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Εισαγωγή 

 

Η περίοδος που διανύουµε έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, ως µια 
εποχή µεγάλων προκλήσεων. Μια εποχή που ο καθένας και η καθεµιά, αναζητά 
αλλά και δίνει όλες του τις δυνάµεις για την επίτευξη των στόχων του. Αυτή 
ακριβώς είναι και η εδραιωµένη αντίληψη µας στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 Τη χρονιά που πέρασε λαµβάνοντας την εντολή του Κρητικού λαού 
στις Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, ανανεώσαµε τη σχέση εµπιστοσύνης 
που έχουµε χτίσει τα τελευταία χρόνια. 

 Στηριζόµενοι στα έργα, υλοποιώντας τις προγραµµατικές µας 
δεσµεύσεις, µα πάνω από όλα σχεδιάζοντας το αύριο για το νησί, την Κρήτη 
του 2030, στοχεύσαµε δυναµικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεθνή 
κατοχύρωση της  Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο περιβάλλον που 
διαµορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Ο απολογισµός που σας παρουσιάζουµε δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από την καταγραφή της αλήθειας, γιατί η δύναµη της αλήθειας, είναι δύναµη 

όλων µας. ∆εν πρόκειται για µια τυπική διαδικασία, αλλά για ένα κορυφαίο 
καθήκον, όλων όσων υπηρετούν τα δηµόσια πράγµατα. Για εµένα προσωπικά, 
αποτελεί την υλοποίηση µιας δέσµευσης. Μιας ηθικής και πολιτικής 
υποχρέωσης απέναντι στους πολίτες της Κρήτης, στα εκλεκτά µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, σε όλα τα στελέχη της Περιφέρειας, που για 
ακόµα µια φορά ευχαριστώ δηµόσια, για τον επαγγελµατισµό, για την υψηλή 
τους κατάρτιση και βέβαια για την ευθύνη που επιδεικνύουν κατά την 
επιτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τη χρονιά που πέρασε αξιοποιήσαµε κάθε δυνατή ευκαιρία και κάθε  
προοπτική προς όφελος των πολιτών που υπηρετούµε.  Στο πλαίσιο αυτό 
αναπτύξαµε πολυεπίπεδη δραστηριότητα, τόσο στα θέµατα παραγωγής έργου, 
που αφορούν στο αναπτυξιακό σκέλος και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, όσο και στα θεσµικά θέµατα για την αντιµετώπιση των 
µεγάλων προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε. 

Οι περαιτέρω απαιτήσεις  για την προσαρµογή στις νέες 
οικονοµικοκοινωνικές δοµές που διαµορφώνονται στο πλαίσιο της 4ης 
Βιοµηχανικής Επανάστασης, η βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη, όπως αυτή 
περιγράφεται στους στόχους του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής, η βελτίωση των επιµέρους κοινωνικών δεικτών 
(απασχόληση, παιδεία, υγεία) αποτέλεσαν την πυξίδα που διαµόρφωσε τελικά 
τη δράση µας. 

Στόχος µας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη που επιτυγχάνεται µέσα από 
συνεχή διαβούλευση µε την Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού, τους φορείς και τους 
πολίτες, στηριζόµενοι στις γνώσεις και στις ικανότητες του ανθρώπινου 
δυναµικού της Κρήτης. Αντιλαµβανόµενοι ότι λειτουργούµε σ’ ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενισχύουµε την αποτελεσµατικότητα και την 
αξιοπιστία µας αναβαθµίζοντας το ρόλο της Περιφέρειας Κρήτης  µέσα από τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύξαµε. 

Μέληµά µας ήταν η ενίσχυση των Υπηρεσιών µέσα από την 
εκπλήρωση των θεσµικών αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεών µας έναντι των 
πολιτών, µέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό µοντέλο διοίκησης και 
λειτουργίας. Ένα µοντέλο µε κύρια χαρακτηριστικά, τον µετασχηµατισµό 
διαδικασιών, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας µας µε τους πολίτες, µε 

στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας. 
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Στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του χωροταξικού 

σχεδιασµού, ύστερα και από την ολοκλήρωση του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Σχεδιασµού, αξιοποιήσαµε όλες τις δυνατότητες, προκειµένου η 
Κρήτη να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο µέσα από τις έρευνες και την 
εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων, αλλά και µέσα από διακρατικά και 
ευρωπαϊκά έργα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από τη 
λεκάνη της Μεσογείου. Την ίδια στιγµή, µε ιεραρχική προτεραιότητα 
αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής, ως µια παράµετρο 
που καθορίζει το µοντέλο ανάπτυξης των επόµενων χρόνων. Ενσωµατώνουµε 
έτσι στους µεγάλους εθνικούς στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής, τις δικές µας περιφερειακές και αποκεντρωµένες πολιτικές, 
γνωρίζοντας καλά πως το νησί µας αποτελεί πλέον σηµαντικό παράγοντα για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε ενέργεια και 
το περιβάλλον. 

Για το φλέγον ζήτηµα της διαχείρισης αποβλήτων, παρακολουθώντας 
και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, εφαρµόζουµε µε διορατικότητα και έγκαιρα -
πρώτοι σε όλη την Ελλάδα- τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Κρήτης, έχοντας εξασφαλίσει σήµερα δηµόσια χρηµατοδότηση 
στο 100% σε όλα τα έργα διαχείρισης απορριµµάτων. 

Για το οδικό δίκτυο της Κρήτης εξασφαλίσαµε πρόσθετες 
χρηµατοδοτήσεις για την οδική ασφάλεια, εκτελώντας και το 2019 σηµαντικές 
παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού. Τονίζουµε, όµως, πως δεν θα 
σταµατήσουµε ούτε µέρα την προσπάθεια και την πίεση µέχρι να 
κατασκευαστεί ένας σύγχρονος οδικός άξονας από τη Σητεία µέχρι την 
Κίσσαµο. Μέχρι να δούµε να ολοκληρώνονται οι κάθετοι άξονες της Κρήτης, 
µέχρι να ολοκληρωθεί το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλλι.  

Για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πληµµύρες του 2019 έχουν 
ενταχθεί  και υλοποιούνται έργα αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισµού 
247.900.118,75 € εκ των οποίων έχουν συντελεστεί ήδη πληρωµές συνολικού 
ύψους 94.726.616,66 €.  

Το 2019  σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού µας Προγράµµατος, καθώς εξειδικεύτηκαν µε αποφάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, δράσεις  προϋπολογισµού  540 εκ. ευρώ, 
ποσοστό 120% του προϋπολογισµού του προγράµµατος, δίνοντας τη 
δυνατότητα έκδοσης µεγάλου αριθµού προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. 
Εντάχθηκαν, παράλληλα, έργα  330  εκ. από τα οποία τα 231 αφορούν στο 
ΕΤΠΑ και 99 αφορούν στο ΕΚΤ, προϋπολογισµού  350  εκ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί περίπου στο 76% του προγράµµατος.  Οι συµβάσεις του 
προγράµµατος ανέρχονται σε 220 εκ. ευρώ, ποσοστό 50 % του π/υ του 
προγράµµατος. Οι δαπάνες του προγράµµατος ανέρχονται σε 116 εκ. ευρώ 
ποσοστό 28 % του π/υ του προγράµµατος. 

Το 2019 στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) Περιφέρειας 
Κρήτης εντάχθηκαν 79 νέα έργα/µελέτες  συνολικού προϋπολογισµού 
492.599.560,90 € (εκ των οποίων, όπως σηµειώνεται και παραπάνω, 25 νέα 
έργα συνολικού προϋπολογισµού 247.900.118,75 € που αφορούσαν έργα 
αποκατάστασης ζηµιών προερχόµενων από φυσικές καταστροφές που έπληξαν 
την Περιφέρεια Κρήτης στο  ίδιο έτος). Τα έργα αυτά αφορούν το σύνολο των 
φορέων της Κρήτης. Οι δε συνολικές πληρωµές Π∆Ε (νέων και συνεχιζόµενων 
έργων) ανήλθαν για το 2019 στο ύψος των 119.000.000,00 € (εκ του οποίου 
ποσό 95.493.084,51 € αφορούσε πληρωµή έργων φυσικών καταστροφών έτους 
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2019 αλλά και παρελθόντων ετών). Επίσης εντάχθηκαν από Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους και Ίδια Έσοδα 87 νέα έργα/δράσεις  σε όλες τις 
περιφερειακές ενότητες  πρ/σµού 16.792.511€. 

Για τον τοµέα του τουρισµού στόχος όλων µας ήταν η συνένωση των 

δυνάµεών µας, ώστε να τοποθετήσουµε τον τουρισµό της Κρήτης στην 
κορυφή. ∆ρόµος σύνθετος, ο οποίος προϋποθέτει τη διαρκή αναβάθµιση του 
συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουµε και την περαιτέρω διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας του τελικού τουριστικού προϊόντος. Συνθέτοντας τα βέλτιστα των 
δυνατοτήτων κάθε τοµέα η Περιφέρεια µε τη διασύνδεση του τουρισµού, µε 
τον πρωτογενή τοµέα, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τις φυσικές οµορφιές 
του νησιού  ανοίγει το δρόµο για τη συνολική ανασυγκρότηση του κρίσιµου 
αυτού κλάδου για την οικονοµία του νησιού. 

Όλο το προηγούµενο διάστηµα προσπαθήσαµε να συνδέσουµε τον 

πρωτογενή τοµέα µε την τοπική ανάπτυξη, δηµιουργώντας ένα ευρύ πλαίσιο 
δράσεων και πρωτοβουλιών, ικανών να διασύνδεουν προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών, τους τρεις βασικούς πυλώνες, που αποτελούν την ατµοµηχανή της 
ανάπτυξης της Κρήτης, τον πρωτογενή τοµέα, τον τοµέα του τουρισµού και 
του πολιτισµού. Συγκεκριµένα, για τον πρωτογενή τοµέα στοχεύσαµε, στην 
πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία, στη διασύνδεση των κλάδων 
παραγωγής, στην αξιοποίηση της καινοτοµίας και των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι ψηφιακές εφαρµογές, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας µε σκοπό 
την ισχυροποίηση και τη  διεύρυνση των αγορών των Κρητικών προϊόντων.  

Στον τοµέα του αθλητισµού µε στόχο τη ανάπτυξη  ενός δικτύου 
αθλητικών υποδοµών σε όλη την επικράτεια της Κρήτης, που παρέχει 
ασφάλεια και δίνει ευκαιρίες άθλησης σε όλους τους πολίτες χωρίς 
αποκλεισµούς, ανακαινίστηκαν, ανακατασκευάστηκαν ή κατασκευάστηκαν εξ’ 
ολοκλήρου δεκάδες γήπεδα διαφόρων Αθληµάτων.  

Για να ενισχύσουµε την εξωστρέφεια της Κρήτης, υλοποιούµε  
δεκάδες Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, χτίζουµε ∆ιαπεριφερειακές Συνεργασίες σε 
ποικίλους τοµείς, ανά την Ευρώπη, συµµετέχουµε σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα και 
Επιτροπές, κατέχοντας σηµαντικές θέσεις εκπροσώπησης για την Κρήτη. 
Επιπλέον, ενισχύουµε τη Λειτουργία του Γραφείου στις Βρυξέλλες και 
φιλοξενούµε κάθε χρόνο δεκάδες διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια. 

Πεποίθηση της ∆ιοίκησής µας είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς µας, επενδύοντας 

στους τοµείς εκείνους που συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

περιοχής µας. Η µείωση της ανεργίας άλλωστε πρέπει να προέλθει πρωτίστως 
από την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. 

Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας συνεχίσαµε την 
εφαρµογή πολιτικών που στοχεύουν στην καταπολέµηση της φτώχειας, στην 
παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας στους δοκιµαζόµενους συµπολίτες µας, 
στην αύξηση της απασχόλησης,  στην εξάλειψη των ανισοτήτων στη στήριξη 
της οικογένειας και του οικογενειακού εισοδήµατος. Ειδικότερα, σε µια 
περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, είναι σαφές πως έχει µεγαλύτερη 
σηµασία, σήµερα, η επένδυση  στο ανθρώπινο δυναµικό και στις κοινωνικές 
υποδοµές, ώστε οι  ανθρώπινοι πόροι  κάθε χώρας,  οι γυναίκες και οι άνδρες, 
να µπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ενδεικτικά, και 
όπως προκύπτει και από τους σχετικούς πίνακες του παρόντος απολογισµού τη 
χρονιά που πέρασε χρηµατοδοτήσαµε δεκάδες παρεµβάσεις σε νοσοκοµεία και 
κέντρα υγείας της Κρήτης, βελτιώνοντας της κτηριακές υποδοµές και 
εκσυγχρονίζοντας των ιατρικό εξοπλισµό. 
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Στον τοµέα της γνώσης και της παιδείας φέραµε κοντά στην 
κοινωνία και τις ανάγκες της, τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά µας Ιδρύµατα. 
Σχεδιάσαµε και υλοποιούµε τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 
συνολικού προϋπολογισµού 52 εκ. ευρώ. H συγκεκριµένη στρατηγική 
οργανώθηκε κατά τρόπο υποδειγµατικό σε  επίπεδο χώρας, αποτελώντας καλή 

πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα και κατά το 2019 
χρηµατοδοτήσαµε 40 δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης που αφορούσαν 
αναβάθµιση σχολικών µονάδων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα. 
Συνεχίζουµε, επίσης, την υλοποίηση  του καινοτόµου ερευνητικού έργου 
µεγάλης κλίµακας «Περιφερειακός Μηχανισµός Παρακολούθησης της 

Αγοράς Εργασίας της Κρήτης». Αντικείµενό του η διαχρονική και 
πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της 
τοπικής αγοράς εργασίας.  

Στην επιτυχία υλοποίησης του στρατηγικού µας σχεδίου, το διαδίκτυο 
και η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν αναντικατάστατο εργαλείο διαφάνειας, 
προγραµµατισµού, βελτίωσης της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών µας. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο 
υλοποιούµε τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Το επιτυχηµένο παράδειγµα της λειτουργίας της διεύθυνσης 
µεταφορών, µας δείχνει το δρόµο για το πώς πρέπει να συνεχίσουµε. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Φίλες και φίλοι, 
 

Η παραγωγική, αναπτυξιακή και εξωστρεφής Κρήτη δεν είναι υπόθεση 
εργαστηρίου. Ούτε διασφαλίζεται µε τις συνταγές του παρελθόντος.  
Αντιθέτως, απαιτεί συγκεκριµένο σχέδιο, σωστή µέθοδο και κατάλληλη 
ηγεσία.  Το 2020 είναι ένα νέο ξεκίνηµα αλλά και µια λογική συνέχεια. Έχουν 
µπει τα θεµέλια, έγιναν σηµαντικές παρεµβάσεις, αναλάβαµε κρίσιµες 
πρωτοβουλίες. Μαζί θα συνεχίσουµε να χτίζουµε µια ευρωπαϊκή περιφέρεια 

που συνοµιλεί ισότιµα µε τις περιφέρειες του κόσµου, αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες και ορίζει η ίδια το µέλλον της. 

Με κοινή βούληση και στράτευση, µε τη στενή και ειλικρινή 
συνεργασία µε όλα τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε τα στελέχη της 
Περιφέρειας, µε τους θεσµικούς µας εταίρους, αλλά πάνω από µε έντιµη 

διαχείριση και διαφάνεια, µε ορθολογισµό και πραγµατισµό µπορούµε να 
καταστήσουµε την Κρήτη αναπτυξιακό φάρο, όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και 
της Μεσογείου. 

Το χρέος µας είναι µεγάλο. Η ευθύνη µας ακόµα µεγαλύτερη, αυτή την 

ευθύνη αγαπάµε γι’ αυτό όλοι µαζί θα συνεχίσουµε να δουλεύουµε για την 

Κρήτη του 2030. 

 

 

Σας ευχαριστώ. 
 
Σταύρος Αρναουτάκης 
Περιφερειάρχης Κρήτης 
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Απολογισµός Προγράµµατος ∆ράσης 

Πρώτο Μέρος 
 
 

Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας, Νίκος 

Καλογερής (έως Σεπτέµβριο2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Ξυλούρης Νικόλαος (από 

Σεπτέµβριο 2019) 

 
 
∆ράσεις 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. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

� Συµµετοχή σε συναντήσεις ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας και 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, για τον ΠΕΣ∆ΑΚ, τα έργα και τις αρµοδιότητες των 
Φορέων, κατά την διαδικασία συγκρότησης των νέων Φορέων 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) στην Κρήτη σύµφωνα 
µε την εφαρµογή των διατάξεων του νοµοθετικού πλαισίου του 
«Κλεισθένης». 
 

� Οργάνωση συναντήσεων σε Ηράκλειο και Χανιά µεταξύ Περιφέρειας, 
ΕΥ∆ ΕΠ Κρήτης και ∆ήµων Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης καθώς 
και φορέων διαχείρισης αποβλήτων, προκειµένου να ενηµερωθούν για 
θέµατα χρηµατοδότησης έργων και δράσεων (µικρής κλίµακας) 
διαχείρισης αποβλήτων από το ΠΕΠ Κρήτης και ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
 
 

�  Συµµετοχή στο «7ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιµη ∆ιαχείριση 

Αποβλήτων» στο Ηράκλειο που πραγµατοποιήθηκε από την 
Περιφέρεια σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον 
ΕΣ∆ΑΚ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο. Σκοπός του 
συνεδρίου ήταν να εστιάσει στα θέµατα βιώσιµης διαχείρισης 
αποβλήτων µε έµφαση στην ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελεσµατικών 
πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Στο συνέδριο διοργανώθηκε 
και ειδική θεµατική για την αντιµετώπιση των προκλήσεων για την 
ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο δήµων. 
 

� Καταγραφή πληροφοριών από την Περιφέρεια Κρήτης, ως φορέα 
υποβολής του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, σχετικά µε την υφιστάµενη και 
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µελλοντική κατάσταση επεξεργασίας  των ΑΣΑ πριν τη διάθεσή τους σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής, στο πλαίσιο του «EU PILOT (2018) 9327 
σχετικά µε την εφαρµογή στην Ελλάδα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 

υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων και της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για 
τα απόβλητα», και µετά από σχετικό αίτηµα του ΥΠΕΝ. 

 

� Συµµετοχή στην Τεχνική συνάντηση της ΕΥ∆ ΠΕΠ Κρήτης µε τους 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regional and Urban 
Policy),  στα Χανιά και παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του 

περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (πρόοδος 
ενεργοποίησης των δράσεων συγκριτικά µε την τελευταία τεχνική 
συνάντηση – χρονοδιαγράµµατα). Προηγήθηκε η προετοιµασία µε τη 
σχετική αναφορά και καταγραφή που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για όλα τα έργα. 

 

2. ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

� Συντονισµός της ∆/νσης ΠΕΧΩ, Πανεπιστηµίου και Πολυτεχνείου 
Κρήτης για την προετοιµασία υποβολής πρότασης για την προµήθεια 
εξοπλισµού σταθµών καταγραφής και παρακολούθησης αέριας 
ρύπανσης που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ. 
 

 

3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

� Συντονισµός της ∆/νσης ΠΕΧΩ, της ∆/νσης Οικονοµικού και ΕΥ∆ για 
τον διαγωνισµό για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρµογής στην 

Κλιµατική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ). Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εντάξει 
στο στρατηγικό της σχεδιασµό την κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
της στην οικονοµία του νησιού. Πριν την έναρξη  της σύνταξης της 
Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή από 
το 2014 ξεκίνησε η διαδικασία για τον τρόπο µε τον οποίο έπρεπε να 
καταρτιστεί ένας Περιφερειακός Σχεδιασµός Προσαρµογής, 
προκειµένου να εστιάσει καίρια και αντικειµενικά στα τρωτά σηµεία 
της Κρήτης.  

 
� Συντονισµός ενεργειών προκειµένου να γίνει η σύνταξη και η υποβολή 

Τεχνικών ∆ελτίων έργων προστασίας ακτών σε  παράκτιες ζώνες στην 
Κρήτη σε πρόσκληση του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για την 
προετοιµασία και ωρίµανση έργων για  υλοποίηση/συγχρηµατοδότηση 
από το Π∆Ε στην προγραµµατική περίοδο 2021-2027. 
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4. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

 

� Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – 
Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Πλαισίου 
∆ράσεων Προτεραιότητας για τις περιοχές του ∆ικτύου NATURA 
2000. Οι δράσεις αφορούν µεταξύ άλλων την ανάδειξη, την προστασία, 
τη διαφύλαξη των συγκεκριµένων περιοχών. 

� ∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση,  ανοιχτής εκδήλωσης – συζήτησης 
για την «Προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της 

Κρήτης», όπου: παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα προηγούµενο 
συνεδρίου για τις περιοχές NATURA 200 «Αποτύπωση και 
παρακολούθηση πληγεισών περιοχών σε περιπτώσεις πυρκαγιών στην 
Περιφέρεια Κρήτης», σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και 
Έρευνας, (11 Φεβρουαρίου). 
 

 

 

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

 

� Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ) για την υλοποίηση του έργου «Αποτύπωση και 

παρακολούθηση πληγεισών περιοχών σε περιπτώσεις πυρκαγιών 

στην Περιφέρεια Κρήτης», µε διάρκεια ένα έτος. Η σύναψη της 
σύµβασης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο για ένταξη στην 
8η τροποποίηση του Σχεδίου ∆ράσης 2019 της Περιφέρειας, και στην 
συνέχεια εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (∆εκέµβριος 2019). 
 

� ∆ιοργάνωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων της «Μελέτης 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης - Αναπτυξιακής Αναβάθµισης 

των περιοχών Μελάµπων, Κρύας Βρύσης, Σαχτουρίων, Αγία 

Γαλήνης και Ορνές, του ∆ήµου Αγ. Βασιλείου», που έχουν πληγεί 
σηµαντικά από τις πυρκαγιές. Η µελέτη αποτελεί πρωτοβουλία του 
∆ήµου σε σύµπραξη µε οµάδα µελετητών και επιστηµόνων και 
υλοποιήθηκε έχοντας λάβει υπόψη διαθέσιµες πηγές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της 
πληγείσας περιοχής, αποτιµώντας, συνολικά, το κόστος των πυρκαγιών 
σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

 

 

 

Ηµερίδες & Συνέδρια  
 
 

 
� ∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση συνάντησης εργασίας για τα 

διαχειριστικά µέτρα προστασίας των ακτών ωοτοκίας της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta στο Καλαµάκι του ∆ήµου Φαιστού, (5 
Απριλίου). 
 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 9 από 141 

 

� Συµµετοχή στη «2η Συνάντηση - Συνέδριο της Επιτροπής για τη 

Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη», Μεσογειακή Επιτροπή για την Εκπαίδευση και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, (Ηράκλειο 25-26 Ιουνίου).  
 

�  Συµµετοχή και διοργάνωση του «2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

ADAPTtoCLIMATE, Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή στα 

νησιά της Μεσογείου», (24 – 25 Ιουνίου).  
 

�  Συµµετοχή και διοργάνωση του «7ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τη 

Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων»,  (26–29 Ιουνίου). 
 

� Συµµετοχή στην «Ηµερίδα διαβούλευσης επί των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών NATURA 2000 της 

Κρήτης», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο Ηράκλειο, (7 Νοεµβρίου).  
 

� Συµµετοχή στην «Ηµερίδα του Προγράµµατος LIFE NATURA 

Themis» µε τίτλο «Ο Νόµος στην υπηρεσίας της Φύσης», που 
πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, (29 
Νοεµβρίου).  
 

� Συµµετοχή στην Ηµερίδα του Προγράµµατος LIFE GRECABAT µε 
θέµα «Οι σκοτεινοί οικότοποι στην Περιβαλλοντική Νοµοθεσία», 
που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, (20 
∆εκεµβρίου). 
 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως βασικός εταίρος στα παρακάτω 

ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα οποία σχετίζονται µε το περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη. 

 

� «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 ∆ιαχείριση Αποβλήτων». 

 

� «LIFE-ADAPT 2 CLIMA» - Προσαρµογή στις Επιδράσεις της 
Κλιµατικής Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου. 
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� «SCREEN» HORIZON 2020 - (Synergic CirculaR Economy across 

European regions‐Συνέργειες για την Κυκλική Οικονοµία στις 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) Στοχεύει 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 ∆ιακρατικής 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. 
 

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SHERPA /’Ανταλλαγή εµπειριών για την 

ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων από ∆ηµόσιες Αρχές’ του 
προγράµµατος Interreg MED. 
 

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα REPLACE ‘’Regional PolicyActions for 

Circular Economy – Περιφερειακές ∆ράσεις Πολιτικής για την 
Κυκλική Οικονοµία. 
 

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Winpol ‘’Waste Management Intelligent 

Systems and Policies’’ – Ευφυή συστήµατα και Πολιτικές ∆ιαχείριση 
αποβλήτων, του χρηµατοδοτικού πλαισίου Interreg EU. 
 

 
 
 

Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 
 
1) Με την υπ’ αρ. 26/2018 (πρακτικό 07/30-03-2017) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης συγκροτήθηκε 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: 
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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 2019 πραγµατοποιήθηκαν 9 συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  

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

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

ii) Εξήντα (60) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και 
δραστηριότητες, 

Πιο αναλυτικά, στην Επιτροπή συζητήθηκαν: 

1) Μια (1) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που 
αφορά το έργο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΧ)». 

2) ∆ώδεκα (12) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα σταθµών 
βάσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών και σταθµών 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής.  

2) ∆έκα (10) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές 
Μονάδες και τουριστικά καταλύµατα. 

3) Επτά (7) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά δίκτυα 
και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. 

4) Έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για µονάδες παραγωγής 
έτοιµου σκυροδέµατος.  

5) Έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα οδοποιίας και 
συναφών αντικειµένων. 

6) Τέσσερις (4) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

7) ∆ύο (2) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Καταδυτικά Πάρκα. 

8) ∆ύο (2) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία µαρµάρου.  

9) Έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα τεχνικά έργα 
(διευθετήσεις ρεµάτων, αντιδιαβρωτικά έργα, φράγµα, αλιευτικό καταφύγιο 
κ.ά.). 

10) Τρείς (3) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα άλλα έργα 
(πτηνοτροφική µονάδα, µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, 
σταθµός ΚΤΕΛ). 

11) Μία (1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διασύνδεση του 
συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης µε το 
ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω συνεχούς ρεύµατος, 
Αττική – Κρήτη (Κορακιά). 
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12) Μία (1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την µαρίνα Elounda 
Hills στα πλαίσια του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής 
Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDA HILLS» της 
εταιρείας MIRUM HELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του ∆ήµου Αγίου 
Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης 

Στην επιτροπή επιπλέον συζητήθηκε το πρόβληµα Λεσσεψιανών µεταναστών 
στις θάλασσες της Κρήτης µε την συµµετοχή του ΕΛΚΕΘΕ και του τµήµατος 
Αλιείας της Π.Ε Λασιθίου 
 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 

 

 
 

Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός Σχεδιασµός  
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 

� Ολοκλήρωση Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πολυτεχνείο Κρήτης 
και είκοσι (20) ΤΟΕΒ της Κρήτης για την εφαρµογή του µέτρου του 
ενεργειακού συµψηφισµού και του εικονικού ενεργειακού 

συµψηφισµού για τη µείωση του ενεργειακού κόστους των ΤΟΕΒ. 
Βασικό αντικείµενο της Σύµβασης είναι η αξιοποίηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας για την 
λειτουργία των ΤΟΕΒ που θα ωφεληθούν σε οικονοµικό επίπεδο από 
την µείωση κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση οι παραγωγοί µε 
παράλληλο όφελος στο περιβάλλον. 
 
 

� Ολοκλήρωση Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης και τους 24 ∆ήµους της Κρήτης για την 
εφαρµογή του µέτρου του ενεργειακού συµψηφισµού και του 

εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού για τη µείωση του 

ενεργειακού κόστους των ∆ήµων προκειµένου να καλυφθούν οι 
ενεργειακές τους ανάγκες. 
 
 

� ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού για την «Μελέτη για τη διερεύνηση στην 

Περιφέρεια Κρήτης χρηµατοδοτικών εργαλείων µε σκοπό την 

υποστήριξη δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας και έργων φιλικών 

προς το περιβάλλον και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου και 

Φακέλου Αίτησης», ολοκλήρωση της Μελέτης και κατάθεση φακέλου 
στο πρόγραµµα ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 

� Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Χατζηαργυρίου και το 
Γενικό ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου κ. Μενεγάτο για 
το θέµα της ευστάθειας του συστήµατος της Κρήτης, τις µελλοντικές 
αναβαθµίσεις του και το θέµα της ηλεκτροκίνησης στη Κρήτη. 
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� Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ) κ. Μπασιά και τον Αντιπρόεδρο κ. Μπέλλα 
για πορεία των συµβάσεων για την εκµετάλλευση των 

υδρογονανθράκων στα δυο θαλάσσια οικόπεδα νότια και 
νοτιοανατολικά της Κρήτης, καθώς και για τους µελλοντικούς 
διαγωνισµούς που σχεδιάζονται για περιοχές νότια του νησιού. 
 

� Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ κ. 
Παναγιωτάκη και τον Γενικό ∆ιευθυντή Παραγωγής κ. Μετικάνη για 
τις σχεδιαζόµενες ενέργειες διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας 

του νησιού µέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της διασύνδεσης 
του νησιού µε το ηπειρωτικό σύστηµα. 
 

 
� Παρουσίαση µε τίτλο «Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στη Κρήτη, 

∆υνατότητες και Προοπτικές» στην Ηµερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» που διοργάνωσε το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας, Τµήµα Ανατολικής Κρήτης. 
 

� Συµµετοχή στην συνάντηση εργασίας στην Αθήνα για την Ενεργειακή 

Μετάβαση των Νησιωτικών Κοινοτήτων. Στα πλαίσια των δράσεων 
της Γραµµατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια 
στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Clean Energy for EU Islands 
Secretariat), διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας (workshop). Η 
συνάντηση στόχευσε στην ενηµέρωση και ενίσχυση όλων των φορέων 
των νησιωτικών κοινοτήτων που επιθυµούσαν να επισπεύσουν τη 
µετάβασή τους στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 
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Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 
 
Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν 
κοινωνικές, οικονοµικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες και συνδέονται 
άµεσα µε την αλλαγή του κλίµατος 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, κλίµατος, τουρισµού, γεωργίας 

κλπ. 

− Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράµµατα και δίκτυα. 

− Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών 

− Αµερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νοµοθεσία, επενδύσεις, 

χρηµατοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.) 

− Χρηµατοδότηση και εκπόνηση µελετών 

− Επιµόρφωση - Κατάρτιση: Σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, τεχνικές 

επισκέψεις, οµιλίες σε σχολεία. 

− Προώθηση - Πληροφόρηση - ∆ιάδοση: Προγραµµάτων, τεχνολογιών, 

εφαρµογών και έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης 

και Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιµων 

µεταφορών/αποφυγής και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

/Καινοτοµίας/ Επιτυχηµένων πρακτικών/Επιχειρηµατικότητας κλπ. 

− Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας. 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιµήθηκαν το 2002 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό 

επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη. 

 

• Με την υπ’ αριθµ. 185/12.9.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ.Σ.Αρναουτάκη το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης πέρασε στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 
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• Το Κέντρο έχει αναπτύξει - από το 1994 - πολύπλευρη συνεργασία µε όλους 
τους σχετικούς φορείς τόσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό αλλά και σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 57 ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράµµατα.  
 

 

– Συνεργασία και παροχή κατευθύνσεων σε ∆ήµους της Κρήτης για τη 
συµµετοχή τους και για τη σύνταξη των «Σχεδίων Βιώσιµης Ενεργειακής 

Ανάπτυξης Σ∆ΑΕ» στα πλαίσια της σπουδαίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
για το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» (COM), διότι το Ενεργειακό Κέντρο 
Περιφέρειας Κρήτης είναι ο Περιφερειακός συντονιστής της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας του Συµφώνου των ∆ηµάρχων στην Κρήτη. 

 

• Συνεργασία επίσης µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) που είναι ο εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας COM. 

 

– Παροχή πληροφοριών και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων για 
πολυεπίπεδη ενεργειακή διακυβέρνηση, κλιµατική αλλαγή, εξοικονόµηση 
ενέργειας στα δηµόσια κτίρια κλπ. Προδιαγραφές για περιφερειακές βάσεις 

δεδοµένων εξοικονόµησης ενέργειας. 
 

– Συµµετοχή στις δραστηριότητες για την περιφερειακή ενεργειακή 
διακυβέρνηση και καινοτοµία στα έργα άλλων φορέων της Κρήτης  (π.χ. 
Πανεπιστήµιο Κρήτης (ΕΝΕ∆Η), Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο 
Χανίων (ΜΑΙΧ), Περιφέρεια Κρήτης (SHERPA, REBUS, ΣΤΡΑΤΕΓΕΙΝ) 
κλπ.  
Συνεργασία µε το δίκτυο «PRAXI». 

 
– Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 

Περιφέρειας Κρήτης προωθηθήκαν θέµατα περιφερειακής ενεργειακής 
πολιτικής και προγραµµατισµού (Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, ηλεκτροκίνηση, 
Καθαρή Ενεργειακή µετάβαση της Κρήτης). 
 

– Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 

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 ∆ήµου Ηρακλείου 

 

– Υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα σε 
συνεργασία µε εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς (ΕΛΜΕΠΑ, Επιµελητήριο 
Ηρακλείου, Επιµελητήριο Λασιθίου, ΚΑΠΕ, ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ, ∆ήµος 
Ηρακλείου, Φορείς της Κύπρου). 

 
– 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. 
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Ηµερίδες & Συνέδρια  
 

 

• Καινοτόµες Τεχνολογίες και πολιτικές για την µετάβαση των 

Ελληνικών Νησιών στην καθαρή Ενέργεια, Η περίπτωση της 

Κρήτης, (skype), 18 Μαρτίου 2019, Ρόδος. 
• «Πληροφόρηση και κεφαλαιοποίηση ευρωπαϊκών έργων για την 

ενεργειακή ανακαίνιση δηµοσίων Κτιρίων» Περιφέρεια Κρήτης – 
ΚΑΠΕ, 5 Απριλίου 2019, Ηράκλειο. 

• «Ενεργειακή µετάβαση για το νησί της Κρήτης», Ευρωπαϊκή 
Γραµµατεία Νησιών, 5 Απριλίου 2019 , Αθήνα. 

