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Μήνυμα Περιφερειάρχη  
 

Αγαπητοί πολίτες της Κρήτης,  
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 
 
To 2014 ήταν µια σηµαντική χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Έκλεισε ένας 

κύκλος για το θεσµό της αιρετής Περιφέρειας. Ολοκληρώθηκε µια πρωτόγνωρη και 
συνάµα µια διαδικασία προσαρµογής τόσο για τους αιρετούς όσο και για τα 
υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που κλήθηκαν να προσαρµοστούν 
στα νέα δεδοµένα και να υπηρετήσουν τους πολίτες της Κρήτης µέσα από την 
πρώτη αιρετή περιφερειακή αρχή.  

Μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται από τις υπάρχουσες 
συνθήκες καταφέραµε να παραµείνουµε σταθεροί στις βασικές µας αξίες. 
Συνεχίσαµε να υπηρετούµε την Κρήτη και τους κρητικούς µε συνέπεια και 
διαφάνεια. Αλλάξαµε και βελτιώσαµε ακόµα περισσότερο τον τρόπο της 
καθηµερινής µας λειτουργίας, παραµένοντας όµως σταθεροί στις αρχές και τις 
αξίες µας.  

Όλο αυτό το διάστηµα δουλέψαµε επιδιώκοντας τη συµµετοχή των 
πολιτών, αναζητώντας ευρύτερες συναινέσεις στα θεσµικά µας όργανα, 
διεκδικώντας για την Κρήτη τους πόρους και τα έργα για τα οποία έχουµε 
δεσµευτεί. 

Το 2014 άνοιξε παράλληλα και ένας νέος κύκλος για την Περιφέρεια 
Κρήτης. Με τη δύναµη που µας έδωσαν οι πολίτες, µε τη στήριξη των Κρητικών 
ξεκινήσαµε τη δεύτερη θητείας µας. Μια θητεία που θα στηριχθεί στο έργο και την 
προετοιµασία που έγινε τα προηγούµενα χρόνια. Είµαστε αποφασισµένοι να 
ολοκληρώσουµε όλα όσα σχεδιάσαµε για να προχωρήσουµε παραπέρα.  

Συνεχίζουµε να χαράσσουµε την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, µια 
πορεία που στηρίζεται στους τέσσερις δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας µας, τον 
αγροδιατροφικό, τον τουριστικό-πολιτιστικό, τον τεχνολογικό-εκπαιδευτικό και τον 
περιβαλλοντικό για να συνεχίσει η Κρήτη να πρωταγωνιστεί σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο απολογισµός των πεπραγµένων για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 
αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και καθηµερινής δουλειάς. Το έργο που σας 
παρουσιάζουµε αντικατοπτρίζει τη συνέπεια του συνόλου των στελεχών της 
Περιφέρειας Κρήτης και ταυτόχρονα θέτει τα θεµέλια για τη συνέχιση αυτής της 
πορείας µε ακόµη περισσότερη επιτυχία και αποτελεσµατικότητα.  

Σχεδιάζουµε την ανάπτυξη της Κρήτης, η οποία αποτυπώθηκε µέσα από την 
έγκριση του Στρατηγικού µας Σχεδιασµού, µε γνώµονα το συγκρητισµό, που κατά 
την άποψη µας αποτελεί την µεγαλύτερη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία 
του νησιού. 

Οικοδοµούµε µε καθηµερινή προσπάθεια το πνεύµα συνεργασίας σε όλα τα 
επίπεδα. Με ένα και µοναδικό µας γνώµονα. Η Κρήτη είναι µια και ενιαία από τη 
µία άκρη ως την άλλη.  

Μέσα από το σχεδιασµό και προγραµµατισµό µας, όπως σας τον 
παρουσιάζουµε προχωρήσαµε στην  αξιοποίηση των κονδυλίων, τη βελτίωση των 

υποδοµών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την περεταίρω στήριξη και ανάπτυξη 
του αγροτικού τοµέα και το πάντρεµά του µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό, την 

εξωστρέφεια, τη συνεργασία µε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα.  

Με την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των πρωτοβουλιών που 

αναπτύχθηκαν για το 2014 θα διαπιστώσετε τη δουλειά που έγινε σε κάθε 
περιφερειακή ενότητα χωριστά, σε κάθε θεµατική αντιπεριφέρεια και σε κάθε 

επιτροπή. Παράλληλα, σας παρουσιάζουµε και τον απολογισµό δράσης των 
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διευθύνσεων µας προκειµένου να γίνει µια ουσιαστική καταγραφή των 
παρεµβάσεων που πραγµατοποιήσαµε και των κονδυλίων που διαχειριστήκαµε. 

