναλωτές των ενεργειακών υπηρεσιών, τους προμηθευτές των 

ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, τα κέντρα τεχνογνωσίας στον ενεργειακό 

τομέα (συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας) και τι ς δημόσιες αρχές (υποστηρικτές 

της ενεργειακής απόδοσης). 

 
� «SHERPA» - INTERREG MED «Shared knowledge for Energy renovation in Buildings by 

Public Administrations – Ανταλλαγή εμπειριών στους Δημόσιους Φορείς για την 

ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων». Το έργο έχει σχεδιαστεί για δημόσιους φορείς με 

σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων διοικήσεων σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στα 

δημόσια κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή 

Απόδοση των Κτιρίων 2010/31/ΕΕ και της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 

2012/27/ΕΕ όσον αφορά στα δημόσια κτίρια στην περιοχή της Μεσογείου θα 

διευκολυνθεί, με τις αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης, στη μείωση του κόστους και στη μείωση των εκπομπών CO2.  

 
� «STRATENERGY» - NTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ «Στρατηγική Διασυνοριακή 

Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

στα Δημόσια Κτίρια». Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση νέων ώριμων στρατηγικών 

έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια, όπου περιλαμβάνεται  η 

ενεργειακή αναβάθμιση του μεγάρου της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο ως 

πιλοτική εφαρμογή στην Κρήτη, η εφαρμογή του Πλαισίου Στρατηγικού & 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας, καθώς και μια σειρά 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Κτίρια. 
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Χωροταξικός- Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
 

 
Περιφερειακό Πλαίσιο Κρήτης 
 
Υπόμνημα παρατηρήσεων κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ σχετικά με την «Έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου ΠΧΠ της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». Στο υπόμνημα τέθηκαν 
παρατηρήσεις – επισημάνσεις για την άρση δυσερμηνειών πάνω σε σοβαρά ζητήματα που 
περιλαμβάνονται εντός του νέου αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της 
Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα μεταξύ φορέων, υπηρεσιών αλλά και 
ιδιωτών, με αποτέλεσμα την αναβολή κρίσιμων αποφάσεων σε αναπτυξιακά θέματα. 
 
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ του λεκτικού και χαρτογραφικού τμήματος του 
ΦΕΚ ως προς την κατηγοριοποίηση των τουριστικών ζωνών του ΠΧΠ Κρήτης. Ένα ακόμη 
σημαντικό πρόβλημα προέκυψε από τις κανονιστικές διατάξεις που είχαν εισαχθεί από το 
Πλαίσιο και αφορούσαν τις σημειακές χωροθετήσεις τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές.  
 
Με βάση τις ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί στο Πλαίσιο, ανάλογα με την τουριστική ζώνη 
χωροθέτησης του καταλύματος, επηρεάζονταν βασικά μεγέθη αυτού όπως, η ιεράρχηση των 
αστεριών, η αρτιότητα του γηπέδου αλλά και η πυκνότητα των κλινών του. Το υπόμνημα που 
στείλαμε οδήγησε στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ που ξεκαθάριζε τον 
τρόπο λειτουργίας του ΠΧΠ. 
 
 
 
GIS 
Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη 
συνδρομή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού υλοποιούμε το αντικείμενο 
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)».  
 
Έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η πλατφόρμα GIS, και έχει πραγματοποιηθεί η 
αντίστοιχη εκπαίδευση στα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης. Στην Ημερίδα που έγινε στις 22-
12-18 παρουσιάστηκε στο κοινό, υπηρεσίες και φορείς, η ηλεκτρονική πλατφόρμα CRETE GIS. 
 
Η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλα τα χωρικά και γεωγραφικά δεδομένα ώστε να εξυπηρετούνται 
ηλεκτρονικά οι υπηρεσίες μεταξύ τους, κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι, ενώ και οι πολίτες, φορείς 
θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά δίχως να αναγκάζονται να 
επισκέπτονται τις υπηρεσίες.   
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Πολιτική Προστασία 
 
Αντιπεριφερειάρχης,Λεονταράκης Γιάννης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος στην ΠΕ Λασιθίου, Γουλιδάκης Ιωάννης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος στην ΠΕ Χανίων, Κουρουπάκης Αναστάσιος 
 
 
 

 
 

 

� Συνεχής επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, Πυροσβεστική, 

Αστυνομία, Τεχνικές Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις κλπ) για τον συντονισμό 

αντιμετώπισης έκτατων καιρικών φαινομένων. 

� Σύγκλιση 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 Δ/νση Τεχνικών Έργων στους 

εκχιονισμούς του Επαρχιακού δικτύου και βοήθεια στις όμορες Περιφερειακές 

Ενότητες. 

� Διανομή φυλλαδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και Εθελοντικές Ομάδες. 

� Επανέκδοση φυλλαδίου για την αντιμετώπιση Δασικών πυρκαγιών.  

� Επιθεωρήσεις αντιμετώπισης κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις (SEVESO).  

� Συμμετοχή σε ασκήσεις SEVESO. 

� Συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου για την ενημέρωση κοινού για την αντιμετώπιση 

επιπτώσεων από τεχνολογικά ατυχήματα- SEVESO.  

� Υποβολή πρότασης ως εταίρος,  με συντονιστή  το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό  με τίτλο «Be-ABLE» με στόχο την 

επιμόρφωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και των συνοδών τους για την διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. 

� Συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης για την διανομή 

ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού πολιτικής προστασίας στα σχολεία. 

� Συμμετοχή σε ημερίδες – ενημερώσεις σε θέματα Πολιτικής Προστασίας που 

πραγματοποιούνται στην Κρήτη. 

 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου 
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�  Διοργάνωση ημερίδων για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην  Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με την 

Αντιπεριφέρεια Παιδείας, με θέμα «Πολιτική Προστασία στο χώρο του Σχολείου». 

�  

 

 
 

 
� 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». 

� Αποστολή sms σε περιπτώσεις προληπτικών ενημερώσεων φορέων προκειμένου να 

είναι σε ετοιμότητα αλλά και ενημερώσεων αρχών σε περιπτώσεις καταστροφών.  

� Κατά το έτος 2018 εκδόθηκαν 34 έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού από την 

Ε.Μ.Υ. και 4 έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όλα όσα αφορούσαν 

επιδείνωση του καιρού ή επικίνδυνα καιρικά φαινομένων στην Κρήτη διεκπεραιώθηκαν 

άμεσα από εμάς και τη Διεύθυνση 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. 

� Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού (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 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και είναι εξαιρετικά 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 3 φορές το ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πάρθηκαν οι 

απαραίτητες αποφάσεις (Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις Παγετός, Σεισμοί). 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου 

 

� Επικαιροποίηση μνημόνια ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου σε 

περίπτωση σεισμών, έντονων καιρικών φαινομένων και πυρκαγιών. 

� Συγκροτήθηκε το ΣΟΠΠ για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες 

χιονοπτώσεις κτλ) κι 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 Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης, ώστε να 

υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες κι ενδεδειγμένες  ενέργειες σύμφωνα με τις 

εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π. για την αποφυγή πυρκαγιάς ή άλλων εκτάκτων αναγκών. 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 
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� 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 Δήμους.    

� Έλαβε μέρος  σε ημερίδες και ασκήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στη 

Δ/νση Π.Π. που είχαν ως κύριο αντικείμενο θέματα πολιτικής προστασίας. 

� Οργάνωσε και συντόνισε την επιχειρησιακή άσκηση πεδίου για σεισμό « Ρίθυ 2018». 

� Πραγματοποίησε, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 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. 

 
       
 
 
 

� Τελικές ενέργειες για την αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες στις 31/12/2014-

1/1/2015 στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου. 

� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σφακίων από τις πλημμύρες που έγιναν στις 21-02-

2018. 

� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά από τις πυρκαγιές  που έγιναν στις 23,24 

και 25-08-2018. 

� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αποκορώνου από τις πυρκαγιές  που έγιναν στις 

23,24 και 25-08-2018. 

� Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου από τις πυρκαγιές που έγιναν στις 22-03-

2018. 

� 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 Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

� Χειρίστηκε θέματα που έχουν να κάνουν με δασικές πυρκαγιές, εξαφανίσεις, διασώσεις, 

πλημμύρες, χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Χανίων 
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Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία- 
Αναπτυξιακός Προγραμματισμός 
 
 
 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Έφη Κουτεντάκη  (από Σεπτέμβριο 2018) 
Ενταταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Μαρής Γιώργος 
Ενταταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Μιχελογιάννης Δημήτρης 
 
Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής 
 
Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2018 
 
Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλων των έργων, μελετών και λοιπών δράσεων που υλοποιούσαν 
οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΚ) και των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων της 
ΠΚ και αφού έγινε η σχετική επεξεργασία τους, καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) της ΠΚ/ΠΕ, 
έτους 2018  με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ, τους Ιδίους Πόρους, τα ταμειακά υπόλοιπα 
από παλαιές, καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης, το Π.Δ.Ε (εθνικό και 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) και τις λοιπές πηγές εκτός ΕΣΠΑ της Ε.Ε.: (HORIZON, LIFE, 
INTERREG κ.α). 

 
Για το ΣΔ έτους 2018, υποβλήθηκε μία προέγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή και μετά από 
σχετική εισήγηση εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/2018 απόφαση του Π.Σ. Το ΣΔ έτους 2018 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 35/2018, 54/2018, 82/2017, 94/2018, 107/2018, 115/2018, 121/2018 και 
137/2018 όμοιες. 

 

ΣΔ – ΠΚ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   (00) 19 10 1.916.924,60 

ΠΔΕ/ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 216 192 47.582.431,13* 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(ΕΣΠΑ-ΛΟΙΠΑ) 

29 13 36.520.956,96* 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) 40 11 3.559.955,43 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 42 24 2.099.039,29 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03) 31 28 4.163.778,18 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04) 74 15 3.238.467,10 

ΣΥΝΟΛΟ 451 293 99.081.552,69 

*: Ενδεικτική κατανομή  
 

Η υλοποίηση των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ παρακολουθείται από το Τμήμα Σχεδιασμού 
Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το οποίο και καταχωρεί  
τα σχετικά διαχειριστικά στοιχεία. 

 
Τέλος, από το παραπάνω Τμήμα γίνεται η αρχική μετάπτωση όλων των στοιχείων των έργων 
του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) της ΠΚ. 
 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Κρήτης, ένα σημαντικό μέσο 
άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2018 περιλάμβανε έργα – μελέτες της Περιφέρειας, των  
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Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων, συνολικού προϋπολογισμού  864.712.057,61 
ευρώ. 
 
Ειδικότερα: 

 
Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισμού 456.831.781,02 ευρώ, έχουν ενταχθεί 
έργα και μελέτες από προηγούμενα έτη έως και το 2018. Οι πληρωμές έτους 2018 ανήλθαν σε 
70.000.000,00 ευρώ με παράλληλη εξόφληση των υποχρεώσεων - οφειλών.   
 
Β. Τα έργα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (από την Ε.Ε.), προϋπολογισμού 407.880.276,59 
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-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως π.χ. τα διασυνοριακά 

προγράμματα «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ», «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «MED 

2007-2013»,  INTERREG EUROPE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ). 

4. έργα της ΣΑΕΠ 302/2 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως π.χ. τα διασυνοριακά 

προγράμματα «INTERREG IV/C 2007-2013», «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», 

«SEE», «MED 2007-2013» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ). 

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

2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ). 

6. έργα της ΣΑΕΠ 002/2 (ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ). 

7. έργα της ΣΑΕΠ 602/6 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020-ΒΑΛΚΑΝΙΑ -

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ). 

8. έργα της ΣΑΕΠ 102/6 (INTERREG Διασυνοριακά προγράμματα «ΕΛΛΑΔΑ - 

ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020). 

 
Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οι πληρωμές το έτος 2018, ανήλθαν σε 34.235.973,83 
ευρώ. 
 
 

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 864.712.057,61 341.511.171,41 
 

104.235.973,83 210.783.072,11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

2018 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002 234.476.193,03 128.057.395,22 32.411.452,00 74.007.345,81 

ΕΠ802 15.053.359,30 0,00 7.521.874,68 7.531.484,62 

ΕΠ402 33.210.985,95 19.189.051,87 5.035.361,00 8.986.573,08 

ΕΠ502 163.291.451,09 58.731.606,71 24.341.773,00 80.218.071,38 
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ΜΠ002 10.799.791,65 4.306.628,94 689.539,32 5.803.623,39 

ΣΥΝΟΛΟ 456.831.781,02 210.284.682,74 70.000.000,00 176.547.098,28 

 
 

 
ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

 

ΕΠ002/8 40.370.521,89 39.495.359,21 5.514,17 2.088,79 

ΕΠ302/8 847.468,73 847.468,73 0,00 0,00 

ΕΠ302/2 584.618,22 265.881,13 161.444,06 161.444,06 

ΕΠ002/2 4.877.545,33 4.212.506,13 542.603,15 523.552,00 

ΝΑ0168 20.798.629,76 20.798.629,76 0,00 0,00 

ΝΑ0318 11.580.472,36 11.580.472,36 0,00 0,00 

ΝΑ0408 11.634.728,56 11.634.728,46 0,00 0,00 

ΝΑ0498 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΕΠ002/1 309.524.353,87 42.391.442,89 47.647.785,89 32.790.084,24 

ΕΠ 102/6 6.911.275,00 0,00 1.307.745,94 612.986,04 

ΕΠ602/6 750.662,87 0,00 160.818,70 145.818,70 

ΣΥΝΟΛΟ 407.880.276,59 131.226.488,67 49.825.911,91 34.235.973,83 

 
 
Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

 
� Έγινε καταβολή ποσού επιχορήγησης συνολικού ύψους 4.305.045,62€ σε 38 

επενδυτικούς φορείς των νόμων  N.3908/2011€ και N.3299/2004. 

� Επιστροφή δύο (2) εγγυητικών ποσού 201.571,58€. 

� Εκδόθηκαν δεκαοκτώ (18) αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης του κόστους και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας εκ των οποίων δώδεκα (12) αφορούσαν σε 

επενδύσεις του Ν.3299/2004 και έξι (6) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 3908/2011. 

� Εκδόθηκαν δέκα (10) αποφάσεις τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων εκ των οποίων οι 

τρεις (3) 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 δεκαεπτά (17) αποφάσεις παράτασης για εκατόν τριάντα έξι (136) 

αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 

3299/2004.  

� Εκδόθηκαν πέντε (5) αποφάσεις ανάκλησης για εκατόν είκοσι εννέα (129) αποφάσεις 

υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 

3299/2004.  

� Εκδόθηκαν είκοσι εννέα (29) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων 

Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι είκοσι έξι (26) αφορούσαν σε νέες συγκροτήσεις και οι 

τρεις (3) αφορούσαν σε τροποποιήσεις υφιστάμενων ΠΟΕ. Από τις είκοσι εννέα (29) 

αποφάσεις συγκρότησης ΠΟΕ οι είκοσι δύο (22) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 

3299/2004 και οι επτά (7) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 3908/2011. Επίσης έγιναν 

επτά (7) αποφάσεις ανάκλησης συγκρότησης ΠΟΕ. 

� Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για είκοσι πέντε (25) επενδυτικά σχέδια εκ 

των οποίων οι δεκάξι (16) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 
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Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και οι εννέα (9) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν 

υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011.  

� Στο πλαι�σιο του Α� κυ� κλου προκη� ρυξης Ν.4399/2016 για το καθεστω� ς ενι�σχυσης 

Γενικής Επιχειρηματικότητας εκδόθηκαν 27 αποφάσεις υπαγωγής και 6 αποφάσεις 

απόρριψης, στο καθεστώς ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού 6 αποφάσεις 

υπαγωγής και στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 11 αποφάσεις 

υπαγωγής και 6 αποφάσεις απόρριψης.  

� Συγκροτήθηκε Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων του άρθρου 15 του Ν. 4399/2016. 

� Στο πλαι�σιο του β� κυ� κλου προκη� ρυξης Ν.4399/2016 για το 2018 υποβλη� θηκαν για το 

καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας 41 αιτήσεις υπαγωγής , στις Νέες 

Ανεξάρτητες ΜΜΕ 17 αιτήσεις υπαγωγής και στην ενίσχυση Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 1 αίτηση υπαγωγής.  

� Στο πλαίσιο του α’ κύκλου προκήρυξης Ν.4399/2016 αξιολογήθηκαν στη Γενική 

Επιχειρηματικότητα 33 αιτήσεις υπαγωγής, στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 18 αιτήσεις 

υπαγωγής και στην ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού 6 αιτήσεις υπαγωγής . 

� Προκηρύχθηκε ο 3ος κύκλος υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο Καθεστώς της Γενικής 

Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/2016. 

 
Τεκμηρίωση 

 
1. Eυθύνη λειτουργίας και γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού Σημείου Επαφής 

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

2. Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών 

κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 

3. Τήρηση στοιχείων που αφορά την τουριστική κίνηση (ποσοτική και ποιοτική)  στη 

Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις  δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΤ, ΚΕΠΕ και ΣΕΤΕ. 

4. 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.  

5. Εκκαθάριση του αρχείου της Υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την  

καταγραφή και αποστολή του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Ηρακλείου.   

6. Συμμετοχή σε  Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου  (παραδόθηκαν τρία).  

7. Ολοκληρώσεις Αναπτυξιακού Νόμου 2601/1998. 

8. Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 

4399/2016 (Αξιολογήθηκαν δεκατέσσερα σχέδια). 

 
 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) 
 
Η ΔΙΑΠ/Τμήμα Σχεδιασμού, σε συνέχεια της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete) διενέργησε την διαδικασία της Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης  (entrepreneurial discovery) και στον Τομέα της Γνώσης σε συνεργασία με την 
πλατφόρμα καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι 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. 
 
Κατά το έτος 2018 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα καινοτομίας του Τομέα της Γνώσης και 
ξεκίνησε η διαβούλευση. Να σημειωθει� κατα�  το ε�τος 2017, ολοκληρω� θηκε ο Α� Κυ� κλος 
Διαβούλευσης στους άλλους τρείς τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφικός Τομέας, 
Πολιτιστικός – Τουριστικός Τομέας και Περιβαλλοντικός Τομέας).  
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Η Ιστοσελίδα  
 
Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων καθώς και των 
δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
Κρήτης χρησιμοποιήθηκε  διαδικτυακή εφαρμογή (website) 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 αυτό-αξιολογήσεων, 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 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας 
Κρήτης.  Επίσης, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και δημοσιοποίηση των δράσεων της 
RIS3Crete, χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα.  Συγκεκριμένα: Facebook 
https://www.facebook.com/ris3crete/ και Twitter https://twitter.com/ris3crete . 
 
Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Α’ Κύκλος) 
 
Κατά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης διενεργήθηκαν συμμετοχικές ασκήσεις, 
στοχευμένες συναντήσεις ενημέρωσης καθώς και ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης του 
επιχειρηματικού και ερευνητικού/ακαδημαϊκού κόσμου του νησιού. 
 
Μέσω της επιχειρηματικής ανακάλυψης συνέχισε 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, και 
στον Τομέα της Γνώσης ήταν: 
 

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

� Καθορισμός πεδίων εξειδίκευσης και προτεραιότητες. 
� Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων μέσω της ιστοσελίδας της RIS3Crete. 
� Εμπλουτισμός μητρώου επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ανά 

τομέα και ενημέρωσή τους σχετικά με τις δράσεις. 
� Ενημέρωση επιχειρηματιών και ερευνητών μέσω προπαρασκευαστικών εργαστηρίων, 

ημερίδων ενημέρωσης, στοχευμένων συναντήσεων  στους 4 νομούς της Κρήτης. 
� Αυτό-αξιολόγιση προτάσεων από τους συμμετέχοντες. 
� Προετοιμασία εισηγήσεων από τη ΔΙΑΠ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας Κρήτης. 
 
Περιβαλλοντικός Τομέας / Πολιτιστικός – Τουριστικός Τομέας / Αγροδιατροφικός 
Τομέας 
 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης  στους τομείς και τις εισηγήσεις της ΔΙΑΠ για τα 
αποτελέσματά που διενεργήθηκαν το 2017, εντός του 2018 ανακοινώθηκαν ανάλογες 
προσκλήσεις από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης. 

 
Τομέας της Γνώσης 
 
Μετά την αρ.πρωτ. 124445/05-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη για την Συγκρότηση 
Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας του Τομέα της Γνώσης, ενεργοποιήθηκε η Πλατφόρμας 
Καινοτομίας του Τομέα με την εναρκτήρια  συνεδρίαση της, στις 29/06/2018.  Η Πλατφόρμα 
Καινοτομίας ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση μιας διαδικασίας συλλογής 
ιδεών και προτάσεων με στόχο το σχεδιασμό των εν δυνάμει δράσεων του τομέα. 
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Στη συνέχεια αναλύθηκε και συμφωνήθηκε η μεθοδολογία  υλοποίησης της επιχειρηματικής 
ανακάλυψης και δημιουργήθηκε μητρώο εμπλεκομένων φορέων καθώς και αναπτύχθηκαν νέες 
συνεργασίες του τετραπλού έλικα. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης  
ενημερώθηκαν επιχειρήσεις, εν δυνάμει επιχειρηματίες και ερευνητικοί φορείς με την οργάνωση 
συμμετοχικών συναντήσεων διαβούλευσης. 
 
Σκοπός της Περιφέρειας ήταν να προσελκύσει Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, 
ενδιαφερόμενους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την 
τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή 
καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική 
γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα. 
 
Στον Τομέα της Γνώσης, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην προώθηση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών 
και τη στήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία φυτωρίων 
επιχειρήσεων μέσω διαδικασιών διαβούλευσης για: 
 

� Ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και 
� Δημιουργίας δομών στήριξης νέων επιχειρήσεων 

 
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης του Τομέα της Γνώσης:  
 
(α) ενημερώθηκαν επιχειρήσεις και εμπλεκόμενοι ερευνητικοί φορείς. 
(β) οργανώθηκαν παρουσιάσεις ενημέρωσης. 
(γ)τυποποιήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ιδεών/προτάσεων για νεοφυή 
επιχειρηματικότητα. 
(ε) τυποποιήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αυτό-αξιολόγησης ιδεών / προτάσεων 
από τους ενδιαφερόμενους. 
(στ) διενεργήθηκαν συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την κατάθεση απόψεων 
σχετικά με την δημιουργία δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. 
 
Έπειτα από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας καινοτομίας του Τομέα της Γνώσης (που έγινε 
στις 29/06/2018) ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδεών για Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα στις 01/10/2018, η οποία παρατάθηκε έως τις 07/10/2018. Από τον 
Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2018, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις και 
ημερίδες που αφορούσαν σε δομές και δράσεις στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι αφού κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις ιδέες τους για νεοφυή επιχειρηματικότητα 
υπέβαλλαν και σχετική φόρμα αυτό-αξιολόγησης των προτάσεών τους, διαδικασία η οποία 
ολοκληρώθηκε τις 25 Νοεμβρίου 2018. 
 
Παράλληλα διενεργήθηκαν συναντήσεις εργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την 
ενημέρωσή τους καθώς και για ευαισθητοποίησή τους προς την κατάθεση απόψεων σχετικά με 
την δημιουργία δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κρήτης.  
 
Τα βασικά στάδια / δραστηριότητες της διαβούλευσης στο Τομέα της Γνώσης αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Ημερολόγιο διαβούλευσης στον Τομέα της Γνώσης 

 
Ημερομηνία Δραστηριότητα 

05.06.2018 
Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κρήτης 
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας  του Τομέα της Γνώσης. 

29.06.2018 
Ενεργοποίηση της 

πλατφόρμας καινοτομίας του 
Τομέα της Γνώσης 

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας καινοτομίας του Τομέα της Γνώσης, στα 
πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) 
της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Ημερομηνία Δραστηριότητα 

02.07.2018 
Ενεργοποίηση της 

ηλεκτρονικής φόρμας 
υποβολής ιδεών 

Έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής ιδεών για νεοφυή 
επιχειρηματικότητα μέσω φόρμας που συμπληρώνεται online στο site 
RIS3 Crete. 

19.07.2018 

Εναρκτήρια ενημερωτική 
συνάντηση του Τομέα της 

Γνώσης της «RIS3Crete» στα 
Χανιά 

Ημερίδα για την ενεργοποίηση του Τομέα της Γνώσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
Κρήτης (RIS3Crete) στα Χανιά. 

10.09.2018 
Ενημερωτική συνάντηση του 

Τομέα της Γνώσης 

Ενημερωτική συνάντηση του Τομέα της Γνώσης στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης 
(RIS3Crete) στο ΤΕΙ Κρήτης  στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Τομέα της 
Γνώσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

13.09.2018 
Ενημερωτική συνάντηση του 

Τομέα της Γνώσης 

Συνάντηση για συζήτηση του θέματος των δομών στήριξης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης του Τομέα της Γνώσης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης. 

20.09.2018 
Ενημερωτική συνάντηση του 

Τομέα της Γνώσης 

Ενημερωτική συνάντηση του Τομέα της Γνώσης στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης 
(RIS3Crete) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

01.10.2018 
Παράταση υποβολής ιδεών 

για Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα 

Παράταση υποβολής ιδεών για Νεοφυή Επιχειρηματικότητα της 
διαβούλευση στο πλαίσιο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης έως 7-10-2018. 

25.11.2018 
Αυτοαξιολόγηση ιδεών από 

ενδιαφερόμενους 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης ιδεών για νεοφυή 
επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που συμπληρώνεται 
online στο site RIS3 Crete. 

 
 
Υποβολή Ιδεών για Νεοφυή Επιχειρηματικότητα στον Τομέα της Γνώσης 
 
Κατά τη διενέργεια της διαβούλευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 60 ιδέες/προτάσεις για 
νεοφυή επιχειρηματικότητα. 
 
Το 48% των ιδεών είναι θεματικά συγκεντρωμένο στους τομείς της RIS3Crete ενώ ένα 
σημαντικό ποσοστό (22%) εστιάζεται στην υγεία και στις συνδεόμενες επιστήμες. Τέλος, το 
30% είναι διάσπαρτο σε άλλους τομείς. Οι προτάσεις που στηρίζονται στην ανάπτυξη εργαλείων 
και εφαρμογών ΤΠΕ αποτελούν το 27% του συνόλου και διαχέονται στο σύνολο των θεματικών 
ενοτήτων.  Από το σύνολο των προτάσεων οι 31 (52%) διαθέτουν επιχειρηματικό σχέδιο 
γεγονός που διασφαλίζει ότι σημαντικός αριθμός προτάσεων διαθέτει ένα υψηλό βαθμό 
ωριμότητας και ποιότητας.  
 
Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων RIS3Crete μετά την Επιχειρηματική Ανακάλυψη 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλη την διαδικασία διαβουλεύσεων στους τομείς προτεραιότητας της 
RIS3Crete και μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ), ανακοινώθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
προσκλήσεις του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για υποβολή προτάσεων: 
 

� στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» και  

� στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

Κρήτη». 