• «Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και η Ενεργειακή µετάβαση της 
Κρήτης – Έργο IMPULSE, Εθνικό Συνέδριο, 9 Μαΐου 2019, 
Ηράκλειο. 

• Συνεργασία για εξοικονόµηση Ενέργειας στα ∆ηµόσια Κτίρια 
Ελλάδας-Κύπρου», Ηµερίδα ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ , 31 Οκτωβρίου 2019, 
Χερσόνησος. 

• «Η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και οι βασικές αρχές 

σχεδιασµού Κτιρίων Σχεδόν µηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης», Ηµερίδα, 7 Νοεµβρίου 2019, Ρέθυµνο. 
 

• «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Βιώσιµης Ενέργειας», Πολλαπλές 
συνεδριάσεις, 18-20 Ιουνίου 2019, Βρυξέλλες. 

• «MED για σένα», Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας MED, 24 
Οκτωβρίου, Αθήνα. 

• Η µετάβαση στην µετα-άνθρακα εποχή στα χέρια των πολιτών 

– Ενεργειακές κοινότητες, Ηµερίδα ∆ήµου Ηρακλείου, 27 
Σεπτεµβρίου 2019, Ηράκλειο. 

• Συµµετοχή στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα κινητικότητας» 

∆ιανοµή πληροφοριακού υλικού, ∆ήµος Ηρακλείου 16-22 
Σεπτεµβρίου 2019, Ηράκλειο. 

• «ΣΤΡΑΤΕΡΓΕΙΝ» Συνάντηση εργασίας, Περιφέρεια Κρήτης 12 
Ιουνίου 2019, Ηράκλειο. 

• 2
ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο «ADAPT to CLIMATE», 24-25 Ιουνίου 

2019, Ηράκλειο. 
• Ενεργειακός Σχεδιασµός για την Κρήτη, ΤΕΕ/ΤΑΚ, 19 Απριλίου 

2019, Ηράκλειο. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 
• Έγκριση πρότασης ΠΤΑ Κρήτης και Ενεργειακού Κέντρου, από την 

Ευρωπαϊκή Γραµµατεία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά 

νησιά» για διαµόρφωση Οδικού Χάρτη «Καθαρής ενεργειακής 

µετάβασης της Κρήτης» (Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί µαζί µε 
άλλα 20 Ευρωπαϊκά νησιά όπου εφαρµόζεται για πρώτη φορά αυτή η 
πρωτοβουλία). 

 

• Συµµετοχή, ως εταίρος, µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 
Κρήτης – στο έργο Ελλάδα – Κύπρος «Συνεργασία για την 

Εξοικονόµηση ενέργειας σε ∆ηµόσια Κτίρια του ∆ιασυνοριακού 

Τόξου Ελλάδας Κύπρου» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 
 

• Συµµετοχή / Ολοκλήρωση - 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». 

 
• Ενεργός συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα 

Ευρωπαϊκά Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και 
Περιβαλλοντική καινοτοµία. Συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας. 

 

• Μέλος µαζί µε ΠΤΑ Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισµών 
(FEDARENE) / Συνεργασία µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
ManagEnergy (Σύµφωνο των ∆ηµάρχων). 

 
• Συµµετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης 

των Ευρωπαϊκών Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - 

CPMR στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας και της κλιµατικής 
αλλαγής. 
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Χωροταξικός- Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

Τα θέµατα που διεκπεραιώθηκαν και αφορούσαν τις αρµοδιότητες του 
τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού, τα περισσότερα από τα οποία έχρηζαν άµεσης 
λύσης και εµφάνιζαν αρκετά µεγάλου βαθµού δυσκολία και αντιµετώπιση. 
Αναλυτικότερα το 45% αφορούσε πράξεις εφαρµογής οικοδοµικών 
τετραγώνων και το 22% αφορούσε πολεοδοµικές µελέτες, ΓΠΣ, τροποποιήσεις 
κα.  Αξιοσηµείωτο είναι επίσης οι κλήσεις   πρωτοδικείου κατά 7% για 
εκδίκαση υποθέσεων των πολιτών και οι προσφυγές πολιτών/ εταιρειών κατά 
11%.  

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 
� Εισήγηση και παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – 
ΕΣΧΑ∆Α Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών Χερσονήσου 
(Γούρνες ∆. Χερσονήσου) για την έκφραση άποψης. 
 

� Παρουσίαση και συζήτηση για όλα τα θέµατα περιβάλλοντος και 

ενέργειας που σχετίζονται µε την Περιφέρεια στη συνάντηση που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο µε εκπροσώπους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Οικονοµίας και αρµόδιους εµπειρογνώµονες του ΟΟΣΑ, 
στο πλαίσιο διαµόρφωσης της Στρατηγικής Πολιτικής των Περιφερειών 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων για τα 
έργα της νέας Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) 2021-2027. 
 

 
� Συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας για τις "Λύσεις µε βάση τη Φύση 

- Nature Based Solutions - NBS" του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
ThinkNature. Στόχος των ενηµερώσεων ήταν να γνωρίσουν οι 
συναρµόδιοι φορείς τις λύσεις µε Βάση τη Φύση ως µία νέα, καινοτόµα 
εφαρµογή στο σχεδιασµό, τόσο στις πόλεις, όσο και στην ενδοχώρα και 
στο παράκτιο περιβάλλον, και µε ποικίλα οφέλη για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, για την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, 
τον καλύτερο µεταβολισµό στις πόλεις και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 

� Συµµετοχή στο ∆ιεθνές Συνεδρίου CHANGING CITIES IV. Το 
συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων και την Περιφέρεια Κρήτης, και την Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων. Το συνέδρια απευθύνονταν σε αρχιτέκτονες, 
πολεοδόµους, χωροτάκτες, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, και 
προσέφερε διεθνές βήµα διαλόγου για τις νέες προκλήσεις και το 
µέλλον των πόλεων 
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GIS (Geographical Information System-GIS) 
 
Σε συνεργασία µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και τη συνδροµή της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού υλοποιήθηκε το αντικείµενο προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου 
«σχεδιασµός, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση γεωγραφικού συστήµατος 
πληροφοριών».  
 
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.  Το σύστηµα αυτό ενισχύει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό για την 
Κρήτη, συγκεντρώνοντας όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα και την πληροφορία που 
τα συνοδεύει, τα οποία µέχρι τώρα ήταν αποσπασµατικά σε κάποιες 
ηλεκτρονικές ενότητες και δύσκολα προσβάσιµα στον καθένα.  
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Πολιτική Προστασία 
 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Λεονταράκης Γιάννης (έως Σεπτέµβριο 2019) 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Κουρουπάκης Αναστάσιος (από Σεπτέµβριο 2019) 

 

Εντεταλµένος Σύµβουλος στην ΠΕ Λασιθίου, Γουλιδάκης Ιωάννης (έως 

Σεπτέµβριο 2019) 

 

 

 
Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου 

 

� Συνεχής επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους, 

Πυροσβεστική, Αστυνοµία, Τεχνικές Υπηρεσίες, εθελοντικές 

οργανώσεις κλπ) για τον συντονισµό αντιµετώπισης έκτατων καιρικών 

φαινοµένων. 

� Σύγκλιση 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. 

� Λειτουργία και συνεχείς δοκιµές του συστήµατος επικοινωνιών 

ΤΕΤΡΑ. 

� Συνεχής ενηµέρωση και επικοινωνία µε την Γενική Γραµµατεία 

Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση δελτίων επικίνδυνων καιρικών 

φαινοµένων και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων για κατάσταση 

ετοιµότητας και αντιµετώπισης των φαινοµένων αυτών. 

� Έκδοση δελτίων τύπου για την προστασία των πολιτών στα επικίνδυνα 

καιρικά φαινόµενα και συνεχής επικοινωνία µε τα ΜΜΕ.  

� Συντονισµός και διάθεση µέσων στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. 

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

στους εκχιονισµούς του Επαρχιακού δικτύου και βοήθεια στις όµορες 

Περιφερειακές Ενότητες. 

� ∆ιανοµή φυλλαδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία 

µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Εθελοντικές Οµάδες. 

� Επανέκδοση φυλλαδίου για την αντιµετώπιση ∆ασικών πυρκαγιών.  

� Συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/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. 
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Επιπρόσθετες και ενδεικτικές δράσεις: 

 

� Παροχή βοήθειας, συνδροµή στην έρευνα και διάσωση σε έκτακτες 

περιστάσεις. 

� Παροχή βοήθειας σε τεχνολογικά ατυχήµατα. 

� Άµεση παρέµβαση σε πληµµυρικά φαινόµενα, χιονοπτώσεις-

χαλαζοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και έντονα 

καιρικά φαινόµενα. 

� Συντονισµός δράσεων εµπλεκόµενων φορέων και παροχή συνδροµής 

τόσο µε ίδια µέσα, όσο και µε αναδόχους της ∆/νσης Τεχν. Έργων 

Π.Ε.Η. κατά την αντιπυρική περίοδο 2019 που λόγω της παρατεταµένης 

ανοµβρίας και των υψηλών θερµοκρασιών διήρκησαν µέχρι και τον 

Νοέµβριο του 2019. 

� ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιµετώπιση Κινδύνων από 

την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων και Χιονοπτώσεων 2018-

2019 

� Έκτακτο ΣΟΠΠ την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου µε θέµα:  

«Συντονισµός των δράσεων αντιµετώπισης των επικείµενων έντονων 

καιρικών φαινοµένων» 

� Τακτικό ΣΟΠΠ την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 µε θέµα: 

 «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019» 

� Έκτακτο ΣΟΠΠ την Τρίτη 13 Αυγούστου µε θέµα: 

«Πρόσθετα Μέτρα Ενίσχυσης του Μηχανισµού ∆ασοπυρόσβεσης κατά 

την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2019».  

� Τακτικό ΣΟΠΠ Πέµπτη 07 Νοεµβρίου 2019 στο Μύρτος Ιεράπετρας µε 

θέµατα: α) Απολογισµός Αντιπυρικής Περιόδου 2019 

β) ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιµετώπιση Κινδύνων από 

την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων και Χιονοπτώσεων 2019-

2020 

� Στα παραπάνω Συντονιστικά Όργανα το Τµήµα συµµετείχε, συντόνιζε 

και επίσης, επιµελήθηκε την σύνταξη και αποστολή των πρακτικών 

τους τόσο στα µέλη των Σ.Ο.Π.Π όσο και στους λοιπούς συµµετέχοντες 

και ενδιαφερόµενους φορείς.  

� Αποστολή έκτακτων δελτίων επιδείνωσης καιρού ή επικίνδυνων 

καιρικών φαινοµένων στους εµπλεκόµενους φορείς κατά τις εργάσιµες 

ή απογευµατινές ή εξαιρέσιµες ηµέρες µετά την ειδοποίηση από το 

ΕΣΚΕ – ΚΕΠΠ της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας  

� Ενηµέρωση κοινού µε έκδοση δελτίων τύπου µε οδηγίες για την 

πρόληψη και αντιµετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 

� Εκτύπωση 40.000 φυλλαδίων  µε οδηγίες  και µέτρα πρόληψης και 

αντιµετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια 
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Κρήτης και διανοµή τους στο κοινό σε συνεργασία µε την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

 

Συµµετοχή σε ασκήσεις, επιθεωρήσεις και ηµερίδες 

 

Το Τµήµα  κατά τη διάρκεια του 2019 συµµετείχε σε ασκήσεις ως εξής: 

� Άσκηση ετοιµότητας επί χάρτου της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου µε την κωδική ονοµασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2019 

» την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 το σενάριο της οποίας προέβλεπε την 

αντιµετώπιση των συνεπειών από ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Β.Α.Μ.Ε ) σε εγκατάσταση SEVESO 

(ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε ) στα Λινοπεράµατα δήµου Μαλεβιζίου. 

� Εκπαιδευτική άσκηση πυρκαγιάς της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου µε την κωδική ονοµασία «ΑΡΓΩ  2019 » την 

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 το σενάριο της οποίας προέβλεπε πυρκαγιά στο 

παροπλισµένο πλοίο ATLANTIC SURNEYOR στην προβλήτα Νο 3 

λιµένα Ηρακλείου. 

� Πανελλαδική άσκηση επί χάρτου της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

∆ιοίκησης Κρήτης  Ηρακλείου µε την κωδική ονοµασία «ΠΥΡΣΟΣ  

2019 » την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 το σενάριο της οποίας 

προέβλεπε την επιτυχή αντιµετώπιση του φαινοµένου των δασικών 

πυρκαγιών µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων στη 

δασοπυρόσβεση, φορέων. 

� Άσκηση ∆ιαλειτουργικότητας Επιχειρησιακών Κέντρων του Ενιαίου 

Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019 το σενάριο της 

οποίας προέβλεπε δασική πυρκαγιά στον οικισµό Κρεββατά του ∆ήµου 

Βιάννου.  

� Άσκηση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Κρήτης  

Ηρακλείου µε την κωδική ονοµασία «∆ΙΑ ΠΥΡΟΣ  2019 » την 

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 το σενάριο της οποίας προέβλεπε δασική 

πυρκαγιά στην περιοχή Κέρης του δήµου Μαλεβιζίου. 

� Άσκηση σεισµού του ξενοδοχείου CRETA MARIS BEACH RESORT 

στο Λ.Χερσονήσου την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2019 το σενάριο της 

οποίας προέβλεπε εκκένωση χώρων του ξενοδοχείου λόγω εκδήλωσης 

σεισµικής δόνησης µεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης , µε επακόλουθο την 

κατάρρευσης µέρους εσωτερικής τοιχοποιίας του και έκρηξη και 

εκδήλωση πυρκαγιάς στους χώρους της κουζίνας, µε παράλληλο 

εγκλωβισµό διαµενόντων σε διάφορα σηµεία των εγκαταστάσεων.  

� Άσκηση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηρακλείου εκτέλεσης γυµνασίου 

φωτιστικών ειδών διάσωσης , την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 στην 

ευρύτερη περιοχή του κόλπου Ηρακλείου. 
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� Λειτουργική άσκηση ασφαλείας και στην εξέλιξη άσκηση επί χάρτου 

της ∆ΕΗ Α.Ε – ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ µεταξύ 16-20 ∆εκεµβρίου 

2019 µε σενάριο την απειλή για τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού 

µηχανισµού στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ. 

� Ετήσια λειτουργική άσκηση ασφαλείας της Λιµενικής Εγκατάστασης 

(ΟΛΗ Α.Ε) µεταξύ 16-20 ∆εκεµβρίου 2019 µε σενάριο την απειλή για 

τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού µηχανισµού στην Λιµενική 

Εγκατάσταση. 

 

 
 

 

 
� Άµεση ανταπόκριση για οποιοδήποτε συµβάν ανεξαρτήτως ώρας µε 

την φυσική παρουσία µας στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. 
 

� Σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων για την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων και βάσεων 

δεδοµένων και των απαιτούµενων Παραρτηµάτων. 

 
� Σύνταξη ηµερολογίου σε περιπτώσεις συµβάντων 

αντιµετώπισης κινδύνων (πυρκαγιές), χιονοπτώσεων, σεισµών ώστε να 

µπορούν να βγαίνουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα για τις ενέργειες 

που έγιναν και να µπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις από τυχόν αστοχίες 

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

µπαίνουν σε ειδικό φάκελο «Φάκελος καταστροφών». 
 

� Αποστολή sms σε περιπτώσεις προληπτικών ενηµερώσεων 

φορέων προκειµένου να είναι σε ετοιµότητα αλλά και ενηµερώσεων 

αρχών σε περιπτώσεις καταστροφών. Κατά το έτος 2019 εκδόθηκαν 28 

έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού από την Ε.Μ.Υ. και 16 έκτακτα 

δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. Όλα όσα αφορούσαν 

επιδείνωση του καιρού ή επικίνδυνα καιρικά φαινοµένων στην Κρήτη 

διεκπεραιώθηκαν άµεσα από εµάς σε συνεργασία µε λοιπές υπηρεσίες 

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 του εξοπλισµού που έχουµε µε χρήση ηλεκτρονικού 

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

µερικώς του συστήµατος Tetra ώστε να υπάρχουν κατά το δυνατόν 

Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 
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περισσότερες εναλλακτικές λύσεις αλλά και χρήση των σύγχρονων 

τεχνολογιών. 
 

� Συγκλήθηκε 6 φορές το ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και 

πάρθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις (Πυρκαγιές, Πληµµύρες, 

Χιονοπτώσεις Παγετός, Σεισµοί) οι 3 φορές ήταν εκτάκτως και 

αφορούσαν η µία αντιµετώπιση κινδύνων από ακραία καιρικά 

φαινόµενα χιονοπτώσεις – πληµµύρες και η άλλες 2 λήψη πρόσθετων 

µέτρων για τον µηχανισµό δασοπυρόσβεσης.. 
 
 

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). 
 

 
� ∆όθηκαν ανάλογες συστάσεις σε όλους τους ∆ήµους 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. 
 

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

 
� Συµµετοχή  σε ηµερίδες και ασκήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

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

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

� Λειτουργία και αξιοποίηση του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας 
TETRA  το οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ των 
φορέων λήψης αποφάσεων εντός της Περιφέρειας Κρήτης σε 
περίπτωση έκτακτου γεγονότος – φυσικού φαινοµένου. 
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� Συµµετέχει στην επιτροπή ασφαλείας λιµένα Ρεθύµνου. 

 
       
 
 
 

Κατά το έτος 2019 εκδηλώθηκαν αρκετές θεοµηνίες στην γεωγραφική ενότητα 
της Π.Ε.Χανίων µε κύρια χαρακτηριστικά τις πληµµύρες, κατολισθήσεις και 
γενικά έντονα καιρικά φαινόµενα µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν  αρκετά 
προβλήµατα στις υποδοµές, αλλά και ζηµιές σε επιχειρήσεις σπίτια και 
καλλιέργειες. Η υπηρεσία µας έκανε όλες εκείνες τις ενέργειες και κίνησε τις 
διαδικασίες για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας, καθώς και την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, 
ενεργοποίησε και διαχειρίστηκε την διαδικασία καταγραφής των πληγέντων 
επιχειρήσεων για την αποζηµίωσή τους, έδινε κατευθυντήριες οδηγίες στους 
ΟΤΑ και στις υπηρεσίες για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
που προέκυψαν από τα παραπάνω και γενικά. 

Ανέλαβε την κατάρτιση µνηµονίων ενεργειών και σχεδίων για την 
αντιµετώπιση φυσικών και επικαιροποίηση στοιχείων. 

Ηµερίδες: 

• Ενηµερώσεις συλλόγων και σχολείων για θέµατα σεισµών και φυσικών 
καταστροφών  

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας ενηµέρωσης µηχανικών για προσεισµικό έλεγχο 
κτιρίων 

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας προς εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων για 
θέµατα σεισµών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Χανίων 
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Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία 

Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός  
 
 
Αντιπεριφερειάρχης, Έφη Κουτεντάκη  (έως Σεπτέµβριο 2019) 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Αντώνης Παπαδεράκης (από Σεπτέµβριο 2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Μαρής Γιώργος (έως 

Σεπτέµβριο2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Μιχελογιάννης ∆ηµήτρης (έως 

Σεπτέµβριο 2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, ∆οξαστάκης Ζαχαρίας (από 

Σεπτέµβριο 2019) 

 
 
 

Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 
 

Σχέδιο ∆ράσης της Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2019 

 

Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλων των έργων, µελετών και λοιπών δράσεων 
που υλοποιούσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και των τεσσάρων (4) 
Περιφερειακών Ενοτήτων και αφού έγινε η σχετική επεξεργασία τους, 
καταρτίστηκε το Σχέδιο ∆ράσης (Σ∆), έτους 2019, µε πηγές χρηµατοδότησης 
τους ΚΑΠ, τους Ιδίους Πόρους, τα ταµειακά υπόλοιπα από παλαιές, καθώς 

και άλλες πηγές χρηµατοδότησης, το Π.∆.Ε (εθνικό και 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος) και τις λοιπές πηγές εκτός ΕΣΠΑ της Ε.Ε.: 
(HORIZON, LIFE, INTERREG κα). 

Το Σ∆ έτους 2019 εγκρίθηκε µε την αριθµ. 20/2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 30/2019, 33/2019, 
43/2019, 52/2019, 63/2019, 93/2019, 115/2019, 132/2019 και 153/2019 όµοιες. 

 

 

 

Σ∆ – ΠΚ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   
(00) 

24 15 2.144.013,90 

Π∆Ε/ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΚΕΛΟΣ 

344 341 176.366.890,15* 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 27 από 141 

 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ-
ΛΟΙΠΑ) 

42 13 29.346.168,37* 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(01) 

42 11 4.204.189,98 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 42 26 2.423.764,08 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03) 44 8 6.067.044,47 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04) 73 37 4.232.776,71 

ΣΥΝΟΛΟ 611 451 224.784.847,7 

*: Ενδεικτική κατανοµή  

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

 

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

 

 

 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

 
 

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) Περιφέρειας Κρήτης, ένα 
σηµαντικό µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2019 περιλάµβανε 
έργα – µελέτες της Περιφέρειας, των  ∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και 
λοιπών φορέων, συνολικού προϋπολογισµού 1.103.905.379,48 ευρώ. 

Ειδικότερα: 

Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισµού 722.289.985,62 ευρώ, 
έχουν ενταχθεί έργα  και µελέτες από προηγούµενα έτη έως και το 2019. Οι 
πληρωµές έτους 2019 ανήλθαν σε   119.000.000,00 ευρώ µε παράλληλη 
εξόφληση των υποχρεώσεων - οφειλών.   

 

Β. Τα έργα συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους (από την Ε.Ε.), προϋπολογισµού 
381.615.393,86 ευρώ,  περιλαµβάνουν : 

1. έργα της ΣΑΕΠ 002/1 (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΚΕΛΟΣ), 
2. έργα της ΣΑΕΠ 302/8- Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως 
π.χ. τα  διασυνοριακά προγράµµατα «ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ», 
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «MED 2007-2013», 
INTERREG EUROPE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ), 
3. έργα της ΣΑΕΠ 302/2 - Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως 
π.χ. τα διασυνοριακά προγράµµατα «INTERREG IV/C 2007-2013», 
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «SEE», «MED 2007-2013» 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 
4. έργα της ΣΑΕΠ 002/2 (ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), 
5. έργα της ΣΑΕΠ 602/6 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2014-2020-ΒΑΛΚΑΝΙΑ -ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) και 
6. έργα της ΣΑΕΠ 102/6 (INTERREG ∆ιασυνοριακά προγράµµατα 
«ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020). 

 Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οι πληρωµές το έτος 2019, ανήλθαν 
σε 42.332.854,30 ευρώ. 

 

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ
ΩΝ ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.103.905.379,48 326.062.112,89 161.332.854,30 400.395.186,71 
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ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜ
ΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

ΠΛΗΡ
ΩΜΕΣ 
2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ302/8 770.415,35 769.646,94 768,41 747,21 21,20 

ΕΠ302/2 728.370,95 426.377,99 166.052,46 
166.052
,46 135.940,50 

ΕΠ002/2 4.388.102,47 3.698.102,88 134.563,99 
118.110
,88 571.888,71 

ΕΠ002/1 368.313.372,45 75.181.527,13 57.579.438,61 
40.131.
394,68 253.000.450,64 

ΕΠ 102/6 6.664.469,77 612.986,04 2.444.565,10 
1.597.6
06,68 4.453.877,05 

ΕΠ602/6 750.662,87 145.818,70 318.942,39 
318.942
,39 285.901,78 

 ΣΥΝΟΛΟ 381.615.393,86 80.834.459,68 60.644.330,96 
42.332.
854,30 258.448.079,88 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002 210.797.804,74 132.682.471,62 12.232.195,48 65.883.137,64 

ΕΠ802 263.137.843,50 7.521.874,68 95.493.084,51 160.122.884,31 

ΕΠ402 26.170.136,06 17.388.456,67 1.489.743,45 7.291.935,94 

ΕΠ502 201.419.543,20 82.638.681,98 8.139.671,05 110.641.190,17 

ΜΠ002 11.369.658,12 4.996.168,26 1.645.305,51 4.728.184,35 

ΜΠ902 9.395.000,00 0,00 0,00 9.395.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 722.289.985,62 245.227.653,21 119.000.000,00 358.062.332,41 
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� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

14%

18%

2%
14%

1%1%

50%
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Ιδιωτικές Επενδύσεις 

 
� Καταβλήθηκε ποσό επιχορήγησης συνολικού ύψους 2.768.013,55€ σε 

25 επενδυτικούς φορείς των νόµων  N.3908/2011€, N.3299/2004 και 
4399/2016. 

� Επιστράφηκαν δύο (2) Εγγυητικές Επιστολές ποσού 468.100,00€. 
� Εκδόθηκαν δεκαέξι (16) αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης 

του κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας εκ των οποίων 
δώδεκα (12) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.3299/2004 και τέσσερις 
(4) 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 πέντε (5) αποφάσεις παράτασης επενδυτικών σχεδίων που 
έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 (µετά από εισήγηση 
στη Γνωµοδοτική Επιτροπή).  

� Εκδόθηκε µία (1) απόφαση ανάκλησης για ένα επενδυτικό σχέδιο που 
έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011.  

� Εκδόθηκαν είκοσι τρεις (23) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών 
Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι δεκαεπτά (17) αφορούσαν 
σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004, οι τέσσερις (4) αφορούσαν σε 
επενδύσεις του Ν. 3908/2011 και οι δύο (2) αφορούσαν σε επενδύσεις 
του Ν.4399/2016. Επίσης έγιναν τρεις (3) αποφάσεις ανάκλησης 
συγκρότησης ΠΟΕ. 

� Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για δεκαεπτά (17) 
επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) αφορούσαν σε 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 και 
οι δύο (2) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011.  

� Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου προκήρυξης Ν.4399/2016 για το καθεστώς 
ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισµού αξιολογήθηκε  µία (1) 
επενδυτική πρόταση και εκδόθηκε µία (1) απόφαση υπαγωγής για 
φορολογική απαλλαγή ύψους 651.598,89€.   

� Στον Β΄ κύκλο προκήρυξης Ν.4399/2016 στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ αξιολογήθηκαν δεκαεπτά (17) επενδυτικές 
προτάσεις και εκδόθηκαν δεκατρείς (13) αποφάσεις υπαγωγής 
συνολικής επιχορήγησης 4.213.424,76€ και τέσσερις (4) αποφάσεις 
απόρριψης.  

� Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου προκήρυξης Ν.4399/2016 για το καθεστώς 
ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηµατικότητας αξιολογήθηκαν σαράντα έξι 
(46) επενδυτικές προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι τριάντα εννέα  
(39), συνολικής επιχορήγησης 6.380.236,59€ και φορολογικής 
απαλλαγής ύψους 14.159.547,75€ και απορρίφθηκαν επτά (7). 

� Πραγµατοποιήθηκε µία (1) συνεδρίαση της Περιφερειακής 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής µε θέµατα παρατάσεων της ηµεροµηνίας 
ολοκλήρωσης πέντε (5) επενδυτικών σχεδίων του Ν.3299/2004. 

� Στο Γ΄ κύκλο υποβολής του Ν.4399/2016 για το 2019 υποβλήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν για το καθεστώς της « Γενικής Επιχειρηµατικότητας» 
53 αιτήσεις υπαγωγής και στην «Ενίσχυση Μηχανολογικού 
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Εξοπλισµού» 1 αίτηση υπαγωγής. Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής 
είναι σε εξέλιξη το 2020. 

� Στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου υποβολής στο Ν.4399/2016  για το 2019 για 
το καθεστώς «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων»  υποβλήθηκαν 35 αιτήσεις υπαγωγής. Η υποβολή των 
αιτήσεων υπαγωγής είναι σε εξέλιξη 2020. 

 
� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 

 

 

 

Τεκµηρίωση 

 

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

� Ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των  Κοµβικών  Σηµείων  Επαφής 
(ΚΟΣΕ) της  Περιφέρειας Κρήτης όπως προβλέπετε στο άρθρο 19 του  
Ν.3882/2010 (Α’ 166). 

� Την παροχή στοιχείων για τη καταγραφή δεδοµένων των ενισχυόµενων 
επενδύσεων στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα  Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του αρµόδιου κρατικού φορέα. Εισαγωγή στοιχείων και πλήρης 
ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε τα απαιτούµενα στοιχεία από το 
αρχείο του  τµήµατος κινήτρων.  

� Λειτουργία  βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση  και 
εξέλιξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας κατά 
κλάδο και τοµείς της οικονοµίας. 

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

 

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης 

(RIS3Crete) 
 

 

Η ∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού, σε συνέχεια της υλοποίησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete) ολοκλήρωσε την 
διαδικασία της Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης  (entrepreneurial discovery) και 
στον Τοµέα της Γνώσης, σε συνεργασία µε την πλατφόρµα καινοτοµίας που 
έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί.  

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. 

Συντάχθηκε η πρώτη Έκθεση Παρακολούθησης της RIS3 Crete για το έτος 
2018 και διαβιβάστηκε µε το  αρ. πρωτ. 261800/17-10-2019 έγγραφο µας στο 
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Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΓ∆Ε & ΕΣΠΑ (Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 

Στην Έκθεση Παρακολούθησης  αποτυπώνεται η δοµή του Μηχανισµού 
Παρακολούθησης  της Στρατηγικής, η επιλογή και η ιεραρχία των δεικτών. 
Κάθε δείκτης αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο επίπεδο ιεράρχησης των στόχων της 
Στρατηγικής: όπου το όραµα και η περιφερειακή επίδοση καινοτοµίας 
αντιστοιχεί στους «δείκτες πλαισίου». 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι RIS3Crete και Οριζόντιες Επιδιώξεις αντιστοιχούν 
στους «δείκτες αποτελεσµάτων» και «δείκτες σε επίπεδο προτεραιότητας».  

Ειδικοί στόχοι του Μίγµατος Πολιτικής αντιστοιχούν στους «∆είκτες 
Εισροών» και «∆είκτες Εκροής». 

Αναφορικά µε τους δείκτες εισροών  υιοθετήθηκαν από την Περιφέρεια 
Κρήτης, (πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που ενσωµατώνει 

συγκεκριµένους στόχους), δύο νέοι περιφερειακοί  δείκτες: ο «Βαθµός 

αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης» και 
ο «Βαθµός επίτευξης του προβλεπόµενου πλαισίου χρηµατοδότησης της 

RIS3Crete».  

Στην έκθεση συγκεντρώθηκαν οι πηγές χρηµατοδότησης µε βάση το 
προβλεπόµενο πλαίσιο χρηµατοδότησης της RIS3Crete, για φορείς της Κρήτης 
(ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα) που 
συµµετείχαν σε ενταγµένα προγράµµατα έως τις 31/12/2018.  Από το ΕΠΑνΕΚ 
2014 – 2020 και το ΗORIZON2020 ο συνολικός Π/Υ των πράξεων είναι της 
τάξης των 129 εκ €, ενώ στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, έχουν βγει 
7 προσκλήσεις µε Π/Υ 16,9 εκ €. 

 

Ιστοσελίδα - ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή της RIS3Crete 

Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων 
καθώς και των δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης 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 ΕΥ∆ 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 . 
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� Τοµέας Γνώσης   

∆ιαδικασία Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης 

Η διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης του Τοµέα της Γνώσης, που 
ξεκίνησε το 2018 ολοκληρώθηκε το 2019 µε το Τελικό Εργαστήριο 
∆ιαβούλευσης σε θέµατα στήριξης νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. 
Υπενθυµίζουµε ότι κατά τη διενέργεια της διαβούλευσης, υποβλήθηκαν 
συνολικά 60 ιδέες/προτάσεις για νεοφυή επιχειρηµατικότητα. 

Στο εργαστήριο συµµετείχαν 35 ενδιαφερόµενοι µε 31 ιδέες και 3 µέντορες 
από τη δοµή ΘΕΑ του ΕΒΕΑ. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 οµάδες και ο 
καθένας είχε την ευκαιρία  να παρουσιάσει την ιδέα του για νεοφυή 
επιχείρηση, ενώ ακολούθησε οργανωµένη συζήτηση, που περιελάµβανε 
ανάλυση από τον Μέντορα και διάλογο µε τους συµµετέχοντες.   

Η εµπειρία του εργαστηρίου ήταν πολύ χρήσιµη για τους συµµετέχοντες αλλά 
και για την Περιφέρεια Κρήτης, αφού προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα για 
τις ανάγκες των συµµετεχόντων για στήριξη στην προσπάθεια τους να 
δηµιουργήσουν νέες καινοτόµες επιχειρήσεις. Τα συµπεράσµατα της 
διαδικασίας λήφθηκαν υπόψη στη διαµόρφωση της εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς 
το Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) 
(53829/6-3-2019). Ακολούθησε η θετική γνωµοδότηση του ΠΣΕΚ προς την 
ΕΥ∆ (79208/4-4-2019) και  

 

∆ιαβούλευση για τη δηµιουργία δοµών στήριξης νεοφυούς 

επιχειρηµατικότητας 

Στον Τοµέα της Γνώσης, πέρα από τη διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης 
η ∆ΙΑΠ ενεργοποίησε από το 2018 και τη διαδικασία διαβούλευσης/συζήτησης 
για τη  δηµιουργία δοµών στήριξης νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.  

Σειρά συναντήσεων, που ξεκίνησαν το 2018, µε φορείς της επιστηµονικής και 
της επιχειρηµατικής κοινότητας, προκειµένου να διερευνηθούν ιδέες των 
φορέων για δοµές στήριξης νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, ολοκληρώθηκε το 
2019.  Καθ’ όλη τη διαδικασία της διαβούλευσης υπήρχε συνεργασία µε την 
ΕΥ∆ του Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η 
χρηµατοδότηση του Τοµέα της Γνώσης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (Επενδυτική Προτεραιότητα 3a «Προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 

εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων». 

Τα συµπεράσµατα της διαδικασίας λήφθηκαν υπόψη στη διαµόρφωση της 
εισήγησης της ∆ΙΑΠ προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και 
Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) (300178/25-11-2019). Ακολούθησε η θετική 
γνωµοδότηση του ΠΣΕΚ προς την ΕΥ∆ (3318/8-1-2020) και αναµένουµε την 
έκδοση της σχετικής πρόσκλησης. 