Στη νέα προγραµµατική περίοδο η Περιφέρεια Κρήτης µπορεί να µετατρέψει 

την κρίση σε ευκαιρία στο πλαίσιο µιας νέας ολοκληρωµένης στρατηγικής, που θα 
είναι σε αντιστοιχία µε τη "Στρατηγική της Ευρώπης 2020". 

Έχουµε θέσει ήδη τα θεµέλια σχεδιασµού στην Περιφέρεια µας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και 

προσαρµόζοντας τις παρεµβάσεις µας ανάλογα. Συζητάµε µε τους παραγωγούς, τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους επιστήµονες, τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, 

τους νέους, την τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθούµε να ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες τους σχεδιάζοντας µαζί το µέλλον.  

Φίλες και φίλοι, 

Με βασικό γνώµονα την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης φιλοδοξούµε να 
συνεχίσουµε µαζί µε όλους εσάς, µαζί µε κάθε Κρητικό,  στον ίδιο δρόµο που 

έχουµε χαράξει τα τελευταία  χρόνια µε ένα και µόνο στόχο. Να καταστήσουµε την 
Κρήτη µια ενιαία περιφέρεια πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας.  

 

Με εκτίµηση 

Σταύρος Αρναουτάκης 

Περιφερειάρχης Κρήτης 
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Άξονας 1 Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη: ∆ιαχείριση αποβλήτων και 

υδατικών πόρων, Ενεργειακή Πολιτική, διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
των προστατευόµενων περιοχών, πρόληψη κινδύνων και ενίσχυση της Πολιτικής 

Προστασίας.  

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

α) Συµµετοχή στην διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ:  

i) για τη Μελέτη «Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων», 

ii) για τη Μελέτη «Νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων»   

iii) για το σχέδιο ΚΥΑ «προδιαγραφές προϊόντων µηχανικής – βιολογική 

επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών αποβλήτων».  

Εστάλησαν επιστολές προς το ΥΠΕΚΑ µε αναλυτική τεκµηρίωση για την άποψη της 

Περιφέρειας όσον αφορά στις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις και προτάσεις των 

Μελετών και της ΚΥΑ, αλλά και συγκεκριµένα στις απαιτήσεις και τις δεσµεύσεις σε 

σχέση µε τον ΠΕΣ∆ΑΚ. 

β) Συµβατότητα ΠΕΣ∆ΑΚ µε νέο ΕΣ∆Α. 

Η Περιφέρεια, µετά από σχετικό αίτηµά της, εξασφάλισε τη διαβεβαίωση του 

ΥΠΕΚΑ για τη συµβατότητα του ΠΕΣ∆ΑΚ (όσον αφορά στη ∆ιαχείριση των ΑΣΑ) µε 

τον υπό έγκριση νέο ΕΣ∆Α. Η διαβεβαίωση αυτή ήταν απαίτηση για την ένταξη των 

έργων του ΠΕΣ∆ΑΚ στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του ΕΠΠΕΡΑΑ.      

γ) Παρακολούθηση της πορείας των Μελετών του ΠΕΣ∆ΑΚ 

Υπήρξε συνεχής ενηµέρωση και παρακολούθηση των Μελετών των τριών 

Μονάδων ∆ιαχείρισης ΑΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆ΑΚ (Αναβάθµιση ΕΜΑΚ 

Χανίων, νέα Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ Αµαρίου, νέα Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ 

Σητείας, νέα µονάδα επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού Αρχανών 

Αστερουσίων και Ιεράπετρας). 

δ) Απαλλοτρίωση για την επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων. 

 Οργάνωση συσκέψεων µεταξύ Περιφέρειας, νοµικών συµβούλων και 

Αποκεντρωµένης, για τη διευθέτηση του θέµατος της κήρυξης απαλλοτρίωσης για 

το έργο «επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων». 

ε) ΧΥΤΑ Αµαρίου 

 Συνεχής επαφή και ενηµέρωση των πολιτών της περιοχής Αµαρίου για τις 

ενέργειες της Περιφέρειας όσον αφορά στην αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Αµαρίου και 

τη Μελέτη της νέας Μονάδας. ∆ιοργάνωση ηµερίδας για τα αποτελέσµατα της 

µελέτης που προέκυψε από την αντίστοιχη Προγραµµατική Σύµβαση «Έρευνα για 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

8 

πιθανή ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου, εκτίµηση επικινδυνότητας και 

πρόταση για µέτρα αποκατάστασης», στο Ρέθυµνο. 