� Δράση 2.c.1: «Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 

τουρισμού(τομέων της RIS3Crete)» Προϋπολογισμού: 2.500.000€ με έναρξη στις 

14-05-2018. Λεπτομέρειες: http://ris3.crete.gov.gr/prosklisi-etpa29-drasi-2-c-1/  
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� Δράση 1.b.2: «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης 

Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» Προϋπολογισμού: 8.724.418,75€ με έναρξη στις 

02-10-2018. Λεπτομέρειες: http://ris3.crete.gov.gr/prosklisi-1b2/ 

�  Δράση 1.b.3: «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete» 

Προϋπολογισμού: 1.500.000€ με έναρξη στις 22-10-2018. Λεπτομέρειες: 

http://ris3.crete.gov.gr/call-1b3-mme-ris3crete/  

� Δράση 4.f.1: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης 

Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα», Προϋπολογισμού: 2.000.000€ με έναρξη στις 2-10-2018 

Λεπτομέρειες: http://ris3.crete.gov.gr/prosklisi-4f1/  

 

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε φορείς της Κρήτης, σε Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Φορείς καθώς και σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

 
Συμμετοχή σε Εργαστήρια και Εκδηλώσεις 
 
Παρουσίαση καλών πρακτικών στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε 
συνάντηση εργασίας, κατά την 5η συνεδρίαση του Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης στα Χανιά  που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Χανίων (20-02-2018). 
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με τίτλο: “Workshop on RIS3 Cross-regional Learning” 
που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Joint Research Centre (JRC) και το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ΔΙΑΠ παρουσίασε σε ειδική συνεδρία το σύστημα διακυβέρνησης, 
τη μεθοδολογι�α υλοποι�ησης καθω� ς και τον Α� κυ� κλο της διαδικασι�ας της επιχειρηματικη� ς 
ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (21 Φεβρουαρίου 
2018).  Όπως τονίστηκε από συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Κρήτης 
ανέπτυξε και υλοποίησε δύο από τις καλές πρακτικές της χώρας μας αναφορικά με το σύστημα 
διακυβέρνησης και τη μεθοδολογία υλοποίησης της RIS3Crete και την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποβολής και διαχείρισης των ιδεών και προτάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. 
 
Συμμετοχή στο European Week of Regions and Cities 2018 στις Βρυξέλλες (Οκτώβριος 2018) και 
διοργάνωσε σε συνεργασία με την ομάδα της RIS3Crete, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 
(16:00-19:00), στο κτίριο της αντιπροσωπείας των Βάσκων στις Βρυξέλλες το θεματικό 
εργαστήριο «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.  
 
Η υλοποίηση -  διαπεριφερειακή διάσταση».  Στο εργαστήριο συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι 
Περιφέρειες: Κρήτης, Αττικής (Ελλάδα), Κορσικής (Γαλλία), Εμίλια Ρομάνα, (Ιταλία), Λάτσιο 
(Ιταλία). Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Ντομινίκ Φορέ (Οικονομικών και Διοίκησης 
Καινοτομίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Λωζάνης και Μέλος του Ελβετικού 
Συμβουλίου για την Επιστήμη και Καινοτομία), ο οποίος παρουσίασε την πολυετή έρευνά του 
για τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.  Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή 
εμπειριών για τα θέματα υλοποίησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέλη του Τμήματος 
παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου σεμινάρια με θέμα «Παρακολούθηση Στρατηγικών Έξυπνης 
Εξειδίκευσης» που οργανώθηκαν από τη Μονάδα εδαφικής ανάπτυξης του Κέντρου Ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Territorial Development unit of the European Commission Joint 
Research Centre). 
 
Τέλος, μέλος του τμήματος συμμετείχε το Μάιο 2018 σε εργαστήριο Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στις Βρυξέλλες (Monitoring and evaluation of smart 
specialization» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Directorate General for Regional and Urban Policy). 

 
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
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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 
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.  Τα κυριότερα παραδοτέα 
περιλαμβάνουν: την Ενοποιημένη Έκθεση Καλών Πρακτικών ΕΚΕ, τη Διοργάνωση δύο 
Θεματικών Σεμιναρίων στο Ηράκλειο, τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης 
για την περίοδο 2019-2020, Άρθρα και Newsletter του έργου.  Επίσης το Τμήμα συμμετείχε στην 
προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στην Ιταλία (Νοέμβριος 2018), στο European Week 
of Regions and Cities 2018 στις Βρυξέλλες (Οκτώβριος 2018), ενώ εκπροσωπήθηκε από τον 
ανάδοχο του έργου στη συνάντηση των εταίρων στην Σλοβενία (Ιούνιος 2018). 
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Τεχνικά Έργα-Υποδομές 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Νίκος Ξυλούρης (έως Σεπτέμβριο 2018) 

 
 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Προϋπολογισμός  

μελέτης (με Φ.Π.Α.) 

Ποσό 
σύμβασης         
(με Φ.Π.Α.) 

Φάση Έργου 

1 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ: ΔΑΦΝΩΝ-

ΑΘΑΝΑΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ» 
240.000,00 € 91.970,79 € ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018   ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED,  ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» 

74.400,00 € 52.152,42 € ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ν.Ε.Ο. & Π.Ε.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
800.000,00 209.291,24 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

4 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΡΟΥ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ» 

74.400,00 26.783,99 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

5 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 
74.400,00 40.174,75 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

6 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΟ- 

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» 
74.400,00 27.528,00 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

7 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KOMBOY ΚΑΛΥΒΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» 
74.400,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

8 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟ: 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ ΚΑΤΩ 

ΓΟΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

420.000,00 173.521,53 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

9 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

58.992,50 57.789,05 ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

10 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ  ΧΑΝΙΩΝ 

74.338,00 - ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

11 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
247.814,00 - ΥΠΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

12 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΜΒΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ 

72.481,10 31.891,68 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ               

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΕΤΗ) 

13 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ  
ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

73.160,00 67.307,20 ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

14 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 
247.783,00 - ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
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15 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 

Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ) 

247.969,00 235.570,55 ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Προϋπολογισμός  

μελέτης (με Φ.Π.Α.) 

Ποσό 
σύμβασης         
(με Φ.Π.Α.) 

Φάση Έργου 

16 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. 

ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ) 

247.969,00 238.050,24 ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

17 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΑ-

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 
246.884,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

18 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
236.000,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

19 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
236.000,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

20 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
236.000,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

21 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

198.400,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

22 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
245.520,00 - ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 6.400.000,00 3.296.046,28 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

24 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ  ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
12.500.000,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

25 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

500.000,00 220.000,01 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

26 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΓΙΟΦΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.000.000,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

27 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΟΔ 

ΚΡΗΤΗΣ 
1.400.000,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

28 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ - ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

73.800,00 64.012,52 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

29 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
34.500.000,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

30 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" ΥΠΟΕΡΓΟ (NEO): 

"ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ" 

140.000,00 - ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ 
74.400,00 - ΕΧΕΙ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 74.300,80 - ΕΧΕΙ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 
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33 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ» 
895.000,00 390.210,58 

ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ                     
Περαίωση    22-10-2018 

34 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ» 

1.000.000,00 334.207,19 
ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ          

Περαίωση   30-9-2018 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Προϋπολογισμός  

μελέτης (με Φ.Π.Α.) 

Ποσό 
σύμβασης         
(με Φ.Π.Α.) 

Φάση Έργου 

35 

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΑ (ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ : 1) ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΙΡΕΣ - 
ΤΥΜΠΑΚΙ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, 2) ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΓΟΥΒΕΣ - 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ (ΠΕΟ) & 3) ΧΑΝΙΑ - 
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΕΟ)" 

9.980.000,00 5.032.737,32 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

36 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. 

ΓΑΛΗΝΗΣ- Β' ΦΑΣΗ» 
2.600.000,00 

 
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

37 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ, 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ 
ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 

8.900.000,00 

7.840.814,49               
(5.572.977,03  &  

1η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΙΚΗ    
3.040.133,25) 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

38 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ) 
74.400,00 - ΕΧΕΙ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

39 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» 
2.500.000,00 1.981.148,10 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

40 

¨ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ¨ Ο: ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΔΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ¨ 
 

800.000,00 280.000,00 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

41 

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ" 

5.600.000,00 3.012.930,97 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

42 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
500.000,00 

 
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

43 
"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" 

1.200.000,00 
 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

44 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(Χ.Θ. 7+150 έως 10+176,50 αρχ. χλμ)» 
250.697,46 70.062,48 

ΈΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

45 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ Ν. ΚΡΗΤΗΣ  

(ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ - ΣΕΛΛΙΑ - ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ - ΑΚΟΥΜΙΑ - ΑΓ. 

ΓΑΛΗΝΗ) 

3.404.000,00 3.404.000,00 

ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΟΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΠΗΛΙ - 
ΑΚΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΙΑ - 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΕ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΕ - 

ΣΠΗΛΙ.  Η ΜΠΕ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΕ -  ΣΠΗΛΙ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΑΔΚ 

46 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

179.363,23 143.482,58 
ΈΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ 
90% ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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47 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

"ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ" & "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 
ΜΟΙΡΩΝ" (Ε.Ο. 97) 

 

74.000,00 70.680,00 
ΈΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ 
70% ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Προϋπολογισμός  

μελέτης (με Φ.Π.Α.) 

Ποσό 
σύμβασης         
(με Φ.Π.Α.) 

Φάση Έργου 

48 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. 
- - 

Η  ΜΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΛΟΓΩ 

ΤΗΣ  ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣ.  
ΠΑΡΟΛΟ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ 

ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 
ΤΟ ΓΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
Η ΜΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΩΣ 
ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ 

ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 

(ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΔΑΚΙ ΜΕΧΡΙΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡ. 94 Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

- - 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Η 

ΜΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 
ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 90 ΝΈΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 1+055 ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΕΞΑΝΤΗΣ 

- - 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΩ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕ 

ΑΡ. 90 ΝΈΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 
1+055 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟ - ΕΞΑΝΤΗΣ 

- - 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΩ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ) 

 
 
 
Μεγάλα Υδραυλικά Έργα (ενδεικτικά) 
 
� Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ελους Ν. Χανίων 

  
Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου στο 25 %  
αρχικό ποσό σύμβασης    2.802.761,24 € 
ποσό με τον τελευταίο Α.Π.Ε. - 
ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό   1.157.021,00 € 
πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κατασκευής 2020 
 
� Κατασκευή Φράγματος Πλακιωτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης 
 
Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου στο 95 %  
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αρχικό ποσό σύμβασης    13.017.194,22 € 
ποσό με τον τελευταίο Α.Π.Ε. Κ.Σ. 
Συμπληρωματική σύμβαση 

14.300.000,00 € 
  2.800.000,00 € 

ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Κ.Σ. 
ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Σ.Σ. 

11.686.700,48 € 
  1.503.067,66 € 

πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κατασκευής Σεπτέμβριος του 2019 
 
Ανατέθηκε σε μελετητή από το ΥΠ.Α.Α.Τ. το υποέργο του φακέλου πρώτης πλήρωσης του 
φράγματος. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 80% εκκρεμούν οι εργασίες που συνδέονται με τη 
μελέτη Σχεδίου Πρώτης Πλήρωσης του φράγματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας 
Φραγμάτων. Αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου τον Σεπτέμβριο του 2019. 
 
 
� Κατασκευή & Αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δ. Αρχανών Ν. 

Ηρακλείου 
 
Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου στο 100 %  
αρχικό ποσό σύμβασης    7.805.302,09 € 
ποσό με τον τελευταίο Α.Π.Ε. Κ.Σ. 
Συμπληρωματική σύμβαση 

8.962.109,55 € 
2.579.350,89 € 

ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Κ.Σ. 
ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Σ.Σ. 

8.607.953,87 € 
2.246.957,31 € 

πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κατασκευής Άμεσα εντός 2018 
 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Γίνονται οι δοκιμές του δικτύου άρδευσης και απαιτούνται 
αποκαταστάσεις βλαβών οι οποίες προξενήθηκαν από την ολίσθηση γαιομαζών σε ορισμένα 
τμήματα δρόμων και για τις οποίες συντάχθηκε πρωτόκολλο θεομηνίας. Η πλήρωση του 
φράγματος θα γίνει την χειμερινή περίοδο 2018-2019 υπό την προϋπόθεση του μελετητή της 
μελέτης πρώτης πλήρωσης και του εργολάβου του έργου. 
 
� Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Δ. Δ. Πανοράματος Ν. Ηρακλείου  

 
 
Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου στο  80 %  
αρχικό ποσό σύμβασης    7.334.399,98 € 
ποσό με τον τελευταίο Α.Π.Ε.  7.432.275,40 € 
ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Κ.Σ. 4.875.583,69 € 
πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κατασκευής 2019 
 
Εγκρίθηκε αλλαγή υλικού σωλήνων μικρών διαμέτρων από GRP σε πολυαιθυλένιο. Υπάρχει 
εμπλοκή στο υποέργο ΔΕΗ που αφορά την ρευματοδότηση των δύο αντλιοστασίων, μεταξύ ΔΕΗ, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τρόπο εκτέλεσης και πληρωμής του 
υποέργου.   
 
� Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ζου Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου 
 
 
Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου στο  60-65 %  
αρχικό ποσό σύμβασης    2.749.437,58 € 
ποσό με τον τελευταίο Α.Π.Ε.  2.936.648,42 € 
ποσό με τον τελευταίο λογαριασμό  Κ.Σ. 1.550.500,00 € 
πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κατασκευής - 
 
 
Το έργο αντιμετώπισε το πρόβλημα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της αμμοχαλικοληψίας 
από τον χείμαρο Πατέλη. Ο ανάδοχος συνέταξε την Μ.Π.Ε. για την ανανέωση και τροποποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων και ζήτησε αποζημίωση για σταλίες μηχανημάτων, τόκους 
υπερημερίας και την διάλυση της σύμβασης. Για τις σταλίες έχει εκδοθεί η 316/2017 απόφαση 
Διοικητικού Εφετείου Χανίων για ποσό 37.826,44 €. 
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Για την διάλυση της σύμβασης έχει εκδοθεί η 58/2018 απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο 
Χανίων με την οποία γίνεται αποδεκτή η προσφυγή και ακυρώνει την απόρριψη από το ΥΠ.Α.Α.Τ 
της αίτησης θεραπείας του αναδόχου. Σε προηγούμενα ενημερωτικά μας έχει γίνει αναλυτική 
παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Η Υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει στο ΥΠ.Α.Α.Τ. έγγραφο του αναδόχου για ματαίωση της 
διάλυσης της εργολαβίας με τίμημα αποζημίωσης για τις θετικές ζημίες που υπέστη καθώς και 
τις δικές μας απόψεις που είναι θετικές στην ολοκλήρωση του έργου με την παρούσα εργολαβία. 
Εκδόθηκε απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για ενεργοποίηση της διαδικασίας ματαίωσης της διάλυσης 
(σύσταση επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων του αναδόχου και σχετικής εισήγησης στην 
Π.Α.) 
 
� Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Πλακιώτισσας Ηρακλείου Κρήτης  
 
Υπεγράφη Σύμβαση στις 6-2-2018 με οικονομικό αντικείμενο 486.487,07 € με Φ.Π.Α. και 
συνολική προθεσμία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες. Αφορά την αξιοποίηση των υδάτων του 
φράγματος Πλακιώτισσας με την κατασκευή δικτύων άρδευσης, αντλιοστασίων και δεξαμενών 
στην ευρύτερη περιοχή κατάντη του φράγματος. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχει 
πληρωθεί ο 1ος λογαριασμός (προκαταβολή) στο ανάδοχο σχήμα μελετητικών γραφείων. 
 
Έχει υποβληθεί η γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη και οι μελέτες τοπογραφικές και 
κτηματογράφησης και είναι σε στάδιο ελέγχου(ζητήθηκαν συμπληρωτικά στοιχεία και 
επανυποβολή). Παράλληλα  ολοκληρώνονται  οι απαραίτητες διερευνητικές γεωτρήσεις στις  
προτεινόμενες  θέσεις των αντλιοστασίων και δεξαμενών  στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης . 
Αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης τον Νοέμβριο του 2019. 
 
� Φράγμα Αμιρών και Αγ. Βασιλείου Ν. Ηρακλείου 
 
 
Αφορά την κατασκευή φράγματος ωφέλιμου όγκου 740.000 m3, και δίκτυα άρδευσης για 1.600 
στρέμματα. Τον Μάιο του 2016 έγινε η ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Ανανέωση και 
Τροποποίηση Περιβαλλοντικής μελέτης – Κτηματογράφηση Δανειοθαλάμων & Τεύχη 
Δημοπράτησης “Φράγμα Αμιρών-Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου”». (Σύμβαση 50700 χωρίς ΦΠΑ) 
 
Τον Ιούλιο του 2018 έγινε συμπληρωματικά  η ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΥΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΦΡΑΓΜΑ 
ΑΜΙΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Έχουν υποβληθεί οι μελέτες Γεωτεχνικών, 
Πλημμυρικού Κύματος, Σχέδιο Πρώτης Πλήρωσης και Παρακολούθησης του Φράγματος  και έχει 
πληρωθεί ο 3ος λογαριασμός. 
 
� Φράγμα Ασιτών - Πρινιά Ν. Ηρακλείου  
 
Αφορά την κατασκευή φράγματος ωφέλιμης χωρητικότητας 1.200.000 m3. Τον Φεβρουάριο του 
2015 έγινε η ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Ανανέωση και Τροποποίηση Περιβαλλοντικής 
μελέτης & Τεύχη Δημοπράτησης «Φράγμα Ασιτών – Πρινιά Ν. Ηρακλείου» η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη και αναμένεται η Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.  
 
Ελέγχθηκε η Μ.Π.Ε. και απαιτείται προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας για τον δρόμο πρόσβασης 
στον χώρο του έργου, η οποία ήδη συντάσσεται από την Υπηρεσία. Έχει υποβληθεί  προς την 
Δ/νση Δασών με το αρ.πρωτ.308965 14/12/2018 αίτημα για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού 
έκτασης στην περιοχή του φράγματος Ασιτών. 
 
Με το αρ. 174159/30-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης  
εστάλησαν  προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. οι προτάσεις συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων για το ΠΑΑ 
2014-2020 για την Περιφέρεια Κρήτης, όπου και συμπεριλαμβάνεται το έργο Φράγμα Ασιτών - 
Πρινιά Ν. Ηρακλείου. 
 
� Λιμνοδεξαμενή Στερνών 
 
Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις επί της Μ.Π.Ε. Έγινε διαβούλευση από το 
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Περιφερειακό Συμβούλιο. Εστάλησαν στον Δήμο με το αρ. 178118/2-8-2018 έγγραφο μας τα 
σχετικά στοιχεία για την ενέργεια που απαιτείται να εκτελέσει ο Δήμος (αρμόδιος για την αγορά 
γης του έργου). Χωρίς απόκτηση της γης δεν είναι δυνατή η προώθηση του έργου.   
 
Πραγματοποιήθηκε επιτόπου αυτοψία στο έργο παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας, του 
μελετητή και τοπικών φορέων ,από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία στα πλαίσια έκδοσης 
σχετικής  γνωμοδότησης και ενημέρωσης για τις ενέργειες που απαιτείται να γίνουν άμεσα ώστε 
να μπορέσει το έργο να δημοπρατηθεί.  
 
Με το αρ. 174159/30-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης  
εστάλησαν  προς ΥΠ.Α.Α.Τ. οι προτάσεις συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων για το ΠΑΑ 
2014-2020 για την Περιφέρεια Κρήτης, όπου και συμπεριλαμβάνεται το έργο Λιμνοδεξαμενής 
Στερνών. 
 
� Λιμνοδεξαμενή Βασιλικών Ανωγείων 
 
Προυπολογισμός μελέτης  περίπου 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. Έγινε ο διαγωνισμός στις  
18/9/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί  από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών (μελέτη κατασκευής, τοπογραφική, 
υδραυλική, κτηματολόγιο, Η/Μ μελέτη, τεύχη δημοπράτησης, Μ.Π.Ε. (λήξη προσφορών στις 12-
9-2018, αποσφράγιση προσφορών στις 19-9-2018)  
 
 

Αθλητικά Έργα (ενδεικτικά) 
 
� Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

Αμμούδας Δήμου Αγίου Νικολάου 
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 135.597,75 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα.  
Ποσοστό ολοκλήρωσης 100 %.  
Αναμένεται ολοκληρώθηκε. Παραλαβή σε Χρήση.  
 
� Αποκατάσταση χώρου και αποδυτηρίων του γηπέδου του Π.Ο.Α.  
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 175.486,19 € με Φ.Π.Α.  
Αφορά την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και αντικατάσταση του πατώματος του 
γυμναστηρίου στο γήπεδο Π.Ο.Α. 
Ποσοστό ολοκλήρωσης 50 % 
Εντός χρονοδιαγράμματος. 
 
 
� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου και αποδυτηρίων του Δημοτικού γηπέδου 

Αβρακόντε  
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 232.059,82 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και τον πλήρη εξοπλισμό των αποδυτηρίων του 
γηπέδου. Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης. 
 
� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου Ασημίου  
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 146.732,87 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου. 
Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης. 
 
� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου Καστελλίου 
  
Προϋπολογισμός μελέτης 217.000,00 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου. 
Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης. 
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� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ρούβα. 
 
� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αγίας Βαρβάρας. 
 
� Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ποσειδώνα. 
 
� Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ΒΑΚ. 
 
�  Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου Γερανίου. 
 
� Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου Μοχού. 
 
Τα αμέσως παραπάνω έξι (6) έργα βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης (σύνταξη 
προυπολογισμού, τεχνικής μελέτης, προγραμματικής σύμβασης  κλπ). 
 
 

Κτηριακά Έργα 
 
 
� Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου επικοινωνιακού και μορφωτικού 

ιδρύματος Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.  
 
Προϋπολογισμός μελέτης 350.000,00 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά τον εξοπλισμό του πολιτιστικού κέντρου Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος όροφος.  
Εχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Έγινε ο έλεγχος της μελέτης και δημοσιεύτηκε η 
διακήρυξη  στις αρχές του 2019. Δημοπράτηση εντός Φεβρουαρίου 2019. 
 
 
� Επέκταση εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, 

Καστελλίου και Βιάννου – Ολοκλήρωση υποδομών. 
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 147.642,82 με Φ.Π.Α. 
Αφορά την Επέκταση Κέντρου Σίτισης και την ολοκλήρωση υποδομής σε υφιστάμενο 
κτίριο που έχει ανεγερθεί νόμιμα στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου  Ανδρέου Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι.  
Υπεγράφη σύμβαση στις 5 Οκτωβρίου 2018. Το έργο εκτελείται κανονικά. 
 
 
� Κατασκευή μνημείου – βήματος Αποστόλου Παύλου στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Γόρτυνας 
Προϋπολογισμός μελέτης 30.000,00 €. 
Αφορά την κατασκευή μνημείου στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου Γόρτυνας. 
Θα γίνει με αυτεπιστασία και η κατασκευή του ξεκινά εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2018.  
Κατά τις εκσκαφές βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και αναμένεται η έγκριση αλλαγής θέσης 
κατασκευής από την αρχαιολογική υπηρεσία Ηρακλείου. 
 
 
� Συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ Παναγιάς Φανερωμένης στην περιοχή 

Γουρνιά Παχειάς Αμμου Δήμου Ιεράπετρας 
 
Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης. 
 
 
� Μελέτη Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  Λασιθίου στο Γ.Ν. & Κ.Υ 

Νεάπολης «Διαλυνάκειο»  
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Έγινε ο διαγωνισμός με ημερομηνία αποσφράγισης την 14/12/2018 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί  από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών. 
 
 

 
 
 
Λοιπά Έργα  
 
� Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης περιοχής 1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων 
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 5.400.160,61 € με Φ.Π.Α. 
Το έργο αφορά την συλλογή αστικών λυμάτων περιοχών πέριξ της Γεωργιούπολης, τη 
κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δύο γραμμών, και την τελική διάθεση 
των λυμάτων. 
 
 
� Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 2ο Υποέργο: Αντλιοστάσια, 

φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης 
 
Προϋπολογισμός σύμβασης     6.159.277,56 € με Φ.Π.Α. 
Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα    3.167.396,16 € με Φ.Π.Α. 
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης σύμβασης. Εγκρίθηκε τακτοποιητικός ΑΠΕ για να 
συνταχθεί η τελική επιμέτρηση της υπό διάλυσης εργολαβίας. 
 
 
Η σύμβαση επεγράφη τον Αύγουστο του 2018 και το έργο είναι σε εξέλιξη. Έχει υποβληθεί το 
χρονοδιάγραμμα και Οργανόγραμμα. Συντάσσεται από τον ανάδοχο η μελέτη εφαρμογής του 
έργου και υποβάλετε σταδιακά στην Υπηρεσία για έλεγχο.   
 
� Αξιοποίηση πηγών  - βελτίωση υδροληψίας Οικισμού Καπετανιανά, Δήμου Γόρτυνας   
 
Προϋπολογισμός μελέτης 198.000,00 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την αξιοποίηση τριών πηγών στην περιοχή Καπετανιανά. 
Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβρη του 2018 και 
υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. Αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση εντός Φεβρουαρίου 2019. 
 
� Ερευνητικές γεωτρήσεις μελέτης Λιμνοδεξαμενής Ζάκρου ΠΕ Λασιθίου 
 
Προϋπολογισμός σύμβασης 21.103,37 € με Φ.Π.Α. 
Αφορά την διενέργεια και αξιολόγηση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων για την μελέτη της Λ/Ξ 
Ζάκρου. Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί οι γεωτρήσεις και αναμένεται η έκθεση 
αξιολόγησης.  
 
 
� Ανακαίνιση των αποδυτηρίων του εθνικού αθλητικού κέντρου Ηρακλέιου - 

Κολυμβητήριο Λίντο 
 
Συντάχθηκε μελέτη προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. περίπου  
Αφορά την πλήρη καθαίρεση και ανακατασκευή των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου 
Ηρακλείου. Επικαιροποιείται η μελέτη. 
 
� Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων. 
 
Προϋπολογισμός 135.000,00 € με Φ.Π.Α. 
Το έργο αφορά την κατασκευή μικρού βιολογικού (Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) στον 
οικισμό Σείσαρχα του Δήμου Ανωγείων. 
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Εγκρίθηκαν η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που έχει συντάξει ο Ο.Α.Κ. 
προϋπολογισμού 135.000,00 € και έχει σταλεί στην οικονομική επιτροπή εισήγηση για έγκριση 
διακήρυξης και διάθεσης πίστωσης. Το έργο θα δημοπρατηθεί ως προμήθεια (μεικτή σύμβαση). 
 