Σε συνέχεια των 7 προσκλήσεων που εκδόθηκαν το 2018 από την ΕΥ∆ ΕΠ 
Περιφέρειας Κρήτης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, µε βάσει τις εισηγήσεις της 
∆ΙΑΠ στους τοµείς  προτεραιότητας της RIS3Crete και µετά από τη θετική 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας 
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Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ), βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΥ∆ 42 
προτάσεις από συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς φορείς  µε Π/Υ  της 
τάξης των 16.843.990 € και 5 προτάσεις  από επιχειρήσεις µε Π/Υ της τάξης 
των 549.265,31  €. 

Προγραµµατικές Συµβάσεις 

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού υποστήριξε όλες τις Υπηρεσίες της ΠΚ και των τεσσάρων 
(4) ΠΕ στην σύνταξη των Προγραµµατικών Συµβάσεων (ΠΣ).  Από τα 
στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία, κατά την διάρκεια του 2019 ελήφθησαν 
αποφάσεις για να συναφθούν σαράντα εννέα (49) νέες ΠΣ µε ∆ήµους και 
άλλους φορείς, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, δράσεων, κλπ. 

 

Τµήµα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας 
 

Η ∆ΙΑΠ, έχοντας αποκτήσει µια συσσωρευµένη εµπειρία από την 
διαχρονική εφαρµογή του επενδυτικού νόµου αλλά και την υλοποίηση της 
επιχειρηµατικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3Crete 2014 – 2020, µπορεί 
να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
συνεργασία πάντα µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και τα συλλογικά όργανα των 
επιχειρήσεων, καθώς και στην διασύνδεση της µε την έρευνα & γνώση των 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο µιας συνολικής 
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα τελευταία χρόνια, η ∆ΙΑΠ 
προχώρησε στη διενέργεια πολλών συναντήσεων εργασίας µε επιχειρηµατικούς 
φορείς και άλλους εµπλεκοµένους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
για τη διερεύνηση της σκοπιµότητας και των απαιτουµένων αναγκαίων 
πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια 
Κρήτης. 

Έχει γίνει σχετική πρόταση της ∆ΙΑΠ για τροποποίηση του 
Οργανισµού της Περιφέρειας Κρήτης για δηµιουργία του Τµήµατος Ανάπτυξης 
Επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας. 

Η ∆ΙΑΠ έχει συλλέξει και επεξεργαστεί το υλικό από όλη τη 
διαδικασία υλοποίησης της RIS3 Crete και έχει προχωρήσει στη µελέτη και το 
σχεδιασµό του πληροφοριακού συστήµατος που θα υποστηρίξει το 
Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας – Έξυπνης Εξειδίκευσης. Σε εξέλιξη 

βρίσκεται η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος/βάσης δεδοµένων 

µε στοιχεία επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδηµαικών ιδρυµάτων-

εργαστηρίων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και διαδικτυακή πύλη - 

κόµβο  ενηµέρωσης σχετικά µε πληροφορίες, δράσεις και στατιστικά 

στοιχεία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας.   

Το Μάρτιο του 2019, τρία στελέχη της ∆ΙΑΠ επισκέφτηκαν την 
Περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία, στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών 
πρακτικών του Ευρωπαϊκού Έργου  «ΤΑΝΙΑ», µε σκοπό να ενηµερωθούν 
διεξοδικά για τον Κόµβο Καινοτοµίας «Πλατφόρµα Βιοµηχανίας 4.0», που έχει 
αναπτύξει και λειτουργεί η Περιφέρεια της Τοσκάνης. Η Πλατφόρµα αυτή, που  
υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύµατα, συνδέει την 
επιχειρηµατικότητα µε την έρευνα και προωθήσει τη µεταφορά τεχνολογίας και 
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 
 

� ROAD CSR (INTERREG EUROPE) 

 

Road CSR– Οδικός Χάρτης για την ενσωµάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και στις επιχειρηµατικές πρακτικές.  
Ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) να εφαρµόσουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικές, βιώσιµες, καινοτόµες και να επιτύχουν µακροπρόθεσµη 
κερδοφορία µε κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.  Η 
Περιφέρεια Κρήτης (µέσω της ∆ΙΑΠ-Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής 
Πολιτικής) συµµετέχει στο έργο ως εταίρος µε φορείς από άλλες 6 χώρες και 
µε επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Λάρνακας, Κύπρος. 
Το Τµήµα σε συνεργασία µε την οµάδα έργου έκανε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό 
δελτίο. Ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η τελική µορφή του Σχεδίου ∆ράσης 
του έργου και ξεκίνησε η υλοποίηση του.   Στις 12 και 13 Νοεµβρίου 
διοργανώθηκε η 7η προγραµµατισµένη συνάντηση των εταίρων στο Ηράκλειο. 
Επίσης στο πλαίσια του έργου και ως ανταλλαγή καλής πρακτικής από τον 
Ισπανό εταίρο του έργου, η ∆ΙΑΠ υπέβαλε πρόταση για Πιλοτικό έργο µε τίτλο 
«Πρόγραµµα  Καθοδήγησης για Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις στην 
Κρήτη» ( «Socially Responsible Cretan Business – Mentoring Programme») 
και προϋπολογισµό 20.000,00 ευρώ,  το οποίο και εγκρίθηκε από την αρµόδια 
αρχή του INTERREG Europe.  
 
 
 
 
 

� CLEAN (INTERREG EUROPE) 

 
CLEAN– Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτοµία για Περιφέρειες χαµηλού 
άνθρακα, στο οποίο συµµετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και 
υλοποιείται από τη ∆ΙΑΠ, αφορά στην επίτευξη µε τον καλύτερο τρόπο των 
στόχων της ΕΕ για ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, στις περιφέρειες της 
Ευρώπης. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής ως προς 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δηµόσιων 
υποδοµών κατά 4%, µέσω της αποτελεσµατικής συνεργασίας των δηµόσιων 
αρχών, των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων και 
εταιρειών που µπορούν να εισάγουν νέες καινοτόµες λύσεις. Το Τµήµα σε 
συνεργασία µε την οµάδα έργου έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο. 
Ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η τελική µορφή του Σχεδίου ∆ράσης του 
έργου. Το Σχέδιο ∆ράσης στοχεύει στην ενίσχυση της µετάβασης µιας 
αγροτική περιοχής σε περιοχή  µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
στην Κρήτη (οροπέδιο Λασιθίου)  και  αναπτύσσει ενεργειακές λύσεις στα 
κτίρια, στις µεταφορές  και στις δηµόσιες υποδοµές, µε βάση µια διεξοδική 
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µελέτη και µια λεπτοµερή ανάλυση όχι µόνο των καλών πρακτικών του 
CLEAN αλλά και των συνολικών χωροταξικών και οικονοµικών συνθηκών 
στην περιοχή της Κρήτης. Ειδικοί στόχοι είναι η εφαρµογή µιας σειράς 
ενεργειακά αποδοτικών λύσεων, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας από τον 
δηµόσιο φωτισµό, η εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον µέσων µεταφοράς 
και η δηµιουργία µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής για τους κατοίκους σε θέµατα 
που σχετίζονται µε την κατανάλωση ενέργειας.   Τέλος στις 24 και 25 
Σεπτεµβρίου διοργανώθηκε η 5η προγραµµατισµένη συνάντηση των εταίρων 
του έργου  στο Ηράκλειο. 
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Τεχνικά Έργα-Υποδοµές 
 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Νίκος Ξυλούρης  (έως 

Σεπτέµβριο 2019) 

 

Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων 
 

 

ΕΡΓΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ -

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ: ΔΑΦΝΩΝ-ΑΘΑΝΑΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ»      ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Ε.Ο. & Π.Ε.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ»  
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΡΟΥ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ»  

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»  
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΟ- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KOMBOY ΚΑΛΥΒΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»  

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ 

ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 

ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης κόμβων για τις 

ανάγκες της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης. 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδοφωτισμού στον κόμβο Σπηλίου και 

Ατσιπόπουλου Ρεθύμνου επί της Ε.Ο. 90. 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Εργασίες αποκατάστασης οδοφωτισμού στον κόμβο Τυμπακίου Ηρακλείου επί της Ε.Ο. 

Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Έργα στον Τοµέα του Πρασίνου 
 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ  ΧΑΝΙΩΝ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ  ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 
    ΥΠΟ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-

ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-

ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΑ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

Β.Ο.Α.Κ. ΣΤΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Έργα Οδοποιίας 
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Συντήρηση της Ε.Ο. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και επεμβάσεις στο Εθνικό 

Δίκτυο πλησίον της πόλεως Ηρακλείου 
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Βελτίωση - Συντήρηση Σήμανσης στο ΕΟΔ Κρήτης ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης 
ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" ΥΠΟΕΡΓΟ 

(NEO): "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ" 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ» 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ» 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

"Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις ΜΟΑ (Μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία 
Γαλήνη, 2) Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια (ΠΕΟ) & 3) Χανιά - Ρέθυμνο 

(ΠΕΟ)". 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ- Β' ΦΑΣΗ» ΥΠΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ) ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

«Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παράνυμφων - Τριών Εκκλησιών στην 
περιοχή των Αστερουσίων»   

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

¨ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ¨ Ο: ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ¨ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ" 
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ   ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

"Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης" 
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
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ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, 

ΜΠΑΛΙ, ΣΙΣΣΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

"Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης" ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΟ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΟΣ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε.Ο. 94 ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΥΠΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΛΟΣ-

ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΜΕΓΑΛΑ 

ΧΩΡΑΦΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙ-ΚΑΛΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ  

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
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ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΦΑΚΑΚΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
ΥΠΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών και εργασίες 

αποκατάστασης οδού στον Οδικό Άξονα Ηράκλειο-Βιάννος.  

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Άρση καταπτώσεων και αντιμετώπιση 

κατολισθήσεων στη θέση «Διαβάτη» στην περιοχή κάτω  Βιάννος 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Έργα αποστράγγισης οδού και αποκατάστασης 

οδοστρώματος στον Ν.Ο.Α.Κ. στην περιοχή «Καραβάδω»  

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Καθαρισμός οδού και απομάκρυνση ξύλων και 

φυτικών προϊόντων επί του Β.Ο.Α.Κ. στο Ν. Χανίων. 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Εργασίες προστασίας πρανών και αντιστήριξης 

κατολισθήσεων με την κατασκευή τοιχίων στην περιοχή του οικισμού Αυγενικής  

. 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Έργα αντιστήριξης πρανών επί της Π.Ε.Ο. 

Χανίων-Κισάμου και αποκατάσταση καταστρώματος οδού στη θέση Νοχιά. 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Επικαιροποιήση μελετών για άμεση 

αποκατάσταση βλαβών και φθορών που προκλήθηκαν στις γέφυρες του 

Β.Ο.Α.Κ. λόγω των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων . 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Εργασίες για την αντιμετώπιση των 
κατολισθήσεων, προστασία πρανών και αποκατάσταση καταστρώματος οδού 

επί της Π.Ε.Ο. Ρεθύμνου -Επισκοπής. 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση τεχνικών, καταστρώματος οδού και 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
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βελτίωση οδικής ασφάλειας στη Π.Ε.Ο. Κρήτης. 

ΕΡΓΟ: Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών  στο Οδικό Δίκτυο και 

Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: Άμεση εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση 

κατολισθητικών φαινομένων σε θέσεις επί του Β.Ο.Α.Κ. από οικισμό Λατσίδας 

έως Σητεία. 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Χ.Θ. 7+150 έως 10+176,50 

αρχ. χλμ)» 
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ολοκληρωτικές Μελέτες  

Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης  

(οδικά τμήματα εντός  Ν. Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο - Σελλιά - Λευκόγεια - 
Ακούμια - Αγ. Γαλήνη) 

Έχουν εγκριθεί οι 

οριστικές μελέτες των 

μελετών Σπήλι - 

Ακούμια, Ακούμια - Αγ. 

Δημήτριος και Παλέ 

Σπήλι. Αναμένεται να 

δοθεί εντολή για 

εκπόνηση 

τοπογραφικών μελετών 
για το υποστηρικτικό 

δίκτυο. Περιμένουμε 

να υποβληθεί μια 

πρόταση από το Δήμο 

για βελτίωση ενός 

δρόμο που οδηγεί στην 

οικιστική επένδυση. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Έχουν εκτελεσθεί το 

95% των εργασιών της 

σύμβασης 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 
ΒΙΑΝΝΟΥ" & "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ" (Ε.Ο. 97) 

Η γεωτεχνική έρευνα 

εγκρίθηκε και 

παραλήφθηκε με τη με 
αρ. πρωτ. 49956/01-3-

2019 απόφασή μας 

Παράκαμψη Χανίων, κόμβος σύνδεσης με λιμάνι και Αεροδρόμιο.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΠΕ 

- ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33874/11-2-

2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ 

Διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων και βελτίωση του οδικού τμήματος 
από κόμβο προς Χορδάκι μέχριτην είσοδο του αερολιμένα Χανίων της αρ. 94 

Ε.Ο. Χανίων - Αεροδρομίου του τριτεύοντος οδικού δικτύου 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Μετά την 

έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων 

εγκρίθηκε η οριστική 

μελέτη σύμφωνα με τη 

με αρ. πρωτ.  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 44 από 141 

 

227378/17-9-2019 

απόφασή μας 

Ασφάλεια συμβολής της δημοτικής οδού με το νότιο παράπλευρο της με αρ. 90 

ΝΈΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου στη Χ.Θ. 1+055 του τμήματος Πάνορμο - Εξάντης 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 

243145/02-10-2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ 

Μελέτη υπόγειας πεζοδιάβασης σύνδεσης του νότιου με το βόρειο παράπλευρο 

της με αρ. 90 ΝΈΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου στη Χ.Θ. 1+055 του τμήματος Πάνορμο 

- Εξάντης 

Υπό έλεγχο από την 

υπηρεσία μας λόγω 

αρμοδιότητας(υποβολή 

από ιδιώτη) 

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019  ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»  

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ 

Γ.Ν. & Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Έργο: Επείγουσες εργασίες στο Οδικό Δίκτυο   Κρήτης με Κ.Α.2014ΕΠ50200006 

της ΣΑΕΠ 502 

 Υποέργο: Εργασίες που αφορούν έκτακτες ανάγκες του  

                   Οδικού Δικτύου Κρήτης έτους 2019.  

                (με αυτεπιστασία ). 

Σε εκτέλεση 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ& 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (Β΄ΜΙΣΟ 19ου ΑΙΩΝΑ) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (με αυτεπιστασία) 

Σε εκτέλεση 

Έργο": Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις  Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Κρήτης" και Κ.Α.2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ502 με υποέργο: Αποκατάσταση 

Οδοστρώματος στην περιοχή Διαβάτη Βιάννου 

Υπό Δημοπράτηση 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Λ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΑΠΌ 

ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΕΩΣ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΟΜΒΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 

Μεγάλα Υδραυλικά Έργα 
 

 
 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή 

Λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων 
υπό εκτέλεση 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων ΥΠΟΕΡΓΟ: § Τεχνικός 

Σύμβουλος - Έλους  

ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Τεχνικός Σύμβουλος -  Φράγμα Πλακιώτισσας 
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης Φράγματος 

Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης     

     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

  ΕΡΓΟ: Κατασκευή & Αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δ. Αρχανών 

Ν. Ηρακλείου ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 ΕΡΓΟ: Κατασκευή & Αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δ. Αρχανών 

Ν. Ηρακλείου ΥΠΟΕΡΓΟ: Παρακολούθηση και φάκελος πρώτης πλήρωσης 

ταμιευτήρα φράγματος Χαλαυριανού  

     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Δ. Δ. Πανοράματος Ν. Ηρακλείου       ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ 

 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ      ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Πρόσθετα γεωτεχνικά και γεωλογικά – πλημμυρικό κύμα - κανονισμός πλήρωσης 

φράγματος Αμιρων - Αγίου Βασιλείου Ηρακλείου 
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΦΡΆΓΜΑ ΑΣΙΤΏΝ - ΠΡΙΝΙΆ Ν. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ       ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΥΠΟΕΡΓΟ: Αντικατάσταση παλαιού αγωγού άρδευσης Άσιτών – Πυργού για την 

εξοικονόμηση υδάτινων πόρων  

ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λιμνοδεξαμενή Στερνών 
ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ ΑΝΩΓΕΊΩΝ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Κτηριακά Έργα 
 
 
 

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου επικοινωνιακού και μορφωτικού 

ιδρύματος Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.  
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

 Επέκταση εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων Ιεράς Μητροπόλεως 

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου – Ολοκλήρωση υποδομών 

     ΠΡΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Κατασκευή μνημείου – βήματος Αποστόλου Παύλου στον Αρχαιολογικό χώρο της  

Γόρτυνας 
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ Παναγιάς Φανερωμένης στην περιοχή 

Γουρνιά Παχειάς Άμμου Δήμου Ιεράπετρας 
υπό δημοπράτηση 

Μελέτη Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  Λασιθίου στο Γ.Ν. & Κ.Υ 

Νεάπολης «Διαλυνάκειο»  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ'' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΙΑΣ 

ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 
 
 

� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 
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Λοιπά έργα 
 
 

Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 2ο Υποέργο: Αντλιοστάσια, 

φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης 

   ΔΙΑΛΥΣΗ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

2/1/2018 

Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης περιοχής 1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων 
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Κρήτης 

    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Αξιοποίηση πηγών  - βελτίωση υδροληψίας Οικισμού Καπετανιανά, Δήμου Γόρτυνας      ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων 
    ΥΠΟ  

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

Αντικατάσταση αγωγού Δ3 αρδευτικού ΤΟΕΒ Γ' Ζώνης Μεσσαράς      ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης στη θέση Λιγαρας Ανω 

Βιάννου 
     ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

 

 
 

Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 

Καθίσταται σαφές πως για την Περιφέρεια Κρήτης πρώτιστη σημασία για την 

επόμενη Περιφερειακή περίοδο, έχουν οι αποκαταστάσεις όλων των 

υποδομών που επλήγησαν από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε το 

νησί μας το προηγούμενο έτος (2019).  

Για το σκοπό αυτό  έχουν ενταχθεί  και υλοποιούνται έργα αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών έτους 2019, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) (μέσω της ΣΑΕΠ 802), συνολικού προϋπολογισμού 247.900.118,75 € εκ 

των οποίων έχουν συντελεστεί ήδη πληρωμές συνολικού ύψους 

94.726.616,66 €.  

Επισημαίνεται πως τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα δεν χαρακτηρίζονται ως 

αναπτυξιακά, αλλά υλοποιούνται ως αναγκαία προτεραιότητα εκτάκτων 

καταστάσεων, για να επαναφέρουν τις υπάρχουσες υποδομές στην 

πρότερη τους μορφή πριν την φυσική  καταστροφή. 
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Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Θέµατα 
 
 

Αντιπεριφερειάρχης, Αλεξάκης Γιώργος (από Σεπτέµβριο 2019) 
 
Το έτος 2019 αποτέλεσε την κορύφωση µιας πολύχρονης προσπάθειας στον 
Τοµέα των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων που άρχισε στο 2011 µε την 
ίδρυση του θεσµού της Περιφέρειας Κρήτης και συνεχίζεται. 

Η Κρήτη εκπροσωπούµενη από το θεσµό της αιρετής Περιφέρειας πλέον έχει 
το κρίσιµο µέγεθος παρουσίας στα ευρωπαϊκά και διεθνή forα, έχει να επιδείξει 
επιτεύγµατα αλλά και να διδαχθεί από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 

Οι κύριοι άξονες της Περιφέρειας Κρήτης είναι :  

- Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και η κατανόηση των αντίστοιχων Στρατηγικών και Οδηγιών.  

- Η διεκδίκηση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών 
έργων.  

- Η αξιοποίηση του Γραφείου στις Βρυξέλλες από την Περιφέρεια αλλά και 
από τους φορείς, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις της 
Κρήτης. 

- Η ανάπτυξη ∆ιαπεριφερειακών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης µε άλλες 
Περιφέρειες. 

- Η επικαιροποίηση της θεµατικής Agenda για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στη 
Κρήτη.  

 

Η υλοποίηση της πολιτικής έγινε µε τους ελάχιστους δυνατούς πόρους 
(ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµικούς) δεδοµένης της έλλειψης διοικητικής 
δοµής (∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων) και των γενικών 
διοικητικών και οικονοµικών περιορισµών.  

 

Κύρια αποτελέσµατα – δραστηριότητες  

 

� ∆ιατήρηση σηµαντικού ρόλου στις εργασίες του δραστήριου 

ευρωπαϊκού οργανισµού CRPM πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο. 

Εκπροσώπηση σε Συνεδριάσεις της CRPM στο Πολιτικό Γραφείο, στη Γενική 

Συνέλευση, στην Επιτροπή Νησιών,  στη ∆ιαµεσογειακή  Επιτροπή και 

συναφείς συναντήσεις εργασίας. 

 

�       Υποδοχή σε 4 Κινέζικες Αντιπροσωπείες στην Κρήτη που αποτελούν 
ευκαιρίες για πολυεπίπεδες συνεργασίες µε την µεγάλη παγκόσµια δύναµη.    
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� ∆ηµιουργία µιας άτυπης κοινότητας ενδιαφεροµένων για τη Γαλάζια 

Οικονοµία στην Κρήτη (Ιαν. 2019) µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

 

� Συνέχιση της συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το 
Επιµελητήριο Κρήτης για την Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

 

� ∆ιοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδα για το φλέγον θέµα του 
«κτηµατολογίου» σε συνεργασία µε την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και 
συναρµόδιους φορείς.  

 

� Συµµετοχή σε εκδηλώσεις για Ευρωπαϊκά Θέµατα µαζί µε τους 
Ευρωβουλευτές.  

 

� ∆ιοργάνωση δεκάδων ενηµερωτικών συναντήσεων για τα Ευρωπαϊκά έργα 
που υλοποιούµε σε µεγάλη ποικιλία θεµάτων (περιβάλλον, εξοικονόµηση 
ενέργειας, προώθηση τοπικών προϊόντων, διαχείριση υδατικών πόρων, 
διαχείριση αποβλήτων, τουρισµός, κλιµατική αλλαγή, γαλάζια ανάπτυξη, 
διατροφή, ανοικτά δεδοµένα, αναπτυξιακά, κλπ). 

 

� ∆ραστηριοποίηση του Γραφείου στις Βρυξέλλες ως «γέφυρα» Κρήτης – 
Βρυξελλών – ΕΕ. 

 

� Συµµετοχή σε δεκάδες συναντήσεις, συνέδρια και ηµερίδες στην Ευρώπη 
και διεθνώς παρουσιάζοντας τα επιτεύγµατα και της «καλές πρακτικές» της 
Κρήτης. 

 

� Συµµετοχή ενεργητικά σε 16 Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Συνεργασίας.  
 

� Έναρξη ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης µε την 
Κύπρο και συγκεκριµένα µε το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουν γίνει ήδη 
επισκέψεις και ηµερίδες µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Κρήτης και 5 ∆ήµων της Κρήτης µε θέµα την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.     

 

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

1) Κεντρική Ενηµερωτική Εκδήλωση στο Ηράκλειο, 22.11.2019 
2) Ενηµέρωση Περιφερειακών Συµβούλων, στο Ηράκλειο, στις 4.12.2019 και 

στις 10.12.2019, στις 17.12.2019, στις 19.12.2019 
3) Ενηµέρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αγ Νικόλαος στις 

16.12.2019 



Περιφέρεια Κρήτης 

 

4) Ενηµέρωση Μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα Ευρωπαϊκά Έργα 
στον Τοµέα της Ενέργειας, 20.12.2019

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
 

Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   όπου συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης
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Ενηµέρωση Μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα Ευρωπαϊκά Έργα 
στον Τοµέα της Ενέργειας, 20.12.2019 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   όπου συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης 

 

Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Ενηµέρωση Μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα Ευρωπαϊκά Έργα 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
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ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ 2019  

 

  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 SOCLIMPACT HORIZON 2020 

2 THINKNATURE HORIZON 2020 

3 SCREEN  HORIZON 2020 

4 STRATENERGY INTERREG  GREEECE CYPRUS 

5 NAFS INTERREG  GREEECE CYPRUS 

6 IMPRECO INTERREG ADRION 

7 INNOVAGRO INTERREG ADRION 

8 TOUREST INTERREG ADRION 

9 BRANDTOUR INTERREG EU 

10 CLEAN INTERREG EU 

11 iWATERMAP INTERREG EU 

12 WIN POL INTERREG EU 

13 NICHE INTERREG EU 

14 REBUS INTERREG EU 

15 ROAD INTERREG EU 

16 TANIA INTERREG EU 

17 BLUEISLANDS INTERREG MED 

18 MD.NET INTERREG MED 

19 MISTRAL INTERREG MED 

20 ODEON INTERREG MED 

21 PANORAMED INTERREG MED 

22 SHERPA INTERREG MED 

23 NATURA IP LIFE 

24 ADAPT2CLIMA LIFE  

25 FILO ERASMUS 

26 ERMES ESPON  

27-31 

CO EVOLVE, EMBLEMATIC, 

INNOBLUEGROWTH, MEDEA, 

PANACEA INTERREG MED 

32 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 52 από 141 

 

 

 

Επιπλέον Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (έχουν παρουσιαστεί και στους 

ανάλογους θεµατικούς άξονες) 

 

� LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA) µε τίτλο 

«Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 

περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των  οικοτόπων και 

των οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα». Συντονιστής του Προγράµµατος 

είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Horizon 2020 ‘’Think Nature’’ – Ανάπτυξη 

πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της 

καινοτοµίας σχεδιασµού µε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.  

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SHERPA /’’Ανταλλαγή εµπειριών για την 

ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων από ∆ηµόσιες Αρχές’’ του 

προγράµµατος Interreg MED. 

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα BLUEISLANDS – (‘’Γαλάζιες Νήσοι’’ 

Εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων ως συνέπεια των 

απορριµµάτων ως συνέπεια του τουρισµού) του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος INTERREG Mediterranean 2014-2020. 

� INTERREG EUROPE-iWATERMAP “ Οδικoί Χάρτες Καινοτοµίας 

στην Τεχνολογία Ύδατος”.  

� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα REPLACE ‘’Regional PolicyActions for 

Circular Economy – Περιφερειακές ∆ράσεις Πολιτικής για την Κυκλική 

Οικονοµία.   

� Το έργο ΤΑΝΙΑ  στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως 

εταίρος, έχει ως στόχο την ενίσχυση της τεχνολογίας της 

Νανοαποκατάστασης στην αποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών και 

νερού µέσω των εργαλείων άσκησης πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο «ΤΑΝΙΑ» για να 

αντιµετωπίσει τους ανωτέρω περιορισµούς, χρησιµοποιεί ως εργαλεία: 

την διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή πρακτικών και 

εµπειριών µεταξύ των εταίρων µε την ενεργό συµµετοχή τοπικών 

Οµάδων ενδιαφερόµενων/εµπλεκόµενων Φορέων (stakeholders) από 

κάθε Περιφέρεια. την αξιοποίηση των εµπειριών ως απόρροια αυτής 

της συνεργασίας µέσω της εκπόνησης Σχεδίου ∆ράσης, την υλοποίηση 

και παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης. Επικεφαλής εταίρος του 

έργου είναι ο Οργανισµός Ανάπτυξης Empolese Valdelsa (ΙΤ) και 

συµµετέχουν, εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, άλλοι επτά (7) εταίροι 

από Γαλλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιταλία (Περιφερειακές 

αυτοδιοικήσεις και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα). Το έργο έχει σαν στόχο 

την ενίσχυση της τεχνολογίας της Νανοαποκατάστασης στην 

απορρύπανση εδάφους και νερού, ως εναλλακτική λύση 

αποκατάστασης από συγκεκριµένους ρύπους αντί των συµβατικών in-

situ µεθόδων.  
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Εκπαίδευση ∆ια Βίου Μάθηση και Απασχόληση 

Αντιπεριφερειάρχης, Γιάννης Παρασύρης (έως Σεπτέµβριο 2019) 

Αντιπεριφερειάρχης, Ευχαριστία (Έφη) Κουτεντάκη (από Σεπτέµβριο 

2019) 

Εντενταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για την Π.Ε. Ηρακλείου, 

Καµπουράκης Λάµπρος (έως Σεπτέµβριος 2019) 

 

Εντενταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για την Π.Ε. Χανίων, 

Σηµανδηράκης Παναγιώτης (έως Σεπτέµβριος 2019) 

 
 
 

Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 186, τοµέας Η και ∆, του νόµου 3852/2010, η Αντιπεριφέρεια 
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, της Περιφέρειας 
Κρήτης, έθεσε ως βασικούς άξονες δράσης της, αφενός µεν την υποστήριξη της 
∆ιά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασµού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,  αφετέρου δε την εκτέλεση και 
εκπόνηση προγραµµάτων που αφορούν σε θέµατα Απασχόλησης και Νέας 
Γενιάς, σε συµφωνία µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες 
πολιτικές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Θεµελιώδη στοιχεία του σχεδιασµού και των δράσεων της Αντιπεριφέρειας 
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, αποτέλεσαν η 
επίτευξη συνεργασίας και συνέργειας µε τοπικούς φορείς δηµόσιας 
εκπαίδευσης, προκειµένου να στηρίξουµε τη γνώση, τη διάδραση, την 
εξωστρέφεια και να προωθήσουµε την καινοτοµία. Απώτεροι στόχοι του 
συνόλου των δραστηριοτήτων της Αντιπεριφέρειας υπήρξαν η ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας  των δηµόσιων εκπαιδευτικών οργανισµών όλων των 
βαθµίδων, η καταγραφή των πραγµατικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η ενδυνάµωση της αξίας 
του ανθρώπινου δυναµικού.  

Η ανάπτυξη πολιτικών δια βίου µάθησης, µε την αξιοποίηση των 
περιφερειακών και τοπικών δοµών διά βίου µάθησης, που να ανταποκρίνονται 
σε όλων των κατηγοριών δια βίου µάθησης (τυπική εκπαίδευση, µη τυπική 
εκπαίδευση, άτυπη µάθηση, αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική 
κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α.) ανάγκες των πολιτών όλων των 
ηλικιών αποτυπώνει βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα το όραµα της 
Αντιπεριφέρειας να καταστήσει τη γνώση και την κατάρτιση επένδυση για το 
ανθρώπινο δυναµικό και δηµοκρατικό στοιχείο της διαβίωσης των πολιτών. 
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Ηµερίδες & Συνέδρια-Εκπαιδευτικές ∆ράσεις 
 
 
Με άξονα τον σχεδιασµό και τις διά νόµου προαναφερθείσες δυνατότητες 
δράσης και ενεργειών της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης και Νέας Γενιάς της Περιφέρειας Κρήτης, το συνολικό έργο της 
για το έτος 2019 διαµορφώνεται ως ακολούθως.  

 

� Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για µαθητές.  

 

Συνεργασία µε τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής & 

Επιστήµης «WRO-HELLAS» τον ∆ήµο Ρεθύµνου, την Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου και 

διοργάνωση του Περιφερειακού ∆ιαγωνισµού Εκπαιδευτικής Ροµποτικής της 

Περιφέρειας Κρήτης για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και 

Λυκείων, 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 

µαθητών στην Ελλάδα. H ενασχόληση των παιδιών µε την εκπαιδευτική 

ροµποτική, η διαθεµατική συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων (καλλιτεχνικών, πληροφορικής) είχε ως αποτέλεσµα την 

εκπαίδευση στην οµαδική εργασία, την κατάθεση προτάσεων σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση απορριµµάτων, τις εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας, τις έξυπνες πόλεις, τα βιώσιµα νησιά και τις νέες τεχνολογίες. 

 

� Χρηµατοδότηση έργου ύψους 2,6 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο 

συνεργασίας µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του νησιού για την 

προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισµού για όλα τα σχολεία της Κρήτης, προκειµένου για την βελτίωση του 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού, όπως εργαστήρια πληροφορικής, "kit" ροµποτικής, 

τρισδιάστατοι εκτυπωτές κ.α. 

 

� Aegean Arts ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Παιδικής Ζωγραφικής. 

Συνδιοργάνωση του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Ζωγραφικής "Aegean Arts" µε 
θέµα "Ελευθερία" για παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών, στα πλαίσια του 
6ουAegean Arts ∆ιεθνούς Φεστιβάλ στην Κρήτη, µε στόχος να δοθεί η 
ευκαιρία στους µαθητές και στις µαθήτριες να εκφράσουν δηµιουργικά τι 
σηµαίνει για αυτούς η λέξη "ελευθερία". 

� Μαθήµατα ορειβατικού σκι από την Περιφέρεια Κρήτης για µαθητές 

∆ηµοτικών Σχολείων. Πιλοτική εφαρµογή για πρώτη φορά στην Περιφέρεια 

Κρήτης του προγράµµατος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας (F.I.S), 

µε τη συνεργασία  της  Μ.Κ.Ο «Μαύρο Πρόβατο» και τη συµπαράσταση της 

τοπικής κοινωνίας των Λιβαδίων Μυλοποτάµου. 
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Στη δράση συµµετείχαν πιλοτικά πάνω από 200 µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού. 
Οι βιωµατικού χαρακτήρα δραστηριότητες, αγωγής υπαίθρου, παρείχαν στα 
παιδιά µοναδικές εµπειρίες, οι οποίες δεν µπορούν να αναπαραχθούν στο 
εσωτερικό του σχολείου. Μέσα από την εκµάθηση του ορειβατικού σκι, ήρθαν 
σε επαφή µε τις φυσικές οµορφιές του Ψηλορείτη, απέκτησαν περιβαλλοντική 
συνείδηση, γνώρισαν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου τους και ήρθαν 
σε επαφή µε ένα άθληµα που ταιριάζει µε την ιδιοσυγκρασία των ορεσίβιων 
κοινωνιών και συνδέεται µε το ήπιο και βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης που 
µπορεί να ακολουθήσει η περιοχή. 

 

� 1η Παγκρήτια Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευοµένων των 

Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε) όλης της Κρήτης. 

∆ιοργάνωση από την Περιφέρεια Κρήτης µε τη συνεργασία των Σ.∆.Ε Κρήτης, 
στην Πανεπιστηµιούπολη του Γάλλου, στο Ρέθυµνο,  συνάντησης µε 
θέµα «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας Καινοτοµίες στην Εκπαιδευτική Πράξη» 
και συµµετοχή περισσοτέρων από 300 µαθητών και εκπαιδευτικών, από τα 
Σ∆Ε του νησιού, στην οποία είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 
"projects" που είχαν εκπονήσει, µε θέµατα που αφορούσαν στα παραδοσιακά 
επαγγέλµατα που χάνονται, τους  παραδοσιακούς  χορούς, αλλά και σε 
φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα, εστιάζοντας  στα τροχαία ατυχήµατα και στις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως οι µετανάστες,  οι τρόφιµοι ψυχιατρικών 
ιδρυµάτων και οι κρατούµενοι σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.α. Απώτερος 
στόχος η ενίσχυση το θεσµού των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, που βασικό 
στόχο έχουν την καταπολέµηση των κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων, 
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για άτοµα που διέκοψαν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, την επανασύνδεση ενηλίκων µε το εκπαιδευτικό 
σύστηµα, την ενίσχυση θετικών στάσεων για την εκπαίδευση και τη µάθηση, 
καθώς και την σύνδεση των εκπαιδευοµένων µε την αγορά εργασίας. 