στ) Επίσκεψη σε Μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ στην Ισπανία 

Μετάβαση στις πόλεις Βαρκελώνη και Σαραγόσα της Ισπανίας συνοδεία της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, του ΕΣ∆ΑΚ και της ΑΜΑΡΙ ΑΕ, και επίσκεψη σε 

Μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ τύπου Μηχανικής ∆ιαλογής και Αναερόβιας Χώνευσης, 

µε σκοπό την ενηµέρωση σε θέµατα τεχνογνωσίας και µεθοδολογία διαχείρισης, 

για την αντίστοιχη Μονάδα που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια για την περιοχή 

Αµαρίου. 

 

∆ράσεις για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών πιέσεων - Βιώσιµη και ολοκληρωµένη διαχείριση 
υδατικών πόρων 

1) Υλοποίηση του έργου  “Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του ∆ικτύου 

NATURA 2000 στην Κρήτη” 

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί µε κωδικό 380448 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013-σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 4731/10-9-

2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης. Η πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη και 

προώθηση των ζωνών ειδικής προστασίας και των τόπων κοινοτικής σηµασίας 

δηλαδή των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη µε σκοπό την 

προστασία ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας καθώς και την περιβαλλοντικά 

συµβατή αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Τα κύρια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα στις περιοχές NATURA 2000 είναι η καταστροφή των παράκτιων 

οικοτόπων εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης και η υποβάθµιση του ορεινού 

τοπίου λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της απώλειας της 

βιοποικιλότητας, της εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και 

της θνησιµότητας ορισµένων ειδών εξαιτίας των ανθρωπογενών δράσεων. 

Η πράξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα 5 υποέργα: 

• Υποέργο 1: ∆ηµιουργία Πληροφοριακού Περιβαλλοντικού Κόµβου στην 

Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Το υποέργο αυτό συµβασιοποιήθηκε 

και υλοποιείται. 

• Υποέργο 2: Σήµανση περιοχών-Προµήθεια πληροφοριακών/ενηµερωτικών 

πινακίδων 

• Υποέργο 3: ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

• Υποέργο 4: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού. Το υποέργο αυτό 

συµβασιοποιήθηκε και υλοποιείται. 

• Υποέργο 5: Προµήθεια κινητής µονάδας ενηµέρωσης (Εκθεσιακό 

Περίπτερο). Το υποέργο αυτό συµβασιοποιήθηκε και υλοποιείται. 
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2) Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Euronet 50/50max- Ξεκλειδώνοντας 

τις δυνατότητες εξοικονόµησης της ενέργειας στα σχολεία και άλλα δηµόσια κτίρια 

∆ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων ανοικτό στην εκπαιδευτική κοινότητα και 

στο κοινό στο Ηράκλειο και στα Χανιά 

• Συναντήσεις µε τα 100 συµµετέχοντα σχολεία ατην Κρήτη και τους 

εκπαιδευτικούς αυτών  

• Παρουσίαση του προγράµµατος σε τηλεοπτική εκποµπή του TV CRETA 

• Σύνθεση του ηλεκτρονικού Οδηγού (e-pack) του Προγράµµατος για τα 100 

συµµετέχοντα σχολεία στην Κρήτη και διανοµή του στα δηµοτικά και 

γυµνάσια 

• Προµήθεια εποπτικού υλικού (θερµοµέτρων, φωτοµέτρων και µετρητών 

κατανάλωσης ενέργειας) και διανοµή τους στα σχολεία 

• ∆ιοργάνωση συνάντησης µε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στην 

Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο για την ανταλλαγή σχετικής εµπειρίας 

• Συµµετοχή στη συνάντηση των εταίρων του προγράµµατος στην Huelva 

(Ισπανία) 

• Παρουσίαση του προγράµµατος στην Περιβαλλοντική Εσπερίδα 2014-2015 

της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης  

• Συµµετοχή κατόπιν ειδικής πρόσκλησης σε συνάντηση εργασίας για την 

ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σχολικά κτίρια 

µεσογειακού κλίµατος  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

ZEMEdS ‘Promoting Renovation of Schools in a Mediterranean Climate up 

to nearly Zero-Energy Buildings’.  