� Αντικατάσταση αγωγού Δ3 αρδευτικού ΤΟΕΒ Γ' Ζώνης Μεσσαράς 
 
Προϋπολογισμός 247.380.00 € με Φ.Π.Α. 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντικατάσταση τμήματος αγωγού Δ3 του αρδευτικού 
δικτύου της Γ Ζώνης Μεσσαράς 1.000 μέτρων περίπου, το οποίο ανήκει στο δημόσιο (Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) με χρήστη τον Τ.Ο.Ε.Β. Γ' Ζώνης Μεσσαράς και το οποίο 
λόγω παλαιότητας παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και ζημιές. 
 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού GRP Φ400, 
16 ατμοσφαιρών, 600 μέτρων περίπου και αγωγού πολυαιθυλενίου Φ400, 12,5 ατμοσφαιρών, 
265 μέτρων περίπου καθώς και λοιποί αγωγοί πολυαιθυλενίου μικρότερων διαμέτρων και 
μηκών για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο.   
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των αγωγών, η εκσκαφή, η επίχωση με άμμο η 
επανεπίχωση χαντακιού, οι συνδέσεις στους υφιστάμενους αγωγούς (γεωτρήσεων και δικτύου), 
ειδικά τεμάχια (αερεξαγωγοί κλπ), οι αγκυρώσεις και η αποκατάσταση της οδού.  
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. 
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Αλεξάκης Γιώργος (έως Σεπτέμβριο 2018, Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος) 
 
 

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 Διαβούλευση 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 Κρήτης. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει σε πολλά Δίκτυα 
Συνεργασίας και αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ όχι 
μόνο κάνει γνωστή την Κρήτη στα πλαίσια της ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ αλλά την καθιστά αξιόπιστο 
συνομιλητή και εταίρο στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα αποκτά πρόσβαση σε 
πολλές πηγές ενημέρωσης.  
  
Τα κυριότερα Δίκτυα που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης είναι :  
 
� Η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) με συμμετοχή του Περιφερειάρχη Σταύρου 

Αρναουτάκη. 
� Η Διάσκεψη 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 Δίκτυο Έρευνας και Καινοτομίας (ERRIN). 
� To Ευρωπαι�κο��  Δι�κτυο Τοπικη� ς Ένταξης & Κοινωνικής Δράσης (ELISAN). 
� To Ευρωπαι�κο��  Δι�κτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ENSA). 
� To Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όμορφα Χωριά της Κρήτης». 
� To Δίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτομεακό δίκτυο για την συνεργασία και 

ανάπτυξη των ορεινών περιοχών). 
 

Η συμμετοχή μας στη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών 
Περιφερειών της Ευρώπης Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CRPM) 
υλοποιείται μέσα από :  
 
� Την Αντιπροεδρία CRPM, επί των Θαλασσίων Θεμάτων 
� Την συμμετοχή στο Πολιτικό Γραφείο 
� Την ενεργητική Συμμετοχή στη Διαμεσογειακή Επιτροπή 
 
Και αφορά :  

 
� επεξεργασία και κατάθεση απόψεων για ποικίλα θέματα όπως: Εδαφική Συνοχή, 

Διαπεριφερειακές 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. 

 
 
Η ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων Περιφερειών αποτελεί 
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πλέον σημαντικό παράγοντα και καταλύτη για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του νησιού μας. Οι 
Διαπεριφερειακές σχέσεις εκτυλίσσον
περιφερειακό επίπεδο), ακαδημαϊκό, ερευνητικό,
επιχειρηματικό, συνεργασιών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
εμπειριών σε στρατηγικές, κλπ και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε Περιφέρειας. 
 
 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης από την νομοθετική θεσμοθέτηση της (2010) μέχρι σήμερα 
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 25 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 : 
 

� Μάθηση και διερεύνηση για 
στην Κρήτη. 

� Κατανόηση και μεταφορά των ευρω
� Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και των ευκαιρίων

ανάπτυξη. 
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πλέον σημαντικό παράγοντα και καταλύτη για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του νησιού μας. Οι 
Διαπεριφερειακές σχέσεις εκτυλίσσονται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα
περιφερειακό επίπεδο), ακαδημαϊκό, ερευνητικό, τουριστικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, 
επιχειρηματικό, συνεργασιών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, consortiums, clusters
εμπειριών σε στρατηγικές, κλπ και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε Περιφέρειας. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης από την νομοθετική θεσμοθέτηση της (2010) μέχρι σήμερα 
υποβάλλει, υλοποιεί και αξιοποιεί Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, χάρη στις 
προσπάθειες του έμψυχου δυναμικού της πολιτικού και υπηρεσιακού. Μετά την υποβολή πέραν 

100 προτάσεων και την έγκριση του 1/3 αυτών, (33 συνολικά προγράμματα) σήμερα 
υλοποιούμε 25 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, σε όλη την Κρήτη, σε διάφορους 

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 :  

Μάθηση και διερεύνηση για  την ευρωπαϊκή agenda και την εφαρμόζουμε 

Κατανόηση και μεταφορά των ευρωπαϊκών στρατηγικών στην τοπική κοινωνία
Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και των ευκαιρίων σε τοπικό επίπεδο για την 
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πλέον σημαντικό παράγοντα και καταλύτη για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του νησιού μας. Οι 
ται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα: πολιτικό (σε 

τουριστικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, 
clusters, ανταλλαγής 

εμπειριών σε στρατηγικές, κλπ και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε Περιφέρειας.  

Η Περιφέρεια Κρήτης από την νομοθετική 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 

100 προτάσεων και την έγκριση του 1/3 αυτών, (33 συνολικά προγράμματα) σήμερα 
υλοποιούμε 25 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, σε όλη την Κρήτη, σε διάφορους 

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 

και την εφαρμόζουμε – υλοποιούμε 

στην τοπική κοινωνία. 
σε τοπικό επίπεδο για την 
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Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
Περιφέρειας Κρήτης (αναλυτικός απολογισμός επισυνάπτεται)
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ευρωπαϊκών πολιτικών λειτουργεί και το Εurope
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 Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση & Απασχόληση 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Παρασύρης Γιάννης (από Σεπτέμβρη 2018) 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Σημανδηράκης Παναγιώτης, Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Καμπουράκης Λάμπρος (Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου 
 

 
Η Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, το έτος 2018 ενήργησε 
σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη διευκόλυνση 
πρόσβασης ατόμων στην απασχόληση, στην ενίσχυση της δυνατότητας για τη Διά Βίου Μάθηση 
και στην αναβάθμιση και υποστήριξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.  
 
Βασικές προτεραιότητες για την υλοποίηση των δράσεων της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης ήταν: 
 

1) Πολύπλευρη υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνεργασία με τα αρμόδια 
όργανα, τις  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας αλλά και τις 
αντίστοιχες επιτροπές των Δημοτικών αρχών του νησιού, σεβόμενοι πάντοτε το 
λειτουργικό πλαίσιο που τις διέπει.  

2)  Ανάδειξη της Διά Βίου Μάθησης ως βασικό μοχλό ενίσχυσης της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής. 

3) Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης.  
 
Με βάση τα παραπάνω, οι βασικότερες δράσεις της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Απασχόλησης, όπως αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018, είναι οι ακόλουθες: 
 
Ημερίδες -  Συνέδρια - Εκπαιδευτικές Δράσεις 
 

� Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Europe Direct  πραγματοποιήθηκε 
η προσομοίωση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς.  

� Διήμερο Οδικής Ασφάλειας «Δρόμος Ζωής» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.  

� Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
“Τουρισμός και Περιβάλλον”. 

� TEDxUniversityofCrete με θέμα:  θέμα «Destinations» με την συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Κρήτης. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δουν τους 
“προορισμούς” μέσα από τη σκοπιά 14 διαφορετικών ατόμων και να αναλογισθούν 
ποιος είναι ο ρόλος μας ως άτομα που συμπορεύονται σε αυτή την αέναη διαδρομή που 
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εμπειρίες. Μεταξύ των ομιλητών: ο  Μίλτος Λογιάδης, η 
Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, η Άδα Σταματάτου, ο Ηλίας 
Κυρίτσης, ο Πωλ Βιττωρούλης, η Άννα Μιχοπούλου και η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. 

� Π.Ε. Ρεθύμνης : Ενημέρωση για το Αλκοόλ από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΡ σε μαθητές Γυμνασίου.  

� 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”. 1η Προσυνεδριακή Δράση: Ταξιδεύοντας στους Λαβυρίνθους της 
Μουσικής. 1η Προσυνεδριακή Δράση: Ταξιδεύοντας στους Λαβυρίνθους του 
Κινηματογράφου. 

� Κύκλος σεμιναρίων για το ρυθμό και τα κρουστά με την συνεργασία της Περιφέρειας 
Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που απαντά στην ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση και επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, διευρύνοντας την ανάπτυξη και την προαγωγή της 
ρυθμικής ικανότητας και της μουσικής αντίληψης των συμμετεχόντων.Πεντακόσιοι 
τριάντα (530) συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες, 
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στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής όλων των 
ειδικοτήτων, φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά καθώς και επαγγελματίες υγείας, είχαν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από την 
διερεύνηση της σχέσης τους με τον ρυθμό, τη μουσική και τα κρουστά. 

� 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα «Δημοκρατία Δικαιώματα και Ανισότητες». 

� «The Crete Trip 2018»: Η μεγαλύτερη δράση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα με την 
στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για φοιτητές 
Erasmus+ πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη από τις 10 έως τις 13 Μαΐου. Για όγδοη 
συνεχόμενη χρονιά το Erasmus Greece διοργανώσε το «The Crete Trip» με 
συμμετέχοντες περισσότερους από 850 διεθνείς φοιτητές, από 75 χώρες, που 
σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών 
Erasmus+. 

� Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις από το 
Καλλιτεχνικό Σχολείο Κρήτης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  

� Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διήμερο σχολικών δράσεων και πολιτισμού-
έκθεση βιβλίου στην Ιεράπετρα.  
 
Επίσης ενδεικτικά η Περιφέρεια Κρήτης υποστήριξε: 
 

� 24ο Παιδικό Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης.  
� 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής και Θεάτρου, στο Δήμο Γόρτυνας.  
� Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής για το περιβάλλον «Αγαπώ τη φύση». Οργανωτές 

Aegean Arts International Festival Επισκοπής και Περιφέρειας Κρήτης.  
� Μαθαίνοντας για το περιβάλλον. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της διημερίδας του δικτύου «καθηγητές για την Ευρώπη» (TEACHERS4EUROPE).  

� Θεατρική παράσταση «Η Τρικυμία του Σαίξπηρ» από την Ομάδα Καθηγητών ΕΛΜΕ Π.Ε 
Ηρακλείου.  

� 15ο Παγκρήτιο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στα Χανιά.  
� 1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Κρήτης της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

WRO™ 2018 με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, συνεχίζεται και το 2019. 
� Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης-

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.  
�  «2ο Διήμερο Γεωμετρίας και το 1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης: 

«Μαθηματικές ΑποΔράσεις». 
� «Οι Μέντορες». Πρωτοποριακό πρόγραμμα σχολικού προσανατολισμού Υλοποιεί η 

Περιφέρειας Κρήτης σε 50 σχολεία του νησιού σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

� Χρηματοδότηση για την συμμετοχή των Δημοτικών σχολείων 12ου ,  47ου Ηρακλείου 
και  Ελιάς Χερσονήσου στο διήμερο εργαστήριο «Let‘scode, boys ‘n‘ girls».  

� Παγκρήτιο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας στα σχολεία της Κρήτης.  

� Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής σε όλη την Κρήτη με 
τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.  

� Φεστιβάλ « Σύγχρονη Τέχνη Νέων Μέσων και Δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση».  
� Διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο «Ο GDPR και οι 40 κλέφτες» με τη συνδιοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρειας 

Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 
 
Οργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες. Το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης 
(Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολιτών και φορέων, 
συμμετέχει στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες 
μετανάστες που κατοικούν και εργάζονται στο Νομό Ρεθύμνου. 
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Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζονται, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ο 
Δήμος Ρεθύμνου (Τμήμα Παιδείας & Τοπικές Κοινότητες Παγκαλοχωρίου και Χαμαλευρίου), η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου (Αρσάνιο 
Γυμνάσιο) & ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου. 
 
Στόχοι των προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής σε ενήλικες μετανάστες είναι: 
- να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι 
απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας. 
- να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται                          
για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης. 
- να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το 
πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα 
συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση. 
 
 
 
Απασχόληση 
 

       
 
 
Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης και Ενεργοποίησης Ανέργων  

 
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Περιφερειακός Μηχανισμός 
Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 
με τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: 
«Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης και Ενεργοποίησης Ανέργων». 
 
Σκοπός της δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης που σχεδίασε το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και η ανατροφοδότησή – επικαιροποίηση του σύμφωνα με τα ευρήματα 
της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής. 
 
Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και ενεργοποίησης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
 
 
Υλοποίηση και Έλεγχος Προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας  2018 (Πρόσκληση  
8/2018) 
 
Με την συνεργασία της Διεύθυνσης  και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, 
Λασιθίου και Χανίων λαμβάνοντας υπόψη: 
 
α) την ανάγκη για την αποδοτικότερη λειτουργία των  Διευθύνσεων, 
β) τις  ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χρήση τεχνολογιών και της πληροφορικής και 
επικοινωνίας, καταρτίσθηκε , εγκρίθηκε  και υλοποιείται   με επιτυχία  το Πρόγραμμα  
Κοινωφελούς Εργασίας   8/2018.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ   ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 154 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 68 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 64 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 58 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 344 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οικονομικού των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, του κυρίου Περιφερειάρχη, των κυρίων Αντιπεριφερειαρχών και του ΟΑΕΔ υπάρχει  
έγκαιρη και χωρίς κανένα πρόβλημα  πληρωμή των αμοιβών και των ασφαλιστικών πληρωμών 
των ωφελουμένων. 
 

 
 
Χρηματοδοτήσεις για την εκπαίδευση (ενδεικτικά) 
 
� Ποσό 2.500.500 ευρώ με απόφαση Περιφερειάρχη από το ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» για την 

συμπλήρωση-αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού στην εκπαίδευση. Πρόκειται για μια 
σημαντική δράση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μιας και η αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση , για τη 
δημιουργία ενός σχολείου, το οποίο θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές. Ενός 
σχολείου που θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα 
αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα διευκολύνονται να 
καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.  

� Ένταξη του έργου «Συμπλήρωση – Αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού 
Κρήτης» 2,5 εκ. ευρώ στο ΠΕΠ Κρήτης.  

� Ένταξη στο ΕΣΠΑ της ανέγερσης σύγχρονου νηπιαγωγείου προϋπολογισμού 1.380.000 στην 
Αγ. Αικατερίνη.  

� Ένταξη στο ΕΣΠΑ για την κατασκευή ενός σύγχρονου Δημοτικού στο Πάνορμο. 
� Χρηματοδότηση 2,1 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 για την αναβάθμιση 

εξοπλισμού εργαστηρίων, υποδομών ηλεκτρονικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  
� Με απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης χρηματοδότηση 2,6 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

2014-2020 για την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη και την ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες της Κρήτης.  

� Χρηματοδότηση 1,2 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Κρήτης για πρωτοποριακά εργαστήρια και 
τηλεκπαίδευση στο ΤΕΙ Κρήτης. 

� Υπογραφή των συμβάσεων για την δωρεών μεταφορά των δικαιούχων φοιτητών με τα 
ΚΤΕΛ του νησιού.  

 
Περιφερειακός Μηχανισμός Αγοράς Εργασίας της Κρήτης 

 
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. 
 
 
 
Συνεργασίες – Συναντήσεις- Συμμετοχές   
 

� Συνεργασία - Συνάντηση με τον επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

δια βίου μάθησης – Κ.Ε. ΔΙ. ΒΙ. Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην συνάντηση αποφοίτων του Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων και 

συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας , Δια βίου μάθησης και Απασχόλησης στα 

ιδρυτικά μέλη του συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων. 

� Συνεργασία - Συνάντηση με την  ομάδα του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων. 

� Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στην Εκδήλωση του Σχολικού Μουσείου του 

Δήμου Ρεθύμνου στην Αμνάτο. 
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� Συνεργασία - Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για 

θέματα παιδείας. 

� Σύσκεψη για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων στην Π.Ε Ρεθύμνου με τους 

υπεύθυνους παιδείας των Δήμων, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης καθώς επίσης και με εκπροσώπους φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

� Συνεργασία - Συνάντηση στο Τμήμα Κοινωνική Εργασίας  για υλοποίηση προγράμματος 

προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς Α’βαθμιας και Β�βαθμιας 

Εκπαίδευσης και μαθητές της Περιφέρειας Κρήτης με την κ Παπαδακάκη Μαρία, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΙ Κρήτης και τον κ Ιωάννη Χλιαουτάκη Πρώην Καθηγητή 

του ΤΕΙ Κρήτης και ιδρυτή του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής 

Ασφάλειας. 

� Συζήτηση με τον κ Ευθύμη Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης 

Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών για θέματα Πολιτικής Προστασίας 

στην εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 

Προστασίας και τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης. 

� Τηλεδιάσκεψη με τον κ Michael Herzfeld καθηγητή στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του 

Harvard, για θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες της ορεινή Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ Αλέξανδρο Χαρίτση στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην σύσκεψη με τον κ Κώστα Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων για την στέγαση των φοιτητών μετά την φωτιά που ξέσπασε στις 

Φοιτητικές Εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην συνάντηση με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κρήτης για 

τον Περιφερειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

στην Π.Ε Ρεθύμνου. 

� Συμμετοχή στην Βραδιά Ερευνητή (EuropeanResearchers’ Night) στο Κέντρο Φυσικής 

Πλάσματος &LaserCPPL ΤΕΙ Κρήτης. Με τους καθηγητές κ Μιχάλη Ταταράκη, Διευθυντή 

του Κέντρου, κ Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης και τους λοιπούς 

ερευνητές, οι οποίοι μας ταξίδεψαν στον κόσμο της έρευνας με τις εκλαϊκευμένες ομιλίες 

και τα πειράματα στο εργαστήριο του Κέντρου. 

� Συμμετοχή στην διευρυμένη σύσκεψη στον Δήμο Μυλοποτάμου, για τα προβλήματα που 

απασχολούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

� Συμμετοχή στην Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Πάνορμο 

Μυλοποτάμου. 

� Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Φεστιβάλ « Σύγχρονη Τέχνη Νέων Μέσων 

και Δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από το Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου  24 έως 

27 Οκτωβρίου 2018, στο Ρέθυμνο. 

� Συνεργασία - Συνάντηση με τους Διευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της 

Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο στήριξης του σημαντικού θεσμού, των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) από την Περιφέρεια Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην συνάντηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά για θέματα που απασχολούν την σχολική 

κοινότητα. 

� Συνάντηση - Συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ Γιώργο Πανσεληνά 

για την υλοποίηση Παγκρήτιου Επιμορφωτικού Προγράμματος για καθηγητές 

πληροφορικη� ς Α’ και Β� θμιας Εκπαι�δευσης. 

� Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης, στην παρουσίαση της  έκδοσης «Τα 

Κρητικόπουλα», του Συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας «Τύπος και Ουσία», που 

πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Η έκδοση αποτελεί αφιέρωμα στα μαθητικά - σχολικά 
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έντυπα της Κρήτης, στο πλαίσιο του 8ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Μαθητικής 

Δημοσιογραφίας  

� Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στην εκδήλωση με θέμα: Άτομα με Αναπηρία και 

ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης Α & Β Βαθμού που διοργάνωσε το Σωματείο Ατόμων με 

Αναπηρία Π.Ε Ρεθύμνου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Συνεργασία με τον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας και τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ Γεώργιο Πανσεληνά για την διεξαγωγή 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Σχολείο Βικιπαίδειας Κρήτης». Σκοπός του 

προγράμματος είναι να δοθούν στους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Κρήτης εφόδια 

στη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσω κατάλληλων επιμορφώσεων, ώστε να εφαρμόσουν 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, χρησιμοποιώντας καινοτόμες 

μεθόδους μάθησης μέσω της συγγραφής στο ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον της 

Wikipedia. 

� Συνάντηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την υλοποίηση Παγκρήτιου 

επιμορφωτικού προγράμματος για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην 

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, με τίτλο «STEM στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών 

Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης.  

� Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & 

Επιστήμης «WRO-HELLAS» για την διεξαγωγή του Παγκρήτιου Διαγωνισμού 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

της ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science–

Technology–Engineering-Mathematics) και την ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας 

και εκπαίδευσης των μαθητών. 

� Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την διεξαγωγή 

επιμορφωτικού σεμιναρίου για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων  με τίτλο «Αναγνώριση 

κακοποιημένων παιδιών». 

� Συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ Αμαλία Φιλιππάκη, το 

Κ.Π.Ε Ανωγείων και το ΠΕ.ΚΕ.Σ για την διοργάνωση επιμορφωτικής Ημερίδας με τίτλο 

«Ας αφήσουμε τη φύση να εισχωρήσει στα σχολεία μας…» σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Ρεθύμνου.  

 

Μεταφορά Μαθητών 
 
Μετά την  διενέργεια Διαγωνισμού  Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου   οι μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας  
Ηρακλείου μεταφέρονται στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τους όρους  της Σύμβασης.  Το 
σχολικό έτος 2017-2018 μεταφέρθηκαν συνολικά  8.500 μαθητές με την δημόσια σύμβαση 
(συνολικό κόστος 7.203.763,04) ενώ το νέο σχολικό έτος 2018-2019  το πρώτο τρίμηνο 
μεταφέρονται 8.620 μαθητές  (εκτιμώμενο κόστος τριμήνου 1.9.2018-31.12.2018 ,  3.248.016). 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού για τα τρία έτη  ανέρχεται στο ποσό 
των 21.123.475,02 € χωρίς το Φ.Π.Α. 26.193.109 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Π.Ε. Ηρακλείου. Διάρκεια 
Έργου: Από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31/08/2020. 
 
Μεταφορά μαθητών  με μαθητικά δελτία   
Εγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, συγκέντρωση από  τις σχολικές μονάδες της  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον 
αριθμό των μαθητών,  τις διευθύνσεις των μαθητών, των σχολείων, την χωροταξική κατανομή 
για την έγκριση διάθεση πίστωσης, την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  για την 
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μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία  και την πληρωμή για 1.348 μαθητές, συνολικό 
κόστος 496.732,48  Ευρώ για το σχολικό έτος 2017-2018.  
 
Για το σχολικό έτος 2018-2019 τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018  
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, συγκέντρωση από  τις σχολικές μονάδες της  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον 
αριθμό των μαθητών,  τις διευθύνσεις των μαθητών, των σχολείων, την χωροταξική κατανομή 
για την έγκριση διάθεση πίστωσης, την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  για την 
μεταφορά 1410 μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία συνολικό εκτιμώμενο ποσό 193.452  Ευρώ.  
 
Πληρωμή επιδομάτων για την μεταφορά από τους γονείς  
Λόγω ειδικών συνθηκών, ασύμφορη η μετακίνηση με λεωφορεία ή με ταξί ,αδύνατον να 
κινηθούν με την συγκοινωνία   το σχολικό έτος 2017-2018   180μαθητές οι περισσότεροι των 
νυκτερινών ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνασίων αλλά και ημερησίων σχολικών μονάδων μεταφέρονται  από 
τους γονείς ή λόγω ηλικίας προσέρχονται με ιδιόκτητα οχήματα. Συγκεντρώθηκαν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά  και πληρώθηκε το ποσό των 270.000 Ευρώ για 180 μαθητές. 
 

 
Πρέπει να αναφερθεί ότι μεταφέρονταν  καθημερινά το σχολικό έτος 2017-2018 10.028 
μαθητές, συνολικό κόστος 7.970.495,52  και το ενώ το νέο σχολικό έτος 2018-2019  το πρώτο 
τρίμηνο μεταφέρονται ό ίδιος περίπου αριθμός μαθητών. 

 
 

Στην Π.Ε. Χανίων για τη μεταφορά μαθητών δαπανήθηκαν 5.783.709,41 
 
Στην Π.Ε. Λασιθίου για τη μεταφορά μαθητών δαπανήθηκαν 1.342.135,66 

 
Η Π.Ε Ρεθύμνης έχει υπογράψει με την Ανάδοχο ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε Σύμβαση για 
την μεταφορά μαθητών της Π.Ε.Ρ για τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 
με μισθωμένα οχήματα. 

Το ύψος της τριετούς σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 12.332.563,2 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ( όπου : 22.838,08 ευρώ  είναι η Ημερήσια αποζημίωση 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % και οι ημέρες μεταφοράς υπολογίζονται σε 540 κατά τη 
διάρκεια της τριετούς σύμβασης) 

Επιπλέον, στην εν λόγω σύμβαση προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης ύψους 622.854,55 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τα οποία και ενεργοποιούνται κατά περίπτωση για την 
κάλυψη νέων αναγκών μεταφοράς που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης (π.χ μεταφορά νέων μαθητών, πρόγραμμα κολύμβησης κ.λ.π)  . 

Η  μεταφορά των μαθητών εκτός από τα μισθωμένα οχήματα, εξυπηρετείται όπου 
προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία , με δημόσια συγκοινωνία με τη 
χρήση Ε.Μ.Δ (Ειδικά μαθητικά δελτία).  

 Αριθμός μεταφερόμενων μαθητών το έτος 2018 (με σύμβαση και Ειδικά μαθητικά δελτία) :   
4.740 μαθητές. 

Αριθμός μεταφερομένων μαθητών το έτος 2018  (για την παρακολούθηση του μαθήματος 
κολύμβησης )  : 447 μαθητές. 

Οικονομικό έτος 2018 :   

Πραγματοποιηθείσα δαπάνη για μεταφορά μαθητών : 

 4.774.605,05 ευρώ εκ των οποίων 648.104,9 ευρώ για πληρωμή Ειδικών μαθητικών δελτίων. 
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Κυριάκος Κώτσογλου (από Σεπτέμβριο 2018) 

 
Το 2018 αποτέλεσε τον τρίτο (3ο) ουσιαστικά χρόνο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Περιφέρειας Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 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 Διακυβέρνηση. 
 
Η συνέχιση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Η.Δ. το 2018, εξέλιξε σε μεγάλο βαθμό 
τους επιχειρησιακούς στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, ωρίμασε άλλους και έφερε κάποιους άλλους 
προς την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα και ως συνέπεια του ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
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, η Περιφέρειας 
Κρήτης το 2018 γνώρισε και πάλι, την Πανευρωπαϊκή αναγνώριση του τεράστιου οργανωτικού 
άλματος, που πραγματοποίησε η Δ/νση Μεταφορών * Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, με 
αποκορύφωμα το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) στο 
Maastricht. Το 2018, η νέα διάκριση στην Σόφια της Βουλγαρίας, στα πλαίσια του C.A.F. και 
της σημασίας που δίνει η Ηγεσία στην επίτευξη στόχων, αποτέλεσε έναν ακόμα «κρίκο», στην 
αλυσίδα διακρίσεων αυτού του Project. 
 