 

� Επιµορφωτικά σεµινάρια STEM για εκπαιδευτικούς. 

Συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Κρήτης, το Εργαστήριο ∆ιδακτικής των 
Θετικών Επιστηµών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και µε την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Κρήτης επιµορφωτικών σεµιναρίων για τη 
διδασκαλία των STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος η παιδαγωγική 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών και 
εφαρµογών διδασκαλίας STEM µέσω εκπαιδευτικής ροµποτικής, tablet, 
κινητών τηλεφώνων, αισθητήρων καταγραφής δεοµένων σε πραγµατικό χρόνο, 
γυαλιών VR και αλληλεπιδραστικών συσκευών. 

 

� Αναβίωση και αναβάθµιση της Γεωργικής Σχολής Ασωµάτων στο 

∆ήµο Αµαρίου Ρεθύµνου σε πρότυπο κέντρο µάθησης, εκπαίδευσης και 

έρευνας µε στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα, της 

αγροδιατροφής, στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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� Τριήµερο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε τίτλο “Φυσικό περιβάλλον, 

διατροφή και Αειφόρος τουρισµός” για εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στο 

Εθνικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  → Το σεµινάριο διοργανώθηκε 

στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού ∆ικτύου “Τουρισµός και 

περιβάλλον” Π.Ε που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών µε το Περιφερειακό 

 ∆ίκτυο Π.Ε «∆ιατροφή, περιβάλλον & υγεία» που συντονίζει το ΚΠΕ 

Ιεράπετρας-Νεάπολης και στηρίχτηκε από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Στόχοι του σεµιναρίου είναι: α) η σχέση και η σύνδεση του τουρισµού µε το 
φυσικό περιβάλλον και τη διατροφή στη χώρα µας β) η προώθηση των 
δραστηριοτήτων του Εθνικού ∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Τουρισµός και περιβάλλον» γ) η συνεργασία και η στήριξη των µελών των 
Παιδαγωγικών οµάδων µε τους εκπαιδευτικούς του δικτύου και δ) η ανάδειξη 
καλών πρακτικών καθώς και η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών των µελών των 
∆ικτύων. 

� Πρόγραµµα Κυκλοφοριακής Αγωγής για την ενίσχυση της 

στρατηγικής ασφαλούς οδήγησης και πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων 

στην Περιφέρεια Κρήτης → Σύναψη Προγραµµατικής σύµβασης ανάµεσα 

στην Περιφέρεια Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση προγράµµατος 

προαγωγής κουλτούρας ασφαλούς µετακίνησης, σε όλη την Περιφέρεια 

Κρήτης. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Εργαστήριο 

Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης, µε τη συµµετοχή µαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων-κηδεµόνων, πολιτών. Περιλαµβάνει δράσεις όπως η 

εκπόνηση έρευνας σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων για την ανάδειξη των 

εκπαιδευτικών αναγκών σε θέµατα προαγωγής ασφαλούς µετακίνησης, η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεµβάσεων για την ενίσχυση της επάρκειας των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης στο σχεδιασµό προγραµµάτων 

κυκλοφοριακής αγωγής, η εφαρµογή σύντοµων προγραµµάτων κυκλοφοριακής 

αγωγής µέσα στα σχολεία, η οργάνωση δράσεων για την ενεργοποίηση και 

κινητοποίηση του µαθητικού πληθυσµού σε θέµατα πρόληψης, καθώς και η 

οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού 

πληθυσµού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Το έργο αποτελεί 

έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα προστασίας που δηµιουργεί η Περιφέρεια 

Κρήτης για τους πολίτες και επισκέπτες του νησιού. 

 

� Β' Κύκλος Σεµιναρίων "Η Τέχνη του Ρυθµού στην Εκπαίδευση". 

∆ιοργάνωση από την Περιφέρεια Κρήτης -  µε κριτήριο τη διαρκή επιµόρφωση 
και  επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό -  σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Κρήτης και µε συµµετοχή εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής όλων 
των ειδικοτήτων, φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε Ρέθυµνο και 
Ηράκλειο και του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά καθώς και επαγγελµατιών 
υγείας, σεµιναρίων µε στόχο την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων µέσα από την διερεύνηση της σχέσης τους µε τον 
ρυθµό, τη µουσική και τα κρουστά. Κατά την διάρκεια του κύκλου σεµιναρίων 
αναπτύχθηκε µια πλούσια παλέτα δράσεων που αποκάλυψαν την ολιστική 
διάσταση του ρυθµού µέσα από τα κρουστά, το ανθρώπινο σώµα ως µουσικό 
όργανο, τη φωνή, την κίνηση και τα εικαστικά.  
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� Έναρξη 1ου Θερινού Σχολείου στην Επιστήµη των Η/Υ, στην 

Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηµατικά, στο πλαίσιο της 

προγραµµατικής σύµβασης «∆ράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων 

στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, 

Πανεπιστηµίου Κρήτης (Τµήµα Κοινωνιολογίας/Εργαστήριο για το Κοινωνικό 

Φύλο & Τµήµα Υπολογιστών) και του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου (Τµήµα 

Κοινωνικής Εργασίας). Στο Θερινό Σχολείο συµµετέχουν µαθήτριες της Α’ και 

της Β’ τάξης όλων των Λυκείων της Κρήτης, προκειµένου να έρθουν σε επαφή 

µε τα επιστηµονικά πεδία της Επιστήµης και της Μηχανικής των Υπολογιστών, 

της Τεχνολογίας, των Μαθηµατικών και άλλων Θετικών Επιστηµών.  

Προτεραιότητα του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ράσης 2014-2020 αποτελεί η 
ανάπτυξη θετικότερης στάσης των νέων γυναικών προς τις τεχνολογικές 
επιστήµες. Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών σε αυτά τα επιστηµονικά 
πεδία είναι µικρό και η ενδυνάµωση των γυναικών προς αυτή την κατεύθυνση, 
ειδικότερα στις νεαρότερες ηλικίες, αναµένεται να ενισχύσει τη συµµετοχή 
τους στην καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Η λειτουργία του Θερινού 
Σχολείου στην Επιστήµη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα 
Μαθηµατικά, συνιστά παρέµβαση για την ισότητα των φύλων και την άρση 
των στερεοτύπων στα πλαίσια της εκπαίδευσης. 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση του 

8ου Θερινού Σχολείου στην Περιβαλλοντική ∆ηµοσιογραφία  από το Τµήµα 

∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών 

Εφαρµογών του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και του κορυφαίου 

ερευνητικού φορέα της χώρας, του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό 

την αιγίδα του European Journalism Training Association (ejta.eu). 

 

� Υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος ∆ια βίου Μάθησης µε τίτλο 

«Κρήτη-Ευρώπη 2019-2023: Το ∆ηµιουργικό Νησί που Μαθαίνει, 

Συµµετοχικά, Βιώσιµα και ∆ιά Βίου». Πρόκειται για ένα πιλοτικό σχέδιο 

άτυπης γενικής ενήλικης εκπαίδευσης που στοχεύει στη δηµιουργία ενός 

αρχικού πιλοτικού ∆ικτύου 11 ∆ήµων της Κρήτης, τα στελέχη των οποίων θα 

συγκροτήσουν µία κοινότητα Μάθησης-Πρακτικής για πολυτοµεακή 

συνεργασία. Το πρόγραµµα αφορά την εκπαίδευση των αυτοδιοικητικών 

στελεχών και πολιτών από φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

 

� Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης µε το Μουσικό Σχολείο 

Ηρακλείου συναυλίας στο πλαίσιο του "project KRETABURG" που 

πραγµατοποιείται για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 

την σύσταση ορχήστρας που µελετά και ερµηνεύει έργα κλασσικής αλλά και 

Ελληνικής µουσικής, "workshop" καθώς και συναυλίες τόσο στη Γερµανία όσο 

και στην Κρήτη. 

 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 58 από 141 

 

 

� Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 

στρατηγικού της σχεδιασµού για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των 

ανοιχτών τεχνολογιών,  του 2ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Ανοιχτών 

Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση του Οργανισµού Ανοιχτών Τεχνολογιών – 

ΕΕΛΛΑΚ. Η Περιφέρεια Κρήτης συνδράµει τα σχολεία που λαµβάνουν µέρος 

στο διαγωνισµό, εξασφαλίζοντάς τους τον απαραίτητο εξοπλισµό ανοιχτής 

τεχνολογίας προκειµένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους και θα συµβάλλει στην 

προώθηση και διάχυση των στόχων του διαγωνισµού αλλά και στις εκδηλώσεις 

που θα οργανωθούν στα πλαίσια του. Στοχεύει στην εισαγωγή σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες ανοιχτού υλικού και λογισµικού και ανοιχτού 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου, που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη 

δηµιουργικότητα των µαθητών, ενισχύει την πειραµατική άσκηση,  

στηρίζοντας την επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους. 

 

� Υλοποίηση Προγράµµατος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη 

∆/θµια Εκπ/ση (The Tipping Point) στα Λύκεια της Περιφέρειας Κρήτης 

(106 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) µε έµφαση στις αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου 

και στόχο την ενηµέρωση µαθητών σε θέµατα ακαδηµαϊκής ενηµέρωσης και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού στη σύγχρονη ψηφιακή πραγµατικότητα, 

καθώς και η ενίσχυση των δυσπρόσιτων σχολικών µονάδων. Το πρόγραµµα 

στηρίζεται στην επικοινωνία - τηλεδιάσκεψη, µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, 

µαθητών και εκπαιδευτικών µε επαγγελµατίες-πρότυπα (σε τοµέα που 

επιλέγουν οι µαθητές) και ακαδηµαϊκούς παγκόσµιας εµβέλειας (όλων των 

εθνοτήτων) οι οποίοι λειτουργούν ως µέντορες, έχοντας το προσωπικό τους 

αφήγηµα αλλά και αναγνώριση στον κλάδο που επιχειρούν µε καινοτόµες 

δράσεις. Συνδυάζει ψηφιακό γραµµατισµό, κοινωνικοποίηση των νέων, 

"mentoring", βιωµατική µάθηση και χτίζει γέφυρες ανάµεσα σε ανθρώπους από 

διαφορετικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να 

αναπτυχθούν, βοηθάει τους µαθητές να προσανατολιστούν σε έναν κόσµο 

γεµάτο προκλήσεις, κινδύνους, ευκαιρίες και δυνατότητες, ενισχύει την 

ενηµέρωση των µαθητών για επαγγελµατικές ευκαιρίες, επιχειρηµατικότητα 

και καινοτοµία σε τοµείς παραγωγής τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού και 

παγκόσµιου ενδιαφέροντος, δίνει την δυνατότητα οι µαθητές να εµπεδώσουν 

την ισότητα ευκαιριών στην ενηµέρωση και την δηµοκρατία µέσω διαλογικής 

επικοινωνίας µε µέντορες από όλο τον κόσµο, ανεγνωρισµένου ήθους και 

προσωπικότητας. 

 

� Υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης του καινοτόµου ερευνητικού 

έργου µεγάλης κλίµακας "Περιφερειακός Μηχανισµός Παρακολούθησης 

της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης". Αντικείµενό του η διαχρονική και 

πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της 

τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος του αφενός η ανάπτυξη ολοκληρωµένου 

προγράµµατος στοχευµένης κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση 

το προφίλ δεξιοτήτων, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του ανά ταξινοµική 
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κατηγορία  και αφετέρου η διασύνδεση µε αξιόπιστο τρόπο των πολιτικών για 

την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 

� Υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης µαζί µε την Ελληνική Εταιρεία 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Κ∆ΒΜ 2 Εκπαιδευτική - 

Αναπτυξιακή "Πλοηγός", του προγράµµατος "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και 

Εργαλείων Υποστήριξης Πολιτικών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Συµβουλευτικής", στο πλαίσιο της στήριξης από την Περιφέρεια της έννοιας 

και του περιεχοµένου της ∆ιά Βίου Μάθησης και µέσω της ανάπτυξης 

πολιτικών που την ενισχύουν και την εµπεδώνουν στους πολίτες. Το 

πρόγραµµα περιλαµβάνει την κωδικοποίηση και την αποτύπωση των ήδη 

υλοποιούµενων πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων σε σχέση µε τη σκοπιµότητα 

επένδυσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πεδίο της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της συµβουλευτικής, ως στρατηγικής προτεραιότητας από τους 

ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού. Σκοπός του προγράµµατος είναι η 

ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη εφαρµογής µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των 

πεδίων της εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης µε έµφαση στη διαβαθµική 

και πολυεπίπεδη συντονισµένη συνεργασία περιφερειακής και πρωτοβάθµιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Κρήτης 

 
 
� Συνδιοργάνωση µε την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, την 

Αντιπεριφέρεια Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ρεθύµνου και το ∆ήµο Ρεθύµνης διηµερίδας 

για εκπαιδευτικούς, µε θέµα «Αντισεισµική Προστασία Σχολικών 

Μονάδων». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε από στελέχη του Οργανισµού 

Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας – ΟΑΣΠ, αρµόδιο φορέα για το 

σχεδιασµό της αντισεισµικής πολιτικής της χώρας. 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση της 1ης ηµερίδας 

Επιµόρφωσης Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, που υλοποιεί το 

ΕΛΙΖΑ, σε συνεργασία µε την υπηρεσία του ∆ήµου ∆ΟΠΑΦΜΑΗ (∆ηµοτικός 

Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης 

Ηρακλείου). Πρόκειται για ένα ολοήµερο σεµινάριο µε θεµατικές γύρω από 

όλες τις εκφάνσεις του φαινοµένου της κακοποίησης, όπως είναι η ιατρική, η 

ψυχολογική, η αναπτυξιακή και η νοµική διάσταση, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν από µία οµάδα επιστηµόνων µε πολυετή εµπειρία στην 

προστασία ευάλωτων παιδιών και οικογενειών και συµµετείχαν σ' αυτό 

περισσότεροι από 180 βρεφονηπιοκόµοι και νηπιαγωγοί από το νοµό 

Ηρακλείου. 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε εκπαιδευτική ηµερίδα που 

διοργανώθηκε από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και το 

ΠΕΚΕΣ, µε τίτλο «Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του 

λογοτεχνικού έργου «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου,  στην Π/θµια και 
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∆/θµια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτους-

αφιερώµατος», στο Επιµελητήριο Ηρακλείου. Στόχος η επικύρωση της 

σπουδαιότητας της διδασκαλίας του έργου του Βιτσέντζου Κορνάρου στην 

εκπαίδευση εν γένει, στο πλαίσιο της  διαρκούς προσπάθειας της Περιφέρειας 

Κρήτης προκειµένου να ενταχθεί το έργο-σύµβολο, για το νησί και την 

παγκόσµια κοινότητα, στην άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της «UNESCO». 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διασχολικό συνέδριο που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο από το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συµπόρευσης µε τους εκπαιδευτικούς 

και τις σχολικές µονάδες. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το έργο «Παίζουµε 

Οδύσσεια;» ενώ το οµότιτλο επιτραπέζιο παιχνίδι υλοποιήθηκε, τυπώθηκε και 

διανεµήθηκε σε σχολικές µονάδες και των τεσσάρων νοµών µε την υποστήριξη 

της Περιφέρειας Κρήτης,  προκειµένου όλοι οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία 

να δοκιµάσουν ένα νεωτερικό τρόπο µάθησης. Η συνειδητή επιλογή της 

Περιφέρειας Κρήτης να επενδύσει στην εκπαιδευτική καινοτοµία απηχεί το 

όραµά της να εφοδιαστούν οι µαθητές µε δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν 

στην ενήλικη ζωή τους και θα διαµορφώσουν τον ενεργό πολίτη του 21ου 

αιώνα. 

 
Μεταφορά µαθητών για τα έτη 2017-2020.  

 

Κατόπιν της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν 
στους µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η υπηρεσία 
∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εµπορίου προχώρησε στη κατάρτιση 
των απαιτούµενων δροµολογίων µε λεωφορεία και επιβατικά ∆Χ (ταξί) ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες µεταφοράς 11.788 µαθητών. Έτσι, διενεργήθηκε 
ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά από άποψη τιµής µε συνολικό προϋπολογισµό 
για τα έτη 2017-2020 (έως 31/08/2020), 26.193.109 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Τέλος, η εν λόγω υπηρεσία, πέραν της 
καθηµερινής φροντίδας και επίβλεψης της διαδικασίας µεταφοράς των 
µαθητών, συνεργάζεται καθηµερινά µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
επιλύοντας τα όποια προβλήµατα ανακύπτουν. 

 

 

 

 

  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018-2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ 

∆ΕΛΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 61 από 141 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

1.412 8.670 151 10.233 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 462.752,00 € 6.488.605,04 € 262.500,00 € 
7.213.857,0

4 € 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

38 2.178 63 2.279 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 19.767,30 € 1.132.535,55 € 46.759,05 € 
1.199.061,9

0 € 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

1.875 3.356 0 5.231 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 616.965,60 € 4.129.730,30 € 0,00 € 
4.746.695,9

0 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

3.850 6.801 0 10.651 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.121.781,00 € 4.089.399,00 € 0,00 € 
5.211.180,0

0 € 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

7.175 21.005 214 28.394 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.221.265,90 € 15.840.269,89 € 309.259,05 € 
18.370.794,

84 € 
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Απασχόληση 
       

Παρακολούθηση έργου «Περιφερειακός Μηχανισµός για την 

παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.  

Αντικείµενό του η διαχρονική και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων 

και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος του αφενός 

η ανάπτυξη ολοκληρωµένου προγράµµατος στοχευµένης κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση το προφίλ δεξιοτήτων, τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες του ανά ταξινοµική κατηγορία  και αφετέρου η διασύνδεση µε 

αξιόπιστο τρόπο των πολιτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση στην Περιφέρεια Κρήτης. 

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. 

  
Συµµετοχή στην Οµάδα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας  

Βασικές αρµοδιότητες: α) εποπτεία υλοποίησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και την εισήγηση 
για απαιτούµενες επικαιροποιήσεις του. β) παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρµογής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονοµίας στην Περιφέρεια σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, γ) ευθύνη ανάπτυξης, διαχείρισης 
και επικαιροποίησης σχετικού ιστοχώρου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονοµία σε περιφερειακό επίπεδο δ) συν-σχεδιασµός και την προώθηση 
εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους Φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε 
συνεργασία µε το Κ.Ε.Κ.ΑΠ.Ε.Ρ. της Περιφέρειας. Η πλατφόρµα ασύγχρονης 
εκπαίδευσης για την κοινωνική οικονοµία παραµένει στην ευθύνη του 
ΚΕΚΑΠΕΡ της Περιφέρειας. 

 
 
Υλοποίηση και έλεγχος Προγράµµατος  Κοινωφελούς Εργασίας  

Κατά την διάρκεια  υλοποίησης του  Προγράµµατος υπήρξε έλεγχος από τον 
ΟΑΕ∆  και  τα Υπουργεία  Εργασίας  και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού, δεχτήκαµε συγχαρητήρια   τόσο για την κατάρτιση, την υλοποίηση 
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των δράσεων όσο και για την οργάνωση της διαχείρισης, της παρακολούθησης 
και του ελέγχου του Προγράµµατος.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, του κυρίου Περιφερειάρχη, των κυρίων 
Αντιπεριφερειαρχών και του ΟΑΕ∆ υπήρξε έγκαιρη και χωρίς κανένα 
πρόβληµα πληρωµή των αµοιβών και των ασφαλιστικών πληρωµών των 
ωφελούµενων. 

Κατάρτιση νέων προτάσεων  για το νέο πρόγραµµα  Κοινωφελούς 

Εργασίας 

Με την συνεργασία του Τµήµατος Απασχόλησης και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Χανίων, λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την ανάγκη για την αποδοτικότερη λειτουργία των  ∆ιευθύνσεων 

β) τις  ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χρήση τεχνολογιών και της 
πληροφορικής και επικοινωνίας, 

καταρτίσθηκε, εγκρίθηκε και υποβλήθηκαν οι προτάσεις για το νέο πρόγραµµα 
Κοινωφελούς, η προκήρυξη αναµένεται τους πρώτους µήνες του 2020. 

 

Υποδοµές και ∆ράσεις (ενδεικτικά) 

 

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & 
Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WC ΑΜΕΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΒΙΩΝ ∆.Ε. 
ΚΟΦΙΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ∆ΕΚΑ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆.ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ : ''ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ'' 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ) ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΟΛΕΪ - ΤΕΝΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΟΛΕΙ-ΤΕΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ 

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΑΣΚΥΦΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΩΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΡΙΖΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ, ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π.Κ. ΣΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 
 

Αντιπεριφερειάρχης, Κυριάκος Κώτσογλου (έως Σεπτέµβριο 2019) και 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος (από Σεπτέµβριο 2019) 

 
Το 2019 αποτέλεσε τον τέταρτο (4ο) και τελευταίο χρόνο υλοποίησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση, για την προγραµµατική περίοδο 2015-2019. Την 19η 
Νοεµβρίου 2015, το Π.Σ. Κρήτης, µε την απόφαση 81/2015, ενέκρινε τον 
Στρατηγικό Σχεδιασµό και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση, όπως αυτός υπεβλήθη από τον ∆ρ. Κυριάκο Κώτσογλου, 
Εντεταλµένο Σύµβουλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η συνέχιση της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Η.∆. το 2019, εξέλιξε 
σε µεγάλο βαθµό τους επιχειρησιακούς στόχους οι οποίοι τέθηκαν, ωρίµασε 
άλλους και έφερε κάποιους άλλους προς την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα 
και ως συνέπεια του ότι η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κάνει σηµαντικά 
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 
Π.Κ. συνέχισε µε παράλληλους στόχους και Projects όπως η ολοκλήρωση της 
Ψηφιοποίησης του αρχείου αδειών οδήγησης της Π.Ε.Η., από την ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, την Ψηφιοποίηση του αρχείου Επαγγελµάτων 
στην ∆/νση Ανάπτυξης, του αρχείου Προσωπικού στην ∆/νση ∆ιοίκησης, αλλά 
και απέσπασε µια σειρά πολύ σηµαντικών διακρίσεων σε όλες τις εθνικές ή 
διεθνείς δράσεις, που συµµετείχε, βραβευόµενη για τις εφαρµογές της, στο 9ο 
e-Government Forum (3ος 2019), στο 4ο Συνέδριο των Smart Cities & Region 
(6ος 2019) καθώς και στο ∆ιάλογο & Βραβεία Bravo (12ος 2019). Παράλληλα 
διοργανώσαµε ως Περιφέρεια, το 1ο Περιφερειακό Συνέδριο Πληροφορικής 
(12ος 2019). 

Τα στελέχη Πληροφορικής των Π.Ε., σε συνεργασία µε διοικητικούς και 
υπηρεσιακούς παραγόντων, συνέβαλαν θετικά στην καθηµερινότητα της 
Περιφέρειας Κρήτης και των υπαλλήλων της, ανοίγοντας νέους δρόµους 
εξέλιξης και καθιστώντας έτσι την Περιφέρεια Κρήτης, ίσως την πιο 
εξελιγµένη, τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και επίπεδο υλοποίησης, 
Περιφέρεια της Ελλάδας στον Τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Σύνθεση δυνάµεων, οµαδική εργασία, ευγενής ανταγωνισµός και 
συναδελφικότητα, µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της 
προσπάθειας, κάτω απ’ το «πνεύµα» των Στρατηγικών Στόχων, που έθεσε ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης. 

Ο απολογισµός του τοµέα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

επισυνάπτεται. 
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Πολιτισµός-Αθλητισµός  
 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Φασουλάκης Κώστας (έως Σεπτέµβριο 2019) και 

Εντεταλµένος (από Σεπτέµβριο 2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για τον Αθλητισµό, Συριγωνάκης 

Νίκος  

 

Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος για τον Πολιτισµό στην Π.Ε. 

Χανίων, Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία (από Σεπτέµβριο 2019) 

 

 

Πολιτισµός  
 

 
∆ιανύοντας το 2019 η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε το παρόν σε ποικίλες δράσεις 
πολιτισµού που έδωσαν το στίγµα τους εντός και εκτός Κρήτης προωθώντας 
έτσι την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, όσο και την διάσωση αλλά 
και διάδοσή του Κρητικού πολιτισµού. 

 

Συνεργάστηκε µε: 

� τους ∆ήµους της Κρήτης 
� όλα τα µεγάλα Φεστιβάλ που υλοποιούνται και στους 4 νοµούς του 

νησιού 
� Φορείς πολιτισµού (Μουσεία & Ιδρύµατα) τόσο τον δηµόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τοµέα.  
 

∆όθηκε εξωστρέφεια δηµιουργώντας σύγχρονο πολιτιστικό προϊόν.   

Το 2019 η Περιφέρεια Κρήτης µετά από σχετική αίτηση της στο Υπουργείο 
Πολιτισµού, χαρακτήρισε το 2019 ως «ΈΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ», και 
παράλληλα ξεκίνησε µια προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του πολιτισµού 
για τη δεδοµένη χρονική περίοδο τη διαχρονικότητα του Κρητικού Πολιτισµού, 
µέσα από το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου.  Με την τελετή έναρξης σε 
συνεργασία µε την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Π.Σ.Κ.Η. το Μάρτιο του 2019, 
ξεκίνησαν µια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων εντός & εκτός Ελλάδας. 
Πλήθος κόσµου βρέθηκε στην επίσηµη τελετή έναρξης για το «έτος 
Ερωτόκριτου 2019» στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Σε 
συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης µε την Εθνική Λυρική Σκηνή, 
παρουσιάστηκε η εµβληµατική παράσταση «Ερωτόκριτος» του ∆ηµήτρη 
Μαραµή που είναι βασισµένη στο πρωτότυπο αναγεννησιακό έργο του 
Βιτσέντζου Κορνάρου. 

Σε συνεργασία µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο των Κρητών, 
πραγµατοποιήσαµε σειρά εκδηλώσεων και συνεδρίων σε ∆ιεθνές επίπεδο.  

Τον Αύγουστο πραγµατοποιήθηκε ένα επιστηµονικό συνέδριο µε κορυφαίους 
επιστήµονες από την παγκόσµια πανεπιστηµιακή κοινότητα για τον Κορνάρο 
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και τον Ερωτόκριτο. Ειδικότερα από την Περιφέρεια Κρήτης βραβεύτηκαν ως 
διακεκριµένες προσωπικότητες οι David Holton (Οµότιµος Καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ) και ο ∆ρ 
Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης (Kαθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης των Υπολογιστών στο MIT). Το Παγκόσµιο 
Συµβούλιο Κρητών βράβευσε κατά Οµοσπονδία τον Κωνσταντίνο ∆ασκαλάκη 
(Παγκρητική Ένωση Αµερικής), το Νίκο Χατζάκη (Παγκρητική Οµοσπονδία 
Ευρώπης) κα τους ∆ηµήτρη Παπαδοδηµητράκη & Σωκράτη Τσουρδαλάκη 
(Κρητική Οµοσπονδία Αυστραλίας & Ν. Ζηλανδίας). 
 

Κατά το 2019 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις 

(ενδεικτικά): 

 

� 4ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης «Ταξιδεύοντας… Κίνα», 8-14 
Ιουλίου 2019 µε την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και συνεργασία 
µε το Μουσείο Καζαντζάκης 
 

�  7ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων / Chania Film Festival-Με 
την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης 
 

� Γιορτές Ρόκας 2019 σε συνεργασία µε φορείς των Χανίων 

 

� Αθέατη πόλη 2019 σε συνεργασία µε φορείς του Ηρακλείου 

 
� 3

ο
 Chaniartoon Festival  

 
� Ο Φτωχούλης του Θεού, µια παράσταση που ανέβηκε στην Αθήνα 

 

� Μουσικοθεατρική παράσταση « Άχ….. Η ΞΕΝΙΤΙΆ», σε Ηράκλειο, 

Χανιά κ.α. 

 

� Παρουσίαση Ερωτόκριτου από 6 οπτικές, σε Ηράκλειο, Αθήνα, 

Γενεύη κ.α. 

 

� Παγκρήτια διαβούλευση για τον Πολιτισµό από την Περιφέρεια 

Κρήτης 

 

� 6
ο
 Aegean Arts ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κρήτης, στην Ελιά 

 
� Συνέκδοση και παρουσίαση του βιβλίου « EMILE- HONORE 

DESTELLE Ηµερολόγιο 1897» 2
ος

 τόµος, σε συνεργασία µε την 

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Ιστορικό Μουσείου 

Ηρακλείου  

 

� Φεστιβάλ Ματάλων 

 

� Φεστιβάλ Φιλαρµονικών-Μουσικών και Χορωδιακών Συνόλων στο 

Ρέθυµνο 
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� Amari Green Festival 

 

� ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στην Ιεράπετρα 

 

� 4
ο
 Φεστιβάλ Τουρισµού Ιεράπετρας 

 

 
 
 

 

Αθλητισµός 
 

 
Τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Κρήτης µέσα από το συντονισµό των 
δράσεων, τη συνένωση των δυνάµεων, τη συνεργασία µε όλους τους φορείς 
του αθλητισµού, υλοποιεί µια πρωτοποριακή και αποτελεσµατική στρατηγική 
για την ανάδειξη της Κρήτης, ως τόπου φιλοξενίας µεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων. 

Μέχρι σήµερα η Περιφέρεια έχει διοργανώσει µεγάλες και διεθνείς αθλητικές 
συναντήσεις µε απόλυτη επιτυχία, καταφέρνοντας αφενός να καταστήσουµε το 
νησί µας, ως έναν αθλητικό προορισµό για την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
αφετέρου να δώσουµε την ευκαιρία, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, να 
παρακολουθήσουν από κοντά σηµαντικούς αγώνες διαφόρων αθληµάτων. 

 
    
Η υλοποίηση αυτής της  στρατηγικής στηρίχτηκε σε πέντε διαφορετικούς 
πυλώνες ανάπτυξης :  
 

� Αθλητικές Υποδοµές και Αθλητικά Σωµατεία.  
� Κοινωνικός  Αθλητισµός.  
� Προγράµµατα άθλησης, άσκησης και Ψυχαγωγίας για όλου.      

διοργανώσεις και ∆ράσεις 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. Κατά το 2019, 
πραγµατοποιήθηκαν δεκάδες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη 
την Κρήτη. 

 

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.  
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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 Αθλητισµός 
 

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, το 2018 178 και το 2019 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 184 παιδιά, πάντα µε κοινωνικά κριτήρια.  
 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις στον τοµέα του Αθλητισµού 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποίησε σε συνεργασία µε Αθλητικά Σωµατεία, αλλά 
και µε πολλούς  ∆ήµους, 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 :  
 
� Socca World Cup 2019. Το Ρέθυµνο και η Κρήτη ολόκληρη υποδέχτηκαν 

µια σπουδαία αθλητική διοργάνωση. Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Μίνι 

Ποδοσφαίρου, το SOCCA World Cup µε τη συµµετοχή αθλητικών αποστολών από 

σαράντα και πλέον χώρες του κόσµου, έστρεψε τα φώτα του παγκόσµιου αθλητικού 

στερεώµατος στο νησί µας. Το νησί που γνωρίζει καλά, πλέον, πως θα φιλοξενεί 

σηµαντικά αθλητικά γεγονότα, αναδεικνύοντας συγχρόνως την πολιτισµική και 

ιστορική του ταυτότητα. Τη διοργάνωση κάλυψαν 70 κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα   

που για 10 ηµέρες µετέφεραν το Ρέθυµνο και την Κρήτη στο επίκεντρο της διεθνούς 

δηµοσιότητας-προβολής .Καθηµερινά γινόταν µεταδόσεις σε εκατοµµύρια 

τηλεθεατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ περισσότεροι από 50.000 Έλληνες 

και ξένοι φίλαθλοι παρακολούθησαν τους αγώνες. 

 

� Συµµετοχή στη διοργάνωση του  «4ου Μαραθώνιου Κρήτης 2019». 
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� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλήνιο Camp Ζίου 

Ζίτσου». 

� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «3ο Aegeo Cup». 

� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Παγκρήτιο Πρωτάθληµα 

Ελευθέρας Πάλης 2019». 

� Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλήνιο κύπελλο 

CRETACUP 2019». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Παγκρήτιο Πρωτάθληµα 

Παγκρατίου Αθλήµατος       2019». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «71ος Βενιζέλειος ∆ρόµος». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 

Ποδοσφαίρου Κωφών Ανδρών». 

� Συµµετοχή στην  αθλητική εκδήλωση «Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 

Ιππασίας». 

� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «20οι ∆ιεθνείς Κορίσσιοι 

∆ιασυλλογικοί Αγώνες Κανόε Καγιάκ Σπριντ». 

� Συνδιοργάνωση «Ηµιµαραθώνιου Κρήτης» (Αρκαλοχώρι), µε 
χιλιάδες συµµετοχής από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

� Παιδικά Πρωταθλήµατα Ποδοσφαίρου, Σκάκι, Τένις, Ποδηλασία, σε 
όλες τις Ε.Π.Σ. της Κρήτης.  