 

3) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος eEnviPer για την ψηφιοποίηση 

των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραµµα εγκρίθηκε από την Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνίας 

της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Προγράµµατος – Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα 

και την Καινοτοµία 2007-2013», στο Υποπρόγραµµα Υποστήριξης Πολιτικών της 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Σκοπός του Προγράµµατος είναι ο συνδυασµός και η αξιοποίηση ψηφιακής 

πληροφορίας, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), µαζί µε 

λογισµικά, υποδοµές και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), 

προκειµένου να αναπτυχθεί µια εύχρηστη, ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική 
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ψηφιακή – διαδικτυακή πλατφόρµα, στην οποία θα µπορούν να βασιστούν οι 

διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eEnviper κρίθηκε απολύτως επιτυχηµένο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία του Εθνικού 

Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΚΑ και τη DRAXIS SA (Θεσσαλονίκη), που 

ήταν ο Γενικός Συντονιστής του Προγράµµατος. Ακόµη και µετά την ολοκλήρωση 

της πιλοτικής φάσης λειτουργίας, µελετητές και πολίτες ζητούν να εξυπηρετηθούν 

µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Επιπροσθέτως, µελετητές και αρµόδιες 

Υπηρεσίες από άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας, ζητούν πρότυπα εντύπων, τα οποία 

η Οµάδα Εργασίας του Προγράµµατος eEnviPer έχει δηµιουργήσει σε επεξεργάσιµη 

µορφή και έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος. Η 

τελική συνάντηση των εταίρων του Προγράµµατος διοργανώθηκε από την  

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

4) Συνεργασία -εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Κρήτης και 

Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίου Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για την εκτέλεση ερευνητικού 

έργου για τη µελέτη και αξιολόγηση της οικολογικής δραστηριότητας της ανοικτής 

θάλασσας περιµετρικά της Κρήτης 

 

5) Συνεργασία εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Κρήτης και 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου 

για την επίλυση του προβλήµατος ∆ιάβρωσης, την Προστασία και Ανάπλαση 

της Ακτογραµµής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυµατισµού, στη Βόρεια 

Παραλία της Πλάκας Αγίου Νικολάου 

 

6) Συνεργασία-εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης Περιφέρειας Κρήτης και 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου 

για την επίλυση του προβλήµατος ∆ιάβρωσης, την Προστασία και Ανάπλαση 

της Ακτογραµµής στην Παραλία ∆ρήρος, νοτίως του οικισµού της Πλάκας 

Αγίου Νικολάου 

 

7) Συµµετοχή στην Κατευθύνουσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

Supporting research potential for MARine Biodiversity and GENomics in the 

Eastern Mediterranean” (MARBIGEN), που υλοποιείται από το ΕΛΚΕΘΕ και 

συµµετέχουν ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ και εκπρόσωποι Τοπικών και Εθνικών Αρχών 

(Περιφέρεια Κρήτης και Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). 

 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

11 

8) Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικής Εταιρίας 

Προστασίας της Φύσης οπότε και η Περιφέρεια Κρήτης θέτει υπό την αιγίδα της 

στην Κρήτη τα Προγράµµατα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» και «GREEN KEY» 

9) Συνεργασία µε το (ΕΛΚΕΘΕ) για την αειφορική διαχείριση του θαλάσσιου 

οικοσυστήµατος, το σχεδιασµό και την κατανοµή των χρήσεων του θαλάσσιου 

χώρου και την προστασία του θαλάσσιου/παράκτιου οικοσυστήµατος. 

10) Συνεργασία – εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης Περιφέρειας Κρήτης-

Πανεπιστηµίου Κρήτης  “Καθορισµός των επιπέδων συγκεντρώσεων Αιωρούµενων 

Σωµατιδίων (ΑΣ10) κατ’ εφαρµογή της µε αρ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272 Β 

23-12-2013) στην πόλη του Ηρακλείου & Χανίων”. που αφορά στην εγκατάσταση 

µηχανολογικού εξοπλισµού στις πόλεις του Ηρακλείου και Χανίων για την 

παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την αιθαλοµίχλη.  

Συνεχής παρακολούθηση από την Περιφέρεια (∆/νση Περ/ντος και γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη) on line καθηµερινά των καταγραφών των µηχανηµάτων και 

ενηµέρωση των ΜΜΕ και του πληθυσµού στην περίπτωση υπερβάσεων. 

 

11) Συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ και µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

για την υλοποίηση του έργου της επέκτασης Ε∆ΠΑΡ µε σκοπό την πρόληψη της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την αντιµετώπιση της αιθαλοµίχλης. Στο πλαίσιο 

αυτό  απεστάλη σχετικό Σχέδιο ∆ράσης της Περιφέρειας Κρήτης προς το ΥΠΕΚΑ. 