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 Διακυβέρνησης. 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.  
 
Ο απολογισμός του τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται. 
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Πολιτισμός – Αθλητισμός  
 
Αντιπεριφερειάρχης, Φασουλάκης Κώστας (από Σεπτέμβριο 2018) 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Συριγωνάκης Νίκος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Κακογιαννάκης Νίκος 
 
Πολιτισμός 

 
Διανύοντας το 2018 η περιφέρεια Κρήτης έδωσε το παρόν σε ποικίλες δράσεις πολιτισμού που 
έδωσαν το στίγμα της σε όλη την Κρήτη προωθώντας έτσι την άυλη πολιτιστική κληρονομιά το 
τόπου, όσο και την διάσωση αλλά και διάδοσή του Κρητικού πολιτισμού τόσο όντως Κρήτης όσο 
και εκτός.  
 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες δράσεις που συνδιοργανώθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν από την 
Περιφέρεια Κρήτης:  
 

� Ανακύρηξη Αφιερωματικού Έτους «Ερωτόκριτου». Με απόφαση του Υπουργείου 

Πολιτισμού, μετά από σχετική αίτηση από την Περιφέρεια Κρήτης, το 2019 

ανακηρύχθηε ως έτος αφιερωμένο στον Ερωτόκριτο με απώτερο στόχο και σκοπό την 

ένταξη του έργου στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ουνέσκο.      

� Συμμετοχή στη διοργάνωση της Έκθεσης «Ο Μινωικός Πολιτισμός Εμπνέει Σύγχρονους 

Δημιουργούς». 

� Έκθεση « Ζορμπάς για Πάντα».  

� «5ο  AEGEAN ARTS Διεθνές Φεστιβάλ Κρήτης». 

� Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης   «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ..ΡΟΥΣΙΑ», σε συνεργασία με το Μουσείο 

Καζαντζάκη. 

� Γιορτή Αφιέρωμα στον Παγκόσμια Αναγνωρισμένο Συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη «6ο 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». 

� Συνέκδοση και Παρουσίαση του Βιβλίου «EMILE-HONORE DESTELLE ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

1897». 

�  Εκδήλωση-Ομιλία με τη διεθνούς φήμης ανθρωπολόγο και αγγελιοφόρο της Ειρήνης 

ΟΗΕ JANE GOODALL. Η Jane Goodall αναγνωρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες 

γυναίκες επιστήμονες της εποχής μας, καθώς έχει προσφέρει πολλά με τη δράση της στη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα.  

� Περιοδική έκθεση στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα: ΑΠΤΕΡΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ 

– ΚΝΩΣΟΣ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ». Η έκθεση πραγματοποιείται με τη 

συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Ρεθύμνου και του Πανεπιστημίου Κρήτης-Κέντρο Μελέτης Μουσείου αρχαίας 

Ελεύθερνας και με τη σύμπραξη Ιδρυμάτων που δανείζουν αναγεννησιακούς χάρτες και 

βιβλία όπως η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών-Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το 

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου και το Μουσείο Μπενάκη.  

� Πρώτη πολιτισμική διαβούλευση. Εισηγητές και συντονιστές θεματικών εργαστηρίων 

οι: Σταύρος Μπένος, Ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Διάζωμα, 

Δημήτρης Μαραμής, Συνθέτης και ιώργος Μοσχόβης αναπληρωτής επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα. 
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Αθλητισμός 

 
 

Στόχος  όσον αφορά τον Αθλητικό Τομέα στην Περιφέρεια  Κρήτης για το 2018, ήταν  η 
ανάπτυξη του Αθλητισμού στο νησί.  
    
Η υλοποίηση αυτής της  στρατηγικής στηριχθήκε  σε Πέντε διαφορετικούς πυλώνες ανάπτυξης :  

� Αθλητικές Υποδομές και Αθλητικά Σωματεία.  

� Κοινωνικός  Αθλητισμός.  

� Προγράμματα άθλησης, άσκησης και Ψυχαγωγίας για όλους, μέσα από Εκδηλώσεις,      

διοργανώσεις και Δράσεις Αθλητικού περιεχομένου.  

� Εκδηλώσεις με χαρακτήρα Φιλανθρωπικό. 

� Αθλητικός  τουρισμός .   

   
Στην προσπάθεια αυτή, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με όλους τους Αθλητικούς Φορείς του 
νησιού και κυρίως με  τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης με γνώμονα τον πολίτη και την δίκαιη 
κατανομή των πόρων.  

 
 

Αθλητικές Υποδομές & Αθλητικά Σωματεία 
 

Όσον αφορά τις Αθλητικές Υποδομές, γίνεται προσπάθεια από την Περιφέρεια Κρήτης 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 της συντήρησης, της αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων ενισχύεται έμπρακτα η ανάπτυξη των Ερασιτεχνικών Σωματείων 
του Νησιού μας, όλων των αθλημάτων.  

 
Κοινωνικός Αθλητικός 

 
Από το 2014 η Περιφέρεια Κρήτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του μαζικού 
αθλητισμού σε όλες τις κοινωνικές ομάδας. Έτσι υλοποιείται μία καινοτόμα ιδέα πανελλαδικά, 
που είχε μεγάλη ανταπόκριση από όλους τους Αθλητικούς Φορείς του νησιού  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, το 2017 143 παιδιά και το 2018 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 134 
παιδιά, πάντα με κοινωνικά κριτήρια.  
 

 
Διοργανώσεις –Συνδιοργανώνεις –Εκδηλώσεις &  Προγράμματα άθλησης και άσκησης 
για όλους. 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποίησε σε συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία, αλλά και με πολλούς  
Δήμους, πολλές Εκδηλώσεις και δράσεις, τοπικού ή υπερτοπικού χαρακτήρα, στις οποίες η 
τοπική κοινωνία είχε μαζική συμμετοχή, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την άθληση και την 
διασκέδαση τους.  
 
Ενδεικτικά : Μαραθώνιο Κρήτης (Χανιά), RUN GREECE 2018(Ηράκλειο), Ορειβατικό Σκι 
(Ρέθυμνο), Ευρωπαϊκό κύπελλο Ποδηλασίας ΑμεΑ (Μεσαρά), Αγώνες ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ (Ηράκλειο), Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, Αγωνιστικό Cliff diving (Άγιος 
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Νικόλαος), Σκακιστικό Τουρνουά Παλαιόχωρας (Παλαιόχωρα), Ημιμαραθώνιος Κρήτης 
(Αρκαλοχώρι), Σκακιστικό Τουρνουά Ανωγείων (Ανώγεια ), Αρκάδια (Ρέθυμνο), Παιδικά 
Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου σε όλες τις Ε.Π.Σ. της Κρήτης, Παγκόσμιο Κύπελο Ξιφασκίας, 1η 
Γιορτή Κρητικού Ποδοσφαίρου. 

 
Αθλητικός  τουρισμός  
 
Σχετικά με τον Αθλητικό Τουρισμό, σε συνεργασία με τα τμήματα του τουρισμού και τους 
φορείς του κλάδου, έγινε προσπάθεια να συμβάλουμε στην  κοινωνική και παραγωγική 
ανασυγκρότηση της     Περιφέρειας μας, προσπαθώντας να περιορίσουμε το πρόβλημα της 
εποχικότητας, στοχεύοντας στη πραγματική ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών 
οικονομιών. 
      
Στόχος η μετάβαση από το κλασικό μοντέλο του Μαζικού Τουρισμού, Ήλιος-Θάλασσα-Παραλία 
και μόνο για 4 μήνες  και η αναπτύξη  άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και κυρίως τον 
Αθλητικό Τουρισμό, ώστε να έχουμε επισκέπτες σε περιόδους τουριστικά νεκρές και γενικά όλο 
το χρόνο.  

 
Ολόκληρος ο απολογισμός στον Τομέα του Αθλητισμού επισυνάπτεται. 
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Τουρισμός 
 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Βαμιεδάκης Μιχάλης 
 
 
 
Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις  

 
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε το 2018 σε είκοσι τρείς (23) εκθέσεις στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό της χώρας. 

 
 

Στις εκθέσεις αυτές η Περιφέρεια Κρήτης 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.    
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2018 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ 

1 VAKANTIEBEURS ΟΛΛΑΝΔΙΑ / ΟΥΤΡΕΧΤΗ 

2 FERIENMESSE ΑΥΣΤΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ 
3 CMT STUTTGARD ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
4 MATKA ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ / ΕΛΣΙΝΚΙ 
5 BOOT ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 
6 SALON DES VACANCES ΒΕΛΓΙΟ / ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
7 NEW YORK TIME TRAVEL SHOW ΗΠΑ / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
8 ΙMTM ΙΣΡΑΗΛ / ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
9 GREKLAND PANORAMA ΣΟΥΗΔΙΑ / ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

10 ITTFA ΣΕΡΒΙΑ / ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
11 F.RE.E. ΜΟΝΑΧΟ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
12 TTR ROMEXPO ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ / ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
13 FERIE FOR ALLE ΔΑΝΙΑ / ΧΕΡΝΙΝΓΚ 
14 ITB ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
15 MITT ΡΩΣΙΑ / ΜΟΣΧΑ 
16 TOURNATUR ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 
17 IFTM TOP RESA ΓΑΛΛΙΑ / ΠΑΡΙΣΙ 
18 TTG INCONTRI ΡΙΜΙΝΙ / ΙΤΑΛΙΑ 
19 W.T.M. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / ΛΟΝΔΙΝΟ 
20 ERGO MARATHON EXPO ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ 
21 PHILOXENIA ΕΛΛΑΔΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
22 TT WARSAW ΠΟΛΩΝΙΑ / ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
23 ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO ΑΘΗΝΑ / ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
Φιλοξενίες δημοσιογράφων, τηλεοπτικών  συνεργείων 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 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 
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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 Δήμους, 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. 
 
 
 
 
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις 
 
Πραγματοποιήθηκαν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά τουριστικού περιεχομένου που 
διανέμονται τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα για την προσέλκυση ξένων και Ελλήνων 
επισκεπτών, αντίστοιχα. Επίσης καταχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικούς τουριστικούς 
καταλόγους που εκδίδονται κάθε έτος από εκδοτικές εταιρείες και διανέμονται συνήθως στις 
τουριστικές εκθέσεις ή χρησιμοποιούνται από ταξιδιωτικά  γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού 
για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και σε περιοδικά μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, 
πλοία, κλπ). Ακόμη έγιναν καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουν ολοένα 
αυξανόμενη απήχηση στο ευρύ κοινό.   
 
 
 
Διαφημιστικό υλικό και αναμνηστικά δώρα  

 
Η Περιφέρεια Κρήτης δέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό σημαντικών προσωπικοτήτων, οι 
οποίοι επισκέπτονται την Κρήτη και τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ή συμμετέχουν σε 
συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και στους οποίους δίδονται ενημερωτικά έντυπα, 
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αναμνηστικά και δώρα που προβάλλουν την Κρήτη. Επίσης διανέμεται έντυπο υλικό 
τουριστικής προβολής σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς 
κλπ. 

 
 
 

 
Εκδηλώσεις & Δράσεις  
 
Μέσα στο 2018 η Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή του νησιού υποστήριξε τη διοργάνωση 
ποικίλων εκδηλώσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ενδεικτικά: 
 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

1 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ" 
Συνδιοργάνωση διημερίδας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, 

στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 19-20/01/2018 

2 
GREEK TOURISM WORKSHOP IN 

KUWAIT 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Greek Tourism Workshop στην Πόλη 

του Κουβέιτ στις 21/02/18 

3 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "Κρητικές αρχαιότητες στο δρόμο της 
επιστροφής", σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στις 

26/03/2018 

4 
ATHENS ASTA DESTINATION EXPO 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο ετήσιο συνέδριο  της Αμερικανικής 
Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ASTA) “ATHENS ASTA DESTINATION EXPO 

2018”, Αθήνα (14-17/04/2018) 

5 

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ 
ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΞΕΒΜΟΥΡΓΟΥ 

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια αδελφοποίησης του 1oυ Γενικού 
Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου με το  Λύκειο Athenne του Λουξεμβούργου 

(22-30/4/18) 

6 
GREEK TOURISM WORKSHOP IN 

LEBANON 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Greek Tourism Workshop στο Λίβανο 

στις 02/05/18 

7 
THE CRETE TRIP Συνδιοργάνωση του 8ου «THE CRETE TRIP», που πραγματοποιήθηκε από 10-

13/05/2018 στην Κρήτη από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας 

8 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Συμπόσιο Πολιτισμού με θέμα: “Contemporary Minoans: Ο Μινωικός πολιτισμός 
εμπνέει σύγχρονους δημιουργούς”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 & 
12/05/2018 στην Κρήτη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Branding 

Heritage με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης 

9 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ CNR ERASMUS 

Συνδιοργάνωση του Συνέδριου των Εθνικών Εκπροσώπων του Erasmus 
Student Network (Council of National Representatives) το οποίο 
πραγματοποιήθηκε από 17-20/05/2018 στην Κρήτη από το Δίκτυο Φοιτητών 
Erasmus Ελλάδας 

10 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Εκδήλωσης κλασικής μουσικής στις 03/07/18 στο Ηράκλειο, με τη 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του συλλόγου των «Φίλων του 
Λουξεμβούργου στην Κρήτη» 

11 
AEGEAN ARTS FESTIVAL 

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ «AEGEAN ARTS» πραγματοποιήθηκε από 04-
12/07/2018 στην Κρήτη (Επισκοπή Πεδιάδος) με την συνδιοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης 

12 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 
Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης του φωτογραφικού λευκώματος 
"ΚΡΗΤΗ της καρδιάς μας" του κρητικού δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη 

13 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 
ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΛΙΩΝ 

Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης του συνθέτη ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ με 
την χορωδία Μαλίων στον Αρχαιολογικό Χώρο των Μαλίων στις 26/8/18 

14 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΞΕΝΑΓΩΝ 

Συνδιοργάνωση με το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης του Πανευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Ξεναγών, Νοέμβριος 2018 

15 
GREEK TOURISM WORKSHOP IN 

JORDAN 
Συμμετοχή στο 1ο Greek Tourism Workshop στο Αμμάν της Ιορδανίας, στις 

21/11/2018 

  
 
ΣΤ. Διαχείριση και Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.incrediblecrete,gr,  διαχείριση 
και προώθηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας 
 
 

� Επικαιροποίηση περιεχομένου και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας 
www.incrediblecrete.gr. 
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� Δημιουργία περιεχομένου και προώθηση της ιστοσελίδας για τον τουρισμό της 
Περιφέρειας Κρήτης «www.incrediblecrete.gr» μέσω της Google (χρονικό διάστημα 
δράσης από 15/8/18 - 30/4/19). 

 
Εκπόνηση Προγραμμάτων  

 
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες σε συνεργασία με τα Τμήματα Τουρισμού καταρτίστηκε 
το Προγράμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το 2019, το οποίο ψηφίστηκε 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ. 
 
Επίσης υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων : 

� Υποβολή πρότασης για το έργο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 

2019-2021». Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η εφαρμογή μιας Στρατηγικής 

Επικοινωνίας (Marketing Plan) για την Περιφέρεια Κρήτης στην οποία θα υλοποιηθούν 

δράσεις προβολής και διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος του νησιού για την 

περίοδο 2019-2021 

� Ένταξη του έργου 

� Σύνταξη διακηρύξεων για τα υποέργα: 

Υποέργο 1: Αναβάθμιση, διαχείριση και επιμέλεια του περιεχομένου της Διαδικτυακής 

Πύλης της Περιφέρειας Κρήτης "Incredible Crete" . 

Υποέργο 2: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Δημιουργία και 

παραγωγή διαφημιστικών video και radio spots, εμπλουτισμός media gallery με 

φωτογραφικό υλικό, σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού, 

παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού, παραγωγή και προμήθεια μέσων προβολής, 

υλικού marketing και δώρων. 

Υποέργο 3: Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής. Προσέλκυση και διευκολύνσεις 

σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, παραγωγή ή συμπαραγωγή 

ντοκιμαντέρ.  

Υποέργο 4: Συμμετοχή σε εκθέσεις, workshops, roadshows, φιλοξενίες και εκδηλώσεις 

προβολής και δημοσίων σχέσεων. 

Υποέργο 5: Έρευνες Κοινού. 

Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου.Παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο 

σύμβουλο, ο οποίος καλείται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην 

Περιφέρεια Κρήτης, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης και 

στον/στους Δικαιούχους που θα αναλάβει/αναλάβουν την υλοποίηση των δράσεων 

τουριστικής προβολής της Κρήτης. 
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Υγεία-Κοινωνική Πολιτική 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Βρέντζου Θεανώ (έως Σεπτέμβριο 2018) 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Λάμπρος Βαμβακάς 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Δημητρης Βαονάκης 
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, Όλγα Λεβάκη 
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, Τζανακάκη-Μελισσάρη Μαρία 

 
Οι αρμοδιότητες 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. 

 
 
Ενδειτικές δράσεις 
 

� Συντονισμός και παρακολούθηση σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης και τα καθ’ ύλην 

αρμόδια Υπουργεία το έργο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμησης Κουνουπιών στην 

Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018-2019», 

 
� Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και 

αξιολόγηση των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 

2018 – 2019», 

 
� Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου 

Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την 

Έρευνα: «Διατήρηση & αναβάθμιση ενός  ολοκληρωμένου Περιφερειακού Αρχείου 

Καταγραφής του Καρκίνου (ΚΚΚ)», 

 
� Υλοποίησε «Πρόγραμμα Μυοκτονίας μικρής έκτασης της  Περιφέρειας Κρήτης περιοχή 

καταυλισμού Ρομά – δύο Αοράκια», 

 
� 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 δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την 

Έρευνα: «Παρατηρητήριο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην 

ΠρωτοβάθμιαΦροντίδα Υγείας για την Περιφέρεια Κρήτης», 

 
� Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου 

Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την:  

«Έρευνα αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας των χρόνιων ψυχικών 

νοσημάτων της  Κρήτης». 
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Όσον αφορά στον τομέα της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συντονίζει τη λειτουργία των 
παρακάτω κινητών μονάδων. 
 
Α) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Επισκέψεις στους 16 Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης 
όπου διεξήχθησαν 1.957 μαστογραφίες σε διάστημα δέκα (12) μηνών. 
 
Β) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: Επισκέψεις σε 168 Σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, 
παιδικές εξοχές και κέντρο προστασίας παιδιών της Περιφέρειες Κρήτης και εξετάστηκαν 1.859 
παιδιά σε διάστημα  εννέα (9  ) μηνών. 
 
Γ) Διενεργήθηκαν 1110 εμβολιασμοί σε ταξιδιώτες από το τμήμα Δημόσιας Υγιεινής.  
 
 
 
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, 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 είναι η αντιμετώπιση κυρίως του φαινομένου της φτώχειας 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, 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 έχουν 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 
 
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 
 
  
Ημερίδες – Διημερίδες – Συνέδρια – Εκδηλώσεις  
 
Διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν Επιστημονικές  Ημερίδες  για την ενημέρωση των 
πολιτών αλλά  και την επιμόρφωση των Στελεχών των  Κοινωνικών Υπηρεσιών, με θέματα : 
 

� Ημερίδα για το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και 

της Υιοθεσίας»- Πρωτοστατεί η Περιφέρεια Κρήτης στις αναδοχές και στις υιοθεσίες. 
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� Ημερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης που αφορά στη λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας, ενός νέου θεσμού για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη στήριξη της 

κοινωνικής ένταξης, η οποία οργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

� Διήμερο Φεστιβάλ την Πέμπτη και Παρασκευή 24 Μαΐου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου «Καταπολέμηση των Πολλαπλών Διακρίσεων στην Ελλάδα – Προώθηση της 

Ισότητας    μέσω της Ενεργητικής Συμμετοχής και της Διαμόρφωσης Πολιτικών». 

� Συμμετοχή στην ημερίδα για τη «Μοναξιά και την Ενεργό Γήρανση». 

� Συμμετοχή στην ημερίδα επιμόρφωσης αστυνομικών, για τη διαχείριση περιστατικών 

κακοποιημένων παιδιών. 

� Συμμετοχή στην 4η συνάντηση στη Μασσαλία για την ανάπτυξη προγραμμάτων και 

δράσεων για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων «FILO». 

� Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο ELISAN. 

� Με το βραβείο “BRAVO SUSTAINABILITY” βραβεύτηκε η Περιφέρεια Κρήτης για την 

κοινωνική πολιτική που υλοποιεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

�  «Το Δημογραφικό Ζήτημα σε Περιόδους Κρίσης: Υφιστάμενη Κατάσταση και 

Προκλήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.  

� Συμμετοχή στη συνάντηση δικτύωσης φορέων, στο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 

� Σε συνέχεια της παραπάνω ημερίδας,  οι θέσεις-προτάσεις για την αντιμετώπιση του 

Δημογραφικού-Υπογεννητικότητας παρουσιάστηκαν στην Διακομματική 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

� Οργάνωση και συμμετοχή στις  ημερίδες  με σκοπό την ενημέρωση  των ωφελουμένων 
ΤΕΒΑ για την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού έναντι δημόσιων, τραπεζικών 
οφειλών. 

� Συμμετοχή στο 6ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου ALZHEIMER και 

Συναφών διαταραχών, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό &  Υγιή Γήρανση, με τίτλο « 

Ο ασθενής με άνοια ως πρόσωπο και ως αξία». 

�    Ημερίδα με θέμα «Αποτελέσματα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης 

ωφελουμένων ΤΕΒΑ και συζήτηση προτάσεων για ανάπτυξη καλών πρακτικών». 

� Ανταπόκριση σε πρόσκληση του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης με θέμα: 

«Εθνικό Σχέδιο Δράσης 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».  

 

 

 

 

Ευρωπαικά Προγράμματα 

 

Το πρόγραμμα FILO (Καταπολέμηση της μοναξιάς) υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + και των δράσεών του για τη “Συνεργασία για την 
Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Το ακρωνύμιο είναι εμπνευσμένο από την 
ελληνική λέξη “φίλος”. Διαρκεί δύο (2) χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Το σχήμα συνεργασίας του έργου αποτελείται από 8 εταίρους από 6 χώρες της ΕΕ, ως 
κάτωθι: 

� Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Ρότερνταμ – Ολλανδία 
(www.hogeschoolrotterdam.nl) (Επικεφαλής Εταίρος) 

� Περιφέρεια Κρήτης  – Ελλάδα (beta.crete.gov.gr) 
� Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε – Βέλγιο (www.zbroeselare.be) 
� Δήμος Νάκα – Σουηδία (www.nacka.se) 
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� Κέντρο Κοινοτικής Δράσης του Δήμου Μασσαλίας  – Γαλλία (http://www.ccas-
marseille.fr) 

� Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών / ENSA – Ιταλία (Βενετία) (www.ensa-
network.eu) 

� Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας 
– Ιταλία (www.cogescoop.it) 

� Δήμος Ρότερνταμ – Ολλανδία (www.rotterdam.nl) 

 

 

 

 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) 
  
H Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), συνέχισε το έργο της 
για την Ισότητα των Φύλων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων κατά των γυναικών 
και οργάνωσε  εκδηλώσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των 
Γυναικών. 
 

 
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η 
Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 39 χρόνια μετά το 
βασανισμό και τη δολοφονία τριών αδερφών, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο, σε ένα 
χωράφι της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο θάνατος των Πάτρια, Μαρία και Αντωνία Μιραμπάλ, 
τριών γυναικών, που αγωνίστηκαν κατά του χουντικού καθεστώτος, προκάλεσε παγκόσμια 
κατακραυγή. Στο πλαίσιο του εορτασμού για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών έγιναν 
οι παρακάτω: 

 
� 24/11/2018 Τοποθέτηση banner δρόμου στο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης με 

μήνυμα:      «Δεν είσαι η μόνη - Δεν είσαι μόνη – Μίλησε μας». 

� 25-27/11/2018 έγινε φωταγώγηση του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης σε πορτοκαλί 
χρώμα, σε συνεργασία με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου «Αρετούσα». 

� 26 και 27 Νοεμβρίου 2018, 10:00-14:00, πραγματοποιήθηκε στο  Περίπτερο 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ – ΔΕΝ 
ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ – ΜΙΛΗΣΕ ΜΑΣ», στην Πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από το κτήριο της 
Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Θυμάτων Βίας Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου και τον 
Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. 

 
 

 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 
διεξήγαγε έρευνα με αντικείμενο τη στάση των γυναικών και των ανδρών για την Ισότητα και τo 
Φεμινισμό. Διερευνήθηκαν επίσης οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και οι ανάγκες που 
εκφράζουν οι γυναίκες για καλύτερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας και βελτίωση της 
θέσης της γυναίκας στην κοινωνία. 
 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι αναρτημένο στον ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Επιτροπής Ισότητας Κρήτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς 
που χαράζουν πολιτικές για την Ισότητα, να θέσουν προτεραιότητες και να διαμορφώσουν το 
πρόγραμμα για την Ισότητα, με βάση τις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιες οι γυναίκες. 
 

� Την Πέμπτη 8 Μαρτίου,  η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, πραγματοποίησε 
επίσης, Περίπτερο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων και 
την Πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στην Πλατεία Ελευθερίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
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Κοινωνικές Δράσεις (ενδεικτικά) 
 

 
� Εκστρατεία αλληλεγγύης με την συγκέντρωση τροφίμων, 

φαρμάκων προς τους πυρόπληκτους της Αττικής από την 
Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους του νησιού, τους κοινωνικούς 
φορείς, τις εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και τους απλούς 
πολίτες. 

� Διανομή σχολικών ειδών και τσαντών από την Περιφέρεια Κρήτης στους ωφελούμενους 
ΤΕΒΑ. 

� Επίσκεψη για τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια. 
� Υλοποίηση του Προγράμματος «Επισιτιστική Βοήθεια και Βασική Υλική Συνδρομή» του 

ΤΕΒΑ.  
� Υλοποίηση των συμπληρωματικών μέτρων, (με δεκάδες πολιτιστικά δρώμενα) του 

προγράμματος  ΤΕΒΑ. 
 
 
Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης 
 
Η δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης, 
προβλέπεται στην Περιφερειακή Στρατηγική της για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Κρήτης, 2015), σε συνέχεια του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ).  
 
 
Εγκρίθηκε στο πλαίσιο της επικύρωσης της ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Κρήτης με την αριθμ. 51/2015 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Αρ. Πρακτικού 08/23-06-2015). Θεσμοθετήθηκε, όπως 
όλα τα αντίστοιχα Παρατηρητήρια στην Ελλάδα, με τον Ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 
4387/2016 (Α� 85) και α� λλες διατα� ξεις, άρθρο 14.  
 