 
 

Αθλητικός Τουρισµός 
 
Σχετικά µε τον Αθλητικό Τουρισµό, σε συνεργασία µε τα τµήµατα του 
τουρισµού και τους φορείς του κλάδου, καταβάλλεται 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 ανάπτυξη  άλλων εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού και κυρίως τον αθλητικό τουρισµό, ώστε να έχουµε 
επισκέπτες σε περιόδους τουριστικά νεκρές και γενικά όλο το χρόνο. Οι 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν πως η 
συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης µε τους αθλητικούς φορείς και τους 
φορείς της αυτοδιοίκησης έχει επιφέρει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα για 
την καθιέρωση της Κρήτης ως αθλητικού προορισµού. 
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Τουρισµός 
 
Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Βαµιεδάκης Μιχάλης (έως 

Σεπτέµβριο 2019) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Κώτσογλου Κυριάκος (από 

Σεπτέµβριο 2019) 
 
 
Υλοποίηση του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 
Κρήτης έτους 2019:  

 

 

 

 

 

Υλοποίηση του έργου "∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας 

Κρήτης 2019-2021" του προγράµµατος ΕΣΠΑ» Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 
5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» προϋπολογισµού 2.999.149,76 ευρώ 
που περιλαµβάνει τα εξής 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 

Υποέργο 3: Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής/ Παραγωγή 
Οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας 

Υποέργο 4: Συµµετοχή σε εκθέσεις, workshops – roadshows, φιλοξενίες &  
εκδηλώσεις προβολής και δηµοσίων σχέσεων 

Υποέργο 5: Έρευνες Κοινού 

Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών συµβούλου 

Υποέργο 7: Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής 

18%

25%

20%

10%

25%

2%

Δράση 1: Συμμετοχή σε 

εκθέσεις

Δράση 2: Φιλοξενίες

Δράση 3: Συμμετοχή σε 
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Δράση 4: Υλικό προβολής

Δράση 5: Διαφημίσεις

Δράση 6: Διαχείριση και 

προώθηση ιστοσελίδας

Δράση 7: Μελέτες
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Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014 - 2020» και 
ειδικότερα στην “∆ράση 6.c.4: Ενίσχυση ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής» 
µε τίτλο: «Ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4 ως 
εργαλείου για την ανάπτυξη και προβολή του Τουρισµού της Κρήτης», 
προϋπολογισµού 600.000,00€. 

 

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014 - 2020» και 
ειδικότερα στην “∆ράση 6.c.4: Ενίσχυση ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής» µε 
τίτλο: «∆ηµιουργία ∆ικτύου Πολιτιστικών ∆ιαδροµών Αρχαιολογικών 

Χώρων Μεσαράς», προϋπολογισµού 700.000,00€. 

 

Τουριστικές Εκθέσεις 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης βασιζόµενη στην πολύ καλή συνεργασία των Τµηµάτων 
Τουρισµού των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνου συµµετείχε 
το 2019 σε συνολικά εικοσιοκτώ (28) εκθέσεις στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2019 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ  ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

1 REISELIVSMESSEN ΝΟΡΒΗΓΙΑ / ΟΣΛΟ ΧΑΝΙΑ 

2 VAKANTIEBEURS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ / 
ΟΥΤΡΕΧΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

3 FERIENMESSE ΑΥΣΤΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ ΛΑΣΙΘΙ 

4 CMT STUTTGARD ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η / 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΧΑΝΙΑ 

5 MATKA ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ / 
ΕΛΣΙΝΚΙ 

ΧΑΝΙΑ 

6 BOOT ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

7 SALON DES 
VACANCES 

ΒΕΛΓΙΟ / 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

8 NEW YORK TIME 
TRAVEL SHOW 

ΗΠΑ / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 

9 FESPO ΕΛΒΕΤΙΑ / ΖΥΡΙΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

10 ΙMTM   ΙΣΡΑΗΛ / ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΛΑΣΙΘΙ 

11 HOLIDAY WORLD ΤΣΕΧΙΑ / ΠΡΑΓΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

12 ITTFA ΣΕΡΒΙΑ / ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι ΡΕΘΥΜΝΟ 

13 F.RE.E. ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΜΟΝΑΧΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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14 FERIE FOR ALLE ∆ΑΝΙΑ / ΧΕΡΝΙΝΓΚ ΧΑΝΙΑ 

15 ITB ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΛΑΪΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΑ∆Α / ΑΘΗΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 

17 MITT ΡΩΣΙΑ / ΜΟΣΧΑ ΛΑΣΙΘΙ 

18 KOTFA - SITIF Ν. ΚΟΡΕΑ / ΣΕΟΥΛ ΛΑΣΙΘΙ 

19 TOURNATUR ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ  

ΛΑΣΙΘΙ 

20 ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΕΛΛΑ∆Α / ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

21 IFTM TOP RESA ΓΑΛΛΙΑ / ΠΑΡΙΣΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 

22 TTG INCONTRI ΙΤΑΛΙΑ / ΡΙΜΙΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

23 INTERNATIONAL 
TOURISM & 
TRAVEL SHOW 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ / 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΧΑΝΙΑ 

24 W.T.M. ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ / 
ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

25 ERGO MARATHON 
EXPO 

ΕΛΛΑ∆Α / ΑΘΗΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 

26 PHILOXENIA ΕΛΛΑ∆Α / 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

27 TT WARSAW ΠΟΛΩΝΙΑ / 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

ΛΑΣΙΘΙ 

28 FOCUS ΛΟΝ∆ΙΝΟ / 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

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

 

� Η Περιφέρεια Κρήτης, έλαβε την τιµητική διάκριση της κορυφαίας 

Περιφέρειας Ελλάδας, της κορυφαίας Περιφέρειας στον τοµέα της 
γαστρονοµίας και της τρίτης καλύτερης Περιφέρειας για τις διακοπές 
περιπέτειας. 

� Τιµήθηκε στα βραβεία που δόθηκαν στη διάρκεια των Greek Travel 

Awards, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στο World Trade Center της 
Στοκχόλµης. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στον ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο 

του δηµαρχείου της Στοκχόλµης, η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να 

αποσπάσει σηµαντικές τιµητικές διακρίσεις, αποδεικνύοντας περίτρανα 

πως ο στρατηγικός σχεδιασµός που έχει γίνει και ακολουθείται τα 

τελευταία χρόνια, φέρνει απτά και ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Συγκεκριµένα, πέραν της Περιφέρειας βραβεύτηκαν και ∆ήµοι του νησιού, 
αλλά και µεγάλος αριθµός επιχειρηµατιών, ανεβάζοντας την Κρήτη 
επανειληµµένα στο ψηλότερο επίπεδο του βάθρου. 

Να σηµειωθεί ότι τα βραβεία δόθηκαν µε συνδυαστική αξιολόγηση κριτικής 
επιτροπής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µεταξύ χιλιάδων κοινού που 
διενεργήθηκε σε 3 Σκανδιναβικές χώρες 

 

� Χρυσό βραβείο για την τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας Κρήτης 
– Tourism Awards 2019 

Ο Τουρισµός γιόρτασε για ακόµη µια φορά και η Κρήτη βγήκε νικήτρια. Οι 
καλύτεροι του ελληνικού Tουρισµού παρευρέθηκαν, την Τρίτη 9 Απριλίου, στο 
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, για την απονοµή των Tourism Awards 2019. 

Η Κρήτη, µε την στρατηγική της παρουσία στα social media, µε µεθοδική 
δουλειά, καινοτόµες και έξυπνες ιδέες, ποιότητα και άρτιο καλλιτεχνικό 
αποτέλεσµα, κατάφερε να κερδίσει, µέσω των λογαριασµών “Incredible Crete” 
σε Instagram και Facebook, στην κατηγορία  “Digital & Technology”, το 
χρυσό βραβείο “Social Media Presence” για την Προβολή της Περιφέρειας 
Κρήτης στα Κοινωνικά ∆ίκτυα. 
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Φιλοξενίες 
 

Τα Τµήµατα Τουρισµού των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Λασιθίου 
επιµελήθηκαν την παροχή φιλοξενίας (µε ποικίλους τρόπους, ήτοι παροχή 
διαµονής, µετακίνησης, αεροπορικών εισιτηρίων, ξενάγησης, εισιτηρίων 
εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, διατροφή κλπ), σε ξένους και Έλληνες 
δηµοσιογράφους, σε τουριστικούς πράκτορες από το εξωτερικό και σε άλλους 
επίσηµους καθώς και σε άτοµα και οµάδες που ασκούν επιρροή  στη κοινή 
γνώµη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράσεις ήταν κοινές µεταξύ των Τµηµάτων 
Τουρισµού των ΠΕ καθώς κάποια προγράµµατα φιλοξενίας αφορούσαν 
παραπάνω από µια ΠΕ. 

Αναλυτικότερα:  

α/α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

1 Φιλοξενία δηµοσιογραφικής αποστολής 5 δηµοσιογράφων την πρώτη 
εβδοµάδα του Μαρτίου 2019, µε σκοπό την τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Κρήτης και την προώθηση των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού και συγκεκριµένα της διοργάνωσης του αγώνα ορειβατικού 
σκι στην Κρήτη  Pierra Creta. 

2 Φιλοξενία δηµοσιογραφικής αποστολής 4 ατόµων από 05-09/05/2019 
από την εκποµπή "THE MOUNTAIN" του κρατικού κορεατικού 
τηλεοπτικού καναλιού KBS2 για την πραγµατοποίηση γυρισµάτων για 
την εκποµπή µε σκοπό την προώθηση του περιηγητικού-πεζοπορικού 
τουρισµού 

3 Φιλοξενία Άγγλων πρακτόρων (12 άτοµα) στα πλαίσια ταξιδίου 
εξοικείωσης (fam trip) του JET2 HOLIDAYS στις 08/05/2019 

4 Φιλοξενία επίσηµων προσκεκληµένων (35 άτοµα) της εκδήλωσης των 
εγκαινίων της περιοδικής έκθεσης «∆αίδαλος. Στα ίχνη του µυθικού 
τεχνίτη», του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στις 10/05/2019 

5 Φιλοξενία 6 Ρουµάνων δηµοσιογράφων 12 – 15/05/2019 µε ξενάγηση 
στα αξιοθέατα της Κρήτης 

6 Φιλοξενία Travel Bloggers από Αγγλία, Ρωσία, Αµερική και Ελλάδα 
από το Travel Bloggers Greece (14-18/05/2019) 

7 Φιλοξενία δηµοσιογραφικής αποστολής – δηµοσιογράφος κα Christa 
Larwood και φωτογράφος κος Matt Murno – του βρετανικού περιοδικού 
Lonely Planet (25-31/05/2019), για την συγγραφή πολυσέλιδου 
αφιερώµατος για την Κρήτη (δηµοσίευση άρθρου άνοιξη 2020) 

8 Φιλοξενία συνεργείου γυρισµάτων προωθητικού βίντεο – δυο άτοµα – 
του βρετανού Tour Operator Jet2.com (28-31/05/2019) µε αφορµή την 
έναρξη πτήσεων της εταιρείας από το Ην. Βασίλειο στα Χανιά 
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9 Φιλοξενία Γερµανών δηµοσιογράφων και συµµετεχόντων (25 άτοµα) 
στα πλαίσια ταξιδίου εξοικείωσης (press trip) του  Thomas Cook 
Γερµανίας (26-29/05/2019)  µε στόχο την αρθρογράφηση σε 
ενηµερωτικά µέσα κυρίως τουριστικού περιεχοµένου 

10 Φιλοξενία του Γερµανού Περιφερειάρχη του Calw και της συνοδείας 
του στα Χανιά 

11 Φιλοξενία του Μουσικού σχολείου του Calw Γερµανίας στα Χανιά 
(Ιούνιος) 

12 α) Φιλοξενία της δηµοσιογράφου κας Marta Gelma και του φωτογράφου 
κ. Bruno Zanottera – από 07-09/6/19 στο Ηράκλειο, οι οποίοι 
επισκέφθηκαν την Κρήτη από  07-13/06/2019 για τη συγγραφή άρθρων 
για το ιταλικό ταξιδιωτικό περιοδικό MERIDIANI, τεύχος Αυγούστου 
2019, το οποίο ήταν εξ' ολοκλήρου αφιερωµένο στην Κρήτη 
β) Φιλοξενία της δηµοσιογράφου κας Gianna Melis από 14-16/6/19 στο 
Ηράκλειο, η οποία επισκέφθηκε την Κρήτη από  14-19/06/2019 για τη 
συγγραφή άρθρων για το περιοδικό MERIDIANI 

13 Φιλοξενία δυο δηµοσιογράφων της εκποµπής «Καλύτερα ∆εν Γίνεται» 
του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA, από 16-18/06/2019  για τηλεοπτικά 
γυρίσµατα στην Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή του νοµού 
Λασιθίου 

14 Φιλοξενία της δηµοσιογράφου κας Nathalie Costa από 18-23/07/2019  
στην Κρήτη για την συγγραφή άρθρου για συνεδριακό τουρισµό στο 
γαλλικό περιοδικό MEET AND TRAVEL MAG 

15 
Φιλοξενία της Πρέσβειρας Μαυροβουνίου κας Anna Vukadinovic κατά 
την επίσκεψή της στην Κρήτη τον Αύγουστο µε ξενάγηση στην Κνωσό 

16 
Φιλοξενία το Σεπτέµβριο του Λυκείου Rolf-Benz Schule του Nagold της 
Γερµανίας 

17 
Φιλοξενία του Βρετανικού τηλεοπτικού συνεργείου (Pilot Productions) 
για γυρίσµατα σχετικά µε τη Μάχη της Κρήτης. 

18 Φιλοξενία σε δυο επισήµους (VIP) φιλοξενούµενους της Περιφέρειας 
Κρήτης από τις Η.Π.Α (µετακίνηση και ξενάγηση στην Κνωσό) στις 
06/10/2019 

19 Φιλοξενία της Γερµανής blogger κας Geertjie Marquardt, η οποία 
διαχειρίζεται τη σελίδα “NordicFamily.de”, µαζί µε την 12χρονη κόρη 
της, για την προώθηση του τουρισµού δραστηριοτήτων για οικογένειες, 
από 07-14/10/2019 

20 Φιλοξενία δηµοσιογραφικής αποστολής 3 ατόµων από 28/09-
05/10/2019 στην Κρήτη από την εκποµπή BREAKFAST του 
Ουκρανικού τηλεοπτικού καναλιού 1+1 για την πραγµατοποίηση 
γυρισµάτων για την εκποµπή  
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21 Φιλοξενία του deputy editor της βρετανικής εφηµερίδας the Sun 

22 Φιλοξενία του δηµοσιογράφου κ. Anthony Grant από το Ισραήλ 4 – 
7/10/2019 

23 Φιλοξενία press trip συνολικά εννέα (9) ατόµων, και ειδικότερα έξι 
Ούγγρων δηµοσιογράφων, δυο µελών του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ και µίας εκπροσώπου της AEGEAN AIRLINES, από 13/10 
– 18/10/2019, στη Κρήτη  

24 Φιλοξενία έξι (6) ατόµων,  µελών του τηλεοπτικού συνεργείου από το 
BBC One Northern Ireland  για την ταξιδιωτική εκποµπή 
"GETAWAYS", που επισκέφτηκαν την ∆υτική Κρήτη από 14–
21/10/2019 για γυρίσµατα 

25 Φιλοξενία fam trip 2 τουριστικών πρακτόρων, κ Bruno Leoni και Fabio 
Cianci από το γραφείο Jambogroup 16/10/2019  

26 Φιλοξενία του Γάλλου δηµοσιογράφου κ. Jean-Michel Brouard, ο 
οποίος επισκέφθηκε την Κρήτη από 15-19/11/2019 για την συγγραφή 
άρθρου για οινικό τουρισµό στην Κρήτη 

27 Φιλοξενία φοιτητών ERASMUS στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της 
Χειµερινής Εθνικής Γενικής Συνέλευσης  Συλλόγων ERASMUS, ESN 
Greece, 5-8 ∆εκεµβρίου 2019 

28 Φιλοξενία του Αυστριακού δηµοσιογράφου κ. Sepp Puchinger από 
25/12/19-06/01/2020  στην Κρήτη για την συγγραφή άρθρου για 
χειµερινό τουρισµό στην Κρήτη στο ταξιδιωτικό περιοδικό "Reiselust" 

 

 

Εκδηλώσεις 
 

Τα Τµήµατα Τουρισµού είχαν την ευθύνη για την υλοποίηση σηµαντικών 
δράσεων προβολής της Κρήτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
προώθηση του πολιτιστικού, γαστρονοµικού, εναλλακτικού, αθλητικού, 
συνεδριακού τουρισµού κ.α., το άνοιγµα-προσέλκυση νέων αγορών κλπ. 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης: 

� Συµµετείχε στη διοργάνωση στο Λονδίνο µε µεγάλη επιτυχία την 

εκδήλωση «Σύγχρονοι Μινωίτες: Ο Κρητικός πολιτισµός, πηγή 

έµπνευσης» (Contemporary Minoans: Cretan culture, source of 

inspiration), στο Μουσείο του Λονδίνου στις 05/11/2019, η οποία προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον πλήθους δηµοσιογράφων και πρόβαλλε τον κρητικό πολιτισµό 

στην σηµαντική αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Η εκδήλωση 

πραγµατοποιήθηκε υπό τις αιγίδες των Υπουργείων Πολιτισµού, Τουρισµού 

και της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η εκδήλωση είναι 
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αφιερωµένη στη σπουδαία δηµιουργό Σοφία Κοκοσαλάκη που έφυγε πρόωρα 

από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου 2019. 

 

� Συµµετείχε στο επιτυχηµένο 1ο "National Geographic Traveller Food 

Festival", που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από 20-21/7/2019, καθώς 

συνδιοργάνωσε το "HERAKLION GASTRONOMY FEST", το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε από 26-29/09/2019 στο Ηράκλειο για την προβολή του 

γαστρονοµικού τουρισµού. Πρόκειται για µια σηµαντική διοργάνωση διεθνούς 

εµβέλειας και κύρους.  

 

� Συµµετείχε σε workshop στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία µε 

σκοπό την προσέλκυση των αγορών, αλλά και σε workshop στη Χάγη της 

Ολλανδίας µε σκοπό την προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού κλπ. 

 

 

Portal Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης: www.incrediblecrete,gr. 

∆ιαχείριση και προώθηση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης της 

Περιφέρειας 

 
 

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

� ∆ηµιουργία 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). 
 
 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 
• Συµµετοχή σε ηµερίδα του ευρωπαϊκού προγράµµατος BRANDTOUR,  
• Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας VENETIAN CULTURAL 

ROUTES του ευρωπαϊκού προγράµµατος BRANDTOUR 
• Υποβολή πρότασης µε τίτλο: "ΝΗΣΙΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ"  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα Κύπρος 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3: ∆ιατήρηση και  
προστασία του  περιβάλλοντος και  πρόληψη κινδύνων, Μέτρο 3.2.: 
Βελτίωση  της  ελκυστικότητας  των  περιοχών  φυσικού  και  
πολιτιστικού  ενδιαφέροντος, προϋπολογισµού 1.900.000€  
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Υγεία-Κοινωνική Πολιτική 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Βαµβακάς Λάµπρος (από Σεπτέµβριο 2019) 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για τις Κινητές Μονάδες, την 

Πρόληψη και την Προαγωγή ∆ηµόσιας Υγείας, Πιτσούλης Γιώργος (από 

Σεπτέµβριο 2019) 

Εντεταλµένή Περιφερειακή Σύµβουλος για την Π.Ε. Χανίων, Μαλανδράκη 

Κρασουδάκη Σοφία (από Σεπτέµβριο 2019)  

Εντεταλµένή Περιφερειακή Σύµβουλος για τη ∆ιασύνδεση µε τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις, Μηλάκη Γεωργία (από Σεπτέµβριο 2019) 

Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ 

(µέχρι Μάιο 2019) 

 

 
 

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. 

 
 

 

∆ηµόσια Υγεία 
 

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

 

� ∆ιενεργήθηκαν 962 εµβολιασµοί ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ  από το τµήµα 

∆ηµόσιας Υγιεινής.  

 

� Συντονισµός και παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις 

∆ηµόσιας 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». 

 

� Υλοποίηση «Πρόγραµµατος Μυοκτονίας  µικρής έκτασης της  

Περιφέρειας Κρήτης (περιοχή καταυλισµού Ροµά – δύο Αοράκια». 
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Κατά το έτος 2019  ανατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας η 
υλοποίηση των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων στο Ίδρυµα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  και στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστήµιου 
Κρήτης : 

 

� 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: «∆ιατήρηση & αναβάθµιση ενός  

ολοκληρωµένου Περιφερειακού Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου 

(ΚΚΚ)». 

 

� 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». 

 

� 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 Πρωτοβάθµια Φροντίδα 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: «Πρώιµη ανίχνευση του καρκίνου του 

πνεύµονα βασισµένη στο ιστορικό και στη συµπτωµατολογία στην 

πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και την ογκολογία». 

 

 

Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας 
 

 

Ενδεικτικές δράσεις 

 

� Τήρηση µητρώου Υποψηφίων Ανάδοχων Οικογενειών και µητρώου 
Αναδόχων παιδιών σε  επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 
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� Πραγµατοποίηση Κοινωνικού Μηνύµατος (spot) για την 
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση   των πολιτών για τους κινδύνους  της 
οδήγησης  υπό την επήρεια αλκοόλ µε τίτλο: «Το    Αλκοόλ και την 

Ασφαλή Οδήγηση». Το Κοινωνικό µήνυµα προβλήθηκε πανελλαδικά 
τόσο  στην τηλεόραση όσο και στα µέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 
https://www.crete.gov.gr/enimerosi/actions/koinwniki-merimna/koinoniko-

minyma-to-alkool-kai-tin-asfali-odigisi/ 

 

� Στο πλαίσιο  της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  συνεχίστηκε για 4η 
χρονιά  η  συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ µε τα 
ΚΤΕΛ της Περιφέρειας που εξυπηρετούν τις τέσσερεις Π.Ε.  για την 
υλοποίηση της  ∆ράσης « Χορήγηση   ∆ωρεάν Καρτών Μετακίνησης  
Απόρων Φοιτητών» για το Ακαδηµαϊκό έτος 2019-
2020.Εξυπηρετήθηκαν 112 άποροι φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά        Ιδρύµατα της ΠΚ. 
 

 

Ηµερίδες & Συνέδρια  
 
 

� Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που αφορούν την Ενεργό Γήρανση   
πραγµατοποιήθηκε «7ο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο  Περιθαλπόντων και 

Επαγγελµατιών Φροντιστών Ατόµων µε   Άνοια»   µε στόχο   στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε άνοια και των 
οικογενειών τους  καθώς και την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για 
ενεργό και Υγιή     Γήρανση, στις    25 & 26/10/2019 στο Ηράκλειο 
στην αίθουσα του ΕΒΕΗ. Η δράση αυτή  υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
µε την Εταιρεία Ν. Alzheimer Ν. Ηρακλείου Κρήτης- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 
 

� Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων   Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών 
Οµάδων,      πραγµατοποιήθηκε   Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα: : 
« Προτάσεις για την Ποιότητα     Ζωής των ΑΜΕΑ»  µε στόχο  την 
ενηµέρωση της Επιστηµονικής Κοινότητας καθώς και Την 
Ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών  για τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες     των Ατόµων µε αναπηρία,  στη βελτίωση της 
ποιότητας της καθηµερινής τους ζωής και    την  Ισότιµη  Κοινωνική 
τους  Ένταξη, την Παρασκευή   22/11/2019 στο Ηράκλειο στην    
αίθουσα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. 

 

� Σε συνεργασία µε  Ακτινολογική Εταιρεία και µε το Ακτινολογικό 
Τµήµα του ΠΑΓΝΗ     πραγµατοποιήθηκε  στο Ηράκλειο, Ηµερίδα µε 
θέµα : «Παιδική κακοποίηση-από την     υποψία στη διάγνωση και 

αντιµετώπιση»  το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2019 στην αίθουσα     
«Καστελλάκη» του Εµπορικού Επιµελητηρίου Ηρακλείου. 

 

� Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων   Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών 
Οµάδων,     πραγµατοποιήθηκε   Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση   για 
τα παιδιά που πάσχουν από     νεοπλασµατικές  ασθένειες της 
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Περιφέρειας Κρήτης. Η  εκδήλωση έγινε στην αίθουσα –     παιδότοπο 
της  Παιδοαιµατολογικής  Κλινικής  του Πανεπιστηµιακού Γενικού     
Νοσοκοµείου Ηρακλείου, είχε σαν στόχο την ψυχολογική και 
ψυχαγωγική στήριξη των παιδιών καθώς και των οικογενειών τους. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης     µοιράστηκαν στα παιδιά 
Χριστουγεννιάτικα δώρα (Παιχνίδια). 
 

 
� Στο πλαίσιο στήριξης ευπαθών οµάδων, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση 

µε Κοινωνικούς Φορείς  ΑµεΑ (Κωφών- Βαρήκοων ,Τυφλών)στις 
19/4/2019 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚ κατά 
την οποία συζητήθηκαν  οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων µε 
στόχο να αποφευχθεί ο  Κοινωνικός τους Αποκλεισµός.  

 

Κινητές Μονάδες 
 

 

Όσον αφορά στον τοµέα της  πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας συντονίζει τη 
λειτουργία των παρακάτω κινητών µονάδων. 
 
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Επισκέψεις σε Πολιτιστικούς 
Συλλόγους σε 13 ∆ήµους της Περιφέρειας Κρήτης και της Νήσου Καρπάθου 
καθώς και στα Εργατικά Κέντρα Κρήτης, στο Αστυνοµικό Μέγαρο Κρήτης και 
στη ∆ιακονία Αγάπης Αρχιεπισκοπής Κρήτης  όπου διεξήχθησαν 1.320 
µαστογραφίες σε διάστηµα δέκα (10) µηνών. 

Καµπάνια: «Είναι στο χέρι µου». 

Εµπεριστατωµένη µελέτη µε σηµαντικά στοιχεία που καταγράφηκαν σε 
γυναίκες που προσήλθαν για εξέταση στην κινητή µονάδα µαστογραφίας της 
Περιφέρειας Κρήτης αλλά και ένα εντυπωσιακό-συγκινητικό βίντεο της 
Περιφέρειας για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού, παρουσιάστηκαν 
σήµερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου από τα στελέχη της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

Από τον Απρίλιο 2017 έως τον Απρίλιο 2019 έχουν πραγµατοποιηθεί 

περισσότερες από 4000 µαστογραφίες σε ολόκληρη την Κρήτη. 

Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου να σχεδιαστεί µια καµπάνια ενηµέρωσης 
και έγκαιρης πρόληψης, διενεργήθηκε στην οποία συµµετείχαν 2371 γυναίκες 
της Κρήτης που επισκέφθηκαν την µονάδα του Κινητού Μαστογράφου της 
Περιφέρειας Κρήτης, τα 2 τελευταία χρόνια (Απρίλιος 2017-2019). 

Κοινωνικά Μηνύµατα 

� Τηλεοπτικό σποτ ευαισθητοποίησης σχετικό µε την σηµασία της 
πρόληψης για τον καρκίνο του µαστού. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pp3UJUBEE6E&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR2s46KqBoA6tWwDci_R5X-
t7h8XUxb5ZVYeTSfbydzpYKMEhfzhyFG3bb0) 
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� Φυλλάδιο ενηµέρωσης που θα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε 
την µαστογραφία, την αυτοεξέταση και την σηµασία του προληπτικού 
ελέγχου το οποίο και θα διανεµηθεί σε 100.000 αντίτυπα σε όλο την 
Κρήτη. 

� Σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/EinaiStoXeriMou/ και 
στο Instagram (@einaistoxeri). 

� Ενηµερωτικές Παρεµβάσεις σε συνεργασία µε φορείς (∆ήµους, 
Συλλόγους Γυναικών ,Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.α. ) σε όλη την 
Κρήτη. 

 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: Επισκέψεις σε 53 ∆ηµοτικά 

Σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφέρειες Κρήτης καθώς και στο 39ο 
Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο όπου εξετάστηκαν 1.776 παιδιά σε 
διάστηµα  εννέα (9 ) µηνών. 

 

 

Κοινωνική Μέριµνα 
 
ΤΕΒΑ 

 
� Υλοποίηση του Προγράµµατος «Επισιτιστική Βοήθεια και Βασική 

Υλική Συνδροµή» του ΤΕΒΑ. Σχεδιασµός-υλοποίηση 8 διανοµών 
προϊόντων (είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, οπωροκηπευτικά, 
είδη βασικής υλικής συνδροµής, βρεφικές τροφές) σε απόρους της 
Περιφέρειας Κρήτης δικαιούχους του ΤΕΒΑ (ωφελούµενες οικογένειες 
8.422, ωφελούµενα άτοµα 16.729). Στατιστική επεξεργασία στοιχείων 
σχετικών µε το Πρόγραµµα, σύνταξη έκθεσης δεικτών απορρόφησης. 

 

 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 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. 
 

� Προγραµµατική σύµβαση Περιφέρειας, Πανεπιστηµίου και ΤΕΙ Κρήτης 
για την υλοποίηση του έργου «∆ράσεις Προώθησης της Ισότητας των 

Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020». 

Το έργο εξειδικεύει τα µέτρα του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ράσης Ισότητας 
των Φύλων 2018-2020 και υλοποιεί δράσεις για την επίτευξη των στόχων του. 
Συντάσσεται τόσο µε το Περιφερειακό Πρόγραµµα Ισότητας των Φύλων 2018-
2020, όσο και µε τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την 
κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσµατος, προωθείται η σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, του 
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Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
Κρήτης. Συγκεκριµένα, στην υλοποίηση του έργου συµβάλλουν από το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Τµήµα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα το Εργαστήρι 
Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο καθώς και το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών. Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης συµµετέχει 
το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας. 
 

 

Αυτοτελές Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητήριου 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). Εντάσσεται στον 4ο Επιχειρησιακό Άξονα της Στρατηγικής 
για τη βελτίωση της ∆ιακυβέρνησης 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. Αρµοδιότητες 
του τµήµατος: 

� την αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµό των στόχων, οι 
οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 

� την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, 

� τη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού 
Μηχανισµού, 

� την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,  

 και ειδικότερα: 

� την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήµατος και 
Συνθηκών ∆ιαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων 
συγκεκριµένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας Περιφέρειας, 

� την 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, 

� την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινοµένων, όπως 
ακραία φτώχεια, υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την αντιµετώπιση 
κοινωνικών προβληµάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσµιακών 
οµάδων, 

� τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού, τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση 

συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών 
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κοινωνικών φαινοµένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 

και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.  

 

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:  

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν.4445/2016)
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Από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ΕΜ και  Αρχιτεκτονική ΕΜ στον Ν. 4445/2016

 

 

 

 

 
Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «Στήριξη της 
Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην 
Περιφέρεια Κρήτης» στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (αρ. πρωτ 788/14-02-
2019) συνολικού προϋπολογισµού 400.000 ευρώ µε τη συγχρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.   

− Απόφαση Ένταξης της πράξης µε τίτλο «Στήριξη της Λειτουργίας 
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια 
Κρήτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Ε.Π. «Κρήτη 
2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ:. 5041783, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0021 Κωδ. Πράξης ΣΑ: 
2019ΕΠ00210034) συνολικού προϋπολογισµού 400.000 ευρώ (αρ. πρωτ. 
1741/4-4-2019 (Α∆Α:Ψ6ΥΨ7ΛΚ-2ΚΡ)) και συγκεκριµένα για το Υποέργο 
1: «Τεχνική Υποστήριξη» ποσού 210.000,00€ και Υποέργο 2: «Έρευνες - 
Εµπειρογνωµοσύνες» ποσού 210.000,00 €. 
 

∆ράσεις που υλοποιήθηκαν το 2019: 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  

(ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

Ενεργός Γήρανση 

 
 

� Ευρωπαϊκό Έργο FILO 

Το έργο FILO https://www.rotterdamuas.com/research/projects-and-
publications/innovations-in-care/integrated-care/fightingloneliness/results/#flex 
αφορά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πεδίο αντιµετώπισης της 
µοναξιάς των ατόµων 65+ . Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διατύπωση 
προτάσεων στη διαµόρφωση καινοτόµων προγραµµάτων επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης για την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών στο συγκεκριµένο 
πεδίο. Κατά το έτος 2019, η Περιφέρεια Κρήτης, συµµετείχε στην 5η 
συνάντηση των εταίρων του έργου την οποία διοργάνωσε ο Κοινωνικός 
Συνεταιρισµός για την Κατάρτιση και την Ένταξη στην Εργασία της Βενετίας, 
στη Βενετία 18-20 Μαρτίου.  

Το 2019 πραγµατοποιήθηκαν 2 συναντήσεις τοπικών εµπειρογνωµόνων για την 
αξιοποίηση καλών πρακτικών στην τοπική κοινωνία και τη διάγνωση αναγκών 
εκπαίδευσης στην Κρήτη στο πεδίο προστασίας ηλικιωµένων.  
Τοπικοί Εµπειρογνώµονες: Τσαµάνδουρα Αργυρώ (κοινωνική 
λειτουργός)Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόµων ∆ράσεων ∆ηµόσιας 
Υγείας & Ισότητας των Φύλων ∆ήµου Ηρακλείου, Σουλιώτη Βιβή & 
Γκουµπέτη Ηλία, ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (∆Η.Κ.Ε.Η.) 
(για ΚΗΦΗ & Βοήθεια στο Σπίτι), Μαρία Παπαδακάκη, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήµιο– Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Κατερίνα Βλασάκη, 
προϊσταµένη Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Πόπη Μαρκάκη, 
προϊσταµένη Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ρεθύµνου, Ελένη Σωτηροπούλου, ΚΕΚΑΠΕΡ.  
Στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου στο Βέλγιο, η Περιφέρεια 
Κρήτης συνέταξε την τελική έκθεση της παρουσίας της στο έργο 

2 Εργαστήρια Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (Ηράκλειο, Λασίθι)  

Έρευνα για εκτίµηση αναγκών ενηµέρωσης για εκφοβισµό και σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

Οδηγός  & διαδραστική ιστοσελίδα πληροφόρησης σχετικά µε θέµατα 
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 

Έρευνα εκτίµησης αναγκών εφήβων και νέων για ζητήµατα σεξουαλικής 
ανάπτυξης και υγείας  

Έντυπο υλικό για ζητήµατα σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας νέων και 
εφήβων  

3 Εβδοµάδες Πληροφόρησης σε ζητήµατα σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας 
νέων και εφήβων (2 Ηράκλειο, Ρέθυµνο) 

1 σποτ µικρής διάρκειας για τα δικαιώµατα των κοριτσιών  

1 Θερινό Σχολείο για γυναίκες στην επιστήµη, στην τεχνολογία, στη µηχανική 
και στα µαθηµατικά  (Ηράκλειο στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
/Πανεπιστήµιο Κρήτης) 
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διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις εκπαίδευσης στο πεδίο προστασίας 
των ατόµων ηλικίας 65+ στην κοινότητα.   