 

12) Συνεργασία-προγραµµατική σύµβαση µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για την 

εκπόνηση µελέτης για  την επίλυση του προβλήµατος συσσώρευσης φερτών 

υλικών στην λίµνη της Αγυιάς 

 

13) Εκπόνηση προγράµµατος µε τίτλο: ∆ίκτυο παρακολούθησης ποιότητας 

υπόγειων υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης και πιθανής ρύπανσης από κατσίγαρο. 

 

14) Συνεργασία-προγραµµατική σύµβαση µε το Πολυτεχνείο Κρήτης για την 

παρακολούθηση ποιοτικών παραµέτρων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην 

ΠΕ Χανίων 

 

15) Τακτική Επιθεώρηση Μονάδων ΣΕΒΕΖΟ στην Κρήτη σύµφωνα µε το Άρθρο 16 

της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β΄/19.03.2007) όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 

2259/Β/27-11-2007.  
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16) ∆ιοργάνωση δύο ολοήµερων ενηµερωτικών εισηγήσεων στην Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση Κρήτης, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, για τον έλεγχο 

παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

 

17) Συµµετοχή στο Εθνικό Περιβαλλοντικό ∆ίκτυο του ΥΠΕΚΑ. 

 

18) Συµµετοχή στη διαβούλευση:  

(i) των Μελετών:  

α) «Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων», 

β) «Νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων» και  

γ) του σχεδίου ΚΥΑ «προδιαγραφές προϊόντων µηχανικής – βιολογική 

επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών αποβλήτων». Τεκµηρίωση της αντίθεσης της 

Περιφέρειας σε συγκεκριµένες προτάσεις των Μελετών και του Σχεδίου της ΚΥΑ 

που ανατρέπουν τη φιλοσοφία της Οδηγίας 2008/98 και του ΠΕΣ∆ΑΚ. 

(ii)  επί του κειµένου του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Κρήτης 2014-2020» 

(iii) επί του Σχεδίου Νόµου για την «Οριοθέτηση, ∆ιαχείριση και Προστασία 

Αιγιαλού και Παραλίας» του Υπουργείου Οικονοµικών  

 

19) Υποβολή απόψεων στο ΥΠΕΚΑ για τις ΣΜΠΕ: 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Πλαισίου 

Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2020  

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 2014 – 2020 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

• 1.2 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ∆ιακρατικού 

Προγράµµατος Balkan - Mediterranean 2014-2020  

• 1.3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ∆ιακρατικού 

Προγράµµατος Ανδριατική - Ιόνιο 2014-2020  

20) Υποβολή απόψεων στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης και το ΥΠΕΚΑ για: 

 100 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων 

(αναφέρονται αναλυτικά στον απολογισµό της Αντιπεριφέρειας Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος) 
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‘Άλλες δράσεις- Συµµετοχές/εκπροσώπηση σε Hµερίδες και Συνέδρια 

(Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) 

 

• Συµµετοχή και παρέµβαση στο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα 

της Θάλασσας στη Βρέµη (Γερµανία) 

• Συµµετοχή µε αναρτηµένη παρουσίαση (poster) στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Γεωεπιστηµών (EGU2014) στη Βιέννη (Αυστρία) 

• Συµµετοχή στην Ηµερίδα για τη ∆ιαβούλευση και Παράδοση του Έργου 

«Κατάρτιση Πλαισίου ∆ράσεων Προτεραιότητας για χρηµατοδότηση στις 

περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 - 2020» στην Αθήνα 

• Συµµετοχή µε παρουσίαση στην ηµερίδα που διοργανώθηκε στα πλαίσια 

του έργου Dante Digital Agenda for New Tourism Approach in European 

Rural and Mountain Areas (Interreg IVC) στο Ηράκλειο 

• ∆ιοργάνωση µε παρουσιάσεις και Συντονισµός Ηµερίδας µε θέµα “Νέες 

τεχνολογίες δορυφορικών συστηµάτων, για τη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων και την παρακολούθηση των αρδευόµενων εκτάσεων” σε 

συνεργασία µε την Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

• Συµµετοχή και παρέµβαση  στη διακρατική εκδήλωση µε θέµα τη Γαλάζια 

Ανάπτυξη που διοργανώθηκε από το Εθνικό Σηµείο Επαφής ESPON στον 

ΟΛ Πειραιώς 

• Συµµετοχή µε παρουσίαση στη συνάντηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής 