 
Εντάσσεται στον 4ο Επιχειρησιακό Άξονα της Στρατηγικής για τη βελτίωση της Διακυβέρνησης 
των πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ήτοι για 
τη βελτίωση του συντονισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων κοινωνικής 
ένταξης και κοινωνικής συνοχής που εφαρμόζονται στην Κρήτη.  
 
Εντάχθηκε στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης με την αριθμ. 69/24-05-2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης περί τροποποίησης του Οργανισμού και σύστασης 
Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, η οποία εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 8847/13-07-2018 (ΦΕΚ 3243/ Β’/8-8-201) Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.  
 
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο αποτελεί μέρος της συνολικής λειτουργίας του Εθνικού 
Μηχανισμού (ΕΜ) Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:  
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Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν.4445/2016)
Κ
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Από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ΕΜ και  Αρχιτεκτονική ΕΜ στον Ν. 4445/2016

 
 
 
 
Με την αριθμ. 135/2018 (Πρακτικό 13/27-12-2018) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κρήτης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 400.000 ευρώ στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-
2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) για τη στήριξη της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κρήτης με αριθμ. 4030/8-10-2018 και κωδικό ΕΚΤ-22 α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3313, για την 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δράση 9.iv.4: 
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης).  
 
Η στήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου αναφέρεται στη στήριξη του έργου του ήτοι των 
δράσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν:   
 

α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι 
εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης, 
γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού, 
δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού,  
 
και ειδικότερα: 
α. στην εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη 
διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας Περιφέρειας, 
β. στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της 
ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, 
γ. στην παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 
δ. στη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού 
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χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 
και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 
  
 
Tεχνικά Έργα για την Υγεία 
 
ΠΚ-ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜ/Τ

ΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΚ/
ΠΕ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  
  2018 

2014ΕΠ50200012 
-Υ/Ε 

04.10.12.002 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΘΧΠ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ) -ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΣΑΕΠ 502 208.516,56 ΠΕΛ 7.651,84 

2013ΕΠ00200010 
-Υ/Ε 

01.40.16.001 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 

ΣΑΕΠ 002 20.500,00 ΠΕΗ 142,84 

2013ΕΠ00200010 
-Υ/Ε 

00.41.16.007 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΚΑΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΩΡΟΦΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) 

ΣΑΕΠ 002 296.718,23 ΠΕΗ 221.401,37 

2013ΕΠ00200010–
Υ/Ε 

00.41.17.005 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΑΕΠ 002 73.164,51 ΠΕΗ 43.167,06 

2013ΕΠ00200010–
Υ/Ε 

00.41.17.006 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΑΕΠ 002 24.704,27 ΠΕΗ 9.387,82 

2010ΕΠ40200128 
Υ/Ε 

00.40.17.009 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΣΑΕΠ 402 10.000,00 ΠΚ 10.000,00 

2014ΕΠ50200001 
–Υ/Ε 

00.43.17.012 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆/ΝΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΑΕΠ 002 300.117,50 ΠΕΧ 250.000,00 

2014ΕΠ50200012 
–Υ/Ε 

00.40.17.030 

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

ΣΑΕΠ 502 300.000,00 ΠΚ 200.000,00 
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2013ΕΠ00200010 
–Υ/Ε 

00.42.17.017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) 

ΣΑΕΠ 002 74.400,00 ΠΕΡ 74.400,00 

2013ΕΠ00200010 
–Υ/Ε 

00.40.18.034 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Α∆ΑΕ-
ΥΕ∆∆Ε ΣΤΗ ΠΛ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΑΕΠ 002 20.000,00 ΠΚ 20.000,00 

2014ΕΠ00200007–
Υ/Ε 

00.42.18.016 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΑΕΠ 002 80.000,00 ΠΕΡ 80.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π∆Ε (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΣΚΕΛΟΣ/1-ΕΣΠΑ 2014-2020) 

    

    
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡ. 
ΠΚ/ΠΕ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  
  2018 

 
2016ΕΠ00210011 

ΟΠΣ 5000314 
01.30.16.001 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 
ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΕΠ "ΚΡΗΤΗ 
2014-2020" 
ΣΑΕΠ 002/1 

16.505.492,28 ∆ΤΕ/ΠΕΗ 2.625.035,21 

Υ/Ε 1 
01.30.16.001.001 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΠ 

  322.500,00   25.543,35 

Υ/Ε 3 
01.30.16.001.003 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ    15.827.642,28   2.500.000,00 

Υ/Ε 4 
01.30.16.001.004 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

  86.350,00   86.350,00 
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2017ΕΠ00220002 
00.31.17.001 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ (τ.ΚΑ 
2012ΕΠ00280046) 

ΣΑΕΠ 
 002/2 

684.630,49 ΠΕΗ 318.353,21 

 
 

     

      

      

      

     
      

      

      

      
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 

   

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 

ΠΗΓ
Η 

ΧΡΗ
Μ/Τ

ΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2018 

4 01.10.18.001 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 

ΥΠ. 
ΥΓΕΙΑ

Σ/ 
ΚΕΘΕ

Α 

190.330,00 140.330,00 
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Αγροτική Οικονομία 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Μανώλης Χνάρης (έως Σεπτέμβρη 2018) 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Νίκος Γιαννούλης 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Νίκος Δασκαλάκης 

 
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. 
 

 
 
Εξωστρέφεια – Προστιθέμενη Αξία Προϊόντων 
 
Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναγνώριση και ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής 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. 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε:  

� Στήριξη του θεσμού της οικοτεχνίας, με την υποστήριξη του περιπτέρου στη ΔΕΘ, στα 
πλαίσια της έκθεσης «Κρήτη η Μεγάλη  Συνάντηση» 

 
Ημερίδες- Συνέδρια 
 

� Η Γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κρήτη στο επίκεντρο εσπερίδων σε Ηράκλειο και 
Αγ. Νικόλαο-18 η Έκθεση Κρητικών προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας στο 
Ηράκλειο, που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης & το Επιμελητήριο 
Ηρακλείου. 

 
� Οι προοπτικές ένταξης της περιοχής των Αστερουσίων στη Βιόσφαιρα (UNESCO), στην 

ενημερωτική ημερίδα για την ένταξη της περιοχής των Αστερουσίων στο δίκτυο 
περιοχών MaB/UNESCO, στις 7 Ιουνίου 2018 στην Αίθουσα του Δ.Σ. Γόρτυνας, στους 
Αγίους Δέκα, τίτλο εισήγησης «Η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη των 
Αστερουσίων στο δίκτυο των περιοχών MaB- UNESCO» 
  

 
 Ευρωπαϊκά Δίκτυα AREPO - EUROMONTANA 
 
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 32 ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
ενώσεων παραγωγών καθώς και ένας σημαντικός αριθμός παρατηρητών, που εκπροσωπούν 
περισσότερα από το 40% των καταχωρημένων προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. 
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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 κ. 
Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη.  
 
Στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018, σε ότι αφορά την  ένωση 
AREPO αναφέρονται: 
Β.1 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ, 2018» 

 
Β2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ AREPO ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» 
 
Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ένωσης AREPO με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» στο κοινό κτίριο των Περιφερειών 
Emilia-Romagna, Hessen και Nouvelle-Aquitaine.  
 
Β.3. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AREPO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ FORUM ORIGO ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΜΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ». 

 
 
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO που εξειδικεύεται στις 
Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των εκπροσώπων των παραγωγών του δικτύου, καθιστώντας 
τους περισσότερο ενεργούς και συμμέτοχους στις διεργασίες της ένωσης, με στόχο την 
καταγραφή απόψεων και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή, των ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ειδικότερα του Καν. 1151/2012 που 
εξειδικεύεται στις Γεωγραφικές Ενδείξεις.  
 
 

 
Β.4 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ AREPO 
Με παρεμβάσεις μας ενισχύσαμε την ελληνική εκπροσώπηση στην ένωση AREPO. 

� H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως ισότιμο μέλος της ένωσης. 

� Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη πάρει απόφαση για συμμετοχή ενώ η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

    
Β.5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

� Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο για τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, 

Βιολογικά Προϊόντα), με τίτλο «Organic & Origin» 

� Διοργάνωση Διεθνούς συνεδρίου από την Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Οι γεωγραφικές 
ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Ε. και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των 
Περιφερειών». 

 
 
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς  
 
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 – ΔΗΜΗΤΡΑ (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. 
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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)  
 

� Διαμόρφωση 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. 

 
Παράλληλα και για την άμεση διάχυση της τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην παραγωγική 
διαδικασία, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 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 ΔΗΜΗΤΡΑ 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,  μεταξύ 
στελεχών της Περιφέρειας και  φορέων που παρακολουθούν στενά και συντονίζουν την πορεία 
της. 
 
Σύσκεψη στην Περιφέρεια και Παρουσίαση Μελέτης για την Αξιοποίηση της Γεωργικής 
Σχολής Μεσσαράς 
 
 
Η έναρξη της συνάντησης εργασίας, με αντικείμενο τη μελέτη αξιοποίησης της Γεωργικής Σχολής 
Μεσαράς, έγινε από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία προηγούμενη 
δέσμευση όσον αφορά στις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Όπως 
διευκρίνισε ο ίδιος, η μελέτη δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα εργαλείο για την υποστήριξη 
των πρωτοβουλιών που θα ληφθούν και των ενεργειών που θα γίνουν.  
 
Επομένως στόχος της σύσκεψης ήταν ν’ αποσαφηνίσει προτεραιότητες, έτσι ώστε στην επόμενη 
συνάντηση, που συμφωνήθηκε να γίνει μέσα στον Ιανουάριο του 2019, να έχουν διευκρινιστεί 
ορισμένα καίρια ζητήματα και να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου. 
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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. 
 
 
 
Ομάδες Εργασίας 
 

� «Ομάδας Εργασίας για τον προσδιορισμό της Ταυτότητας της “Κρητικής 
Διατροφής”, την Προστασία της, την Ανάδειξή της σαν πολιτιστική κληρονομιά 
και την Προώθησή της από την Περιφέρεια Κρήτης» 

 
Μέσα στο 2018, ολοκληρώθηκε η υποβολή και η επεξεργασία των προτάσεων, των μελών της 
Ομάδας Εργασίας. Αποφασίστηκε από κοινού  η άμεση δημιουργία ενός «ηλεκτρονικού 
αποθετηρίου». Το «ηλεκτρονικό αποθετήριο θα λειτουργήσει ως «πηγή» έγκυρης γνώσης, σε 
ηλεκτρονική μορφή.  
 
Σκοπός είναι, το αρχείο αυτό να «ανοικτό» και προσβάσιμο, με πρωτογενές υλικό και κείμενα. 
Παράλληλα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο προς κάθε ενδιαφερόμενο, καλύπτοντας την 
ανάγκη για ψηφιοποίηση του υπάρχοντος υλικού, το οποίο σχετίζεται με την Κρητική 
Διατροφική και τον ορισμό της Κρητικής Διατροφής.  
 
Επόμενη πρόταση είναι η υλοποίηση ενός θεματικού συνεδρίου. Το συνέδριο αυτό θα είναι, στο 
πλαίσιο ενός προτύπου “cretan diet, a new synthesis” και μέσα από τα συμπεράσματα του 
συνεδρίου  να καταγραφούν ως μία νέα μελέτη προσδιορισμού της ταυτότητας της Κρητικής 
Διατροφής και τα οφέλη της. 
 

� Ομάδα εργασίας για τη Δακοκτονία με υπ’ αριθμ. 239444/10-11-2017 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με την συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και επιστημονικών ιδρυμάτων του νησιού για την Δακοκτονία. 
Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
της Κρήτης, εκπρόσωποι  από το   Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, το ΤΕΙ Κρήτης, τον ΕΛΓΟ – 
Δήμητρα 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 Δακοκτονίας, καθώς και του τρόπου 
υλοποίησης αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης, με σκοπό την βέλτιστη 
δυνατή αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 
 
Κατά την διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 συναντήσεις των μελών της 
ομάδας εργασίας, και μία ενημερωτική ημερίδα (10/5/2018) προς τους επόπτες δακοκτονίας 
και άλλους ενδιαφερόμενους, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικών 
εργασιών που αφορούν το  δάκο και την αντιμετώπισή του:  
 
Στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας επιχειρήθηκε η: 

� Καταγραφή προβλημάτων που αφορούν το Πρόγραμμα Δακοκτονίας τα οποία 
αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση των 
περαιτέρω εργασιών της Ομάδας  

� Κατατέθηκαν, παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν προτάσεις για την πραγματοποίηση 
μελετών και ερευνητικών εργασιών (φορείς υλοποίησής, χρονοδιαγράμματα και πηγές 
χρηματοδότησης) οι οποίες απαντούν στα υφιστάμενα και μελλοντικά προβλήματα του 
Προγράμματος Δακοκτονίας.  

� Εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τις κατατεθειμένες ερευνητικές προτάσεις και τη 
συνέχιση του Προγράμματος Δακοκτονίας. Αποφασίστηκαν οι άμεσες ενέργειες-
παρεμβάσεις της Ομάδας Εργασίας με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών του 
τρέχοντος Προγράμματος Δακοκτονίας. 

� Με το με αρ. πρωτ. 265676/01-11-2018 διαβιβάσαμε στο ΥΠΑΑΤ,  έγγραφο με θέμα 
«Bελτιστοποίηση διαδικασιών του Προγράμματος Δακοκτονίας».  
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� Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας εργασίας, η οποία διενεργεί το διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Υποβοήθηση της 
επιτροπής από την αρχική φάση διαγωνισμού έως την κατακύρωση των εργολάβων σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 

� Συμμετοχή στην Επιτροπή Δακοκτονίας: Αποσφράγιση & Αξιολόγηση  προσφορών. 
� Εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής  του προγράμματος δακοκτονίας.  
� Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την 

παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές 
περιοχές της Ελλάδας (NT4D)». Το έργο θα υλοποιηθεί με συντονιστή το ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ  (συντονιστής φορέας) σε συνεργασία με το Παν/μιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Κρήτης 
και το ΙΤΕ/ΙΜΒΒ καθώς και σε συνεργασία με το ΤΑΑΕ Χανίων και τις αντίστοιχες 
ΔΑΟΚ.  

� Έκδοση & διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα: Αντιμετώπιση του Δάκου με 
σκοπό την ενημέρωση – συμμετοχή – έλεγχο και προστασία της παραγωγής.      

 
� 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 υποβληθεί ο σχετικός φάκελος στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 

� Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου για την κατοχύρωση ως 

Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης του Ανθότυρου Κρήτης. 

 

 

 
Υλοποίηση Προγραμμάτων 
 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

� Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
1. Τρεις Επικαιροποιήσεις Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

του Περιφερειάρχη Κρήτης, όπου τελικά: 1686 είναι δικαιούχοι με συνολικό 
ποσό δημοσίας δαπάνης 34.084.500,00€, 1 είναι εν δυνάμει δικαιούχος με 
συνολικό ποσό 17.000,00€ και 79 απορριπτόμενοι. 

2. Τρεις Τροποποιήσεις Απόφασης ένταξης πράξεων, του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
όπου εντάσσονται 1686 δικαιούχοι, με συνολική δημοσία δαπάνη 
34.084.500,00€. 

3. Τροποποίηση 3ης Επικαιροποίησης Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης του Περιφερειάρχη Κρήτης, όπου: 1685 είναι δικαιούχοι με 
συνολικό ποσό δημοσίας δαπάνης 34.065.000,00€ και 81 απορριπτόμενοι. 

4. 4η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης πράξεων 1685 δικαιούχων, του  
Περιφερειάρχη Κρήτης, με συνολική δημοσία δαπάνη 34.065.000,00€. 

5. Ενέργειες δημοσιότητας των Αποφάσεων Ανάρτησης Αποτελεσμάτων 
Αξιολόγησης και των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων του Περιφερειάρχη Κρήτης 
(στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στο «Διαύγεια», Δελτία τύπου και 
κοινοποίηση στις ΔΑΟΚ, ΕΥΔ και ΕΥΕ, καθώς και στους γεωτεχνικούς-
μελετητές). 

6. Τήρηση αρχείου δημοσιοποίησης.  
7. Ενέργειες ενημέρωσης των ΔΑΟΚ καθώς και των γεωτεχνικών-μελετητών όσον 

αφορά στις τροποποιήσεις, διευκρινιστικές εγκυκλίους, ηλεκτρονικές 
ενημερώσεις-οδηγίες από την ΕΥΕ ΠΑΑ. 
 

 
� Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  
1. Συνέχεια ενεργειών δημοσιότητας Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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 
Περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 (Αναρτήσεις 
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στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, Δελτία τύπου, ηλεκτρονική αποστολή της 
πρόσκλησης σε σχετικούς φορείς). 

2. Τήρηση αρχείου δημοσιοποίησης.  
3. Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) για την παροχή οδηγιών-διευκρινίσεων 

και πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του υπομέτρου. Ενημέρωση 
των συναδέλφων-υπαλλήλων των ΔΑΟΚ, των γεωτεχνικών-μελετητών και των 
υποψηφίων. 

4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες με τη συνεργασία των 
αντίστοιχων ΔΑΟΚ και ενέργειες ενημέρωσης των ΔΑΟΚ καθώς και των γεωτεχνικών-
μελετητών όσον αφορά στις τροποποιήσεις, διευκρινιστικές εγκυκλίους, ηλεκτρονικές 
ενημερώσεις-οδηγίες από την ΕΥΕ ΠΑΑ. 

5. Παραλαβή και αρχειοθέτηση των αντίγραφων φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη 
μορφή από τις ΔΑΟΚ. Υποβλήθηκαν συνολικά 1099 φάκελοι υποψηφιότητας, ήτοι 519 
στην ΠΕ Ηρακλείου, 211 στην ΠΕ Χανίων, 247 στην ΠΕ Ρεθύμνου και 122 στην ΠΕ 
Λασιθίου, συνολικής δημοσίας δαπάνης 54.484.003,34€. 
 

� Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

Ορισμός και αποστολή των περιφερειακών βαθμολογικών κριτηρίων-προτεραιοτήτων ένταξης. 
 
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: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)». 
 
Μέσα στο 2018 έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές ημερίδες, σε όλους του δήμους της 
Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν οι μικροί παραγωγοί για τις δυνατότητες, που τους 
δίνονται μέσω του νέου νομικού πλαισίου να τυποποιούν και να διαθέτουν νόμιμα στην αγορά 
τα προϊόντα τους . 
 
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-Δήμητρα (υλοποιείται) 
Β) Αμπελώνας Διατήρησης Ποικιλιών με τον  ΕΛΓΟ-Δήμητρα (υλοποιείται) 
Γ) «Έρευνα για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού  αρωματικών φυτών 
στην Κρήτη» με το ΤΕΙ Κρήτης και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 
Έναρξη υλοποίησης της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης & παραλαβή του 1ου  παραδοτέου.  
Δ) «Έρευνα για την  υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στην καλλιέργεια Αρωματικών 
& Φαρμακευτικών Φυτών στην Κρήτη» με το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης και παραλαβή του τελικού παραδοτέου, το οποίο 
περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς χάρτες καταλληλότητας καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην 
Κρήτη, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.  
 
Δελτία άρδευσης: σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του 
ΕΛΓΟ-Δήμητρα, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και  την προστασία των 
υδατικών πόρων της Κρήτης, εκδόθηκαν εβδομαδιαία δελτία άρδευσης, για οκτώ περιοχές (δύο 
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα). Μέσα από τα δελτία  άρδευσης οι παραγωγοί ενημερώνονταν 
για τις  συνιστώμενες ποσότητες νερού την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για τις  καλλιέργειες: 
ελιάς,  αμπέλου, εσπεριδοειδών και αβοκάντο.  
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Στο παραπάνω πλαίσιο, παράχθηκε, εκτυπώθηκε και διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με 
θέμα: Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης. Στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο παρέχονται 
πληροφορίες και οδηγίες για τις αρδευτικές ανάγκες σε νερό, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, 
καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες της 
Περιφέρειας Κρήτης, (ελιά, άμπελος, αβοκάντο και εσπεριδοειδή).  Επίσης, γίνεται αναφορά στις 
βασικές αρχές ορθής άρδευσης και στις προτεινόμενες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες αυξάνουν 
την αποδοτικότητα του νερού άρδευσης.  
 
Εξωστρέφεια – Δράσεις προβολής 
 
 
Συμμετοχές σε εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018 & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2018 

Α/Α 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ή 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΗ ΚΛΑΔΟΣ 

1 
5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018 

26 - 29 Ιανουαρίου 
2018 

Αθήνα Τροφίμων & Ποτών 

2 

26η Δ.Ε FRUITLOGISTICA 
 

07- 09 
Φεβρουαρίου 2018 

Βερολίνο, Γερμανία 

Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 
εξωτικά 

φρούτα, ξηρά φρούτα, ξηροί 
καρποί, 

οργανικά προϊόντα, μπαχαρικά, 
καρυκεύματα, βιολογικά προϊόντα 

 

3 
ΟΙΝΟΤΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2018 

10 – 12 
Φεβρουαρίου 2018 

Ηράκλειο Οίνος 

4 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΚΕΡΝΑΜΕ 

ΕΛΛΑΔΑ» 
23 – 25 

Φεβρουαρίου 2018 
Χανιά Αγροτικά Προϊόντα 

5 DETROP BOUTIQUE 
24-26 

Φεβρουαρίου 2018 
Θεσσαλονίκη Τροφίμων & Ποτών 

6 
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2018 

10 – 12 Μαρτίου 
2018 

Αθήνα Οίνος 

7 

4ος ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

16 – 18 Μαρτίου 
2018 

Ρέθυμνο Ελαιόλαδο 

8 

7ο ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

24 Μαρτίου 2018 Ηράκλειο Τροφίμων & Ποτών 

9 

FRESKON 2018 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

26 - 28 Απριλίου 
2018 

Θεσσαλονίκη 
Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 

οπωροκηπευτικά 

10 

9η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

28 Απριλίου - 06 
Μαΐου   2018 

Θεσσαλονίκη Τροφίμων & Ποτών 

11 

10η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

02 - 10 Ιουνίου 
2018 

Αθήνα Τροφίμων & Ποτών 

12 

AMARI GREEN FESTIVAL 
2018 

21 – 25 Ιουλίου 
2018 

Ρέθυμνο Αγροτικά Προϊόντα 

13 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡIOY 

 

22 – 27 Ιουλίου 
2018 

Βώροι, Ηράκλειο Αγροτικά Προϊόντα 

14 
HERAKLION GASTRONOMY 

2018 
11 – 14 Οκτωβρίου 

2018 
Ηράκλειο 

Αγροτικά Προϊόντα & Ημέρες 
Γαστρονομίας 

15 Δ.Ε. SIAL PARIS 2018 
21 – 25 Οκτωβρίου 

2018 
Παρίσι, Γαλλία Τροφίμων & Ποτών 



 Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2018   

71 

 

 
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. 
 
Από τον Απρίλιο του 2017 και μετά ήταν πολιτική απόφαση, στα μισθωμένα τετραγωνικά της 
Περιφέρειας να συμμετέχουν παραγωγοί και επιχειρηματίες της Κρήτης (με κάλυψη του 
σχετικού κόστους από την Περιφέρεια), οι οποίοι επιλέγονται μέσα από διαφανή και 
αξιοκρατική διαδικασία και συγκεκριμένα, μέσα από δημόσια πρόσκληση. Η απόφαση αυτή 
προήλθε από την ανάγκη, που είχαν εκδηλώσει οι ίδιοι επιχειρηματίες της Κρήτης για 
αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκθέσεις, καθώς η παρουσία των προϊόντων και μόνο δεν απέφερε 
οφέλη, άρα ούτε ουσιαστική στήριξη στην τοπική οικονομία.  
 
Επίσης με τον τρόπο αυτό, δίνουμε την ευκαιρία, κυρίως στους νέους και μικρούς 
(μικρομεσαίους) επιχειρηματίες, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, την εμπειρία και τη 
γνώση, για να υποστηρίξουν μια ανεξάρτητη συμμετοχή, να έχουν εκθεσιακή παρουσία σε 
διαφορετικές δράσεις. Έτσι έχουν και οι επιχειρηματίες αυτοί αντίστοιχα οφέλη και παράλληλα 
λαμβάνουν διαδοχικά, όλη εκείνη την απαραίτητη εμπειρία για μια άρτια συμμετοχή και σωστή 
προώθηση των προϊόντων τους.  
 
Οι δράσεις του εξωτερικού γίνονται σε συνεργασία με τους φορείς του νησιού (Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη, ΣΕΚ & τέσσερα Επιμελητήρια). Σε όλες τις εκθέσεις του 2018, συμμετείχαν στο 
σύνολο 90 επιχειρήσεις και από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Οι παραγωγοί και οι 
επιχειρηματίες που έχουν συμμετάσχει, έχουν εκδηλώσει αρκετές φορές με επιστολές την 
ικανοποίησή τους και ως προς την οργάνωση της Περιφέρειας και ως προς τα αποτελέσματα της 
συμμετοχής τους.  
 
Συνέδρια – Ημερίδες & άλλες δράσεις 
 

Συνέδρια - Συσκέψεις 
και λοιπές δράσεις 

Θέμα 

Ημερίδα Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών 
Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

29 Νοεμβρίου 2018 

Θέμα: Πιλοτική Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών για την 
παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε 

διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας. 