- Συµµετοχή στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Κρήτης ως 
Σηµείο Αναφοράς για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση σε επίπεδο ΕΕ  

Το Παρατηρητήριο συµµετέχει στις διεργασίες διαµόρφωσης ενός συστήµατος 
συντονισµού και συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της Κρήτης για την 
προώθηση των θεµάτων ενεργού και υγιούς γήρανσης στην Κρήτη. Η 
προσπάθεια αυτή εντάσσεται τόσο στο πλαίσιο που θέτει η Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ Κρήτης) όσο και η παρουσία 
της Περιφέρειας Κρήτης ως σηµείου αναφοράς για τα θέµατα αυτά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing (EIP on AHA) https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/2019-
call-reference-sites-results_en  

- Συµµετοχή στις συναντήσεις διαβούλευσης στο Ευρωπαϊκό Έργο 
VIGOUR  

Στο ίδιο πλαίσιο συµµετέχει στις συναντήσεις διαβούλευσης που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «VIGOUR - 

Evidence-based guidance to scale-up integrated care in Europe» 
(https://www.vigour-integratedcare.eu/)το οποίο είναι ερευνητικό έργο 
συγχρηµατοδοτούµενο από το πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής ένωσης, 
και ειδικότερα σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε  Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 
2019, 14:00-16:00 στην Αίθουσα Κρανίδη της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστήµιου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου. Στόχος του προγράµµατος 
είναι να παρέχει αποτελεσµατική στήριξη σε φορείς και υπηρεσίες υγείας για 
την πρόοδο του µετασχηµατισµού των συστηµάτων υγείας και να αναπτύξει 
βιώσιµα µοντέλα για την απαρτίωση (integration) της φροντίδας υγείας, τα 
οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και της 
ευρείας κλιµάκωσής τους. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν µέσω ενός 
τεκµηριωµένου (evidence-based) υποστηρικτικού προγράµµατος απαρτιωµένης 
φροντίδας υγείας. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 36 µηνών (1 Ιανουαρίου 2019 – 
1 Ιανουαρίου 2020) και συνολικό προϋπολογισµό 3 εκ. ευρώ, ενώ συνασπίζει 
εξέχοντα ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά/ερευνητικά ιδρύµατα, κυβερνητικούς 
οργανισµούς, φορείς υγείας και µη-κυβερνητικούς οργανισµούς. Το 

συντονισµό και τη διοργάνωση των συναντήσεων είχε η Κλινική Κοινωνικής 
και Οικογενειακής Ιατρικής (KKOI) της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του Καθ. κ. Χρήστου Λιονή, 
Επιστηµονικού Υπεύθυνου για το VIGOUR στην Ελλάδα.  

 

Μετανάστευση 

 

- Ευρωπαϊκό Έργο «Includ-EU» 
Αρ. Απόφασης 54/2019Περιφερειακού Συµβουλίου για την υλοποίηση 
του έργου «Includ-EU» (AMIF) «Περιφερειακή και τοπική γνώση, 
ανταλλαγή και συνεργασία για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
στην Ευρώπη» (Includ-EU: Regional and local expertise, exchange and 
engagement for enhanced social cohesion in Europe), του Ταµείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της ΕΕ,  AMIF-2018-
AG-INTE, προτεραιότητα 1: «Τοπικά και περιφερειακά δίκτυα για την 
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ένταξη µεταναστών τρίτων χωρών» καθώς και της υπογραφής της 
Εταιρικής Συµφωνίας από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης.  

Το έργο στοχεύει στην οικοδόµηση πιο συνεκτικών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών µέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών, 
συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη 
Ρουµανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Το έργο συγκεντρώνει τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσµεύονται για την κοινωνική 
ένταξη των µεταναστών τρίτων χωρών, µε διαφορετικές γνώσεις 
σχετικά µε την πραγµατικότητα της µετανάστευσης και την 
εµπειρογνωµοσύνη για την κοινωνική ένταξη. Το έργο  όχι µόνο 
αναγνωρίζει τις εδαφικές διαφορές εντός και µεταξύ των χωρών όσον 
αφορά την εφαρµογή των µέτρων ενσωµάτωσης αλλά και τις αξιοποιεί 
για τη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών δυνατοτήτων και των 
υφιστάµενων δικτύων και πόρων. 

Ως εκ τούτου, θα αξιοποιήσει τις δυνητικά συµπληρωµατικές εµπειρίες 
σε θέµατα κοινωνικής ένταξης µεταναστών από τρίτες χώρες και θα 
προωθήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των περιφερειών και των 
πόλων στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Επιπλέον, θα προσφέρει την ευκαιρία 
να δοκιµάσουν συγκεκριµένες τοπικές δράσεις ως καλά παραδείγµατα 
που θα επιτρέψουν την αναπαραγωγή τους σε επίπεδο ΕΕ. Το σχέδιο θα 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καλύτερη κατανόηση και κλιµάκωση 
των καινοτόµων πρακτικών ενσωµάτωσης σε θέµατα φύλου και ηλικίας 
που στηρίζονται σε συνέργειες που λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικά 
επίπεδα διακυβέρνησης.  

Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα συµβάλει: α) στη διευκόλυνση της 
ενσωµάτωσης των µεταναστών τρίτων χωρών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, β) στην ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για 
την κοινωνική ένταξη σε κρίσιµους τοµείς που συνάδουν µε τις 
προτεραιότητες που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ  και γ) 
την ενηµέρωση για τη χάραξη της µελλοντικής πολιτικής κοινωνικής 
ένταξης της ΕΕ. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης 
(∆ΟΜ), ο οποίος συνδέεται µε τα Ηνωµένα Έθνη και µε 173 κράτη 
µέλη. Επίσης από το ∆ίκτυο ευρωπαϊκών περιφερειών (AER) στο οποίο 
συµµετέχουν 150 περιφερειακές αρχές και από 5 χώρες-εταίρους 
(περιφερειακές / τοπικές αρχές), µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µια 
ευρεία και ισορροπηµένη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  

Ο γενικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί µέσω των ακόλουθων τριών 
ειδικών στόχων: 

Ειδικός στόχος 1: Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών από τις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Ρουµανία, Σλοβενία, για τη διευκόλυνση της ένταξης 
µεταναστών τρίτων χωρών. 

Ειδικός στόχος 2: Η εφαρµογή και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που 
προωθούν την ενσωµάτωση των µεταναστών τρίτων χωρών σε 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και 
Ολλανδία.  

Ειδικός στόχος 3: Ο καθορισµός ενός άτυπου δικτύου περιφερειών και 
τοπικών αρχών µε διαφορετικά επίπεδα εµπειρογνωµοσύνης, το οποίο 
αξιοποιεί την ποικιλοµορφία των εδαφικών προσεγγίσεων, της 
πολιτικής και της πρακτικής για την κοινωνική ένταξη. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: 

Συντονιστής Εταίρος: ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) 
Ιταλίας 

Εταίροι και Συνεργαζόµενοι φορείς: 

∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης στις κατά τόπους χώρες που 
συµµετέχουν στο εταιρικό σχήµατα (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Ολλανδία, Σλοβενία, Ρουµανία)  

∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER) 

Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα) 

Περιφέρεια Σαρδηνίας (Ιταλία) 

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Τοσκάνης (Ιταλία) 

Περιφέρεια Heart Brabant (Ολλανδία)  

Γραµµατεία Ισότητας, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας της Καταλονίας 
(Ισπανία) 

∆ιάρκεια υλοποίησης έργου: 36 µήνες  

Προϋπολογισµός έργου για την Περιφέρεια Κρήτης: 65.420 ευρώ  

 

- Στοιχεία στο Χάρτη Μετανάστευσης του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
CPMR  
Αποστολή στοιχείων στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο CPMR στο πλαίσιο της 
διαµόρφωσης ειδικού διαδραστικού χάρτη των θεµάτων µετανάστευσης 
για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτύπωση των 
στοιχείων (στατιστικά στοιχεία, προγράµµατα και πολιτικές 
µετανάστευσης στην Κρήτη, όπως συγκεντρώθηκαν από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς και πηγές επίσηµων στατιστικών δεδοµένων και 
άλλων στοιχείων) εµφανίζεται στο link:  https://cpmr.org/policy-
work/global-agendas/migration-management/migration-visual-mapping  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης)  

Συµµετοχή σε συνάντηση του ΟΟΣΑ (15/01/2019) στο Ηράκλειο 
Κρήτης για την εκπόνηση µελέτης για λογαριασµό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης αναφορικά µε τη διαµόρφωση προτάσεων περιφερειακής 
ανάπτυξης για την περίοδο µετά το 2020. Παρουσίαση του 
Παρατηρητηρίου και το ρόλου του στη διαµόρφωση κοινωνικής 
πολιτικής καθώς και κατάθεση προτάσεων στρατηγικής για την περίοδο 
µετά το 2020. Η εν λόγω µελέτη του ΟΟΣΑ θα συµβάλει στη 
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διαµόρφωση προτάσεων περιφερειακής ανάπτυξης για την επόµενη 
προγραµµατική περίοδο 2021-2027.   

 

Αποστολή προτάσεων (24/01/2019) του παρατηρητηρίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαβίβασή τους στον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο 
της εκπονούµενης µελέτης για τη νέα προγραµµατική περίοδο, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσιµων στοιχείων για τη φτώχεια στην 
Κρήτη βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.  

 

 

Υποδοµές για την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική 
 

2013ΕΠ00200010 
00.40.19.072 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ" ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.748,17 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2017ΕΠ50200002 
00.40.19.049 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 

1.500.000,00 
€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2017ΕΠ50200002 
00.40.19.050 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2020-2022 

120.000,00 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2013ΕΠ00200010 
00.41.17.06 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

9.387,62 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2014ΕΠ50200012 
00.41.19.047 

∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΣΕ ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ:"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΝΟΣΟΥ 
ALZHEIMER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 

575.000,00 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2014ΕΠ50200012 
00.41.19.007 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΑΡΟΥ 

392.500,00 € 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2019ΕΠ00200013 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Υ) 

103.000,00 € 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ
ΟΥ 

2017ΕΠ40200006 
2η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

97.000,00 € 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ & 
ΛΕΪΖΕΡ (CPPL) 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

2017ΕΠ40200006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΛΙΚΩΝ 2ης ΦΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

3.000,00 € 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ & 
ΛΕΪΖΕΡ (CPPL) 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
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5045509 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού στο 
Γ.Ν.»ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

11/09/2019 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 300.000€ 

5037515 

Νέο Ισόγειο Κτίριο 
Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου 
Πλατανιά  

10/09/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.134.996,68 € 

5045159 

Αναβάθµιση Βιοϊατρικού 
Εξοπλισµού Κέντρων 
Υγείας Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Κρήτης  

07/08/2019 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

520.000,00 € 

5037494 
Ανέγερση Περιφερειακού 
Ιατρείου Θραψανού  

01/08/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 172.800,00 € 

5042203 
Νέο Ισόγειο Κτίριο 
Περιφερειακού Ιατρείου 
Ψαρή Φοράδας  

01/08/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 224.000,00 € 

5029412 

Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Πα.Γ.Ν.Η.  

08/02/2019 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

1.520.000,00 € 

5032934 

Προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση των Κ∆ΗΦΑµεΑ 
«∆ικαίωµα στη Ζωή» – 
Προµήθεια Οχηµάτων  

05/02/2019 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 209.560,00 € 

5032867 

Αποπεράτωση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, 
διαµόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου και προµήθεια 
εξοπλισµού Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωµένων 
(ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» 

05/02/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.787.838,72 € 

5034542 

Προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση του οργανισµού 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Προστασίας και Παιδείας 
Μαλεβιζίου – Προµήθεια 
οχήµατος  

05/02/2019 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ(∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.) 

104.780,00 € 

5034579 

Προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση του Κ∆ΗΦΑµεΑ 
«ΚΗΦΑΠ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» – 
Προµήθεια Οχήµατος  

05/02/2019 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Η 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 

115.320,00 € 

5034548 

Προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση: Α) του Κέντρου 
Ηµέρας για άτοµα µε 
Αυτισµό-∆Α∆ και Β) του 
Κέντρου Εκπαίδευσης 
Αγωγής και Ηµερήσιας 

05/02/2019 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Η 
"ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" 

 

209.560,00  
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1 

2019ΕΠ00210034 
ΟΠΣ 5041783 
00.30.19.002 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

2019 400.000,00 € 

2 

2019ΕΠ00210018 
ΟΠΣ 5032867 
00.30.19.003 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΄ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ’ 

2019 1.787.838,72 € 

3 

2019ΕΠ00210058 
ΟΠΣ 5042203 
00.30.19.004 

ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑ∆ΑΣ 

2019 224.000,00 € 

4 

2019ΕΠ00210057 
ΟΠΣ 5037494 
00.30.19.005 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2019 172.800,00 € 

 

 

 

 

 

 

Φροντίδας Ατόµων µε 
Αναπηρία ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ – Προµήθεια 
Οχηµάτων  
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Αγροτική Οικονοµία 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Μανώλης Χνάρης (από Σεπτέµβριο 2019) 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για την Π.Ε. Λασιθίου, 

Τσιφετάκης Γεώργιος (από Σεπτέµβριο 2019) 

 

 

Ο Πρωτογενής τοµέας περιλαµβάνει ζωτικής σηµασίας παραγωγικές 
δραστηριότητες για την τοπική οικονοµία της Κρήτης. Οι ∆ιευθύνσεις της 
Αντιπεριφέρειας είναι αρµόδιες για το σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση όλων 
των θεµάτων του Πρωτογενή τοµέα, καθώς και για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ειδικότερα: στις 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας περιλαµβάνονται:  η 
κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων 
για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, η εκπόνηση και αξιολόγηση 

σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, καθώς και η µέριµνα για την 

ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 
στον τοµέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε 
συνδυασµό µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.  

Επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων 
και εφαρµόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέµατα της αρµοδιότητάς της σύµφωνα 
µε τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους 
δήµους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και 
παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν 
αρµοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής 
ενότητας. 

Επιπλέον σηµαντική αρµοδιότητα στο επίπεδο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενή 
Τοµέα είναι η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων µέσω της 

συµµετοχής σε εκθέσεις τροφίµων εντός και εκτός Ελλάδος, µε τη 

συµµετοχή και των ίδιων των παραγωγών. 

 

 

Εκθέσεις 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΟΛΗ ΚΛΑ∆ΟΣ 

1. 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018 01-04 
Φεβρουαρίου 
2019 

Αθήνα Τροφίµων & Ποτών 
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2.  27η ∆.Ε 
FRUITLOGISTICA 

 

6-8 
Φεβρουαρίου 
2019 

Βερολίνο, 
Γερµανία 

Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 
εξωτικά 
φρούτα, ξηρά φρούτα, ξηροί 
καρποί, 
οργανικά προϊόντα, 
µπαχαρικά, 
καρυκεύµατα, βιολογικά 
προϊόντα 

 

3. ATHENS CHEESE & 
FOOD FESTIVAL 

 

01- 03 Μαρτίου 
2019 

 

Αθήνα Γαλακτοκοµικά και 
Τυροκοµικά Προϊόντα 

 

4. DETROP -28η ∆.Ε. 
Τροφίµων, Ποτών, 
Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού & 
Συσκευασίας 

 

02- 04 Μαρτίου 

2019 

Θεσσαλονίκη 

 

Τροφίµων & Ποτών 

5. FRESKON 2019 11-13 Απριλίου 
2019 

Θεσσαλονίκη Οπωροκηπευτικά, Φρέσκα 
Φρούτα, Λαχανικά 

6. 13η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ  

«ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

Απρίλιος 2019 Αθήνα Τροφίµων & Ποτών 

7. ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 

Ιούλιος 2019 Ρέθυµνο Αγροτικά Προϊόντα 

8. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡIOY 
 

Ιούλιος 2019 Ηράκλειο Αγροτικά Προϊόντα  

9. ∆.Ε. ANUGA 2019 05 – 09 

Οκτώβριος 
2019 

Κολωνία, 

Γερµανία 

Τροφίµων & Ποτών 

10. 15η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ   

«ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

Νοέµβριος 
2019 

Θεσσαλονίκη Τροφίµων & Ποτών 
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∆ηµιουργία & παραγωγή προωθητικού υλικού  

∆ηµιουργία και εκτύπωση νέου folder & φυλλαδίων για την προβολή & 
προώθηση των προϊόντων, του πρωτογενή τοµέα της Κρήτης σε ελληνικά και 
αγγλικά και σε 5000 αντίτυπα ανά γλώσσα/ανά προϊόν. 

 

Εκδηλώσεις, Ηµερίδες και Φεστιβάλ 

Σε συνεργασία µε την Αγροδιατροφική Σύµπραξη, οργανώθηκε ο 5ος 

Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου, ο οποίος έλαβε χώρα στο Ρέθυµνο, 
κατά το µήνα Μάρτιο,  µε στόχο την ανάδειξη και προώθηση του ποιοτικού 
Κρητικού και τυποποιηµένου ελαιολάδου, τόσο στην εσωτερική όσο και στις 
διεθνείς αγορές. Ο Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός για ακόµη µία χρονιά, 
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ελαιοκοµικών ∆ήµων 
Κρήτης (ΣΕ∆ΗΚ), το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης  (ΣΕΚ), το Σύνδεσµο 
Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το ∆ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, 
το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων και το Εργαστήριο 
Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του ΑΣ. Ρεθύµνου. Ο διαγωνισµός αφορούσε το 
τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εσοδείας 2018-19 καθώς και το 
βιολογικό ελαιόλαδο εσοδείας 2018 -19. Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 100 
δείγµατα, 25 βιολογικής καλλιέργειας και 75 συµβατικής καλλιέργειας.  

 

 

 

∆ακοκτονία 
 

� Εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος 
δακοκτονίας.  

� Συντονισµός για την διεξαγωγή συµπληρωµατικού διαγωνισµού για την  
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς 
για το 2019.  

11. NATURAL & 
ORGANIC 
PRODUCTS 
SCANDINAVIA 

13-14 
Νοεµβρίου 
2019 

Malmö, 
Σουηδία 

Τροφίµων & Ποτών 

12. 

 

13. 

11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΜΕΛΙΟΥ & 
ΠΡΟIΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

NATURAL & 

ORGANIC 
PRODUCTS 

7-9 ∆εκεµβρίου 

2019 

19-20 Απρίλιου 
2019 

Αθήνα 

 

Λονδίνο 

Μέλι & παράγωγά του 

 

Τροφίµων και Ποτών 
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� Αναζήτηση και έρευνα για «Επιστηµονικές Απόψεις» για τα παθογόνα 
αίτια της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθµισης του Ελαιόλαδου στην Κρήτη 
την Ελαιοκοµική περίοδο του 2019 . 

� Σύνταξη «Υπηρεσιακού σηµειώµατος» σχετικά µε την εφαρµογή του  
προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2019, µε αφορµή σχετικών επερωτήσεων  
Περιφερειακών  Συµβούλων.  

� Σύνταξη και αποστολή στο ΥΠΑΑΤ το µε αρ. πρωτ. 302794/27-11-
2019  έγγραφο µε ΘΕΜΑ:  «Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας – Προβλήµατα  και 
Βελτιώσεις» 

� Σύνταξη και αποστολή στο ΥΠΑΑΤ έγγραφο µε ΘΕΜΑ:  «Αίτηµα 
αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης» 

� Συλλογή και επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων θερµοκρασίας 
και υγρασίας σε χαρακτηριστικές περιοχές της Κρήτης που στοιχειοθετούν την 
έξαρση του πληθυσµού του δάκου. 

� 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 – ∆ΗΜΗΤΡΑ (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 ∆ΑΟΚ.  

� ∆ιανοµή ενηµερωτικού  φυλλαδίου  µε θέµα :Αντιµετώπιση του ∆άκου 
µε σκοπό την ενηµέρωση – συµµετοχή – έλεγχο και προστασία της παραγωγής.  

 

Προγραµµατικές Συµβάσεις 

 

Σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρακάτω 
Προγραµµατικών Συµβάσεων :  

• Πρότυπος Πιλοτικός Πειραµατικός Αµπελώνας : ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 

• Αµπελώνας ∆ιατήρησης Ποικιλιών: ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 

• Έρευνα για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού 
αρωµατικών φυτών στην Κρήτη. Έναρξη της Προγραµµατικής 
Σύµβασης . 

• «Αναπαραγωγή και Βελτίωση Ανθεκτικών Μελισσιών στην Κρήτη- 
AΝΑΜΕΛ» 

 

Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 
(α) ΕΠΑλ &Θ 2014-2020 

Συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και υποβολή προτάσεων της 
υπηρεσίας σχετικά µε τις ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη 
των αλιευτικών περιοχών κατά την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος 
LEADER και LEADER Αλιείας 2014 - 2020. 
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(β) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 Crete) Περιφέρειας Κρήτης 

 

    Συντονισµός Αγρο-διατροφικού Πυλώνα σε συνεργασία µε την 

κεντρική οµάδα συντονισµού της RIS3 Crete. 

•  Ενηµέρωση των  µελών  της πλατφόρµας του Αγροδιατροφικού 
τοµέα καθώς και των  συµµετεχόντων στην Α’ Φάση της διαδικασίας 
επιχειρηµατικής ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τοµέα της RIS3, 
για τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν  και απάντηση σε ερωτήµατα.  

(γ) Εφαρµογή ΠΑΑ 2014-2020 

�  Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 

� Υποµέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις»  

� Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων»  

� Μέτρο 20 «Υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την 

εφαρµογή των Μέτρων/∆ράσεων του ΠΑΑ 2014-2020» 

 

 

Ηµερίδες & Συνέδρια (ενδεικτικά) 

• Επιστηµονική Ηµερίδα από τον Μελισσοκοµικό Σύλλογο <Μελιττεύς>, 
Ρέθυµνο 03/12/2019 

• Συνάντηση εργασίας στο Επιµελητήριο Ηρακλείου για τη διασύνδεση 
Τουρισµού και Πρωτογενούς παραγωγής, 21/12/2019 

• ∆ιοργάνωση – Σχεδιασµός  9ου Παγκρήτιου Φόρουµ Προώθησης 
Κρητικών Προϊόντων στα ξενοδοχεία και δίκτυα διανοµής, 12/12/2019 

• Συµµετοχή στο φεστιβάλ µελιού, 06-12-2019 
• Συµµετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ηράκλειο, 31-11-

2019 
• Συνάντηση εργασίας για την Κρητική Γαστρονοµία "Ηράκλειο 2020 - 

συµµαχία για την κρητική γαστρονοµία", 31-11-2019 
• Συνέντευξη τύπου για εφαρµογή καταλληλότητας αρωµατικών φυτών, 

Περιφέρεια Κρήτης, 18-12-2019 
• Ηµερίδα για τις προκλήσεις της ελαιοκαλλιέργειας, Ιεράπετρα, 

Οκτώβριος 2019 
• Εισήγηση στην ηµερίδα του περιοδικού Αγροτύπος µε θέµα: 

"Προβλήµατα και λύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια". 25/09/2019 
• Ηµερίδα Μελισσοκοµίας µε θέµα «Ντόπιες Βασίλισσες: Αναπαραγωγή 

για ανθεκτικότητα στο Βαρρόα, πρακτικές διατροφής», Ρέθυµνο, 4 
Ιουνίου. 

• 8ο Παγκρήτιο Φόρουµ για την προώθηση των Κρητικών προϊόντων στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, σε συνδιοργάνωση µε το 
Επιµελητήριο Ηρακλείου 30/03/2019 
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• ∆ιοργάνωση Παγκρήτιου διαγωνισµού ελαιολάδου, 22 – 24 Μάρτιου 
2019 

• Ηµερίδα του Αγροτικού συνεταιρισµού Εµπάρου του ∆ήµου Βιάννου, 
25/02/2019 
 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

� ADAPT2CLIMA: αποστολή σχόλια-παρατηρήσεις επί του εργαλείου 

λήψης αποφάσεων για την προσαρµογή των καλλιεργειών στην 

κλιµατική αλλαγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων για την Κρήτη στη 

συνάντηση του Προγράµµατος (06/2019).Παρουσίαση του εργαλείου 

και ενηµέρωση για το έργο στις ∆ΑΟΚ Ηρακλείου-Λασιθίου (09/2019).  

� IMPRECO: παρουσίαση του έργου στην οµάδα στόχου - πιλοτική 

περιοχή ΒΑ άκρο Κρήτης. Ποια η σηµασία του Πρωτογενή τοµέα στην 

περιοχή (09/2019) 

� MISTRAL: χαρτογράφηση RIS πρωτογενή τοµέα για σύνδεση µε το 

πρόγραµµα. Παρουσίαση του έργου και των προοπτικών Γαλάζιας 

Ανάπτυξης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, 11/2019 

 

 

 

 

 

Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2011, παρακολουθεί και στηρίζει τις 
δραστηριότητες της ένωσης AREPO, η οποία αποτελεί Ένωση Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών µε κύριο αντικείµενο την προώθηση, 
προάσπιση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, 
Ορεινό Προϊόν) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της.  

Η ένωση AREPO αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δικτύο στο οποίο συµµετέχουν 34 
ευρωπαϊκές Περιφέρειες από 8 κράτη µέλη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Γερµανία, Κροατία, Πορτογαλία και Πολωνία). Με την ανάληψη της 
προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης από το 2017 πέντε νέες ελληνικές 
περιφέρειες αποτελούν πλέον νέα µέλη της ένωσης (Αττική, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και ∆υτική Μακεδονία). 

Το 2020 είχαµε αλλαγή της ανάθεσης της προέδρου της ένωσης AREPO από 
την Περιφέρεια Κρήτης. Η κα Χουδετσανάκη Ειρήνη, περιφερειακή 
σύµβουλος µετά από απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ανέλαβε την 
προεδρία της Ένωσης AREPO.      

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

� Η Περιφέρεια Κρήτης, σε forum στην Καταλονία, για τα 

ευρωπαϊκά και περιφερειακά σήµατα ποιότητας.  
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Η Περιφέρεια Κρήτης, ως προεδρεύουσα Περιφέρεια της ένωσης ευρωπαϊκών 
περιφερειών και παραγωγών AREPO, συµµετείχε σε  σειρά εκδηλώσεων, 
αναφορικά µε τα ευρωπαϊκά σήµατα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) και τα 
περιφερειακά εµπορικά σήµατα.  Σε  forum που πραγµατοποιήθηκε στη Lieda 
της Καταλονίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Καταλονίας, µε θέµα 
«Εµπορικά σήµατα ποιότητας», η ένωση AREPO, είχε τη δυνατότητα να 
παρουσιάσει το έργο που έχει αναπτύξει αναφορικά µε τη στήριξη και προβολή 
των σηµάτων ποιότητας. Αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών 
σηµάτων (ΠΟΠ. ΠΓΕ) τα οποία συνεχώς ισχυροποιούν τη θέση τους στη 
παγκόσµια αγορά προσφέροντας έσοδα από τις εξαγωγές του σε τρίτες χώρες 
περίπου 6 δις. εκατ. €, ενώ ο όγκος πωλήσεων στην Ευρώπη υπερβαίνει τα 60 
δις. €. Στο πλαίσιο του forum συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι µελλοντικές 
εξελίξεις των περιφερειακών εµπορικών σηµάτων και η σχέση τους µε τα 
ευρωπαϊκά σήµατα ποιότητας. Υποστηρίχθηκε η στήριξη στους µικρούς 
παραγωγούς οι οποίοι  πρέπει να προστατευθούν και να στηριχθούν µε κάθε 
τρόπο διότι η συµβολή τους στην ανάπτυξη των περιοχών είναι πολυδιάστατη 
ενώ τέλος επισηµάνθηκε ο προσανατολισµός στην επένδυση της εµπιστοσύνης 
του καταναλωτή ως το κυρίαρχο ζήτηµα σήµερα της αγοράς. Οι περιφέρειες 
έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Σ΄ αυτό το ζήτηµα  πρέπει 
να επενδύσουν οι Περιφέρειες προκειµένου ο καταναλωτής να µπορεί να 
αναγνωρίσει µε ευκολία την προέλευση των αυθεντικών προϊόντων και 
γεύσεων. Τα περιφερειακά σήµατα ποιότητας και η τήρηση των αρχών 
ύπαρξης τους, έχουν αποδείξει ότι συµβάλλουν στο σηµαντικό αυτό κεφάλαιο 
της εµπιστοσύνης των  καταναλωτών.   

Στις 23 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε η εκτελεστική επιτροπή της ένωσης 
AREPO, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους µελών της ένωσης, την 
Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Καταλονίας και εκπροσώπους παραγωγών 
της ένωσης της περιφέρειας Emilia Romagna και ειδικότερα το consortium του 
τυριού Parmigianno Regianno.  

� Γενική Συνέλευση της ένωσης ευρωπαϊκών Περιφερειών και 

Παραγωγών AREPO στη Θεσσαλονίκη. 

 
H Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στις 5 και 6 Μαρτίου, στην 1η Γενική 
Συνέλευση του 2019  στη Θεσσαλονίκη. Τις εκδηλώσεις της Γενικής 
Συνέλευσης φιλοξένησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µέλος της 
ένωσης AREPO από το 2018.   

� Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεσµένη της Περιφέρειας Emilia 

Romagna στο πλαίσιο του MARITIME DAY 2019. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως προεδρεύουσα Περιφέρεια της ένωσης ευρωπαϊκών 
περιφερειών και παραγωγών AREPO, συµµετείχε ως προσκαλεσµένη της 
Περιφέρειας της Emilia Romagna της Ιταλίας σε  συζήτηση εργασίας στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του MARITIME DAY 2019 στη Λισσαβώνα.   

� Γενική Συνέλευση της ένωσης ευρωπαϊκών Περιφερειών και 

παραγωγών AREPO στις Βρυξέλλες.  
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Στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε ως 
προεδρεύουσα Περιφέρεια, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών και Παραγωγών AREPO στις Βρυξέλλες. 
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Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης 

 
Πρόεδρος, Κουρουπάκης Αναστάσιος (έως Νοέµβριο 2019) 

 

Πρόεδρος, Τζεδάκης Σταύρος (από Νοέµβριο 2019)  

 

 

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συµβάλλει 
καθοριστικά και αποτελεσµατικά στην πιστοποίηση της αξίας των προϊόντων, 
στην ενίσχυση του τουρισµού και στην προώθηση των χώρων µαζικής 
εστίασης του νησιού, ακολουθώντας συγκεκριµένους άξονες δράσης. Φροντίζει 
µέσα από κάθε της ενέργεια να αναδεικνύει, να προβάλλει και να υποστηρίζει 
το «Καλάθι» των προϊόντων του νησιού, την Κρητική ∆ιατροφή και γενικά τη 
γαστρονοµική κουλτούρα της Κρήτης. 

Έργο της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης είναι να 
προσδώσει νέα δυναµική, στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής και να ενισχύσει τους χώρους µαζικής 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 πρόγραµµα της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, που φέρει τον τίτλο «The 
European Food Masters- Taste the authentic», και υλοποιείται για 3ο χρόνο, 
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. 

 
 

� «ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 2019 
� Σήµα «κρήτη» 2019:  60 νέα πιστοποιηµένα προϊόντα 

 
� Συνολικά: 126 εταιρείες µε 986  προϊόντα 
� Σήµα «κρητική κουζίνα» 2019:  12 νέα πιστοποιηµένα εστιατόρια 

 

 
 

� Συνολικά: 57 εστιατόρια – ταβέρνες &  a la carte  εστιατόρια 
ξενοδοχείων, σε όλη την Κρήτη (27 εστιατόρια – ταβέρνες και 30 

εστιατόρια a la carte  σε 27 ξενοδοχεία)  
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� ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
� 5ος Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 
� Ηµερίδες εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
� Για δεύτερη χρονιά φέτος, στο πλαίσιο του 5ου Παγκρήτιου 

∆ιαγωνισµού Ελαιολάδου, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα: «Ο 

ρόλος του Ελαιολάδου στην Κρητική ∆ιατροφή – Τρόποι στήριξης και 

προώθησής του».  
� Συµµετοχή στην ηµερίδα µε θέµα «Στηρίζουµε τις τοπικές επιχειρήσεις 

– στηρίζουµε τον τόπο µας» του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου 
Ηρακλείου.  

� Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του 
ΑΣ. Ρεθύµνου διοργανώθηκε για τις επιχειρήσεις – µέλη της 
Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, ηµερίδα µε θέµα: «Νοµοθεσία του 
ελαιολάδου, βασικές αρχές ποιότητας και οργανοληπτικής 
αξιολόγησης.» 

� Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης στο Σύλλογος Γυναικών 
Υπαίθρου Λάρνακας ως καλή πρακτική, µετά από πρόσκληση του 
Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος», στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικής επίσκεψης του Συλλόγου στην Κρήτη, το διάστηµα 21-
26 Νοεµβρίου 2019, µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020.  
 

� Εκδήλωση απονοµής σηµάτων «κρήτη» & «κρητική κουζίνα» 2019 
«Προώθηση των κρητικών προϊόντων και της κρητικής κουζίνας» 
(Ρέθυµνο, Μάρτιος 2019). 

� 8o Παγκρήτιο Φόρουµ – Προώθηση των κρητικών προϊόντων στα 
κρητικά ξενοδοχεία και δίκτυα διανοµής. 

 

� Υποστήριξη εκδήλωσης του 1ου Επαγγελµατικού Λυκείου Ηρακλείου, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος ETWINNING µε θέµα: «Τα Ενετικά 
µνηµεία στην Κρήτη και στην Κύπρο» (Μάρτιος 2019), διάθεση 
τσαντών µε προϊόντα των µελών της Σύµπραξης, µε το σήµα «κρήτη» 
& προωθητικού υλικού.  

� Υποστήριξη εκδήλωσης του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου, 
του Τοµέα ∆ιοίκησης & Οικονοµίας, µε θέµα: «Ανακαλύπτουµε την 
αξία των προϊόντων της κρητικής γης µέσα από την επιχειρηµατικότητα 
– Στηρίζουµε τις τοπικές επιχειρήσεις, στηρίζουµε την ελληνική 
οικονοµία» (Απρίλιος 2019) – διάθεση προϊόντων των µελών της 
Σύµπραξης, µε το σήµα «κρήτη» προς επίδειξη & δοκιµή. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Οι σπουδαιότερες δράσεις του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας για το έτος 
2019 ήταν οι εξής :  

� Φιλοξενία 14 σχολείων και 603 µαθητών κατά την σχολική χρονιά 
2018-2019 
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

� Υλοποίηση 2 θεµατικών εκδηλώσεων  στην Κουζίνα του Κέντρου 
Κρητικής Γαστρονοµίας – Γαστρονοµικά απογεύµατα, το Πάσχα και 
τον ∆εκαπενταύγουστο, µε τη συµµετοχή ντόπιων και επισκεπτών του 
νησιού. 