και της ∆ιαρκούς Επιτροπής της UNEP– EUROBATS (Πρόγραµµα 

Περιβάλλοντος Ηνωµένων Εθνών – Συµφωνία για την Προστασία των 

Πληθυσµών των Ευρωπαϊκών Νυχτερίδων), στο Ηράκλειο 

• Συµµετοχή µε παρουσίαση στην Ηµερίδα της Helmepa µε θέµα 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πρόληψη της Ρύπανσης µε Απορρίµµατα»  

στο Ηράκλειο 

• Στο πλαίσιο της Ηµέρας Περιβάλλοντος 2014, συνδιοργάνωση µε το ΤΕΕ-

Τ∆Κ  Εσπερίδας στα Χανιά µε θέµατα που άπτονται της προστασίας 

περιβάλλοντος, που άπτονται των περιβαλλοντικών ελέγχων, ως προς το 

θεσµικό πλαίσιο, την οπτική του ακαδηµαϊκού χώρου και των µη 

κυβερνητικών οργανώσεων (ΑΡΧΕΛΩΝ). Το πεδίο εφαρµογής της εσπερίδας 

επικεντρώθηκε σε θέµατα διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) καθώς και σε θέµατα ρύπανσης και 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων  
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• ∆ιοργάνωση ενηµέρωσης των κοινωνικών φορέων, των υπηρεσιών και των 

πολιτών της Κρήτης για τα αποτελέσµατα της µελέτης που προέκυψε από 

την αντίστοιχη Προγραµµατική Σύµβαση «Έρευνα για πιθανή ρύπανση στην 

περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου, εκτίµηση επικινδυνότητας και πρόταση για 

µέτρα αποκατάστασης», στο Ρέθυµνο 

• Οργάνωση συσκέψεων µεταξύ Περιφέρειας, νοµικών συµβούλων και 

Αποκεντρωµένης, για τη διευθέτηση του θέµατος της κήρυξης 

απαλλοτρίωσης για το έργο «επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων» 

• Συµµετοχή και παρέµβαση στο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο για τη 

διαχείριση επικίνδυνων και βιοµηχανικών αποβλήτων µε θέµα τις 

εφαρµοζόµενες καινοτόµες ιδέες διαχείρισης επικινδύνων και βιοµηχανικών 

αποβλήτων στα Χανιά 

•  Συµµετοχή στην Ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Nereids 

“Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine 

Pollution” στο Ηράκλειο 

• Συµµετοχή στην Ηµερίδα «Περιβάλλον και ∆ηµοσιογραφία» και παρέµβαση 

µε αναφορά στις δράσεις της Περιφέρειας στο θέµα της διαχείρισης 

αποβλήτων στα Χανιά 

• Συµµετοχή µε παρεµβάσεις στην Ηµερίδα που διεξήχθη στο Ηράκλειο στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «COASTGAP–MED» - πολιτικές 

παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρµογής στην Μεσόγειο 

 

Ενδεικτικά έργα:  

• Έγκριση δηµοπράτησης για την κατασκευή βιολογικού στην ευρύτερη 

περιοχή της Αγ. Πελαγίας ύψους 5,3 εκ. ευρώ ενέκρινε σήµερα ο 

Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης (Απρίλιος) 

• Με προέγκριση δηµοπράτησης από την Περιφέρεια επεκτείνονται τα δίκτυα 

βιολογικού στο δήµο Χερσονήσου µε προϋπολογισµό 9,753,900.00 ευρώ 

(Μάιος)  

• «Υπογραφή Σύµβασης 5.109.080,24€ από τον Περιφερειάρχη για το έργο 

κατασκευής δικτύων του βιολογικού καθαρισµού Πλακιά και της ευρύτερης 

περιοχής» (Ιούνιος) 

• ιουλιος 

• Υπογραφή Περιφερειάρχη για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση 

Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» µε προϋπολογισµό 11,6 εκ. ευρώ 
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Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός Σχεδιασµός στην Κρήτη 

Η Ενέργεια αποτελεί για το νησί της Κρήτης ίσως τον πιο ισχυρά αναδυόµενο πόλο 

ανάπτυξης και αποτελεί ένα στοίχηµα για την αιρετή Περιφέρεια η ανάπτυξη που 

προκύπτει από τον τοµέα της ενέργειας να είναι τόσο ορθολογική όσο και βιώσιµη.  