Ημερίδα από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο 
<Μελιττεύς> 

10 Νοεμβρίου 2018 

Θέμα: Οι μέλισσες στην Κρήτη - Ασθένειες και Υγιεινή Μελισσών - 
Νομοθεσία και Επιχειρηματικότητα 

Διημερίδα – Συνέδριο της Ομάδας 
Αμπελουργών & Ελαιοκαλλιεργητών σε 

συνεργασία με Περιφέρεια Κρήτης 
8- 9 Ιουνίου 2018 

 
 

Θέμα : Το μέλλον της Αμπελουργίας και Ελαιοκομίας στην Κρήτη 
μέσα από την κλιματική αλλαγή 

Πρόσκληση σε σύσκεψη της Διεύθυνσης Θέμα: Ανομβρία 2018 Συντονισμός Φορέων & Χρηστών Νερών για 

16 

11η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

27 Οκτωβρίου – 
04 Νοεμβρίου  2018 

Θεσσαλονίκη Τροφίμων & Ποτών 

17 ΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ 2018 
05 Νοεμβρίου 

2018 
Αθήνα Οίνος 

18 

12η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

07 - 11 Νοεμβρίου  
2018 

Λάρισα Τροφίμων & Ποτών 

19 

NATURAL & ORGANIC 
PRODUCTS SCANDINAVIA 

14 – 15 
Νοεμβρίου 2018 

Malmö, Σουηδία 
Τροφίμων & Ποτών (Φυσικά & 

Βιολογικά) 

20 
10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΜΕΛΙΟΥ & 

ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
07 – 09 Δεκεμβρίου 

2018 
Αθήνα Μέλι & παράγωγά του 
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Υδάτων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης 

4 Ιουνίου 2018 

την αντιμετώπιση πιθανής λειψυδρίας τη θερινή - καλοκαιρινή 
περίοδο 

Πρόσκληση για συνάντηση εργασίας από το 
Επιμελητήριο Ηρακλείου 

25 Μαΐου 2018 

Θέμα: Σύνδεση Αγροδιατροφής και Δευτερογενή τομέα με τον 
Τουρισμό 

Συνέδριο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε 
συνεργασία με την έδρα της UNESCO και τον 

Οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
23-26 Μαΐου 2018 

Θέμα: Άμπελος, οίνος διατροφή και υγεία με έμφαση στην κρητική 
διατροφή 

Ημερίδα από το 1ο  Εργαστηριακό 
Κέντρο Ηρακλείου - Τομέας Διοίκησης 

και Οικονομίας 
24 Απριλίου 2018 

Θέμα: Οι καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών των λυκείων του 
Νομού Ηρακλείου -Στηρίζουμε τα Ελληνικά Προϊόντα, Στηρίζουμε 

τον τόπο μας 

Πρόσκληση για την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας με την Κινεζική 

Επαρχία Anhui 
30 Μαρτίου 2018 

Ανταλλαγή απόψεων για την εντατικοποίηση των σχέσεων 
συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης και της Κινεζικής Επαρχίας 

Anhui 

Ενημερωτική ημερίδα Περιφέρειας 
Κρήτης σε συνεργασία με το τμήμα 

εξαγωγών «TradeUSA» του Ελληνο – 
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

15 Μαρτίου 2018 

Θέμα: 
1. Ανάλυση της Αμερικανικής Αγοράς Τροφίμων & Ποτών 

2. Καταναλωτές – Αγορά - Δράσεις 
3. Διαδικασία Εξαγωγής 

Ημερίδα Αγροτικής Ανάπτυξης με τον 
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

& Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
Κασίμη Χαράλαμπο στο Ρέθυμνο 

22 Φεβρουαρίου 2018 

Θέμα: Τα προγράμματα, οι νέες δυνατότητες & οι μελλοντικές 
προοπτικές της Αγροδιατροφικής Ανάπτυξης στον τόπο μας 

Πρόσκληση από την Πρεσβεία της 
Ελλάδος στα Η.Α.Ε. σε Εκδήλωση 
Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων-

Τροφίμων στο Ντουμπάι 
18-22  Φεβρουαρίου 2018 

Εκδήλωση Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων-Τροφίμων 

Ενημερωτική εκδήλωση Περιφέρειας 
Κρήτης με την Δ.Α.Ο.Κ – Π.Ε Ρεθύμνου 

13 Φεβρουαρίου 2018 

Θέμα: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια 
βελτίωσης) 

 
 
Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση της οικονομίας της Κρήτης αλλά και την ιδιαίτερη 
ταυτότητα του τόπου μας. Το 2018 η Περιφέρεια Κρήτης προσπάθησε να στηρίξει με κάθε μέσο 
και κάθε τρόπο, τους παραγωγούς και τα προϊόντα του νησιού.  
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 Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα 
 
 
Συναντήσεις με ξένες Αντιπροσωπείες του Περιφερειάρχη Κρήτης 
 
 

� Συνάντηση Περιφερειάρχη με το Πρέσβη του Καζακστάν. 
 

� Εναλλακτικός και δωδεκάμηνος τουρισμός στην ατζέντα Περιφερειάρχη και 
Πρέσβειρας Σουηδίας. 

 
� Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και της Κινεζικής Επαρχίας 

Anhui. 
 

� Εντυπωσιασμένοι από την Κρήτη και τους ανθρώπους της δηλώνουν 12 Ιταλοί 
δημοσιογράφοι. 

� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Σέρβο Υπουργό Παιδείας. 
 

� Μηνύματα για διαπολιτισμικότητα, Ενωμένη Ευρώπη, αλληλεγγύη μεταφέρουν 
850 φοιτητές του προγράμματος Erasmus που επισκέπτονται από σήμερα την 
Κρήτη. Υποδοχή-καλοσώρισμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Νορβηγό Πρέσβη. 

 
� Πανευρωπαϊκό κέντρο Πολιτισμού τα Χανιά και ολόκληρη η Κρήτη το 2020. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη με Κινεζική αντιπροσωπεία για την παραγωγή 

κινηματογραφικής ταινίας στη Κρήτη για την διάσωση-μεταφορά-φιλοξενία 
χιλιάδων Κινέζων πολιτών από την Λιβύη τον Φεβρουάριο του 2011. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη με Γερμανό Υπουργό για την ενίσχυση του 

τουρισμού, Κρητικής Κουζίνας-Διατροφής, εκπαίδευσης. Στην Κρήτη τον 
Νοέμβριο η Ελληνογερμανική Συνέλευση. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη με 40 ξένους Διπλωμάτες που θα γίνουν 

“Πρεσβευτές” της Κρήτης στο εξωτερικό. 
 

� Συνάντηση του Ρώσου κοσμοναύτη Oleg Artemyev με τον Περιφερειάρχη 
Σταύρο Αρναουτάκη-Η Κρήτη μπορεί να γίνει κέντρο αποκατάστασης των 
Κοσμοναυτών. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρέσβη της Λιθουανίας στην Ελλάδα. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Πρέσβη της Ιρλανδίας. 

 
� Με την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κ. Κρέτσου συναντήθηκε στις 

Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 
 

� Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις των κρασιών αλλά και η Κρητική Διατροφή στο 
επίκεντρο διεθνούς διεπιστημονικού συνεδρίου στο Ηράκλειο με την 
«σφραγίδα» της ΟΥΝΕΣΚΟ 
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Βραβέυσεις 

 

 

Το βραβείο “BRAVO SUSTAINABILITY”απονεμήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης 
 
Με το βραβείο “BRAVO SUSTAINABILITY” βραβεύτηκε η Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική 
πολιτική που υλοποιεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το βραβείο αφορά τις δράσεις που υλοποιούνται στους τομείς: 
 Προστασίας των Παιδιών, Υποστήριξης Νέων, Αρωγής των Κρατουμένων στα Καταστήματα 
Κράτησης της Περιφέρειας Κρήτης που βάλλονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
και τις επιπτώσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού με στόχο την υποστήριξή τους, ώστε να 
αντιμετωπίσουν  τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ένταξής τους στην κοινωνία. 
 
 
 
 

Ακόμα, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος (Associated) 
Εταίρος στα εξής: 
 

� 1. CO EVOLVE Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for 
the development of sustainable coastal and maritime tourism (INTERREG MED) Τοπικός 
Συνεργάτης Ε Χατζηγιάννη 

� 2. INNOBLUEGROWTH Horizontal Communication & Capitalization project for 
Innovation in Blue Growth at Mediterranean level (INTERREG MED) η 

� 3. PANACEA Streamlining Networking and Management efforts in Mediterranean 
Protected Areas for Enhanced Natural Conservation and Protection (INTERREG MED)  

� 4. EMBLEMATIC - Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of 
Excellence  Εμβληματικοί Βουνά στη Μεσόγειο ως Παράκτιοι Προορισμοί Αριστείας 
(INTERREG MED)  

� 5.MEDEA – Mitigating the Health Effects of Desert Dust DtormsUsing Export Reduction 
Approches - Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
 
 

Υποβολή νέων Προτάσεων προς Χρηματοδότηση. 

Κατά το έτος 2018, προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν (συμμετοχή ως εταίρος) 14 νέες 

Προτάσεις (Η2020, Interreg EU, Adrion, Erasmus+), και άλλες 3 με τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας ως εταίρος. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μέλος Ευρωπαϊκών Δικτύων-Επιτροπών: 
 

α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι Διεπεριφερειακές Ομάδες Φυσικών Πόρων 

(NAT) και Περιβάλλοντος (ENVE). 

β) Ευρωμεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση  (ARLEM) και Επιτροπή Βιώσιμης 

Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM, όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατέχει τη θέση του 

Συμπροέδρου. 
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γ) Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) όπου ο Εντεταλμένος 

Περιφερειακός Σύμβουλος Γ. Αλεξάκης κατέχει την Αντιπροεδρία επί των Θαλασσίων Θεμάτων 

και συμμετέχει στη Διαμεσογειακή της Επιτροπή εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. 

δ) Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) όπου η Εντεταλμένη 

Περιφερειακή Σύμβουλος Θ. Βρέντζου κατέχει την Προεδρία και εκπροσωπεί την Περιφέρεια 

Κρήτης. 

ε) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών Έρευνας και Καινοτομίας (ERRIN) για συντονισμό τις 

Θεματικές Ομάδες Τουρισμού και Γαλάζιας Ανάπτυξης και Εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης 

στ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής Δράσης (ELISAN) όπου το 

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης 

ζ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρσιών (ENSA)  

η) Παγκόσμιο Δικτύο Greening The Islands (Πρασινίζοντας τα Νησιά) 

θ) Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί επίσης μέλος του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής 

Συνεργασίας "Μεσογειακό Αρχιπέλαγος" και διατηρεί επικοινωνία με την "Αμφικτυονία" , και σε 

άλλες συνεργατικές δράσεις, και λοιπά δίκτυα 

Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  

 
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 θετικός 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 Δικτύου Επικοινωνίας με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και κυρίως με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο. 

� Η διερεύνηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης Συνεργασίας και Δημιουργίας 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, μέσω 
παρακολούθησης 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. 

 

 

Συντονισμός  και Συνδιοργάνωση Δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης στις 
Βρυξέλλες: 
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1. Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου  MARS (European Network of Marine 

Research Stations and Network) τον Φεβρουάριο 2018 

 

2. Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου BLUEISLANDS 

(INTERREG MED) στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Τακτικός Εταίρος  τον Μάρτιο 

2018. 

 

3. Συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Επίσημο Πρόγραμμα των  

Open Days  (Οκτώβριος 2018) και συγκεκριμένα στο Θεματικό Εργαστήριο “Πράσινη Οικονομία 

στα Νησιά  με το συντονισμό της Περιφέρειας Σαρδηνίας και σε συνεργασία ακόμα με τις 

Περιφέρειες Κορσικής και Βαλεαρίδων. 

 

1. Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας  για την παρουσίαση της υλοποίησης της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδείκευσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Ευρωπαίκές 

Περιφέρειες. με τη συμμετοχή της Χώρα των Βάσκων (Ισπανία), και τις Περιφέρειες: Αττικής 

(Ελλάδα), Κορσικής (Γαλία) , Εμίλια Ρομάνα, (Ιταλία), Λάτσιο (Ιταλία) (Οκτώβριος 2018). 

 

2. Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας για την Κυκλική Οικονομία στα Νησιά της 

Μεσογείου  σε σχέση και με τον σημαντικό ρόλο της Κρήτης στις μελλοντικές προοπτικές 

βιώσιμης ανάπτυξης των Μεσογειακών Νησιών (Οκτώβριος 2018). 

Η συνάντηση συντονίστηκε από τον Γ Κρεμλή, επίτιμο Διευθυντή της Γενικής Δνσης 

Περιβάλλοντος της ΕΕ.  Συμμετείχαν ως Προσκεκλημένοι Ομιλητές : ο κ R Niessler, Δντης στη 

Γενική Δνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ, η κα W Dunin-Majewska, 

Συντονίστρια στην Γενική Δνση Ενέργειας της ΕΕ για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά 

Νησιά», ο κ G Chianetta, Δντής και Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Greening the 

Islands”, Στρατηγική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Πράσινη Ανάπτυξη στα Νησιά της 

Ευρώπης. Συμμετείχαν ακόμα με παρεμβάσεις, ο C M Drago εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας «Greening the Islands”, και η Ι Μουλίου, εκ της Γενικής Δνσης Περιφερειακής 

Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ. 

 

Δράσεις Περιφερειάρχη στο πλαίσιο υλοποιήσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 
 
Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και υποεπιτροπών 

της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. 

Συναντήσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής 

Πολιτικής Κ Κρέτσου στις Βρυξέλλες.  

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Σαρδηνίας στις Βρυξέλλες.  
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Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης με βιντεοσκοπημένη Ομιλία σε Ημερίδα της 

Περιφέρειας Σαρδηνίας για την Νησιωτικότητα και την Εδαφική Συνοχή στην Κορσική.   

Συναντήσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Επίτιμο Δντη της ΕΕ Γ Σ Κρεμλή για θέματα 

Κυκλικής Οικονομίας και Νησιωτικότητας.  

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς της 

Κύπρου για τις καλές πρακτικές διοίκησης στην Περιφέρεια Κρήτης  

 

 

Απολογισμός Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) & Απόδημων Κρητών με την Περιφέρεια 
Κρήτης  
 
Η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών εγκρίθηκε από τη 
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού (ΔΙΝΕΠΟΚ) για το 
δεύτερο στάδιο αξιολόγησης με απώτερο στόχο την εγγραφή του «Ερωτόκριτου» στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (http://ayla.culture.gr/2990-2/).  
 

� «Διεθνισμός και εκπαίδευση κρητικής παράδοσης και µουσειολογίας»: Παρουσίαση 

ερευνητικών δράσεων και προοπτικών συνεργασίας του ΠΣΚ & της Περιφέρειας Κρήτης 

κατά την 1η Ερευνητική Συνάντηση του Κέντρου Ερευνών & Μελετών (ΚΕΜΕ) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης: Διάλογος, Διεπιστημονικότητα, Συνέργειες (27 Μαΐου 2018, 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο), παρουσία του Καθ. Κώστα Φωτάκη, 

Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας. 

 
� Γενική Συνέλευση, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο: 10.00πμ. Κεντρικός ομιλητής ο 

Πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Δρ. Μωϋσής Μυλωνάς, σε 

αλληλουχία με τον Πρόεδρο των Φίλων του Μουσείου (--και διατελέσαντα Πρόεδρο του 

ΠΣΚ) κ. Γιώργο Αεράκη. Στη συνέχεια, στην κλειστή συνεδρίαση. 

 
� Πολιτιστική βραδιά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο Κηποθέατρο Μάνος 

Χατζιδάκις, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Στο πρώτο μέρος 

η μουσική παράσταση «Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική… σαν παραμύθι» της Μαρίας 

Καριωτάκη και στο δεύτερο το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τη γης κεντρίζω 

να γενεί όλος ο κόσμος Κρήτη» από το Λαογραφικό Όμιλο Λάζαρου και Μανόλη Χνάρη. 

Ενταγμένη στο θερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου και σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας 

για τα παιδικά χωριά SOS. 
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Δομές  

 

Europe Direct Κρήτης 

  
 

Απολογισμός δράσεων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Κρήτης 2018 
 
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης – Europe Direct of Crete, 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: 
 

� Συμμετείχε στον 2ο διάλογο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας 

του Ευρωβαρόμετρου και ανέδειξε τις “Προκλήσεις & Προοπτικές του Μέλλοντος της 

ΕΕ“, στον οποίο συμμετέχει η HelssA -Ελληνική Κοινωνική Υποστηρικτική Σύμπραξη. 

Στον Ανοικτό Διάλογο κατατέθηκαν απόψεις, γνώμες, αποτελέσματα ερευνών και 

απαντήθηκαν ερωτήματα με σκοπό την πραγματοποίηση ενός γόνιμου διαλόγου με 

τους πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο Ανοικτός Διάλογος πραγματοποιήθηκε στο 

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. 

 

� Ήταν υποστηρικτής της 1ης Διαβούλευσης για την “Περιφερειακή Πολιτιστική 

Πολιτική” από την Περιφέρεια Κρήτης με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στόχος ήταν η 

ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων άμεσα ή έμμεσα φορέων πολιτισμού του νησιού 

σχετικά με την προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις νέες 

γενιές και το εξωτερικό. Εξετέθησαν Ιδέες για το πως θα φέρουμε κοντά τους νέους 

στον πολιτισμό, πως θα γίνει η παράδοσή μας ένα αναπτυξιακό εργαλείο, για το πως θα 

δημιουργήσουμε νέα μονοπάτια πολιτιστικής διάδρασης με την Ευρώπη. 

 

� Συμμετοχή στο 5ο Open Coffee Heraklion, όπου στη συγκεκριμένη εκδήλωση 

συζητήθηκε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την Κρήτη, που δεν είναι 

άλλο από τον τουρισμό, μέσα από την παρουσίαση success story που τα ενώνει το 

πάθος, η δημιουργικότητα, το πείσμα, η επιμονή και η προσήλωση στους στόχους 
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πραγματοποίησης της ιδέας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας και η πρόσκληση ήταν ανοιχτή για όλους όσους δημιουργούν ή θέλουν να 

δημιουργήσουν, για εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρείν, να γνωρίσουν 

ανθρώπους μέσα από το χώρο αυτό, να ανταλλάξουν ιδέες ή να εξελίξουν τις ήδη 

υπάρχουσες. 

 

� Συμμετείχε στον Ανοικτό Διάλογο με θέμα: “Η Ευρώπη πράττει καλώς;”, στο πλαίσιο του 

έργου “Ευρώπη για τους πολίτες”, που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνική 

Υποστηρικτική Σύμπραξη – Hellenic Social Support Association. Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του πολιτιστικού 

συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου. Σκοπός η καταγραφή προβληματισμών από απλούς 

πολίτες, συλλόγους, οργανωμένες κοινωνικές δομές, θεσμικούς φορείς, αλλά και 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου αναφορικά τους μέλλοντος της Ευρώπης. 

Επιπροσθέτως, έλαβε χώρα η παρουσίαση αποτελεσμάτων - καταγραφών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και τα οποία αποτέλεσαν μέρος διαλόγου των 

παρευρισκόμενων της ημερίδας. 

 

� Συνδιοργάνωσε με το Europe Direct City of Athens και τη συμμετοχή του Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ενημερωτικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 

στο Serafio - Sports, Culture and Innovation Center του Δήμος Αθηναίων με θέμα: "Invest 

EU - Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Καινοτομία & Ανάπτυξη". Σκοπός της εκδήλωσης 

ήταν η παροχή ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων, καθώς και 

η προώθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται για εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και 

διασύνδεση. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης 

πραγματοποίησε μέσα από εισήγηση περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

Ευρώπη, ανάδειξη Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων, των ευκαιριών Δικτύωσης 

και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, 

παρουσιάζοντας και τις δράσεις που έλαβαν χώρα από το Europe Direct Crete στην 

Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της καμπάνιας InvestEU. 

 

� Συμμετοχή 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, Λασίθι 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. 

 

� Ήταν βασικός υποστηρικτής της εκδήλωσης “Design Disruptors”, περιγράφοντας το 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe. Ενδιαφερόμενοι designer, 

φοιτητές αντίστοιχου τομέα, επιχειρηματίες που ήθελαν να μεταφράσουν το όραμα 

τους σε προϊόν ή υπηρεσία και ήξεραν ή δεν ήξεραν ακόμη- ότι το design είναι ο 

ενδιάμεσος, αλλά και αν απλά κάποιος ήθελε να μάθει περισσότερα για μια από τις πιο 

σημαντικές έννοιες των ημερών μας, παρακολούθησε σε πρώτη Παγκρήτια προβολή την 

ταινία "Design Disruptors". Μετά την προβολή της ταινίας συζητήθηκε για το τι 

σημαίνει design, προσπαθώντας να προσδιοριστεί λίγο παραπάνω αυτή η δύσκολη, 

αλλά πανταχού παρούσα, έννοια. Ειδικοί στο θέμα του design έδωσαν τη δική τους 

οπτική, αλλά και τα ερεθίσματα για το πώς το design χρησιμοποιείται σαν εργαλείο σε 

πολλούς επιχειρηματικούς -και όχι μόνο- τομείς.  

 

� Με την υποστήριξη και υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 

πραγματοποιήθηκε το 7ο Open Coffee Heraklion, δίνοντας βήμα σε τρεις Κρητικές 

επιχειρήσεις. Στη συγκεκριμένη δράση έδωσαν το παρόν με τις ομιλίες τους πετυχαίνει 
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επιχειρηματίες, όπου κατέθεσαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους από την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία με σκοπό να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν 

όσους δημιουργούν ή θέλουν να δημιουργήσουν, εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με 

το επιχειρείν, να γνωρίσουν ανθρώπους μέσα από το χώρο αυτό, να ανταλλάξουν ιδέες ή 

να εξελίξουν τις ήδη υπάρχουσες.  

 
(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: 

 
� Συνδιοργάνωσε με τον Ανεξάρτητο φορέα δράσεων πολιτισμού HEart.HeraklionArt στο 

Πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου τη δράση GREEN WORKSHOP "Δημιουργώ 

από τον ήλιο, τον αέρα και το νερό". Μια δράση πολιτισμού για παιδιά ηλικίας 5 - 12 

ετών, που σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από περιβαλλοντικά και 

οικολογικά ζητήματα. Στην εκδήλωση, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες, 

πραγματοποίησαν ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία μέσω της 

εξερεύνησης των εκθεμάτων τους και της βιωματικής άσκησης ευαισθητοποίησαν τα 

παιδιά γύρω από θέματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσα από τη 

διάδοση της γνώσης, της τεχνολογίας και τους τομείς των καλών και εφαρμοσμένων 

τεχνών, το green workshop, «εξερεύνησε» τη σχέση ανάμεσα στην οικολογική 

συνείδηση και τον πολιτισμό και επικεντρώθηκε σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον 

«επανασχεδιασμό» της καθημερινότητάς μας.  

 

� Ήταν βασικός υποστηρικτής του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που 

πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στο 8ο Μαθητικό 

Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας παρουσιάστηκαν και εκτέθηκαν μαθητικά έργα 

(projects) που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής ή με τη 

χρήση εργαλείων Πληροφορικής και Διαδικτύου. Πολλά από αυτά ήταν πρωτότυπα και 

καινοτόμα, ενώ όλα εξέφραζαν τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των 

μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, στους χώρους του Φεστιβάλ, 

υπήρχαν συναρπαστικά διαδραστικά εργαστήρια!  

 

� Συμμετείχε στη διοργάνωση εργαστηρίου με τίτλο: “Συνάντηση με Πολιτικούς”, που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκούς προγράμματος Erasmus+, με την 

ονομασία: “bEUnique-United in diversity”. 24 νέοι/νέες 15-20 ετών από Ελλάδα 

Ουγγαρία και Σουηδία. Εν συνεχεία, τα παιδιά πήραν μέρος σε ένα εργαστήριο με τη 

συμμετοχή νέων πολιτικών, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών και 

φοιτητών γύρω από την Ευρωπαϊκή ταυτότητα, την Αντιπροσωπευτικότητα, την 

ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά, το μέλλον της Ευρώπης και τις επερχόμενες 

Ευρωπαϊκές εκλογές κά. Το πρόγραμμα Erasmus+ | “bEUnique-United in diversity” ήταν 

μία πρωτοβουλία συνεργασίας του μη κερδοσκοπικού οργανισμός Heraklion art που 

εδρεύει στο Ηράκλειο, του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού Agora από την 

Ουγγαρία και του Δήμου Amal της Σουηδίας. 

 

� Διοργανώθηκε από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network - ESN) το 

Flag Parade πολυπολιτισμικότητας και Ευρωπαϊκού πνεύματος στο Ηράκλειο. Στα 

πλαίσια του «The Crete Trip 2018» έλαβε χώρα μία πολυπολιτισμική πορεία με σημαίες 

και εθνικά χρώματα των 850 διεθνών φοιτητών από 75 χώρες, που σπουδάζουν στην 

Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+, όπου 

πέρασαν μέσα από τους δρόμους του Ηρακλείου. Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus 
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(Erasmus Student Network - ESN) είναι η μεγαλύτερη εθελοντική, φοιτητική οργάνωση 

στην Ευρώπη. Γεννήθηκε το 1989 και βασική αρχή του δικτύου που έκτοτε δρα και 

αναπτύσσεται σε εθελοντική βάση είναι το: «Φοιτητές Βοηθούν Φοιτητές» (Students 

Ηelping Students). Την αρχή αυτή έμπρακτα ακολουθούν πάνω από 15.500 φοιτητές, σε 

500 τοπικούς συλλόγους ESN, σε 40 χώρες της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τους ίδιους 

στόχους: την εκπροσώπηση των φοιτητικών προγραμμάτων ανταλλαγής και την 

ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης μιας διαφορετικής κουλτούρας. 

 

� Ήταν βασικός υποστηρικτής της Εβδομάδας Γαλλικού Κινηματογράφου στην Κρήτη, 

όπου μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο επιλεγμένες γαλλικές ταινίες. 

 

� Πραγματοποιήθηκε το 9ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου. Το 9ο Παιδικό Φεστιβάλ 

Αγίου Νικολάου «έναν καιρό και μια φορά» συμμετείχε στον κατάλογο των δράσεων 

που θα προβληθούν πανευρωπαϊκά και θα φέρουν το επίσημο λογότυπο του Έτους 

μεταφέροντας το μήνυμα: Η κληρονομιά μας: Το παρελθόν συναντά το μέλλον. Το 2018 

ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε 

χιλιάδες εκδηλώσεις και εντυπωσιακούς εορτασμούς που προωθούσαν την επικοινωνία 

μεταξύ διαφόρων πολιτιστικών συνιστωσών.  

 

�  To Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και η Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου της 

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών και τον Σύλλογο Γερμανόφωνων Γονέων και Κηδεμόνων 

Ηρακλείου διοργάνωσαν για ένατη συνεχόμενη χρονιά ένα αφιέρωμα στον 

Γερμανόφωνο Κινηματογράφο. Οι προβολές πραγματοποιήθηκαν στο Θερινό Δημοτικό 

Κινηματογράφο Βηθλεέμ Ηρακλείου με δωρεάν είσοδο και ελληνικούς υπότιτλους. 

 

� Συμμετοχή στην ενημερωτική ημερίδα για το GDPR - Το Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τη συνδιοργάνωση του Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης με το Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα, που έλαβε χώρα στο 

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη 

επιχειρήσεων και οργανισμών, διευθυντές ασφάλειας δεδομένων, στελέχη τμημάτων 

ανθρώπινων πόρων, υπευθύνους στελέχωσης, επιχειρηματίες και διαχειριστές 

πελατολογίων κά. 

 

� Πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ «Το Λασίθι ανοίγει πανιά», με διοργανωτή το Δήμο 

Οροπεδίου Λασιθίου, με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής 

Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Σκοπός του φεστιβάλ ήταν η ενημέρωση του κοινού και η ενίσχυση της 

πρότασης με τίτλο: "Η Τεχνογνωσία διαχείρισης των υδάτινων πόρων - οι Ανεμόμυλοι 

στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης προς ένταξη του στοιχείου στο εθνικό ευρετήριο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την 

ανάδειξη του 1ου Αιολικού Πάρκου στην Ελλάδα". Μεταξύ των εκδηλώσεων του 

τριημέρου περιλαμβανόταν η διοργάνωση εσπερίδας με θέμα "Ανεμόμυλος Οροπεδίου 

Λασιθίου Κρήτης - Πολιτισμική ταυτότητα και Νέες Προσεγγίσεις", καθώς επίσης 

προβολές ντοκιμαντέρ και δράσεις για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι 

παλαιότεροι.  