� Φιλοξενήσαµε  3 σηµαντικές επισκέψεις : 1) Οµάδα σπουδαστών της 
Σχολής Καλών Τεχνών µε θέµα «Αρχιτεκτονική και ατυχήµατα». Στο 
τέλος της επίσκεψης, σηµαντική ήταν η ενηµέρωση, την οποία λάβαµε 
από αυτούς, σχετικά µε την σωστή λειτουργία του χώρου του Κέντρου. 
2) Τους εταίρους, του προγράµµατος NICHE (Interreg Europe), στους 
οποίους έγινε µια  παρουσίαση (περιήγηση)  των διαδροµών, που 
έχουµε δηµιουργήσει, στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού. 3) 
Φιλοξενία 7 δηµοσιογράφων – bloggers. 

� Οργανώθηκαν δύο δράσεις τον Αύγουστο για οικογένειες µε παιδιά - 
«∆ιακοπές στην Κουζίνα» µε τη συµµετοχή ντόπιων αλλά κυρίως 
τουριστών, ελλήνων και ξένων.  

� Συµµετοχές σε Παγκρήτιες και λοιπές εκδηλώσεις (7ο Φεστιβάλ 
Κρητικής Κουζίνας στο Ηράκλειο, Έκθεση «Παιδιόθεν», Workshop 
στο Επιµελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«EURICON», Παρουσίαση του ΚΚΓ στην Τιµοσοάρα της Ρουµανίας, 
ως καλή πρακτική διασύνδεσης πρωτογενούς και τουριστικού τοµέα). 

� ∆ηµιουργία & υλοποίηση τεσσάρων θεµατικών διαδροµών µέσω του 
προγράµµατος NICHE (Interreg Europe) στην ευρύτερη περιοχή γύρω 
από το ΚΚΓ,  µε στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητας του Κέντρου. 
Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν 4 χάρτες καθώς και σχετική 
ιστοσελίδα.  

� ∆ηµιουργία & Εκτύπωση δίγλωσσου φυλλαδίου µε τις υπηρεσίες του 
κέντρου  

� ∆ηµιουργία & παραγωγή ποδιάς εργασίας µε το λογότυπο «I cook like a 
Cretan», η οποία θα προσφέρεται ως δώρο στους επισκέπτες του 
Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας   

� ∆ηµιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας -
www.cretangastronomycenter.com  

� Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας προβλήθηκε επίσης, σε 2 
τηλεοπτικές εκποµπές: την «Κυριακή στο χωριό» της ΕΤ3 & «Ιστορίες 
του ∆ρόµου» της Κρήτη TV  

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, κατέθεσε τον Απρίλιο του 2016 
πρόταση χρηµατοδότησης µε τίτλο «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – 

TASTE THE AUTHENTIC», η οποία και εγκρίθηκε στο σύνολο της µε τ 
ποσό περίπου 1.172.373,96€. Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε τον Απρίλιο 

του 2017 και έχει διάρκεια 36 µήνες. 



Περιφέρεια Κρήτης 

 

 

To περιεχόµενο του µηνύµατος “
Ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα εµβληµατικά τρόφιµα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Βιολογικά, ενώ το µήνυµα “…
αναφέρεται στο στοιχείο της γνησιότητας των τροφίµων ως βεβαίωση 
απευθυνόµενη στις οµάδες στόχους.

Η καµπάνια τονίζει και ενθαρρύνει την αναγνώριση και κατά συνέπεια την  
κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. & Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά. Παράλληλα, επικοινωνεί την Ευρωπαϊκή καταγωγή και τα εγγενή 
χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων ως επιχειρήµατα, 
τους από τους επαγγελµατίες στη Γερµανική αγορά, πράγµα που θα επιφέρει 
και την επίτευξη πωλήσεων. 

 

Συµµετοχή σε Εκθέσεις 

Συµµετοχή σε µεγάλες εµπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γερµανία :

      «Food Expo 2019» στην Αθήνα, (Εκθεσιακό κέντρο Mε

 «ANUGA 2019» – Κολωνία, Γερµανία (Οκτώβριος 2019)
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περιεχόµενο του µηνύµατος “The European Food Masters”, τονίζει την 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα εµβληµατικά τρόφιµα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Βιολογικά, ενώ το µήνυµα “…taste the authentic
αναφέρεται στο στοιχείο της γνησιότητας των τροφίµων ως βεβαίωση 
απευθυνόµενη στις οµάδες στόχους. 

πάνια τονίζει και ενθαρρύνει την αναγνώριση και κατά συνέπεια την  
κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. & Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά. Παράλληλα, επικοινωνεί την Ευρωπαϊκή καταγωγή και τα εγγενή 
χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων ως επιχειρήµατα, για την προώθηση 
τους από τους επαγγελµατίες στη Γερµανική αγορά, πράγµα που θα επιφέρει 
και την επίτευξη πωλήσεων.  

Συµµετοχή σε µεγάλες εµπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γερµανία :

2019» στην Αθήνα, (Εκθεσιακό κέντρο Mεtropolitan

Κολωνία, Γερµανία (Οκτώβριος 2019) 

Ετήσιος Απολογισµός 2019 

τονίζει την 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα εµβληµατικά τρόφιµα που έχουν χαρακτηριστεί 

taste the authentic” 
αναφέρεται στο στοιχείο της γνησιότητας των τροφίµων ως βεβαίωση 

πάνια τονίζει και ενθαρρύνει την αναγνώριση και κατά συνέπεια την  
κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. & Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά. Παράλληλα, επικοινωνεί την Ευρωπαϊκή καταγωγή και τα εγγενή 

για την προώθηση 
τους από τους επαγγελµατίες στη Γερµανική αγορά, πράγµα που θα επιφέρει 

Συµµετοχή σε µεγάλες εµπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γερµανία : 

tropolitan Expo) 
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Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά ∆ίκτυα 
 
Συναντήσεις µε ξένες Αντιπροσωπείες του Περιφερειάρχη Κρήτης. 
 

� Συνάντηση Περιφερειάρχη µε την Πρέσβειρα της Κίνας στην Ελλάδα. 
 

� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε τον γενικό διευθυντή Έρευνας 
και Καινοτοµίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J.E. Paquet. 

� Επίσκεψη Κινέζικης Αντιπροσωπείας της Επαρχίας Fujian στη 
Περιφέρεια Κρήτης. 

� Η Περιφέρεια Κρήτης τιµήθηκε µε το βραβείο Φιλίας Κίνας - Ελλάδας 
από την Πρέσβειρα της Κίνας στην Ελλάδα. 

 
� Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης µε τον Ρουµάνο Πρέσβη, τον 

Πρέσβη της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και την Πρέσβειρα της Κούβας. 
 

� Συµµετοχή στο επίσηµο δείπνο προς τιµήν του Προέδρου της Σερβίας ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. 

 
 

 

 

Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα  όπου συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης 
 

� Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι ∆ιεπεριφερειακές 

Οµάδες Φυσικών Πόρων (NAT) και Περιβάλλοντος (ENVE). 

� Ευρωµεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση  (ARLEM) 
και Επιτροπή Βιώσιµης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM. 

� ∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) 
όπου ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Γ. Αλεξάκης κατέχει την 

Αντιπροεδρία επί των Θαλασσίων Θεµάτων και συµµετέχει στη ∆ιαµεσογειακή 

της Επιτροπή εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. 

� Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης 

(AREPO). 

� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιφερειών Έρευνας και Καινοτοµίας 

(ERRIN) για συντονισµό τις Θεµατικές Οµάδες Τουρισµού και Γαλάζιας 

Ανάπτυξης και Εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 

� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής ∆ράσης 

(ELISAN) όπου το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 

� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ENSA).  

� Παγκόσµιο ∆ίκτυο Greening The Islands (Πρασινίζοντας τα Νησιά). 

� Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί επίσης µέλος του εγκεκριµένου 

Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας "Μεσογειακό Αρχιπέλαγος" και 
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διατηρεί επικοινωνία µε την "Αµφικτυονία", και σε άλλες συνεργατικές 

δράσεις, και λοιπά δίκτυα. 

 

Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  
 

� ∆ιοργάνωση Συνάντησης Εργασίας µε Υπηρεσίες της Κοµισιόν, 

Ευρωπαϊκούς Φορείς, Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα,  ∆ιαχειριστικές Αρχές 

Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας στους χώρους των Γραφείων της µε 

θέµα : Παράκτιος –Θαλάσσιος Τουρισµός και Θαλάσσια Επιτήρηση 

(Ιανουάριος 2019) 

� Συνδιοργάνωση Έκθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο µε θέµα : Κρήτη 

και Ευρώπη-Ταραγµένοι Αιώνες. Συνδιοργάνωση µε το Ιστορικό Μουσείο 

Κρήτης (Μάρτιος 2019) 

� ∆ιοργάνωση ως Επικεφαλής Εταίρος Θεµατικό Εργαστήριο κατά 

την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days) στις 

Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος PANORAMED Interreg MED µε θέµα : «Συνεργαζόµαστε 

προς µια καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο», παρουσία του 

Περιφερειάρχη Κρήτης. Για το εν λόγω Θεµατικό Εργαστήριο είχε υποβληθεί 

σχετική πρόταση από την Περιφέρεια Κρήτης και είχε εγκριθεί από την 

αρµόδια επιτροπή της ∆ιοργάνωσης (Οκτώβριος 2019) 

� Συνδιοργάνωση παράλληλου θεµατικού εργαστηρίου κατά την 

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days) στις 

Βρυξέλλες, στους χώρους των Γραφείων της, µε θέµα «Βιώσιµη Ανάπτυξη στις 

Τοπικές Αυτοδιοικήσεις». Συνδιοργάνωση µε Green Growth Interreg MED 

Community (Οκτώβριος 2019) 

� Συνδιοργάνωση παράλληλου θεµατικού εργαστηρίου κατά την 

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days) στις 

Βρυξέλλες, στους χώρους των Γραφείων της, µε θέµα «Αναπτύσσοντας 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού στην Ενδοχώρα της Μεσογείου», στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EMBLEMATIC INTERREG MED. 

Συνδιοργάνωση Emblematic Mediterranean Mountains (Οκτώβριος 2019) 

� Συµµετοχή στο θεµατικό εργαστήριο του Ευρωπαϊκού έργου 

   MD.NET Interreg MED για την ∆ιατροφή στη Μεσόγειο κατά την 

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days) στις 

Βρυξέλλες, όπου η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως εταίρος 

 

 

 

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης 

 

 

Europe Direct Κρήτης 

  

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης 
Direct of Crete, 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 
αυτού αποτελεί η ανάδειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών βάσει των 10 θεσµικών 
προτεραιοτήτων, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2015
(Ενιαία αγορά, Επιχειρηµατικότητα, Επενδύοντας στο µέλλον, Εµβάθυνση της 
ΟΝΕ, Ασφάλεια, ∆ιεύρυνση
κοινωνικής δικαιοσύνης, Ενεργειακή ασφάλεια και κλίµα) και 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. 

 

Ηµερίδες & Συνέδρια
 

 

Για το 2019, το πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορέσει το Κέντρο να ανταποκριθεί σε αυτή την 
πολύπλευρη και πολυεπίπεδη
Πληροφόρησης εργάστηκε στην πραγµατοποίηση δηµοσιών διαλόγων και 
δράσεων αναφορικά της κατανόησης από τους πολίτες των σεναρίων που 
εµπεριέχονται στη Λευκή Βίβλο, όπου περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις και 
ευκαιρίες για την Ευρώπη και ο τρόπος που θα µπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση 
µέχρι το 2025, της σηµασίας συµµετοχής των πολιτών στις επερχόµενες 
ευρωεκλογές, τα διακυβεύµατα αυτών, της συν διαµόρφωσης ενός κοινού 
ευρωπαϊκού οράµατος για το µέλλον µέσω της συµµετοχής των 
αυτές τις δράσεις και τέλος την προώθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
www.thistimeimvoting.eu για να επικουρήσει την αύξηση της συµµετοχής των 
ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές. Στόχος του Κέντρου ήταν να υποστηρίξει τη 
συµµετοχή στη δηµοκρατική διαδικα
πλήρως ενηµερωµένο, υπερασπιζόµενο έτσι την ίδια την ιδέα της δηµοκρατίας  
ότι όλοι µαζί αποφασίζουµε σε ποια Ευρώπη θέλουµε να ζήσουµε.
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης –
, 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 ευρωπαϊκών πολιτικών βάσει των 10 θεσµικών 
προτεραιοτήτων, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2015
(Ενιαία αγορά, Επιχειρηµατικότητα, Επενδύοντας στο µέλλον, Εµβάθυνση της 
ΟΝΕ, Ασφάλεια, ∆ιεύρυνση, Εµπόριο, Μετανάστευση, Προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, Ενεργειακή ασφάλεια και κλίµα) και των αξιακών 
ιδεωδών του Ευρωπαϊκού οράµατος, όπως η ελευθερία έκφρασης, ο σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα, η ανοχή, το κράτος δικαίου, η 

γύη και η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.  

Ηµερίδες & Συνέδρια- Συµµετοχές  

Για το 2019, το πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορέσει το Κέντρο να ανταποκριθεί σε αυτή την 
πολύπλευρη και πολυεπίπεδη αποστολή του. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης εργάστηκε στην πραγµατοποίηση δηµοσιών διαλόγων και 
δράσεων αναφορικά της κατανόησης από τους πολίτες των σεναρίων που 
εµπεριέχονται στη Λευκή Βίβλο, όπου περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις και 

την Ευρώπη και ο τρόπος που θα µπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση 
µέχρι το 2025, της σηµασίας συµµετοχής των πολιτών στις επερχόµενες 
ευρωεκλογές, τα διακυβεύµατα αυτών, της συν διαµόρφωσης ενός κοινού 
ευρωπαϊκού οράµατος για το µέλλον µέσω της συµµετοχής των πολιτών σε 
αυτές τις δράσεις και τέλος την προώθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
www.thistimeimvoting.eu για να επικουρήσει την αύξηση της συµµετοχής των 
ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές. Στόχος του Κέντρου ήταν να υποστηρίξει τη 
συµµετοχή στη δηµοκρατική διαδικασία και µάλιστα µε τρόπο συνειδητό και 
πλήρως ενηµερωµένο, υπερασπιζόµενο έτσι την ίδια την ιδέα της δηµοκρατίας  
ότι όλοι µαζί αποφασίζουµε σε ποια Ευρώπη θέλουµε να ζήσουµε. 

Ετήσιος Απολογισµός 2019 

– Europe 
, 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 

πραγµάτωσης 
αυτού αποτελεί η ανάδειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών βάσει των 10 θεσµικών 
προτεραιοτήτων, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2015-2019 
(Ενιαία αγορά, Επιχειρηµατικότητα, Επενδύοντας στο µέλλον, Εµβάθυνση της 

, Εµπόριο, Μετανάστευση, Προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, Ενεργειακή ασφάλεια και κλίµα) και των αξιακών 
ιδεωδών του Ευρωπαϊκού οράµατος, όπως η ελευθερία έκφρασης, ο σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα, η ανοχή, το κράτος δικαίου, η 

Για το 2019, το πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορέσει το Κέντρο να ανταποκριθεί σε αυτή την 

αποστολή του. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης εργάστηκε στην πραγµατοποίηση δηµοσιών διαλόγων και 
δράσεων αναφορικά της κατανόησης από τους πολίτες των σεναρίων που 
εµπεριέχονται στη Λευκή Βίβλο, όπου περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις και 

την Ευρώπη και ο τρόπος που θα µπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση 
µέχρι το 2025, της σηµασίας συµµετοχής των πολιτών στις επερχόµενες 
ευρωεκλογές, τα διακυβεύµατα αυτών, της συν διαµόρφωσης ενός κοινού 

πολιτών σε 
αυτές τις δράσεις και τέλος την προώθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
www.thistimeimvoting.eu για να επικουρήσει την αύξηση της συµµετοχής των 
ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές. Στόχος του Κέντρου ήταν να υποστηρίξει τη 

σία και µάλιστα µε τρόπο συνειδητό και 
πλήρως ενηµερωµένο, υπερασπιζόµενο έτσι την ίδια την ιδέα της δηµοκρατίας  
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� ∆ιοργάνωση Debate µεταξύ νυν ευρωβουλευτών από την Ελλάδα, µε 

τίτλο: “Το µέλλον της Ευρώπης – τάσεις & προκλήσεις”. 

� Συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας - 

Youth Entrepreneurship Club στη δράση αναφορικά των επικείµενων 

ευρωεκλογών του 2019. Θέµα: “Το παρόν και το µέλλον της Ευρώπης. 

Σχέσεις πολιτών και κρατών.  

� Σε συνεργασία µε το Europa Direkt Fyrbodal της Σουηδίας 

πραγµατοποίηση διασυνοριακής δράσης µε αναφορά στις επικείµενες 

ευρωεκλογές, θέµα: “Εσύ τι θέλεις για το Μέλλον της Ε.Ε.;” 

� Συµµετοχή στο Flag Parade πολυπολιτισµικότητας και Ευρωπαϊκού 

πνεύµατος, που πραγµατοποιεί το ∆ίκτυο Φοιτητών Erasmus στο 

κέντρο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. 

� Συµµετοχή στο Φεστιβάλ ψηφιακής δηµιουργίας. 

� Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό project σχετικά µε την ανταλλαγή 

χριστουγεννιάτικων στολιδιών (European Christmas tree decoration 

exchange). 

� Εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο: «Mini LARPs (Live action role plays) 

and project evaluation» (3 σχολ.). 

� Φεστιβάλ Γαλλικού, Ιταλικού και Γερµανικού κινηµατογράφου. 

� Συµµετοχή στις εργασίες της συνάντησης στο Ηράκλειο του 

προγράµµατος Erasmus + KA2 µε τη ονοµασία: "Social Media as a tool 

for Inclusion – Τα µέσα Κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο 

ενσωµάτωσης" (SoMeIn). 

� Συµµετοχή στο Startup Europe Week 2019, Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, 

Λασίθι. 

� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion, τίτλος: “Digital Innovation”. 

� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion "From research to market", 

τίτλος: “Access to finance”. 

� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion, τίτλος: “Startuping”. 

� Συµµετοχή στο “JobDay”, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας 

του Europe Direct of Crete µε το Skywalker.gr. 

� Προσοµοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropaS Teens Κρήτης 

στο Ρέθυµνο και Ηράκλειο. 

� 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. 

� •Ενηµερώσεις σε σχολεία, (8 δράσεις θεµατικές): - Education, Training, 

Youth- EU elections 2019, -The future of Europe, - Human Rights, -

Culture, -Customs 

� -Environment,-Multilingualism 

� Ενηµερώσεις σε ΤΕΙ, Παρουσίαση "Access to finance" (2 δράσεις). 
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� Ενηµερώσεις σε ΑΕΙ:  - Enterprise, - Education, Training, Youth 

� Ενηµερώσεις στο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης, Παρουσίαση 

"∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων". 

� ∆ράση για το Περιβάλλον στο Ίνι. 

� Εκπαιδευτικά προγράµµατα βίντεο σε νέους. 

� Ξεναγήσεις µαθητών, φοιτητών σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από ΕΕ 

(4 δράσεις). 

� Έκθεση φωτογραφίας µε θέµα την ΕΕ από το Ευρωπαϊκό σχολείο. 

� Συµµετοχή στη ∆ΕΘ µε Κρητικά ΠΟΠ προϊόντα στο περίπτερο της ΕΕ. 

 

 

 
Παγκόσµιο Συµβουλίο Κρητών (ΠΣΚ) & Απόδηµων Κρητών µε την 

Περιφέρεια Κρήτης  

 
Έτος Ερωτόκριτου  

 

� Η Κρήτη και ο Ερωτόκριτος προβλήθηκαν σε όλο τον κόσµο µέσω του 

9ου Συνεδρίου του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 1 έως 4 Αυγούστου. Η «καρδιά» 

των αποδήµων Κρητικών «κτύπησε» στην Κρήτη στο τετραήµερο 

συνέδριο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών, απ’ όπου η φωνή και 

το µήνυµα της Κρήτης και το λογοτεχνικό-ποιητικό έργο του 

«Ερωτόκριτου» στάλθηκε ηχηρό σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε 

σηµείο του πλανήτη».  

� Συνεργασία µε τους Κρήτες όπου Γης µε επίκεντρο το «Έτος 
Ερωτόκριτου 2019». Συνάντηση µε τους εκπροσώπους των Αποδήµων 
Κρητών είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο 
πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας που διατηρεί η Περιφέρεια Κρήτης 
µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο και τους Όπου γης Κρήτες. Στη 
συνάντηση συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Παγκοσµίου Συµβουλίου 
Κρητών Γιάννης Κουγιουµουτζής, ο Προέδρος της Παγκρητικής 
Οµοσπονδίας Ευρώπης Γιάννης Επιτροπάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισµού και Αποδήµου Ελληνισµού Κώστας Φασουλάκης 

� Βραβεία από την Περιφέρεια στους κορυφαίους Κ. ∆ασκαλάκη και D. 
Holton 

Η Περιφέρεια Κρήτης τίµησε στα πλαίσια των εργασιών του Παγκοσµίου 
συµβουλίου Κρητών τον Κωνσταντίνο ∆ασκαλάκη και τον David Holton, δύο 
κορυφαίους επιστήµονες οι οποίοι µε τη δράση τους, συµβάλλουν καθοριστικά, 
τόσο στη διάδοση του Ελληνικού πολιτισµού, όσο και στην προώθηση της 
επιστήµης σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Οι βραβεύσεις από τον κ 
Αρναουτάκη έγιναν στο Πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Ηρακλείου και 
χειροκροτήθηκαν θερµά από το πολυπληθές ακροατήριο. 
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� Φοιτητές του Πανεπιστηµίου του Drexel των ΗΠΑ στην Περιφέρεια 

Πρόκειται για φοιτητές του Πανεπιστηµίου του Drexel που παρακολουθούν το 
πρόγραµµα Ελληνικών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράµµατος υποτροφιών 
«Ερευνητικής Πρακτικής Βιδαλάκη». 

 
 

� Κρητικοί Έλληνες Ελβετοί µια αγκαλιά σε εκδήλωση για τον 
Ερωτόκριτο, την Αρετούσα και την αγάπη τους στην Γενεύη 

∆εκάδες Έλληνες και φιλέλληνες από τη Γενεύη και τις γύρω περιοχές της 
Ελβετίας σε επιτυχηµένη εκδήλωση για το «Έτος Ερωτόκριτος» στην Γενεύη 
έστειλαν ηχηρό µήνυµα -υπόσχεση στους Κρητικούς, στον Ελληνισµό όπου 
γης, ότι: «δεν θα πάψουµε να µελετούµε και να διαδίδουµε τις αξίες που µας 
δίδαξε στο σπουδαίο έργο του ο Βιτσέντζος Κορνάρος στις αρχές του 17ου 
αιώνα. Κυρίως να αγαπάµε, όπως η «αγάπη η µπιστική που στον κόσµο 
φανερώθη», και παράλληλα να εµπνέουµε τις επόµενες γενιές των Ελλήνων 
του εξωτερικού». 
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Οικονοµικός Απολογισµός 
 
 

Απολογισµός 

2019* 

∆ιαµορφωµένο

ς Π.Υ  2019                      

(1) 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 2018            

(2) 

Εισπραχθέντα 

2019                     

(3) 

Σύνολο Εσόδων 

2019                   

(2)+(3) 

Σύνολο Εξόδων 

2019         

(Ενταλθέντα ) 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 

2019 

(µεταφορά 

στο 2020) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

00 91.177.114,26 4.785.025,34 51.267.698,72 56.052.724,06 50.841.677,19 5.211.046,87 

Π.Ε 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

01 29.442.663,19 12.344.339,62 16.785.374,59 29.129.714,21 14.844.371,97 14.285.342,24 

Π.Ε 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

02 16.628.955,22 5.285.965,54 11.007.616,60 16.293.582,14 10.475.373,41 5.818.208,73 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 

03 29.513.450,45 12.029.057,68 16.246.598,43 28.275.656,11 14.620.251,98 13.655.404,13 

Π.Ε 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 16.664.427,95 8.106.723,14 7.982.964,19 16.089.687,33 6.411.957,01 9.677.730,32 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ ΚΡΗΤΗΣ 183.426.611,07 42.551.111,32 103.290.252,53 145.841.363,85 97.193.631,56 48.647.732,29 

 
 
 
Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Για την Περιφέρεια Κρήτης   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  11.587.504,83 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ * 1.892.182,38 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 € 
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ΛΟΙΠΑ 37.361.989,98 

ΣΥΝΟΛΟ 50.841.677,19 

  

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.699.783,62 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 3.148.601,92 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 8.458.112,46 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  1.090.307,69 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 447.566,28 

ΣΥΝΟΛΟ 14.844.371,97 

    

Για την Π.Ε. Ρεθύµνου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  
3.616.900,74 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.179.464,66 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.415.817,96 
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∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  1.110.938,49 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 10.120,00 

ΛΟΙΠΑ 142.131,56 

ΣΥΝΟΛΟ 10.475.373,41 

Για την Π.Ε. Χανίων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  5.583.602,70 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.680.048,49 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 5.240.874,82 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  1.864.736,08 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 54.234,80 

ΛΟΙΠΑ 196.755,09 

ΣΥΝΟΛΟ 14.620.251,98 

Για την Π.Ε. Λασιθίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2019 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.891.756,99 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.773.612,67 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  963.991,09 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 670.570,98 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 19.935,00 

ΛΟΙΠΑ 92.090,28 

ΣΥΝΟΛΟ 6.411.957,01 

 
 
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 2019 ήταν σε γενικές γραµµές οι παρακάτω : 

1)Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης 

και των Περιφερειακών Eνοτήτων.Έχουν ανοιχτεί 140  τραπεζικοί 

λογαριασµοί όψεως στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  και των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

όπως αναλύονται παρακάτω: 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                             45 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 
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,για όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες. 

3)Εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης για την 

κατανοµή όλων των  επιχορηγήσεων  µε Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τον 

Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας Κρήτης, στους αντίστοιχους 

τραπεζικούς λογαριασµούς των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.  

4)Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τους λογαριασµούς της Περιφέρειας 

Κρήτης    και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο τραπεζικό 

λογαριασµό 1120270-4 της µισθοδοσίας, για πληρωµή Χρηµατικών 

Ενταλµάτων µέσω Ε.Α.Π µε Εντολές Μεταφοράς.Οι Εντολές Μεταφοράς 

∆ιαθεσίµων ανήλθαν στις 235 για το Έτος 2019.  

    5)Εξοφλήθηκαν 4.741 Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και 

Προπληρωµής, για την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή 

Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού 28.381.729,04 € 

5Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης Εξοφλήθηκαν 1.972 Χρηµατικά  

Εντάλµατα  Πληρωµής  και Προπληρωµής  συνολικού  ποσού 

13.537.246,23 €                         

5Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Εξοφλήθηκαν 2.769 

Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής και Προπληρωµής συνολικου  ποσού      

14.844.482,81  € 

6)Έγινε Ολική ακύρωση 7 ανεξόφλητων χρηµατικών ενταλµάτων 

οικονοµικού έτους 2019 συνολικού ποσού  90.087,20€ . 

6Α)Για την Περιφέρεια Κρήτης ακυρώθηκε 1 ανεξόφλητο χρηµατικό 

εντάλµα συνολικού ποσού 1.522,00€. 

6Β)Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ακυρώθηκαν 6 ανεξόφλητα 

χρηµατικά εντάλµατα συνολικού ποσού 88.565,20€. 

7)Εκδόθηκαν συνολικά 1.438 Γραµµάτια Είσπραξης εκ των οποίων τα 488 

για την Περιφέρεια Κρήτης και τα 950 για την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου : 

8)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019: 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                             

18.748.403,94                                            

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             +29.129.714,21                         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2019                                                        

47.878.118,15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2019                                                          

18.748.403,94                                                                                   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2019                                                        -

13.537.246,23 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019                                                 

5.211.157,71 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΟΥΣ 2019                                                         

29.129.714,21 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2019                                                       - 

14.844.482,81   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019                                               

14.285.231,40                          

9)Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν  

778 Επιταγές και  3.963 Εντολές Μεταφοράς προς την Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα. 

10)Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής των 

παραπάνω Χρηµατικών Ενταλµάτων από τους δικαιούχους όπως 

(τραπεζικός λογαριασµός ΙΒΑΝ, φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 

ενηµερότητα, κλπ). 

   11)Αποδόθηκαν οι Κρατήσεις των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων 

µε απόδοση προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω Ε.Α.Π, µε Εντολές 

Μεταφοράς στους λογαριασµούς τους, στη ∆. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς 

και στην ηλεκτρονική εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µε ταυτότητες οφειλής και 

πληρωµή τους µε επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των ∆ικαιούχων  Ταµείων  του 

∆ηµοσίου κλπ.   συνολικού ποσού   5.766.263,81€ 

 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 

2019 των Τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης και της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

 Τα παραπάνω οικονοµικά στοιχεία αφορούν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

(00) και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) είναι 

προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.                                                                                           

 
 
 
 

 
Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας  

 

•        Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας που προέρχονται από 
επιβολή προστίµων , φθορές οδών κλπ 

• Επικαιροποίηση φακέλων των ιδιόκτητων ακινήτων που τηρούνται στο 
τµήµα. 

• Επικαιροποίηση φακέλων των µισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης  
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• ∆ιαδικασίες για τη διενέργεια µειοδοτικών δηµοπρασιών µισθώσεων 
ακινήτων για τη στέγαση  υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. 
Ηρακλείου. 

• ∆ιαδικασίες για την  ετήσια εισφορά, την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, 
ορισµό εκπροσώπων  κλπ., για Νοµικά Πρόσωπα  και Επιχειρήσεις στα 
οποία συµµετέχει η Περιφέρεια – Π.Ε.Η.  

• Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων στα πλαίσια της εφαρµογής και 
λειτουργίας του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικό σύστηµα) 
στην Περιφέρεια Κρήτης.  
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κόστος Λειτουργίας 2019* Κόστος Λειτουργίας 

2018 

Μεταβολή 2019-2018

Ενότητα Περιφέρειας 00 11.587.504,83 11.026.840,64 4,84% 

Π.Ε. Ηρακλείου 01 1.699.783,62 1.075.082,19 36,75% 

Π.Ε. Ρεθύµνου  3.616.900,74 3.177.686,93 12,14% 

Π.Ε. Χανίων 03 5.583.602,70 5.658.476,22 -1,34% 

Π.Ε. Λασιθίου 2.891.756,99 2.611.893,73 9,68% 

Σύνολο ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

25.379.548,88 23.549.979,71 7,21% 

* προσωρινά στοιχεία  
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� Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα
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Επισυνάπτεται και σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 

Ταμειακό 

Υπόλοιπο 2018

Εισπραχθέντα 

2019

Σύνολο Εσόδων 

2019

Σύνολο Εξόδων 

(Ενταλθέντα )

51,27 56,05 50,84

16,79
29,13

14,84
5,29 11,00 16,2912,03 16,25

28,28

8,10 7,98
16,09

42,55

103,29

145,84

Οικονομικός Απολογισμός ΠΚ 2019 (σε εκ. 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01 Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σύνολο Εξόδων 

2019         

(Ενταλθέντα )

Ταμειακό 

Υπόλοιπο 2019 

(μεταφορά στο 

2020)

50,84

5,21
14,84 14,2910,48 5,82

14,62 13,666,41 9,68

97,19

48,66

Οικονομικός Απολογισμός ΠΚ 2019 (σε εκ. €) 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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∆ιοικητικός Απολογισµός 
 

Η ∆ιοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί το 
κυρίως έργο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. Η έγκαιρη και σωστή οργάνωση και η 
ορθολογική και σωστή κατανοµή του προσωπικού αποτέλεσαν τους στόχους της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. 

Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της Υπηρεσίας, στην έδρα της Περιφέρειας 
λειτουργούν 14 ∆ιευθύνσεις, 1 αυτοτελές Γραφείο, 2 αυτοτελή Τµήµατα και η 
Νοµική Υπηρεσία,  ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 5 ∆/νσεις και 1 
αυτοτελές Τµήµα. Η κατανοµή των υπαλλήλων στις παραπάνω ∆/νσεις, Τµήµατα 
και Γραφεία, αναλύεται ως εξής:  

 

   A/A ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Υπάλληλοι 

1 Γραφεία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών  5 

2 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  24 

3 ∆/νση Περιβάλλοντος &  Χωρικού Σχεδιασµού  19 

4 ∆/νση Τεχνικών Έργων Ε∆ΡΑΣ  44 

5 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου  42 

6 ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  7 

7 ∆/νση ∆ιοίκησης 26 

8 ∆/νση Οικονοµικού 30 

9 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας  10 

10 ∆/νση Κτηνιατρικής  4 

11 ∆/νση Αγρ.Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε.Ηρακλείου 

57 

12 ∆/νση ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης & Εµπορίου 4 

13 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 1 

14 ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου  21 

15 ∆/νση Τουρισµού - Τµήµα Τουρισµού Π.Ε.Η. 4 

16 ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & Γραφείο 
Κίνησης 

52 

17 ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  9 

18 ∆/νση Κοιν. Μεριµνας  10 

 

       19 

∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Π.Ε. Ηρακλείου 

 

24 

20 Νοµική Υπηρεσία 1 
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21 Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ηρακλείου 2 

22 ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 1 

23 Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων 4 

24 ∆/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2 

25 Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου  1 

26 Αυτοτελές Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικής Ένταξης 

2 

  ΣΥΝΟΛΟ 406 

 

Μέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκε 1 διορισµός στην Π.Ε.Λασιθίου από 
τους εκκρεµείς διορισµούς που αφορούν προκήρυξη έτους 2007.  

Από την Περιφέρεια µετατάχθηκαν 10 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων 
και κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 39 υπάλληλοι µετατάχθηκαν 
στην Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, από 01-01-2019. Επίσης, έγιναν 3 
µετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε ανώτερο κλάδο καθώς και 1 
µετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας. Επιπλέον, διενεργήθηκε η διαδικασία 
για την απόσπαση 6 υπαλλήλων προς την Περιφέρεια Κρήτης και 4 υπαλλήλων 
προς άλλους φορείς.         

Το έτος 2019 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (406 υπάλληλοι 
στις 31-12-2019) συνταξιοδοτήθηκαν και παραιτήθηκαν συνολικά 10 υπάλληλοι 
καθώς και 3 υπάλληλοι µε αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης 
(ποσοστό 3,20% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η διάρθρωση κατά την 31-12-2019 του 
προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 820 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 
736 είναι µόνιµοι και οι 84 είναι Ι∆ΑΧ και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 204 υπάλληλοι εκ 
των οποίων οι 180 είναι µόνιµοι και οι 24 Ι∆ΑΧ.  