Για να συµβεί αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων ο ενεργειακός 

σχεδιασµός των δράσεων και των έργων που θα λάβουν χώρα το επόµενο 

διάστηµα στην Κρήτη µε τρόπο που να διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά οφέλη 

πρωτίστως  στην τοπική κοινωνία µε προεκτάσεις κοινωνικο-οικονοµικές και  

περιβαλλοντικές, µε έµφαση στη δηµιουργία νέων ευκαιριών κυρίως όσο αφορά 

στην εκπαίδευση και την απασχόληση. 

  

Η Κρήτη εµφανίζεται µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στις εξελίξεις που συντελούνται 

στον τοµέα της ενέργειας, πλεονεκτήµατα που δε θα πρέπει να µείνουν 

αναξιοποίητα. Στα πλαίσια παρακολούθησης και συµµετοχής-παρέµβασης, στο 

βαθµό που της αναλογεί, στις εξελίξεις αυτές, καθώς επίσης και τις γεωπολιτικές - 

γεωοικονοµικές προεκτάσεις τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ενεργειακές 

προοπτικές που διαφαίνονται για την Κρήτη, η Αντιπεριφέρεια Ενέργειας και 

Βιοµηχανίας πραγµατοποίησε τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος 2014, στους 

πέντε βασικούς άξονες: 

 

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ   ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ   

Βρίσκεται ένα βήµα πιο κοντά στην πραγµατοποίηση του ενεργειακού σχεδιασµού 

µετά από την έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µε το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο µε τίτλο, «Ενεργειακός Σχεδιασµός Περιφέρειας Κρήτης». Το 

ερευνητικό αυτό έργο θα αποτελέσει ένα επιστηµονικό εργαλείο για τη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης.  

Το ερευνητικό έργο θα περιλαµβάνει: 

•  διεξοδική εξέταση της υφιστάµενης κατάστασης, 

• αξιολόγηση των υπό διαµόρφωση ενεργειακών συνθηκών (µε συλλογή 

στοιχείων και καταγραφή των αποτελεσµάτων των µελετών που έως 

σήµερα έχουν γίνει), 

• κατάρτιση του ενεργειακού ισοζυγίου της Περιφέρειας Κρήτης, 

• ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων, βάσει των Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

ενεργειακών αρχών και κατευθύνσεων, που θα εξετάζουν το εν δυνάµει 

ενεργειακό µίγµα του νησιού, µε έτη αναφοράς τα 2020, 2030, 2040 και το 

2050 και τα οποία θα απαντούν ικανοποιητικά στα ζητήµατα των 
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περιφερειακών στόχων και πολιτικών για διείσδυση των Α.Π.Ε., µείωση του 

CO2 και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λαµβάνοντας υπόψη 

οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και τις 

σχεδιαζόµενες πολιτικές ηλεκτρικής διασύνδεσης, εισαγωγής φυσικού 

αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ 

Μεσογείου. 

• ∆ραστικό ρόλο θα επιτελέσει η  σύσταση Οµάδας Εργασίας για τον 

Ενεργειακό Σχεδιασµό της Κρήτης µε σκοπό την ενεργό συµµετοχή όσο 

το δυνατόν περισσότερων τεχνοκρατών-επιστηµόνων του τοµέα της 

ενέργειας σε µία Ο.Ε. (έχει ήδη αποσταλεί σε φορείς για ορισµό 

εκπροσώπων) µε σκοπό την διαρκή διαβούλευση των εναλλακτικών 

σεναρίων, µε εξαντλητικό διάλογο επί των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων των διαφορετικών λύσεων, από τις διαφορετικές θέσεις 

που ο καθένας κατέχει και το ρόλο που θεσµικά διαδραµατίζει στο υπό 

διαµόρφωση ενεργειακό σκηνικό, ώστε να καταστεί επιτυχής η έκβαση του 

εγχειρήµατος αυτού.  

 

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ ΙΙΑΑΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ   

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα, µέσω υποβρύχιου 

καλωδίου αποτελεί έργο µείζονος σηµασίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές 

πρόγραµµα επενδύσεων του Α∆ΜΗΕ, µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µέχρι το 

2020. Η διασύνδεση αναµένεται να διασφαλίσει την ηλεκτρική επάρκεια στο νησί, 

να µειώσει το κόστος παραγωγής, το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές και 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα εργοστάσια που λειτουργούν σήµερα (µε 

καύσιµα ντίζελ και µαζούτ), ενώ παράλληλα θα δώσει σηµαντική ώθηση σε νέες 

επενδύσεις για την αξιοποίηση του δυναµικού Α.Π.Ε. στο νησί. 