 

 

� Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 σε συνεργασία με τον 

πολιτιστικό σύλλογο Ίνι Μοναστηράκι (Ίνατος) πραγματοποιήθηκε “Εικαστικό 

εργαστήρι” με τίτλο: «Ιχνογραφώντας τους δρόμους του νερού στην ελληνορωμαϊκή 
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Αρκαδεία». Επιπροσθέτως, ξενάγηση στην αρχαία Αρκαδεία και παράλληλες 

εκδηλώσεις. 

 

� Συμμετοχή στο διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία, που διοργάνωσε η System & G - Greece / Latvia, 

περιγράφοντας το ρόλο και τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή πληροφόρηση των 

πολιτών και συνάμα παρουσίασε “καλές πρακτικές” των δράσεων του. Το σεμινάριο 

πραγματοποιείται στον Άγιο Νικόλαο με συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ενεργοί στο χώρο της νεολαίας είτε μέσα από διάφορες 

οργανώσεις είτε μέσα από την εκπαίδευση. Το «ID HUMAN» στόχευε μέσω μη τυπικών 

εκπαιδευτικών μεθόδων στην κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα νεολαίας, 

σχετικά με την καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη, την ισότητα, τη 

δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, αλλά και να προβληματιστούν για το ποιος 

είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να καταπολεμηθούν οι 

ανισότητες και οι διακρίσεις εις βάρος των κοινωνικά αδυνάμων.  

 

� Συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης του 5ου FESTIVAL DEL 

CINEMA ITALIANO. 

 
 (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 της Περιφέρειας Κρήτης στη δράση “Επιστροφή στα θρανία - Back to School” 

που πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της 

δράσης αυτής ο κ. Αργύρης Περουλάκης στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

συνομίλησε με τους μαθητε�ς της Β� Λυκει�ου στο αμφιθε�ατρο του σχολει�ου. Οι μαθητε�ς 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίσκεψη και έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες της ΕΕ στη χώρα τους, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την εργασία και τη 

ζωή στο εξωτερικό, καθώς και τη χρήση των ξένων γλωσσών. Η δράση “Επιστροφή στα 

θρανία - Back to School” αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της 

οποίας, στελέχη της ΕΕ επιστρέφουν στα σχολεία τους και μιλούν για τη δουλειά τους 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013, περίπου 500 στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επέστρεψαν στις παλιές τους τάξεις και συνομίλησαν με περισσότερους από 65.000 

μαθητές σε 886 σχολεία σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

� Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην Προσομοίωση της ολομέλειας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Κρήτης 

που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Κρήτης. Η δράση εντάσσονταν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ΜΕΡΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, των ambassadors 
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TEACHERS4EUROPE σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

 

� Συμμετοχή 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 Δικαστηρίου 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, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, 

Δημοσιογράφου, 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. 

 

� Στα πλαίσια πραγματοποίησης της Εβδομάδας Γαλλικού Σινεμά στην Κρήτη, όπου το 

Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι συνδιοργανωτής, ενημέρωσε και παρείχε 

υλικό προώθησης ευρωπαϊκής πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για το 

Erasmus+ και για ευρωπαϊκά προγράμματα για τη Νεολαία, σε συνεργασία με τη 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α`θμιας και Β`θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 

� Συμμετοχή με εισήγηση: «This time I’m voting» στο 3rd EU JOBS AND MOBILITY 

ROADSHOW 2018, που έλαβε χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στη 

Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία στα Ιωάννινα. Στόχος η μείωση της αποχής στις 

επικείμενες ευρωεκλογές. 

 

� Συμμετοχή με εισήγηση για το Μέλλον της Ευρώπης του Europe Direct της Περιφέρειας 

Κρήτης στην 1η ημέρα «ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

TEACHERS4EUROPE» με τίτλο: «Διερευνητικές ματιές και ιδέες για την Ευρώπη», με τη 

συμμετοχή εκλεκτών εισηγητών από την Περιφέρεια Κρήτης, εκπαιδευτικών μελών του 

δικτύου, μαθητών και φίλων του δικτύου. 

 

 

� Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης γιόρτασαν στην Βικελαία 

Δημοτική την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στη δράση με τίτλο «Πολλές γλώσσες – Μια 

Γιορτή». Όπου μέσα από δράσεις και μουσικές προσέφεραν σε μικρούς και μεγάλους τη 

δυνατότητα να ταξιδέψουν, με όχημα τη γλώσσα, από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην 

άλλη και να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών. 

 

� Συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 που έλαβε 

χώρα στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, με θέμα την πρόληψη και τον 

τερματισμό του εκφοβισμού και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μεταξύ των νέων μέσω 

της τέχνης και των ΤΠΕ – “Art and ICT against bullying and cyberbullying”. Το project 

συντονίζεται από το Γυμνάσιο IES Francesc Tàrrega (Vila-real, Ισπανία) με τη 

συμμετοχή του Ινστιτούτου Superiore d'Altavilla - V. Accardi (Ιταλία Italy), του Rigas 18 

Vakara Vidusskola (Λετονία) και του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 

(Ελλάδα). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις 

συνέπειες του εκφοβισμού και τον τρόπο πρόληψής τους, μιας κι αυτός μπορεί να 



 Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2018   

84 

 

πραγματοποιηθεί τόσο στο σχολείο όσο και στα κοινωνικά δίκτυα (cyberbullying). Το 

πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο ακαδημαϊκά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων θα 

διεξάγονται δραστηριότητες που θα αφορούν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσω 

της προαναφερθείσας δυναμικής, οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον εκφοβισμό και 

άλλες συναφείς πτυχές, όπως τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των εμπλεκόμενων 

χωρών, την αγγλική ως γλώσσα επικοινωνίας και την ομαδική εργασία σε διαφορετικά 

επίπεδα. 

 

� Συμμετείχε στις δράσεις του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου, το οποίο συμμετείχε σε 

πρόγραμμα Erasmus+ ¨Me & EU”, υποδεχόμενο καθηγητές και μαθητές σχολείων της 

Αυστρίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Η δράση του Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης εντάσσονταν στη χρήση νέων εκπαιδευτικών μέσων δια δραστικού 

χαρακτήρα – role play - για την εκμάθηση της ευρωπαϊκής ιστορίας με την ονομασία: 

“Suity Hero”. Το εν λόγω παιχνίδι ρόλων αποτελεί δημιούργημα και καλή πρακτική του 

Ευρωπαϊκού δικτύου EUnet σε συνεργασία με το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 

και έχει θέσει υποψηφιότητα βράβευσης στο Γερμανικό διαγωνισμό MiniFRED. 

Μαθητές από την Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία είχαν την ευκαιρία 

μέσω αυτού του παιχνιδιού ρόλων να βιώσουν τη διαδικασία δημιουργίας της ΕΕ��, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για το μέλλον της ΕΕ. 

 

 

� Συμμετοχή στο πλαίσιο του διήμερου ενημέρωσης και διαδραστικών εκδηλώσεων που 

διοργάνωσε Δήμος Πλατανιά - Municipality of Platanias σε συνεργασία με το Εσπερινό 

Επάλ Πλατανιά, στο χώρο των Σχολικών Εργαστήριων του ΕΠΑΛ στην ΤΚ Ταυρωνίτη 

αναφορικά επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Europe Direct της Περιφέρειας 

Κρήτης παρουσίασε: τις προκλήσεις & τις τάσεις στην αγορά εργασίας μέσα από 

στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις πολιτικές για τους Νέους ως 

στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ -Ευκαιρίες κινητικότητας, εργασίας και μάθησης. 

 

� Πραγματοποίησε τη δράση Human Library «O ένας τον άλλο έχουμε | πάντα αυτό 

είχαμε» Η ματαίωση των προκαταλήψεων ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ στο 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Μία Ζωντανή βιβλιοθήκη που δεν διέθετε χάρτινα 

βιβλία, αλλά ανθρώπους με διάθεση να μοιραστούν τις ιστορίες τους και τις εμπειρίες 

τους, με στόχο να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και να ενισχύσουν την 

προώθηση της ποικιλομορφίας. Αυτή η Βιβλιοθήκη δεν δάνειζε βιβλία, αλλά εθελοντές 

συνανθρώπους μας που εκθέτουν τους εαυτούς και τις εαυτές τους προς “ανάγνωση”, 

με την πρόθεση να ανοίξουν ένα διάλογο με μαθητές και συγκεκριμένα τους αναγνώστες 

τους για τον ρατσισμό στη Ελλάδα του σήμερα, σε μια προσπάθεια να σπάσουν τα 

στερεότυπα και να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις μας. Τα ράφια της Ζωντανής 

βιβλιοθήκης διέθεταν προς τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Ηρακλείου 

«ανθρώπινα βιβλία», τις ιστορίες τους και τις εμπειρίες τους. Και κάτι παραπάνω: τη 

διάθεσή τους να τα επικοινωνήσουν όλα αυτά με έναν τρόπο που να ενισχύει την 

προώθηση της ποικιλομορφίας. 

 

� Πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού 

οργανισμού ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου παρουσίασε τις προκλήσεις & τις 

τάσεις στην αγορά εργασίας μέσα από στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Μία εκδήλωση αφιερωμένη στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και στα ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικής υφής, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του 

εκπαιδευτικού οργανισμού ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 
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� Πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου της 

Περιφέρειας Κρήτης κατά την επίσκεψη του Καλλιτεχνικού Λυκείου Ηρακλείου, όπου 

ενημέρωσε τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Λυκείου Ηρακλείου αναφορικά της 

μεταβαλλόμενης παγκοσμιοποίησης και της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης στο 

καθημερινό μας γίγνεσθαι, τις λειτουργίες των Θεσμικών Οργάνων και τις πολιτικές της 

ΕΕ για τους Νέους (Erasmus+) και διένειμε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό. 

 

� Ενημέρωση στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης των 

σπουδαστών του Ιεκ Ακμή , των Τμημάτων Οικονομίας-Διοίκησης 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 και 

επιπροσθέτως περί υποστήριξης των StartUps, της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, των 

Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και 

Νέων δεξιοτήτων! 

 

� Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό project σχετικό με την ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων 

στολιδιών (European Christmas tree decoration exchange) το οποίο διοργανώθηκε από 

το Europe Direct Wrexham. 

 
� Ενημέρωση στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης των 

σπουδαστών του 2ου Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ηρακλείου, με 

θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές για την 

απασχόληση των νέων και τις πολιτικές για την επιχειρηματικότητα. H επίσκεψη αυτή 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων "Νομοθεσία για την περιβαλλοντική 

και πολιτιστική κληρονομιά”. 

 

� Ενημέρωση στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης των 

μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου 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 και επιπροσθέτως περί υποστήριξης των StartUps, 

της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, του 

Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και Νέων δεξιοτήτων. Την ενημερωτική δράση 

επιλόγησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης υπογραμμίζοντας τη 

σημασία της ΕΕ στην εγκαθίδρυση της ειρήνης μετά το Β` ΠΠ και τη συμβολή της στην 

ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

� Συμμετείχε στο τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα 

ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, όπου ανέδειξε τη σημασία του Ρόλου των 

παιχνιδιών προσομοίωσης στην κοινωνική ενσωμάτωση των Προσφύγων. Η δράση 

αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του τριημέρου εκδηλώσεων προβολής και 

ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών από την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Στόχος του τριημέρου ήταν η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία 

που υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, η 

διάδοση των αποτελεσμάτων, η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μέσα από την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση αλλά και η ενημέρωση για καινούργιες προοπτικές 

και συνεργασίες. 
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� Με αφορμή του Εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης υποδέχθηκε τους μαθητές του 

16ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης ανταλλάσσοντας απόψεις για θέματα του 

ενδιαφέροντος τους. Η επίσκεψη έλαβε τέλος με την κοπή τούρτας συμβολικά του 

Εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης. 

 

� Με αφορμή του Εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης συμμετείχε στις δράσεις του 6ου 

ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος European Parliament Ambassador 

School. Οι δράσεις έλαβαν χώρα στις 15 Μαΐου 2018, στις εγκαταστάσεις του 6ου ΕΠΑΛ 

Ηρακλείου με κεντρικό άξονα -Ενωμένοι στην Πολυμορφία-, όπου μαθητές έβαζαν από 

μια πινελιά χρώμα σε έναν μονόκερο από ανακυκλώσιμο χαρτί και έκαναν μια ευχή για 

την ΕΕ δίνοντας το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της πολυμορφίας. 

Επιπροσθέτως, οι μαθητές πήραν μέρος στο δια δραστικό παιχνίδι «Βρες τη σημαία», 

όπου μαθητές θα έπρεπε να βρουν τη χώρα που εκπροσωπούσε η σημαία τυπωμένη σε 

μπλουζάκι που τους παρουσιάζονταν. 

 

� Συμμετοχή στο συμβούλιο Εθνικών Εκπροσώπων του Δικτύου Φοιτητών Erasmus 

(CNR) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το συμβούλιο είχε τη στήριξη και του Europe Direct 

της Περιφέρειας Κρήτης, όπου και παρευρέθηκε στην τελετή έναρξής του συνέδριου 

μιλώντας για τη σημαντικότητα του προγράμματος Erasmus+ που έλαβε χώρα στο Ι.Τ.Ε 

- Αμφιθέατρο “Γεώργιος Λιάνης”. Το συμβούλιο των εκπρόσωπων (CNR) διεξάγεται 4 

φορές το χρόνο, για 4 μέρες, σε πόλεις, από τις 40 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται 

ο σύλλογος. Στο συνέδριο συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν την εκπαίδευση και 

το πρόγραμμα Erasmus+ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και άπτονταν ζητημάτων χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

� Επίσκεψη στο 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, με σκοπό την αφήγηση του Μύθου της 

Ευρώπης ��και την ενημέρωση των Δικαιωμάτων του παιδιού. 

 
� Εγκαινιάζοντας την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Κρήτης στα πλαίσια διάδοσης και ενημέρωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών για 

τους νέους, πραγματοποίησε εισήγηση στο Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 

Κρήτης με κεντρικούς θεματικούς άξονες: Τις Προκλήσεις & τάσεις στην αγορά εργασίας 

μέσα από στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

που προωθούν την κινητικότητα στην εργασία και στη μάθηση, τις Πρωτοβουλίες 

ανάδειξης και ώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και τα 

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ανάδειξης της επιχειρηματικότητας στο 

Αμφιθέατρο Δ | ΤΕΙ Κρήτης. 

 

� Μαζί με τους μαθητές/τριες του 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και του Καθηγητές – Σχολικούς 

Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στόλισαν δέντρο Χριστουγέννων στα γραφεία 

του Κέντρου παρουσιάζοντας το Project: "Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της ΕΕ | Ενωμένοι 

στην Πολυμορφία" - “The Christmas tree of European Union | United in Diversity". Με 

αφορμή τη Γιορτή των Χριστουγέννων οι μαθητές/τριες του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου 

εμπνεύστηκαν με την αρωγή των Καθηγητών – Σχολικών Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το δέντρο της ΕΕ με κράτη και λαούς να συνθέτουν μέσα από τη 

διαφορετικότητά τους ένα ωραίο σύνολο, το μόνο που χρειάζεται, όπως είπαν, είναι 

ενότητα, κατανόηση, ειρήνη σκληρή δουλειά και αισιοδοξία. 

 
(δ) Τη συμμετοχή συνεργατών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Κρήτης σε επιμορφωτικού χαρακτήρα σεμινάρια, ημερίδες, roundtables, workshops και working 



 Περιφέρεια Κρήτης – Απολογισμός 2018   

87 

 

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 της Περιφέρειας Κρήτης ως πολλαπλασιαστής ενημέρωσης 

ευρωπαϊκών πολιτικών συμμετείχε στις εργασίας της ετήσιας συνάντησης των Κέντρων 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Annual General Meeting) που πραγματοποιείται στις 

Βρυξέλλες με θέμα: “Πάρε μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης για τις ευρωεκλογές”. 

 

� Συμμετείχε στις εργασίες του training seminar που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ��μεταξύ των 420 EDICs από όλη την ΕΕ. Στόχος η 

ενημέρωση, η παροχή συμβουλών & εργαλείων προώθησης, η ανάλυση για τα τρέχοντα 

ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και διακυβεύματα και η ανταλλαγή απόψεων για τις 

επερχόμενες ευρωεκλογές. 

 

� Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση των 17 Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στόχος η ενημέρωση, η παροχή συμβουλών & 

εργαλείων προώθησης, η ανάλυση για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και 

διακυβεύματα και η ανταλλαγή απόψεων για τις επερχόμενες ευρωεκλογές κά. 

 
 

 (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. 

 
Τούτων δοθέντων, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης αποσκοπεί μέρα με την μέρα στη 
συντέλεση δημιουργίας μιας ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη για τους κατοίκους της χωρικής 
και όχι μόνο αρμοδιότητάς του. Τούτο, απαιτεί την ενεργή και αδιάκοπη αρωγή του, έτσι ώστε η 
ενημέρωση και η επιζητούμενη διαβούλευση των πολιτών περί ευρωπαϊκής και όχι μόνο 
θεματολογίας να αποκτήσει έναν πιο ουσιαστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Γιατί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εγχείρημα για την εδραίωση της δημοκρατίας που υποστηρίζεται 
από τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι και από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει σε αυτούς να ασκούν τα δικαιώματά τους και να υπερασπίζονται τις αξίες τους.  
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Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙΔ, 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 2018 επιβεβαιώθηκαν, τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του θεσμού του Περιφερειακού Ταμείου ως υπολόγου των πιστώσεων του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ): 
 

� Η ανάληψη της αρμοδιότητας του υπολόγου των έργων του Προγράμματος Δημοσίων 
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  113 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 Διοίκησης – 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 Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου 

τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών 

φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά 

προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών 

αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.  

� Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς 

υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, 

καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.  

� Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και 

ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.  
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� 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 Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.  

 
To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2018 ως υπόλογος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της κανονικότητας και 
νομιμότητας και διενήργησε ηλεκτρονικές και άλλες πληρωμές συνολικού ύψους 51.234.957,65 
€ (παρουσιάζοντας αύξηση 46% σε σχέση με τις πληρωμές του 2017). 
 
Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2018 

ΣΑΕ055 398.410,67 

ΣΑΕΠ002 18.540.503,59 

ΣΑΕΠ002/2 526.866,82 

ΣΑΕΠ002/3 400,00 

ΣΑΕΠ002/8 33,06 

ΣΑΕΠ0021 9.105.154,44 

ΣΑΕΠ102/6 487.591,92 

ΣΑΕΠ302/2 201.362,07 

ΣΑΕΠ302/8 13.718,68 

ΣΑΕΠ402 2.508.653,39 

ΣΑΕΠ502 7.311.241,44 

ΣΑΕΠ602/6 145.818,70 

ΣΑΕΠ802 2.100.072,38 

ΣΑΜΠ002 1.257.704,42 

ΣΕ024 6.452.753,58 

ΣΕ086 828,17 

ΣΕ0938 2.018.748,04 

ΣΕ571 165.096,28 

ΣΥΝΟΛΟ 51.234.957,65 

 
 
Εκ των ανωτέρων πληρωμών 11.138.054,22€ αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 
του ΠΔΕ και 564.335,12€ αφορούν στις πληρωμές Τομεακών Έργων των Υπουργείων.  
Σημειώνεται ότι 6.452.753,58€ (αύξηση 220% σε σχέση με το 2017) 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 2018 με υποδειγματικό 
και έγκαιρο τρόπο. 
 
Στις πρόσθετες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου, ως υπόλογος, το 2018 
συμπεριλήφθησαν: 

 
1. Οι πληρωμές των ενισχύσεων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων στην Κρήτη  
2. Οι πληρωμές, των οδοιπορικών εξόδων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης,  
3. Το έργο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

Διοικητικές  Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2018 - Περιφέρεια 
Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής,  

4. Το έργο «LIFE IP4 Natura «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση 
περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Κρήτης. 
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5. Πληρωμές Τομεακών Έργων των Υπουργείων (Υγείας, Μεταφορών κ.λ.π.), 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και των Εφορειών Αρχαιοτήτων Χανίων – Ρεθύμνου 
– Αγίου Νικολάου. 

 
� Από τα 14.770 έγγραφα που διακινήθηκαν τα 7.885 ήταν εισερχόμενα. Έγινε 

συνεχής καταχώρηση και ενημέρωση των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, ΤΑΧΙS, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών. 

� Ελέχθησαν 1388 λογαριασμοί έργων και εκδόθηκαν ισόποσες εντολές πληρωμής που 

διεκπεραιώθηκαν με 3137 (αύξηση 33% σε σχέση με το 2017) εντάλματα για έργα ΠΔΕ. 

� Συντάχθηκαν 350 Πακέτα Πληρωμών και απεστάλησαν στους φορείς των οποίων 

έργα πληρώνει το ΠΤΑΚ. Επίσης απεστάλησαν 80 Δελτία Δήλωσης Μηνιαίων 

Δαπανών ΕΣΠΑ και ΣΕΣ 

� Επικαιροποιήθηκαν - συστηματοποιήθηκαν και απεστάλησαν στους δικαιούχους 

των έργων – εξειδικευμένοι κατάλογοι με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής 

για ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι κατάλογοι 

υπάρχουν και στο δικτυακό τόπο του ΠΤΑΚ (www.pta.gr). 

� Το ΠΤΑΚ συμμετείχε – χρηματοδότησε 3 Προγραμματικές Συμβάσεις και 

διεκπεραίωσε 557 αιτήματα χρηματοδοτήσεων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, με 

1157 αποφάσεις πληρωμής που αφορούν επίσης σε προμηθευτές, Ευρωπαϊκά 

προγράμματα και αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2.329.331,42€. 

�  Όλοι οι λογαριασμοί του ΠΤΑ Κρήτης παρακολουθούνται ηλεκτρονικά ενώ γίνεται 

χρήση και ενημέρωση των συστημάτων ΤΑXIS και ΕΦΚΑ. Η επικοινωνία και επίλυση 

των θεμάτων γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνική 

επικοινωνία περιορίζοντας στις απολύτως απαραίτητο την ανταλλαγή εγγράφων. 

� Διεκπεραιώθηκαν περιοδικές πιστοποιήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι για ευρωπαϊκά 

προγράμματα, όπως και άλλων ελεγκτικών φορέων (ΕΔΕΛ, ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Κρήτης, Ελεγκτικό Συνέδριο). 

� Ο Διευθυντής τα στελέχη και το προσωπικό του ΠΤΑΚ επιμορφώθηκαν για τις νέες 

εξελίξεις και υποχρεώσεις για το σύστημα ηλεκτρονικών προκηρύξεων και συμβάσεων, 

ηλεκτρονικών πληρωμών, Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών δεδομένων 

(GDPR).  

� Υπήρξε πλήρης λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης πόρων (ERP) του ΠΤΑΚ, με ανάλογο σύστημα σε άλλες συναφείς 

Υπηρεσίες (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ως πιλοτικό έργο ηλεκτρονικής 

διαλειτουργικότης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Σχεδιάστηκαν νέοι φάκελοι και banners. Το βασικό πληροφοριακό έντυπο – φυλλάδιο 

για το ΠΤΑΚ διανεμήθηκε σε φορείς και σε διάφορες εκδηλώσεις. 

 
Κατά την διάρκεια του έτους 2018, το Π.Τ.Α. Κρήτης, δραστηριοποιήθηκε 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 Διοίκηση Κρήτης, αλλά και ως εταίρος σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 
προγράμματα και ως φορέας υλοποίησης στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης.   
 

� Το ΠΤΑ Κρήτης διοργάνωσε στο Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία, διήμερη – 7/8 Ιουλίου 

2018 – συνάντηση εργασίας όλων των ΠΤΑ της Ελλάδας. Η συνάντηση 

αποσκοπούσε στην ανταλλαγή υπηρεσιών σε προβολή των επιτυχημένων πρακτικών, 

στον συντονισμό σε κοινές προκλήσεις και προβλήματα και στην ενίσχυση του θεσμού 

και του αναπτυξιακού του χαρακτήρα στη νέα προγραμματική περίοδο. 

� Επιτέλεσε την οικονομική διαχείριση 3 ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Περιφέρεια 

Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΠΤΑ Κρήτης) και συνεχίστηκαν οι διαδικασίες 

«κλεισίματος» 3 παλαιοτέρων. 
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� Υλοποιείται 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 - 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 και στο ευρωπαϊκό έργο PELAGOS. 

� 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, Horizon 2020). 

� Αναπτύχθηκε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή της πρότασης της 

«Τουριστικής προβολής». 

� Το ΠΤΑ Κρήτης συμμετέχει μέσω του Διευθυντή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) και στην διαβούλευση για την 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Συνεχίστηκε κατά το 2018 η πολυετής επιτυχής συνεισφορά του ΠΤΑ Κρήτης με την 

απασχόληση 5 «Συμβάσεων Μαθητείας». 

� Κατά το 2018 στο ΠΤΑ Κρήτης, εργάστηκαν με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας 5 

νέοι επιστήμονες σύμφωνα με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ. 

� Το ΠΤΑΚ συμμετείχε σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια και με δικές του 

παρουσιάσεις.  

� 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 - Διάδοση: 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. 
 
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 57 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2018 το Ενεργειακό Κέντρο πραγματοποίησε :  
 

� Συνεργασία και παροχή κατευθύνσεων σε Δήμους της Κρήτης για τη συμμετοχή τους 

και για τη σύνταξη των «Σχεδίων Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης ΣΔΑΕ» στα 

πλαίσια της σπουδαίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων», 

διότι το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης είναι ο Περιφερειακός συντονιστής 

της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κρήτη. 

 
� Συνεργασία επίσης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο 

εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας COM. 
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� Παρουσίαση «Το Σύμφωνο των Δημάρχων στην Κρήτη» στην ημερίδα IMPULSE – 

Interreg Med, 7 Δεκεμβρίου 2018, Ηράκλειο. 

 
� Συμμετοχή, ως εταίρος, μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης – στο έργο 

Ελλάδα – Κύπρος «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια 
του Διασυνοριακού 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 - μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης στον Ελληνικό Κόμβο 

Γαλάζιας Ενέργειας και στο έργο «PELAGOS». 
 
� Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: - Παροχή ενημερωτικού υλικού σε σχολεία 

(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια κ.λ.π.). 
 

� Παροχή πληροφοριών και συμπλήρωση ερωτηματολογίων για πολυεπίπεδη 
ενεργειακή διακυβέρνηση, κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια 
κτίρια κλπ. 
 

� Συμμετοχή στις δραστηριότητες για την περιφερειακή ενεργειακή διακυβέρνηση και 
καινοτομία στα έργα άλλων φορέων της Κρήτης π.χ. ΙΤΕ (Urban Fluxes), ΜΑΙΧ (CO2 
Κτίρια), Περιφέρεια Κρήτης (SHERPA) κλπ. Συνεργασία με το δίκτυο «PRAXI». 
 

� Υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα σε συνεργασία με 
εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς (ΜΑΙΧ, ΚΑΠΕ, Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, Δίκτυο 
ΔΑΦΝΗ, ΤΕΙ Κρήτης …..). 
 

� Ενεργός συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Έξυπνα Ευρωπαϊκά Νησιά» για την 
νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική καινοτομία. Συμμετοχή σε συναντήσεις 
εργασίας. 

 
� Συνεργασία με την «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιφερειακών Ενεργειακών και 

Περιβαλλοντικών Οργανισμών (FEDARENE) και με την πρωτοβουλία ManagEnergy. 
 

� 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 της 
Περιφέρειας Κρήτης προωθηθήκαν θέματα περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και 
προγραμματισμού (Σύμφωνο των Δημάρχων, ενέργεια – νησιά κλπ). 

 
� Σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων  

προωθήθηκαν σχέδια και έργα ενεργειακής καινοτομίας (βιώσιμες μεταφορές, 
υδρογόνο, ηλεκτροκίνηση, νησιώτικη ενεργειακή πολιτική, κλπ) καθώς και άλλων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας. 
 

� Συμμετοχή στην «Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας» του Δήμου Ηρακλείου 
 

� Συμμετοχή - μέσω του Προϊσταμένου του - στο «Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας 
και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)» και στη διαβούλευση για την Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
 

Συμμετοχή σε Συνέδρια – Ημερίδες 
 

 
� EuroAsia Interconnector, 7 Φεβρουαρίου 2018, Ηράκλειο. 
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� Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων – προς 

μία κυκλική οικονομία, ΕΣΔΑΚ, 29-30 Μαρτίου 2018, Ηράκλειο. 
 

� Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ινστιτούτο Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙΕΝΕ, 24 Μαΐου 2018, Αθήνα. 
 

� 2ο Φόρουμ, Έξυπνων Νησιών, Πρωτοβουλία «Έξυπνων Νησιών», 14 Σεπτεμβρίου 
2018, Αθήνα. 
 

� Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας CirCLE, Περιφέρεια 
Κρήτης, 20-20 Σεπτεμβρίου 2018, Χανιά. 
 

� Διευρωπαϊκή συνάντηση «Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την διαχείριση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα Μεσογειακά δημόσια κτίρια – IMPULSE» 16-17 
Οκτωβρίου, Ζάγκρεμπ, Κροατία. 
 

� Συνέδριο της Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας, Interreg, 18-19 Οκτωβρίου, 
Λουμπλιάνα, Σλοβενία. 
 

� Ημερίδα του έργου Impulse (Interreg – Med), 7 Δεκεμβρίου 2018, Ηράκλειο. 
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 
 

 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 
Α�265/23.12.2014) αποτελει� τη συνε�χεια της Ενδια� μεσης Διαχειριστικη� ς Αρχη� ς (ΕΔΑ) 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 Διαχείρισης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.  
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης υπάγεται απευθείας 
στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 
 
Αντικείμενο 
 
Κύριο αντικείμενο της ΕΥΔ 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.  
 
Διάρθρωση Υπηρεσίας 
 
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συγκροτείται από τέσσερις μονάδες: 
Μονάδα Α - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης  
Μονάδα Β1 – Διαχείρισης Πράξεων και Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 &5 του ΕΠ 2014-2020 
Μονάδα Β2 - Διαχείρισης Πράξεων και Αξόνων Προτεραιότητας 2,6 &7 του ΕΠ 2014-2020 
Μονάδα Γ - Οργάνωσης – Υποστήριξης 
 
Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ 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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Απολογισμός 2018 
 
Α. Διαχείριση ΕΠ ΚΡΗΤΗ 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: 
 
� Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας της Κρήτης.  
� Άξονας  Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.  
� Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής 

στην Κρήτη. 
� Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των 

εργαζομένων στις αλλαγές.  
� Άξονας  Προτεραιότητας  5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας στην Κρήτη.  
� Άξονας  Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ. 
� Άξονας  Προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ. 

 
Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 449.652.850 €, 
εκ των οποίων τα 359.722.280 € αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή. Το 2018 εγκρίθηκε από 
την ΕΕ  η 2η  αναθεώρηση του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 . 
 
Το 2018, η ΕΥΔ 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. Επιπλέον, 
ολοκληρώθηκαν οι  βασικές  διαδικασίες  και η εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων,  που  
ανοίγουν το δρόμο, για την έκδοση νέων  προσκλήσεων, που θα   επιταχύνουν περεταίρω την 
υλοποίηση   του προγράμματος και θα κάνουν πράξη τους στόχους που έχουμε θέσει.  
 
Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν καινοτομίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου,  
επιβάλλονται από τους Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς στο πλαίσιο  αιρεσιμοτήτων, αλλά και από 
ίδιο το Σύστημα  Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.  
  
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

� ο σχεδιασμός και η έγκριση των στρατηγικών  για όλους τους  τύπους χωρικών  
παρεμβάσεων (ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ) και ο ορισμός των Ενδιάμεσων φορέων διαχείρισής 
τους, 

� η διενέργεια  της  επιχειρηματικής ανακάλυψης, στο πλαίσιο της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και γενικότερα η οργάνωση της δομής 
διακυβέρνησης της εν λόγω στρατηγικής,  

� η διαδικασία  ορισμού  Ενδιάμεσου φορέα   κρατικών ενισχύσεων,  
� το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  για την υλοποίηση  δράσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας και 
� το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Το 2018, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η έγκριση όλων των χωρικών παρεμβάσεων του 
περιφερειακού μας προγράμματος, δηλαδή των Στρατηγικών  Ολοκληρωμένων Χωρικών  
Επενδύσεων στον αστικό και μη αστικό χώρο, καθώς και των Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιπλέον,  εκδόθηκαν προσκλήσεις, 
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τα ΤΑΠΤΟΚ. Παράλληλα, εξειδικεύτηκε από την  
επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος,  η εξειδίκευση ενός μεγάλου αριθμού δράσεων 
των χωρικών μας παρεμβάσεων προκειμένου να τεθούν σε πλήρη τροχιά υλοποίησης.  
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Το 2018 εκδόθηκαν οι προσκλήσεις που αφορούν στις δράσεις  που υποστηρίζουν την έξυπνη 
εξειδίκευση με την υποστήριξη της Δ/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 2018 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος 
ως ακολούθως: 
 
Εξειδικεύτηκαν με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, δράσεις  προϋπολογισμού  454 
εκ. ευρώ, ποσοστό 101% του προϋπολογισμού του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα 
έκδοσης νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.  
 
Εκδόθηκαν  προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με προϋπολογισμό  388 εκ ευρώ, ποσοστό 
86% του προγράμματος. Παρατηρούμε δηλαδή μια σχεδόν ταυτόσημη πορεία των εξειδικεύσεων 
με τις προσκλήσεις  που εκδίδονται. 
 
Εντάχθηκαν 165 έργα  εκ των οποίων 59 αφορούν στο ΕΤΠΑ και 60 αφορούν στο ΕΚΤ, 
προϋπολογισμού  300  εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 68% του προγράμματος.  
 
 Οι συμβάσεις του προγράμματος ανέρχονται σε 157 εκ ευρώ ποσοστό 35% του π/υ του 
προγράμματος. 

 
Πορεία ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 μέχρι 31/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ΚΔΗΦ, η λειτουργία των παιδικών 

σταθμών και των  ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ΚΔΗΦ ,η λειτουργία των  ΤΟΜΥ κλπ 

 
Η ενεργοποίηση του προγράμματος περνάει πλέον στην τελική φάση της, η οποία θα εστιάσει 
στις δράσεις που χαρακτηρίζονται ως πλέον καινοτόμες  για ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  όπως είναι οι δράσεις: 
 

� που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και καινοτομία, 
� εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τις κατοικίες, 
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� που ενισχύουν την απασχόληση και την κοινωνική οικονομία, 
� που υποστηρίζουν την ψυχική υγεία, και  τις εξαρτήσεις. 

 
Αρκετές από τις παραπάνω δράσεις θα απαιτήσουν την εμπλοκή του ΕΦΕΠΑΕ ως  ενδιάμεσου 
φορέα Κρατικών Ενισχύσεων, και φυσικά θα κάνουν χρήση του Περιφερειακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων . Το Νοέμβριο 2018 οργανώθηκε η 4η Συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, στο Ηράκλειο  
 
Β. Διαχείριση δράσεων του Ε.Π. ΠΑΑ  2014-2020 
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 
αναλαμβάνει την αρμοδιότητα διαχείρισης ορισμένων δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, οι οποίες εκχωρήθηκαν με Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Απόφαση εκχώρησης (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016).  
 
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας τη διαχείριση των 
παρακάτω δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 : 

� Δράση 4.3.1 : Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων μέχρι π/υ 2.200.000  ευρώ 
� Δράση 4.3.4 : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις ( Αγροτική Οδοποιία ) 
� Δράση 16.1 : Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 
(συμπράξεις περιφερειακού επιπέδου). 

� Δράση 16.4 : Ενίσχυση Οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ των φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για την δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
προώθησης σε τοπικό επίπεδο 

� Δράση 19.2 : Στήριξη της Υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτικών (CLLD/LEADER) 

� Δράση 19.3 : Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 
(διακρατική και διατοπική) στο πλαίσιο των CLLD/LEADER 

� Δράση 19.4 : Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση στο πλαίσιο των  
CLLD/LEADER 

 
Το έτος 2018 εκδόθηκαν: 

1. η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Αγροτική Οδοποιία)»  

2. η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»  
3. η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων»  
 
Το έτος 2018 εντάχθηκαν 11 έργα Αγροτικής Οδοποιίας συνολικού π/υ 6.865.300,02 ευρώ σε 10 
Δήμους της Κρήτης. Τα έργα των προσκλήσεων «Συνεργασία» και «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων» θα ενταχθούν το 2019.  
 
Γ. Διαχείριση δράσεων του ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
 
Η ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια για τη διαχείριση 
δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι δράσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση στερεών και 
υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, π/υ περίπου  6,7 εκατ. ευρώ, σε όρους δημόσιας 
δαπάνης. 
 
Η αρμοδιότητα διαχείρισης, της έχει εκχωρηθεί με την αρ.πρωτ. 3848/18-3-2015 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 805/Β/6-05-2015), όπως 
προβλέπεται και στο Ν. 4314/2014. Το έτος 2018 ήταν σε ισχύ η πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στη Δράση: «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που 
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απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ». Υποβλήθηκαν δύο προτάσεις που θα 
αξιολογηθούν και θα ενταχθούν το έτος 2019. 
 
Το έτος 2019 θα εκδοθεί η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη Δράση: «Διαχείριση 
Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια. 
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Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης 
 

 
Πρόεδρος, Κουρουπάκης Αναστάσιος (από Σεπτέμβριο 2018) 
 
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλλει καθοριστικά κι 
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 διατροφή 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 

 
 
 

Πρ/σμός 2018* 

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός  

έτους 2018 **                   
(1) 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο έτους 

2017                 (2) 

Έσοδα έτους   
2018                     

(3) 

Σύνολο εσόδων 
2018 

(Εισπραχθέντα)                  
(2)+(3) 

Σύνολο 
Εξόδων 2018     
(Ενταλθέντα ) 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

2018 
(μεταφορά 
στο 2019) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 00 22.096.781,47 3.471.258,10 13.997.114,40 17.468.372,50 12.698.647,92 
4.769.724,5

8 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01 27.611.615,12 8.061.515,14 18.329.172,28 26.390.687,42 14.030.389,65 
12.360.297,

77 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02 16.598.991,48 4.669.576,88 11.340.095,89 16.009.672,77 10.723.707,23 
5.285.965,5

4 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03 28.319.778,61 10.350.112,05 17.376.957,74 27.727.069,79 15.707.212,11 
12.019.857,

68 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 14.768.853,43 6.141.158,16 7.892.156,57 14.033.314,73 5.926.591,59 
8.106.723,1

4 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 109.396.020,11 32.693.620,33 68.935.496,88 101.629.117,21 59.086.548,50 

42.542.568,
71 

* Προσωρινά στοιχεία  

** Στο Διαμορφωμένο Προϋπολογισμό έτους 2018 δεν περιλαμβάνεται ποσό 79.896.609,50€ που αφορά  στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο παρακολουθείται εξωλογιστικά από την Περιφέρεια Κρήτης με υπόλογο διαχειριστή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. 

 
 

Αποτελέσματα Οικονομικής Διαχείρισης 
 

Για την Ενότητα Περιφέρειας 00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  11.026.840,64 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 1.623.374,28 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,00 
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ΛΟΙΠΑ 48.433,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.698.647,92 

 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.075.082,19 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.453.172,47 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 7.012.051,23 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  1.249.612,71 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.133.386,86 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 53.760,00 

ΛΟΙΠΑ 53.324,19 

ΣΥΝΟΛΟ 14.030.389,65 

    

Για την Π.Ε. Ρεθύμνου 02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  3.177.686,93 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.627.755,20 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.737.604,75 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  729.372,38 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 388.570,81 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 39.560,00 

ΛΟΙΠΑ 23.157,16 

ΣΥΝΟΛΟ 10.723.707,23 

Για την Π.Ε. Χανίων 03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  5.658.476,22 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.022.063,50 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 5.783.709,41 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  855.391,58 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1.146.254,69 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 33.852,00 

ΛΟΙΠΑ 207.464,71 

ΣΥΝΟΛΟ 15.707.212,11 

  

Για την Π.Ε. Λασιθίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.611.896,73 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.060.610,74 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  1.342.135,66 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 286.554,85 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 521.388,61 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 16.493,00 

ΛΟΙΠΑ 87.512,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.926.591,59 

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ συνολικά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2018 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 23.549.982,71 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 7.163.601,91 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  18.875.501,05 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 4.744.305,80 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.189.600,97 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 143.665,00 
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ΛΟΙΠΑ 419.891,06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού για το Οικονοµικό Έτος 2018 

 
 
 
 
       Οι δράσεις του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό 

έτος 2018 ήταν σε γενικές γραμμές οι παρακάτω : 

1)Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης και των 
Περιφερειακών ενοτήτων.Έχουν ανοιχτεί 130  τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  και των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
όπως αναλύονται παρακάτω: 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                             35 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 όλων των  
επιχορηγήσεων  με Μεταφορές Διαθεσίμων από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας 
Κρήτης, στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.  
4)Μεταφορές Διαθεσίμων από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης    και της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο τραπεζικό λογαριασμό 1120270-4 της μισθοδοσίας, για 
πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω Ε.Α.Π με Εντολές Μεταφοράς.Οι Εντολές Μεταφοράς 
Διαθεσίμων ανήλθαν στις 196 για το Έτος 2018.  
    5)Εξοφλήθηκαν 4.077 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής και Προπληρωμής, για την Περιφέρεια 
Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού 26.729.694,96 € 
5Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης Εξοφλήθηκαν 1.754 Χρηματικά  Εντάλματα  Πληρωμής  και 
Προπληρωμής  συνολικού  ποσού 12.699.305,31 €                         
5Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Εξοφλήθηκαν 2.323 Χρηματικά Εντάλματα 
Πληρωμής και Προπληρωμής συνολικου  ποσού      14.030.389,65  € 
6)Έγινε Ολική ακύρωση 8 ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2018 
συνολικού ποσού  202.447,49€ . 
6Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης ακυρώθηκαν 4 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα συνολικού 
ποσού 117.037,49€. 
6Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ακυρώθηκαν 4 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα 
συνολικού ποσού 85.410,00€. 
7)Εκδόθηκαν συνολικά 1.536 Γραμμάτια Είσπραξης εκ των οποίων τα 640 για την Περιφέρεια 
Κρήτης και τα 896 για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου : 
8)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018: 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                             17.468.372,50                                            
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             +26.390.687,42                         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2018                                                        43.859.059,92 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018                                                          17.468.372,50                                                                                  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018                                                        -12.699.305,31 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018                                                 4.769.067,19 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΥΣ 2018                                                         26.390.687,42 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018                                                       - 14.030.389,65   
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018                                                12.360.297,77                          
9)Για την πληρωμή των παραπάνω χρηματικών ενταλμάτων εκτυπώθηκαν  848 Επιταγές και  
3.229 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 Δ. Ο. Υ.  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. με ταυτότητες οφειλής και 
πληρωμή τους με επιταγές, κάθε μήνα υπέρ των Δικαιούχων  Ταμείων  του Δημοσίου κλπ.   
συνολικού ποσού   5.094.374,76€ 
 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 2018 των Τραπεζικών 
λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 
 Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία είναι προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.                                               
 
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
 
Απολογισμός Δράσης Τμήματος για το Οικονομικό Έτος 2018 
 
Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας που προέρχονται από επιβολή προστίμων. 
Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας από φθορές οδών.  
Δόθηκαν απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών για θέματα απαλλοτριώσεων από το τηρούμενο στο 
τμήμα μας αρχείο. 
Επικαιροποίηση φακέλων των ιδιόκτητων ακινήτων που τηρούνται στο τμήμα. 
Επικαιροποίηση φακέλων των μισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κρήτης  
Διαδικασίες για τη διενέργεια μειοδοτικών δημοπρασιών μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση  
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. Ηρακλείου. 
Διαδικασίες για την  ετήσια εισφορά, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ. Νομικών 
Προσώπων και επιχειρήσεων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια .  
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Η συνολική αποτύπωση του λειτουργικού κόστους για την Περιφέρεια και 
τις Περιφερειακές ενότητες έχει εξής: 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Κόστος Λειτουργίας 2018* Κόστος Λειτουργίας 
2017 

Μεταβολή 2018-2017 
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Ενότητα Περιφέρειας 00 11.026.840,64 10.867.299,02 1,45% 

Π.Ε. Ηρακλείου 01 1.075.082,19 1.297.453,59 -20,68% 

Π.Ε. Ρεθύμνου  3.177.686,93 3.127.132,56 1,59% 

Π.Ε. Χανίων 03 5.658.476,22 4.862.768,72 14,06% 

Π.Ε. Λασιθίου 2.610.826,53 2.566.011,26 1,72% 

Σύνολο ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

23.548.912,51 22.720.665,15 3,52% 

* προσωρινά στοιχεια  
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Πεπραγμένα Διοίκησης 

 
Η Διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί το κυρίως έργο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης. Η έγκαιρη και σωστή οργάνωση και η ορθολογική και σωστή κατανομή του 
προσωπικού αποτέλεσαν τους στόχους της Διεύθυνσης Διοίκησης. 
 
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, στην έδρα της Περιφέρειας λειτουργούν 14 
Διευθύνσεις, 1 αυτοτελές Γραφείο, 2 αυτοτελή Τμήματα και η Νομική Υπηρεσία,  ενώ στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 5 Δ/νσεις και 1 αυτοτελές Τμήμα. Η κατανομή των υπαλλήλων 
στις παραπάνω Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία, αναλύεται ως εξής:  

 
A/A Διευθύνσεις Υπάλληλοι 

1 Γραφεία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών 13 

2 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 24 

3 Δ/νση Περιβάλλοντος &  Χωρικού Σχεδιασμού 20 

4 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΔΡΑΣ 46 

5 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου 45 

6 Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3 

7 Δ/νση Διοίκησης 24 

8 Δ/νση Οικονομικού 26 

9 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 9 

10 Δ/νση Κτηνιατρικής 4 

11 Δ/νση Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ηρακλείου 54 

12 Δ/νση Δια βίου μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου 2 

13 Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 2 

14 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου 24 

15 Δ/νση Τουρισμού - Τμήμα Τουρισμού Π.Ε.Η. 2 

16 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & Γραφείο Κίνησης 54 

17 Δ/νση Δημ.Υγείας 9 

18 Δ/νση Κοιν. Μεριμνας 12 

 
19 

Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου  
27 

20 Νομική Υπηρεσία 2 

21 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ηρακλείου 2 

22 ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 1 

23 Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 3 

24 Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2 

25 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου  1 

26 Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 413 

 
Μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκε 1 διορισμός στην έδρα της Περιφέρειας από τους εκκρεμείς 
διορισμούς που αφορούν προκήρυξη έτους 2007.  
 
Από την Περιφέρεια μετατάχθηκαν 2 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών σε άλλους 
φορείς και αντίστοιχα 21 υπάλληλοι μετατάχθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, 
από 01-01-2018. Επίσης, έγιναν 5 μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε ανώτερο 
κλάδο καθώς και 2 μετατάξεις σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας. Επιπλέον, διενεργήθηκε η 
διαδικασία για την απόσπαση 4 υπαλλήλων προς την Περιφέρεια Κρήτης και 5 υπαλλήλων προς 
άλλους φορείς.         
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Το έτος 2018 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (413 υπάλληλοι στις 31-12-2018) 
συνταξιοδοτήθηκαν και παραιτήθηκαν συνολικά 12 υπάλληλοι (ποσοστό 2,91% επί του αρχικού 
συνόλου). Μετά από τις παραπάνω μεταβολές, η διάρθρωση κατά την 31-12-2018 του 
προσωπικού έχει ως εξής:  
 

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 813 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 735 είναι μόνιμοι  
και οι 78 είναι ΙΔΑΧ και  
β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 213 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 189  
είναι μόνιμοι και οι 24 ΙΔΑΧ.  
 

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά τα 
τρία τελευταία έτη.  
 

Ημερομηνία 

31/12/2011 
Π.Ε.Ηρακλείου & 

Αυτοτελή Τμήματα 

31/12/2016 
Π.Ε.Ηρακλείου 

31/12/2017 
Π.Ε.Ηρακλείου 

31/12/2018 
Π.Ε.Ηρακλείου 

Μόνιμοι 248 189 188 189 

ΙΔΑΧ 17 24 24 24 
Σύνολο 

υπαλλήλων 
 

265 
 

213 
 

212 
 

213 
 

Η Διεύθυνση Διοίκησης επιμελείται και εκδίδει όλες τις πράξεις που αφορούν στις υπηρεσιακές 
μεταβολές. Ειδικότερα:  
 

1. Παρακολουθεί και καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου και 
μονίμου προσωπικού.  

2. Ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των στοιχείων της απογραφής για όλους τους 
μισθοδοτούμενους από την Περιφέρεια υπαλλήλους.  

3. Επικαιροποιεί και αποστέλλει στοιχεία που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, 
τα έτη υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, τις θέσεις που κατέχουν, τις καλυμμένες οργανικές 
θέσεις, κ.λπ. σε φορείς όπως π.χ. η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κ.α.   

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 Δελτίων 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. Διενεργεί 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.Δ., 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 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής για την κάλυψη εποχιακών αναγκών.     

10. Αναλαμβάνει τη διαδικασία εκλογής αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων καθώς και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Περιφέρειας Κρήτης.  

11. Ελέγχει τη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Περιφέρειας.  

12. Διενεργεί τη διαδικασία έκδοσης απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 
Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, 
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας.  

13. Αναλαμβάνει τη διαδικασία διορισμού του προσωπικού ειδικών θέσεων στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  
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14. Προχωρά στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου εκτός δημοσίου τομέα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.69/2016.  

15. Διενεργεί 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 Δημοτικών, Περιφερειακών,  Βουλευτικών 
Εκλογών αλλά και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.   

17. Φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των 
υπαλλήλων.   

18. Καταχωρεί στοιχεία στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου, καθορίζει γενικά και ειδικά περιγράμματα των θέσεων εργασίας 
και αξιολογεί αιτήσεις υποψηφίων από και προς άλλους φορείς στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).  

19. Έχει την ευθύνη για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) 
σε έγγραφα Πολιτών που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό.  

20. Εκδίδει αποφάσεις δικαιοπραξιών ακινήτων.  
21. Πρόσληψη ανέργων βάσει της αριθμ.8/2018 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα” για θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
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Περιφερειακό Συμβούλιο 

 
Tο Π.Σ. για το έτος 2018, 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 97 ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Δημοσιεύσεις Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) 14 23 16 12 65 

Δημοσιεύσεις Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
και τροποποίησης ΑΕΠΟ  19 2 2 9 32 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97 

Επίσης το ΠΣ στα πλαίσια διαβούλευσης με το κοινό, προέβη σε ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της ΠΚ όλων των ΜΠΕ και σε ενημέρωση των Δήμων, στην χωρική αρμοδιότητα των 

οποίων βρίσκεται κάθε επένδυση, προκειμένου να εκφράσουν  σχετική άποψη τα συλλογικά 

όργανα κάθε Δήμου. 

Β. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το έτος 2018 πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις και 

ελήφθησαν 144 αποφάσεις.  

Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δημοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2018 συνεδρίασε 14 φορές, 

συζήτησε θέματα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις - εισηγήσεις  προς το Περιφερειακό 

Συμβούλιο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 40 συνεδριάσεις της επιτροπής και ελήφθησαν 1712 

αποφάσεις. Επίσης έγιναν 140 Ορθές επαναλήψεις αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 1852) 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2018 συνεδρίασε 10 φορές και 

εξέδωσε 70 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. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Προγραμματισμού κατά το έτος 2018 συνεδρίασε 8 φορές και εξέδωσε 52  

αποφάσεις.  

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προγραμματισμού δημοσιοποιούνται και έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 
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Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ 4 του  Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», έχουν αναρτηθεί  στη διαύγεια.  

 

 

Συλλογικά Όργανα 

 

Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 2014-2019  

Πρακτικό Νο 13/27-12-2018 

 

1. Αλεξάκης Γεώργιος  

2. Βαμβακάς Λάμπρος  

3. Βαμιεδάκης Μιχαήλ  

4. Βάρδα Μαρία  

5. Βαρδιάμπασης Δημήτριος 

6. Βαονάκης Δημήτριος  

7. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  

8. Γιαννούλης Νικόλαος  

9. Γουλιδάκης Ιωάννης  

10. Δανδουλάκης Κωνσταντίνος   

11. Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη) 

12. Δασκαλάκης Νικόλαος  

13. Δεικτάκης Ιωάννης  

14. Δελημπαλταδάκης Γεώργιος  

15. Ζερβάκης Γεώργιος 

16. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

17. Καλογερής Νικόλαος  

18. Καμπουράκης Λάμπρος  

19. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

20. Κλάδος Μιχαήλ 

21. Κλώντζας Εμμανουήλ  

22. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 

23. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  

24. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  

25. Κώτσογλου Κυριάκος  

26. Λεβάκη Όλγα 

27. Λεονταράκης Ιωάννης 

28. Λυμπεράκης Πέτρος  

29. Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος)  

30. Μαρής Γεώργιος  

31. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 

32. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  

33. Μιχελογιάννης Δημήτριος  

34. Ξυλούρης Νικόλαος  

35. Ορφανός Στυλιανός  

36. Παπαδάκης Αριστείδης 

37. Παρασύρης Ιωάννης  
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38. Πιαγκαλάκης Γεώργιος 

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  

 