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας µε τα δεδοµένα όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη.  

  
Ηµεροµηνία 

31/12/2011  

Π.Ε.Ηρακλείου & 
Αυτοτελή Τµήµατα 

31/12/2017 
Π.Ε.Ηρακλείου  

31/12/2018 
Π.Ε.Ηρακλείου  

31/12/2019 
Π.Ε.Ηρακλείου 

Μόνιµοι 248 188 189 180 

Ι∆ΑΧ 17 24 24 24 

Σύνολο 
υπαλλήλων 

 

265 

 

212 

 

213 

 

204 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης επιµελείται και εκδίδει όλες τις πράξεις που 
αφορούν στις υπηρεσιακές µεταβολές. Ειδικότερα:  
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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 ∆ελτίων Ατοµικής 
και Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

6. Συντάσσει σε ετήσια βάση καταστάσεις υπαλλήλων κατά κατηγορία, 
βαθµό, κλάδο, ειδικότητα και χρόνο υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 88 
του Ν.3528/2007 (επετηρίδα προσωπικού).  

7. ∆ιενεργεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για µετατάξεις, 
αποσπάσεις, µετακινήσεις προσωπικού από και προς όλη την 
Περιφέρεια Κρήτης.  

8. Έχει την εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
καθώς και σπουδαστών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε.∆., στις Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κρήτης.  

9. Αναλαµβάνει τη διαδικασία πρόσληψης α)µε σύµβαση έργου 
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη έκτακτων αναγκών β)µε 
το πρόγραµµα δακοκτονίας και µε το πρόγραµµα εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για 
την κάλυψη εποχιακών αναγκών.     

10. Αναλαµβάνει τη διαδικασία εκλογής αιρετών µελών του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου Υπαλλήλων καθώς και του Συµβουλίου Επιλογής 
Προϊσταµένων Περιφέρειας Κρήτης.  

11. Ελέγχει τη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισµού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας της Περιφέρειας.  

12. ∆ιενεργεί τη διαδικασία έκδοσης απόφασης µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
του Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταµένους 
των Γενικών ∆/νσεων, των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της 
Περιφέρειας.  

13. Αναλαµβάνει τη διαδικασία διορισµού του προσωπικού ειδικών θέσεων 
στην Περιφέρεια Κρήτης.  

14. Προχωρά στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου εκτός 
δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.69/2016.  

15. ∆ιενεργεί την κατάταξη των υπαλλήλων της βαθµολογικά και 
µισθολογικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4369/2016 καθώς και του 
Ν.4354/2015 αντίστοιχα.  

16. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των ∆ηµοτικών, Περιφερειακών,  
Βουλευτικών Εκλογών αλλά και των εκλογών για την ανάδειξη των 
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   
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17. Φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης των υπαλλήλων.   

18. Καταχωρεί στοιχεία στο ψηφιακό Οργανόγραµµα του Μητρώου 
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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. Έχει την ευθύνη για την πρόσληψη ανέργων βάσει ∆ηµόσιας 

Πρόσκλησης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της 
απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» για θέσεις 
πλήρους απασχόλησης. 
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Περιφερειακό Συµβούλιο 

 

 

Μέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 2014-2019  

 

 

1. Αλεξάκης Γεώργιος  
2. Βαµβακάς Λάµπρος  
3. Βαµιεδάκης Μιχαήλ  
4. Βάρδα Μαρία  
5. Βαρδιάµπασης ∆ηµήτριος 
6. Βαονάκης ∆ηµήτριος  
7. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  
8. Γιαννούλης Νικόλαος  
9. Γουλιδάκης Ιωάννης  
10. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   
11. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη) 
12. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  
13. ∆εικτάκης Ιωάννης  
14. ∆εληµπαλταδάκης 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 ∆ηµήτριος  
34. Ξυλούρης Νικόλαος  
35. Ορφανός Στυλιανός  
36. Παπαδάκης Αριστείδης 
37. Παρασύρης Ιωάννης  
38. Πιαγκαλάκης Γεώργιος 
39. Πιτσούλης Γεώργιος  
40. Πρωτοπαπαδάκη-Μπελιβάνη Ζαχαρένια  
41. Σερµάκης Νεκτάριος  
42. Σηµανδηράκης  Παναγιώτης  
43. Σπυρόπουλος Γεώργιος  
44. Σταθάκης Ιωάννης  
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45. Σταµατάκης Μανόλης 
46. Συριγωνάκης Νικόλαος  
47. Τζανακάκη-Μελισσάρη Μαρία  
48. Τζεδάκης Σταύρος  
49. Τουπάκης Φανούριος 
50. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  
51. Χνάρης Εµµανουήλ  

 

Μέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 2019-2023 

1. Αλεξάκης Γεώργιος  
2. Ανδρουλάκης Ιωάννης   
3. Αρχοντάκης Γεώργιος  
4. Βαµβακάς Λάµπρος  
5. Γουλιδάκης Ιωάννης 
6. Γύπαρης Κωνσταντίνος 
7. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος  
8. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη)    
9. ∆οξαστάκης Ζαχαρίας  
10. Ζάχαρης Ευάγγελος    
11. Κακογιαννάκης Νικόλαος  
12. Καλλέργης Νικόλαος   
13. Καλογερής Νικόλαος   
14. Καµπουράκης Λάµπρος  
15. Κονταξάκης Γεώργιος  
16. Κοπάσης Ελευθέριος   
17. Κουκλινός Ανδρέας   
18. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 
19. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  
20. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  
21. Κωνσταντινίδης Ευθύµιος (Θέµης)   
22. Κώτσογλου Κυριάκος 
23. Λεονταράκης Ιωάννης 
24. Λιονή Μαρία  
25. Μαλανδράκη-Κρασουδάκη Σοφία    
26. Μανούσακας Ιωάννης   
27. Μανουσάκης Νικόλαος    
28. Μαρινάκης Αλέξανδρος   
29. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 
30. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  
31. Μερωνιανάκης Γεώργιος  
32. Μηλάκη Γεωργία  
33. Μπαριτάκης Παύλος  
34. Ξενικάκης Κωνσταντίνος   
35. Ξυλούρης Νικόλαος  
36. Παπαβασιλείου Νεκτάριος   
37. Παπαδεράκης Αντώνιος    
38. Παρασύρης Ιωάννης  
39. Πιαγκαλάκης Γεώργιος 
40. Πιτσούλης Γεώργιος  
41. Σκουλάς Νικόλαος  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 127 από 141 

 

42. Σπυρόπουλος Γεώργιος  
43. Συντυχάκης Εµµανουήλ    
44. Συριγωνάκης Νικόλαος  
45. Τζεδάκης Σταύρος  
46. Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης)     
47. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  
48. Χανιωτάκη-Μυλωνάκη Μαρία     
49. Χνάρης Εµµανουήλ 
50. Χουδετσανάκη - Γιακουµάκη Ειρήνη    
51. Χρονάκης Νικόλαος   

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2019, 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 76 ανακοινώσεις 

και αναλυτικά:  

 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµοσιεύσεις Μελετών 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 19 11 8 15 43 

∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.) και τροποποίησης 
ΑΕΠΟ  9 5 5 14 33 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76 

 

Στρατηγικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)     3 

 

Επίσης το ΠΣ στα πλαίσια διαβούλευσης µε το κοινό, προέβη σε 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΚ όλων των ΜΠΕ και σε ενηµέρωση των 

∆ήµων, στην χωρική αρµοδιότητα των οποίων βρίσκεται κάθε επένδυση, 

προκειµένου να εκφράσουν  σχετική άποψη τα συλλογικά όργανα κάθε ∆ήµου. 

 

Β. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το έτος 2019 πραγµατοποίησε 

17 συνεδριάσεις και ελήφθησαν 164 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 18 Ορθές 

επαναλήψεις αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 164+18=182) 

Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2019 

συνεδρίασε 11 φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε 

αποφάσεις - εισηγήσεις  προς το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το έτος 2019 πραγµατοποιήθηκαν 33 συνεδριάσεις της επιτροπής και 

ελήφθησαν 1826 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 216 Ορθές επαναλήψεις 

αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 1826+216=2042). 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2019 

συνεδρίασε 9 φορές και εξέδωσε 63 αποφάσεις, οι οποίες αφορούν 

γνωµοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης έγινε 1 

Ορθή επανάληψη απόφασης  (σύνολο αποφάσεων: 63+1=64) 

   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Προγραµµατισµού κατά το έτος 2019 συνεδρίασε 7 φορές 

και εξέδωσε 58  αποφάσεις. Επίσης έγιναν  4 Ορθές επαναλήψεις 

αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 58+4=62) 

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προγραµµατισµού 

δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ 4 του  Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
έχουν αναρτηθεί  στη διαύγεια.  
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∆οµές 
 

 

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης 
 

 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ∆, ιδρύθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1998, σύµφωνα µε τον Ν. 2218/94 (και τις τροποποιήσεις του). 

Το ΠΤΑ Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταµεία της 
χώρας και ως εκ τούτου ανέλαβε σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός 
καινοτόµου θεσµού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των 

Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της αποκέντρωσης και 

αυτοδιοίκησης. 
 
Με της εφαρµογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», το ΠΤΑΚ διοικείται από 9/µελές Συµβούλιο, Πρόεδρος του 
οποίου είναι από 1/7/2011 ο Περιφερειάρχης Κρήτης.  
 
O σκοπός  και οι κύριες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης 
συνοψίζονται στα εξής: 
 

� Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
χρηµατοδοτήσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα και άλλων νοµικών 
προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και λοιπών 
φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα 
ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  
� Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της 

περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή 
αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.  

� Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των 
έργων προς υλοποίηση, προετοιµασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την 
εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.  

� Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τοµέα της 
εκπόνησης µελετών και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που 
αναθέτει στο Ταµείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των πόρων.  

� Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
� Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση 

αναπτυξιακών, τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και 
η επίβλεψη και υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων 
ανατίθεται στο Ταµείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, από δήµους και από Ν.Π.∆.∆.  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 επιβεβαιώθηκαν, τα παρακάτω 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του θεσµού του Περιφερειακού Ταµείου 

ως υπολόγου των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε): 

 

• Η ανάληψη της αρµοδιότητας του υπολόγου των έργων του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος και ΕΣΠΑ)  από 

ένα φορέα ορθά στελεχωµένο και οργανωµένο - και όχι από ένα µεγάλο 

αριθµό υπολόγων διαφορετικών φυσικών προσώπων δηµοσίων 

υπαλλήλων - εγκατεστηµένων σε ισάριθµες υπηρεσίες 

• Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευµένου 

στελεχιακού  δυναµικού για την ανάληψη του ελέγχου της νοµιµότητας 

και κανονικότητας των δαπανών µε την συστηµατοποίηση των 

διαδικασιών εκταµίευσης και συνεπώς την διευκόλυνση του τελικού 

δικαιούχου, την ταχύτητα και διαφάνεια των διαδικασιών και την 
µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας κονδυλίων. 

• Το ΠΤΑΚ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσµατικό στην επιστηµονική, 

τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης 

µελετών και ερευνών και εφαρµογής και διαχείρισης εθνικών και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων που του αναθέτει η 

Περιφέρεια ή άλλοι φορείς. Έτσι µέχρι τώρα έχει διαχειριστεί - και 

διαχειρίζεται - περισσότερα από  115 ευρωπαϊκά-ανταγωνιστικά, 
καθώς και εθνικά - περιφερειακά προγράµµατα και δράσεις, µε 

συνέπεια την αξιοποίηση επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων και την 

συσσώρευση πολύτιµης τεχνογνωσίας.  

 
To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2019 ως υπόλογος του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) προέβη 
στις διαδικασίες ελέγχου της κανονικότητας και νοµιµότητας και 
διενήργησε ηλεκτρονικές και άλλες πληρωµές συνολικού ύψους 
77.491.308,40 € (παρουσιάζοντας αύξηση 51% σε σχέση µε τις 

πληρωµές του 2018). 
Οι πληρωµές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2019 

ΣΑΕ055 157.506,39 

ΣΑΕΠ002 18.383.433,32 

ΣΑΕΠ002/2 197.238,26 

ΣΑΕΠ002/3 9.668,43 

ΣΑΕΠ0021 15.772.174,54 

ΣΑΕΠ102/6 1.001.247,18 

ΣΑΕΠ302/2 89.252,51 

ΣΑΕΠ302/8 747,21 

ΣΑΕΠ402 3.851.702,37 

ΣΑΕΠ502 19.061.015,72 
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ΣΑΕΠ602/6 303.942,39 

ΣΑΕΠ802 13.204.825,47 

ΣΑΜΠ002 863.303,93 

ΣΑΜΠ002/3 61.389,76 

ΣΕ024 2.809.503,55 

ΣΕ0752 405,94 

ΣΕ0938 1.195.055,14 

ΣΕ571 528.896,29 

ΣΥΝΟΛΟ 77.491.308,40 

 

Εκ των ανωτέρων πληρωµών 13.204.825,47 € αφορούν στην Αποκατάσταση 
Ζηµιών από Φυσικές Καταστροφές (ΣΑΕΠ 802), 15.782.520,18€ αφορούν το 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε και 1.881.863,76€ αφορούν στις 
πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων.  

Σηµειώνεται επίσης ότι 2.809.503,55 € 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 

2019 µε υποδειγµατικό και έγκαιρο τρόπο. 

 

• Στις πρόσθετες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου, ως υπόλογος, 
το 2019 συµπεριλήφθησαν: 
 

1. Οι πληρωµές των ενισχύσεων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών 
Νόµων στην Κρήτη  

2. Οι πληρωµές, των οδοιπορικών εξόδων των υπηρεσιών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Κρήτης,  

3. Το έργο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής, ∆ιοικητικές  ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 
2015-2018 - Περιφέρεια Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής,  

4. Το έργο «LIFE IP4 Natura «Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση 
και διαχείριση περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα, της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

5. Πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων (Υγείας, Υποδοµών 
και Μεταφορών κ.λ.π.), Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, των 
Εφορειών Αρχαιοτήτων Χανίων – Ρεθύµνου – Αγίου Νικολάου, 
Αναπτυξιακών Εταιριών Κρήτης (Ταπ Τοκ). 

 

• ∆ιακινήθηκαν 10.028 έγγραφα. Έγινε συνεχής καταχώρηση και ενηµέρωση 
των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, ΤΑΧΙS, 
ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικών πληρωµών. 
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• Ελέχθησαν 2.703 λογαριασµοί έργων και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 
ισόποσες εντολές πληρωµής που διεκπεραιώθηκαν, για τα έργα Π∆Ε. 

• Συντάχθηκαν 517 Πακέτα Πληρωµών και απεστάλησαν στους φορείς των 
οποίων έργα πληρώνει το ΠΤΑΚ. Επίσης απεστάλησαν 93 ∆ελτία ∆ήλωσης 

Μηνιαίων ∆απανών 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 575 αιτήµατα χρηµατοδοτήσεων αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών, µε 1160 αποφάσεις πληρωµής που αφορούν επίσης σε 
προµηθευτές, λειτουργικές δαπάνες Ευρωπαϊκά προγράµµατα και 
αναπτυξιακές χρηµατοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2.867.080,35€. 

•  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. 

• ∆ιεκπεραιώθηκαν περιοδικές πιστοποιήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι για 
ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως και άλλων ελεγκτικών φορέων (Ε∆ΕΛ, 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Ελεγκτικό Συνέδριο). 

• Ο ∆ιευθυντής τα στελέχη και το προσωπικό του ΠΤΑΚ επιµορφώθηκαν 
για τις νέες εξελίξεις και υποχρεώσεις.  

• Περατώθηκε µελέτη συµµόρφωσης του ΠΤΑ Κρήτης για τον Γενικό 

Κανονισµό Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR). 

• Έγινε συµµόρφωση του ΠΤΑ Κρήτης για τη διάθεση Ανοικτών ∆εδοµένων 

(Open Data). 

• Υπήρξε πλήρης λειτουργία του νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος διαχείρισης πόρων (ERP) του ΠΤΑΚ, µε ανάλογο σύστηµα 
σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες (∆ΙΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ως πιλοτικό 
έργο ηλεκτρονικής διαλειτουργικότης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

• Συστηµατική συνεργασία µε όλα τα ΠΤΑ της χώρας (συναντήσεις εργασίας 
κλπ). 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2019, το Π.Τ.Α. Κρήτης, 
δραστηριοποιήθηκε επίσης ως αναπτυξιακός φορέας που χρηµατοδοτεί 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί  ως οικονοµικός και 

διοικητικός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Κρήτης και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, αλλά και ως 
εταίρος σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα και ως φορέας 

υλοποίησης στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης.   
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• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Παρουσιάσεις – οµιλίες σε 12 σχολεία, 

835 µαθητές και 58 δάσκαλοι - Παροχή ενηµερωτικού υλικού σε σχολεία 
(Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια κ.λ.π.). Ενηµέρωση διδασκόντων και 
µαθητών. 

• 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. 

• Κατά το 2019 στο ΠΤΑ Κρήτης, εργάστηκαν µε οκτάµηνες συµβάσεις 

εργασίας 6 νέοι επιστήµονες (ΣΟΧ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες ΑΣΕΠ. 

• Συνεχίστηκε κατά το 2019 η πολυετής επιτυχής συνεισφορά του ΠΤΑ 
Κρήτης µε την απασχόληση 6 «Συµβάσεων Μαθητείας». 

• Το ΠΤΑ Κρήτης συµµετέχει µέσω του ∆ιευθυντή του στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) και στην 
διαβούλευση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

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. 

 

 

Ηµερίδες-Συνέδρια 
 

 

• «Πληροφόρηση και κεφαλαιοποίηση ευρωπαϊκών έργων για την 
ενεργειακή ανακαίνιση δηµοσίων Κτιρίων» Περιφέρεια Κρήτης – 
ΚΑΠΕ, 5 Απριλίου 2019, Ηράκλειο. 

•  «Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και η Ενεργειακή µετάβαση της 
Κρήτης – Έργο IMPULSE, Εθνικό Συνέδριο, 9 Μαΐου 2019, 
Ηράκλειο. 

• Συµµετοχή / παρουσίαση στην ενίσχυση της Κινέζικης 

αντιπροσωπείας Shaanxi, στην Περιφέρεια Κρήτης, 27 Ιουνίου 
2019, Ηράκλειο. 

• Συνεργασία για εξοικονόµηση Ενέργειας στα ∆ηµόσια Κτίρια 

Ελλάδας-Κύπρου», Ηµερίδα ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ , 31 Οκτωβρίου 2019, 
Χερσόνησος. 

• Ενηµέρωση Περιφερειακών Συµβούλων  για τα ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράµµατα του ΠΤΑΚ, Συνάντηση εργασίας, 22 
Νοεµβρίου 2019, Ηράκλειο. 

 

• «Η πρόσκληση της Βιώσιµης Ανάπτυξης», Οικονοµικό Φόρουµ 
των ∆ελφών, 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2019, ∆ελφοί. 
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• «Οι στόχοι της Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 

Ενσωµάτωση τους στις Περιφερειακές Στρατηγικές», 
Περιφέρεια Κρήτης, 23 Απριλίου 2019, Ηράκλειο. 

• «Λύσεις µε βάση τη φύση», Περιφέρεια Κρήτης, 9 Μαΐου, 
Ηράκλειο. 

• Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις – εξοικονόµηση Ενέργειας, 
MEDGRASPINNO, Ηµερίδα, 10 Μαΐου 2019, Ηράκλειο. 

• 7
ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 26-

29 Ιουνίου 2019, Ηράκλειο. 
• 5

η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Κρήτης, 

Περιφέρεια Κρήτης, 2 Ιουλίου 2019, Ηράκλειο. 
• ∆ίκτυο Οικοτεχνών Κρήτης – Χτίζοντας από τα κάτω το νέο 

παραγωγικό µοντέλο, ΠΛΟΗΓΟΣ, 23 Ιουλίου 2019, Ηράκλειο. 
 

• Παράκτιος Τουρισµός – θαλάσσια επιτήρηση και Καινοτοµία 

στη Μεσόγειο / έργο PANORAMED, Περιφέρεια Κρήτης, 23 
Σεπτεµβρίου 2019, Ηράκλειο. 

• 1ο Ετήσιο Συνέδριο ∆ιευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών 
Ελλάδος, 28-30 Νοεµβρίου 2019, Ηράκλειο. 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 

• Επιτέλεσε την οικονοµική διαχείριση 3 ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
(Περιφέρειας Κρήτης, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση και ΠΤΑ Κρήτης) και 
συνεχίστηκαν οι διαδικασίες «κλεισίµατος» 3 παλαιοτέρων. 
 

• Έγκριση νέας πρότασης ΠΤΑ Κρήτης και Ενεργειακού Κέντρου, από 
την Ευρωπαϊκή Γραµµατεία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά 

νησιά» για διαµόρφωση Οδικού Χάρτη «Καθαρής ενεργειακής 

µετάβασης της Κρήτης» (Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί µαζί µε 
άλλα 20 Ευρωπαϊκά νησιά όπου εφαρµόζεται για πρώτη φορά αυτή η 
πρωτοβουλία). 

 

• Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου «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 / ολοκλήρωση - 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». 
- Σχέδιο δράσης για την εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια κτίρια. 
- ∆ηµιουργία βάσεων δεδοµένων για εξοικονόµηση ενέργειας σε 

δηµόσια κτήρια. 
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- Περιφερειακή ενεργειακή διακυβέρνηση – Συνεργασία µε τοπικούς / 
περιφερειακούς φορείς. 

- ∆ιοργάνωση ηµερίδων / Συµµετοχή σε συνέδρια ηµερίδες / 
Παρουσιάσεις σε συνέδρια. 

- Οµιλίες – παρουσιάσεις σε σχολεία / Επιµόρφωση µαθητών και 
διδασκόντων. 

- Πληροφόρηση – Ενηµέρωση – διανοµή υλικού / Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 

• Ενεργός συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα 

Ευρωπαϊκά Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική 
καινοτοµία. Συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας. 
 

• Μέλος µαζί µε ΠΤΑ Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισµών 
(FEDARENE) / Συνεργασία µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
ManagEnergy (Σύµφωνο των ∆ηµάρχων). 
 

• Συµµετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης 

των Ευρωπαϊκών Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - 

CPMR στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας και της κλιµατικής 
αλλαγής. 

• Υπεβλήθηκαν νέες προτάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών 
ανταγωνιστικών προγραµµάτων (Ελλάδα – Κύπρος, Horizon 2020). 

• Συµµετοχή - σε συνεργασία µε το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας 
Κρήτης - στον Ελληνικό Κόµβο Γαλάζιας Ενέργειας και στο 

ευρωπαϊκό έργο PELAGOS. 
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Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 
 
 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 
Α΄265/23.12.2014) αποτελεί τη συνέχεια της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
(Ε∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε µε την µε Α.Π. 
9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008). 
Αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020, ενώ 
παράλληλα αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013 και Τοµεακά προγράµµατα της ΠΠ 2014-2020.  

Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 
υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Κύριο αντικείµενο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι: 

1. Η διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη» 2014-2020.  

2. Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Υποδοµών Μεταφορών και Περιβάλλοντος (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  

3. Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

4. Ο σχεδιασµός του ΕΠ "ΚΡΗΤΗ" 2021-2027 

Οι αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στους Ν. 
3614/2007 και Ν. 4314/2014 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Α. ∆ιαχείριση 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: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της Κρήτης.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιµη Ανάπτυξη µε 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη.  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2019 

Σελίδα 137 από 141 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και 
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και 
προσαρµογή των εργαζοµένων στις αλλαγές.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
και καταπολέµηση της φτώχειας στην Κρήτη.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

Η εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται 
σε 449.652.850 €, εκ των οποίων τα 359.722.280 € αποτελούν την Κοινοτική 
Συµµετοχή.  

Το 2019 έγινε αποδεκτό  από την ΕΕ  στο πλαίσιο της  3ης  αναθεώρησης του 
ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, το πλαίσιο επίδοσης του προγράµµατος το οποίο 
απελευθέρωσε  ποσό 27 εκ ευρώ από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος  . 

Με ολοκληρωµένες όλες τις   βασικές  διαδικασίες  και έχοντας  εκπληρώσει 
όλες  τις προϋποθέσεις,  που  θέτουν οι κανονισµοί  της ΕΕ, η ΕΥ∆ συνέχισε 
ΤΟ 2019, την ενεργοποίηση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, η οποία άρχισε το 
2015  µε την έκδοση νέων προσκλήσεων και την ένταξη νέων  έργων.  

Οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν : 

1. στο σχεδιασµό και την έγκριση των στρατηγικών  για όλους τους  τύπους 
χωρικών  παρεµβάσεων (ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ) και ο ορισµός των Ενδιάµεσων 
φορέων διαχείρισής τους ,  

2. στη διενέργεια  της  επιχειρηµατικής ανακάλυψης, στο πλαίσιο της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και γενικότερα η οργάνωση 
της δοµής διακυβέρνησης της εν λόγω στρατηγικής  ,  

3. στον   ορισµό  Ενδιάµεσου φορέα   κρατικών ενισχύσεων,  

4. στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο  για την υλοποίηση  δράσεων 
εξοικονόµησης ενέργειας  

5. στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων σχετικών 
µε την εισαγωγή ψηφιακών εφαρµογών στο δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό 
τοµέα . 

Το 2019 σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση του προγράµµατος 
ως ακολούθως: 

1. Εξειδικεύτηκαν µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, δράσεις  

προϋπολογισµού  540 εκ. ευρώ, ποσοστό 120% του προϋπολογισµού του 

προγράµµατος, δίνοντας τη δυνατότητα έκδοσης µεγάλου αριθµού προσκλήσεων 

για υποβολή προτάσεων.  

2. Εκδόθηκαν  προσκλήσεις  προϋπολογισµού  540 εκ ευρώ, ποσοστό 120% του 

προγράµµατος. Παρατηρούµε δηλαδή µια ταυτόσηµη πορεία των εξειδικεύσεων 

µε τις προσκλήσεις  που εκδίδονται. 

3.Έχουν ενταχθεί  330 έργα  εκ των οποίων 231 αφορούν στο ΕΤΠΑ και 99 

αφορούν στο ΕΚΤ, προϋπολογισµού  350  εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 

περίπου στο 76% του προγράµµατος.  
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 4. Οι συµβάσεις του προγράµµατος ανέρχονται σε 220 εκ ευρώ ποσοστό 50 % 

του π/υ του προγράµµατος.

5. Οι δαπάνες του προγράµµατος ανέρχονται σε 116 εκ ευρώ ποσοστό 28 % του 

π/υ του προγράµµατος. 

 

 

Πορεία ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014

Τα ενταγµένα έργα του προγράµµατος αφορούν: 

Το 2019 η ενεργοποίηση του προγράµµατος εστίασε  στις δράσεις που 
χαρακτηρίζονται ως πλέον καινοτόµες  για ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα  όπως οι δράσεις

1. επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας,

2. εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και τις κατοικίες,

3. απασχόλησης  

4. ψυχικής υγείας, και  εξαρτήσεων

Οριστικοποιήθηκε η ανάθεση στον   ΕΦΕΠΑΕ ως  ενδιάµεσου φορέα 
Κρατικών Ενισχύσεων, δράσεων  25 εκ 

Τον Ιούλιο Νοέµβριο 2019 οργανώθηκε η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014
2019 η τεχνική συνάντηση µε τις υπηρεσίες της ΕΕ , στα Χανιά.

Β. ∆ιαχείριση δράσεων του Ε.Π. ΠΑΑ  2014

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
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 & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.
3447/Β/25-10-2016)  

0

100

200

300

400

500

600

 Ετήσιος Απολογισµός 2019

Σελίδα 138 από 141 

4. Οι συµβάσεις του προγράµµατος ανέρχονται σε 220 εκ ευρώ ποσοστό 50 % 

του π/υ του προγράµµατος. 

5. Οι δαπάνες του προγράµµατος ανέρχονται σε 116 εκ ευρώ ποσοστό 28 % του 

Πορεία ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 µέχρι 31/12/2019 

Τα ενταγµένα έργα του προγράµµατος αφορούν:  

Το 2019 η ενεργοποίηση του προγράµµατος εστίασε  στις δράσεις που 
χαρακτηρίζονται ως πλέον καινοτόµες  για ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα  όπως οι δράσεις: 

1. επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, 

2. εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και τις κατοικίες, 

4. ψυχικής υγείας, και  εξαρτήσεων 

Οριστικοποιήθηκε η ανάθεση στον   ΕΦΕΠΑΕ ως  ενδιάµεσου φορέα 
Κρατικών Ενισχύσεων, δράσεων  25 εκ ευρώ . 

Τον Ιούλιο Νοέµβριο 2019 οργανώθηκε η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, στο Ηράκλειο  και τον Οκτώβριο 
2019 η τεχνική συνάντηση µε τις υπηρεσίες της ΕΕ , στα Χανιά. 

Β. ∆ιαχείριση δράσεων του Ε.Π. ΠΑΑ  2014-2020 

ική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Κρήτης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα διαχείρισης ορισµένων 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2020 , οι οποίες εκχωρήθηκαν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.Απόφαση εκχώρησης 

Σειρά1
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4. Οι συµβάσεις του προγράµµατος ανέρχονται σε 220 εκ ευρώ ποσοστό 50 % 

5. Οι δαπάνες του προγράµµατος ανέρχονται σε 116 εκ ευρώ ποσοστό 28 % του 

 

Το 2019 η ενεργοποίηση του προγράµµατος εστίασε  στις δράσεις που 
χαρακτηρίζονται ως πλέον καινοτόµες  για ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Οριστικοποιήθηκε η ανάθεση στον   ΕΦΕΠΑΕ ως  ενδιάµεσου φορέα 

Τον Ιούλιο Νοέµβριο 2019 οργανώθηκε η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
2020, στο Ηράκλειο  και τον Οκτώβριο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Κρήτης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα διαχείρισης ορισµένων 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2020 , οι οποίες εκχωρήθηκαν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Απόφαση εκχώρησης (ΦΕΚ 

Σειρά1
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Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχει αναλάβει ως Ενδιάµεσος Φορέας τη 
διαχείριση των παρακάτω δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 : 

∆ράση 4.3.1 : Υποδοµές Εγγείων Βελτιώσεων µέχρι π/υ 2.200.000  ευρώ 

∆ράση 4.3.4 : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις ( Αγροτική Οδοποιία ) 

∆ράση 16.1 : Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων της Ευρωπαϊκής 
Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της 
γεωργίας (συµπράξεις περιφερειακού επιπέδου). 

∆ράση 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 

∆ράση 19.2 : Στήριξη της Υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτικών (CLLD/LEADER) 

∆ράση 19.3 : Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) στο πλαίσιο των CLLD/LEADER 

∆ράση 19.4 : Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εµψύχωση στο πλαίσιο 
των  CLLD/LEADER 

Το έτος 2019: 

1. Εντάχθηκαν 11 έργα αγροτικής οδοποιίας π/υ 7 εκ ευρώ  

2. Αξιολογήθηκαν οι προτάσεις της  δράσης 4.3.1 «Υποδοµές εγγείων 

βελτιώσεων» και του µέτρου 16 «Συνεργασία» Τα σχετικά έργα θα 

ενταχθούν το 2020.  

3. Εντάχθηκαν τα δηµόσια έργα  LEADER 

 

Γ. ∆ιαχείριση δράσεων του ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

Η ΕΥ∆ 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 2019 εντάχθηκαν 2 έργα  στη ∆ράση: «Ολοκλήρωση των υποδοµών 
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων (ΕΕΛ) στους οικισµούς Γ' 
προτεραιότητας (πληθυσµός 2.000-15.000 ι.π.) και εκδόθηκε η πρόσκληση για 
τη χρηµατοδότηση έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων. 

 

Από 1 έως 16 Απριλίου 2019, η ΕΥ∆ Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε για 
τέταρτη συνεχή χρονιά στην πανευρωπαϊκή καµπάνια «Europe in My Region», 
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που σκοπό είχε την ευρεία ενηµέρωση των πολιτών, για τα έργα και γενικότερα 
τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν, µε τη συµβολή των 
Ευρωπαϊκών ∆ιαθρωτικών Ταµείων.  

Η ενηµερωτική καµπάνια για το έτος 2019 είχε τον τίτλο: «Προστατεύω το 
περιβάλλον, προστατεύω τη ζωή µου» και σκοπό είχε να αναδείξει έργα 
περιβάλλοντος που υλοποιούνται µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις (4) 
εκδηλώσεις σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κρήτης και το δίκτυο Teachers for Europe :  

§ 1 Απριλίου 2019 : Επίσκεψη µαθητών στο Εργοστάσιο Μηχανικής 
Ανακύκλωσης & Κοµποστοποίησης της ∆Ε∆ΙΣΑ στα Χανιά  

§ 3 Απριλίου 2019 : Επίσκεψη µαθητών στο υγροβιότοπο Μαλίων  

§ 10 Απριλίου 2019 : Επίσκεψη µαθητών στο Γεωπάρκο Σητείας  

§ 16 Απριλίου 2019 : Επίσκεψη µαθητών στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη  

 

Ο αριθµός των συµµετεχόντων ανήλθε στα 350 περίπου άτοµα.  

Οι εκδηλώσεις αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥ∆ 
(www.pepkritis.gr) και στο χάρτη της DG Regio στο: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/  

• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Europe in My Region», δηµιουργήθηκε 
σχετικό προωθητικό υλικό. Όλες οι εκδηλώσεις φωτογραφήθηκαν και 
βιντεοσκοπήθηκαν, προβλήθηκαν στον τοπικό τύπο ενώ παρήχθηκε 
σχετικό προωθητικό υλικό (αφίσες και banners) µε βάση τις οριζόντιες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ∆ηµιουργήθηκε ένα βίντεο 
παρουσίασης των παραπάνω εκδηλώσεων, το οποίο βρίσκεται 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ και στο κανάλι Youtube της 
ΕΥ∆ (https://www.youtube.com/watch?v=L34bIkzLwkU).  

 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει στα παρακάτω εθνικά δίκτυα: 

• ∆ίκτυο Έξυπνης εξειδίκευσης 

• ∆ίκτυο Χωρικών παρεµβάσεων 

• ∆ίκτυο Αξιολόγησης προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

• ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• ∆ίκτυο  καταπολέµησης της απάτης  

• ∆ίκτυο δηµοσιότητας δράσεων ΕΣΠΑ 