 

Από ευρύτερη σκοπιά, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης έχει ιδιαίτερη σηµασία 

για την χώρα, καθώς εντάσσεται στο διευρωπαϊκό σύστηµα ζεύξης Ισραήλ-

Κύπρου-Ελλάδας για µελλοντική αξιοποίηση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου της 

περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και φέρει την ονοµασία «Euroasia 

Interconnector». Για το λόγο αυτό βρίσκεται ήδη στον κατάλογο των “Project of 

Common Interest” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδίδοντας σαφέστατο 

προβάδισµα στην αδειοδότηση του και εν τέλει στην υλοποίηση του.   

 

Εδώ και χρόνια έχει αναπτυχθεί αλληλογραφία για το σηµείο της πόντισης του 

καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας. Στο 
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πλαίσιο διαπραγµάτευσης της θέσης που να εξυπηρετεί βέλτιστα τις ανάγκες του 

νησιού, στις 24 Νοεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια 

Κρήτης µε τον Περιφερειάρχη κ. Στ. Αρναουτάκη και τους αντιπεριφερειάρχες Β. 

Μανασάκη, Ν. Καλογερή και Ε. Κουκιαδάκη και µε κλιµάκιο του Ανεξάρτητου 

∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ)  αποτελούµενο από τον 

Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Γ. Γιαρέντη και τους Αθ. Γεωργακόπουλο 

(∆ιευθυντή) και Γ. Μακούδη (∆/ντη Κλάδου Υ/Σ & ΚΥΤ) για το θέµα αυτό και έχει 

συντελεστεί σηµαντική πρόοδος ως προς την κατεύθυνση µίας αποδεκτής λύσης 

από κοινού (Περιφέρειας Κρήτης και Α∆ΜΗΕ). 

 

ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ   

Η Περιφέρεια Κρήτης, στην κατεύθυνση χάραξης στρατηγικής εξοικονόµησης 

ενέργειας, προχωρά στη διερεύνηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών και στην 

υλοποίηση προγραµµάτων µε κύριο στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας: 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EURONET 50/50max: αποσκοπεί στην 

κινητοποίηση για την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια κτίρια, µέσω της 

εφαρµογής της µεθοδολογίας 50/50 σε 500 σχολεία και σχεδόν 50 άλλα 

δηµόσια κτίρια, σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Τη χώρα µας εκπροσωπεί η 

Περιφέρεια Κρήτης, εντάσσοντας στο Πρόγραµµα 100 σχολεία (δηµοτικά 

και γυµνάσια) και µε την πρόβλεψη να ενταχθούν έξι δηµόσια κτίρια. 

• Έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ: Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΝ» του διασυνοριακού προγράµµατος συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος» που αφορά στην Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη του νησιωτικού 

τόξου Βορείου Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου – Κρήτης και Κύπρου ολοκληρώνει 

την πιλοτική παρέµβαση αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του φωτισµού 

της σήραγγας της Σταλίδας, καθώς και των κόµβων των Αεροδροµίων 

Ηρακλείου και Χανίων, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και την 

µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Με βάση τη σύµβαση, 

προβλέπεται η αντικατάσταση του φωτισµού µε λάµπες εξοικονόµησης 

ενέργειας τύπου LED σε σηµεία ενεργοβόρα, και συγκεκριµένα στα 

αεροδρόµια Ηρακλείου και Χανίων, αλλά και στη σήραγγα της Σταλίδας. 

Πρόκειται για ένα σηµαντικό πιλοτικό πρόγραµµα που υλοποιεί η 

περιφέρειά µας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

“Interreg”. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη περιφέρεια σε 

Ελλάδα και Κύπρο που υπογράφει και υλοποιεί το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. Η σύµβαση έχει προϋπολογισµό 600.000 ευρώ και αφορά την 

εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων.  
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ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣ   ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ   ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ   

Στα πλαίσια της βέλτιστης αξιοποίησης του µεγάλου δυναµικού της Κρήτης σε 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και 

µε σεβασµό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισµό, 

ανατέθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκπονήθηκαν µε επιτυχία και παρελήφθησαν 

τα ερευνητικά έργα: 

• «Ειδική µελέτη χωροθέτησης για την βιώσιµη εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης», που είχε ανατεθεί από 

την πρώην Περιφέρεια Κρήτης (και νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης) 

• «Έρευνα χωροθέτησης για τη βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων 

µονάδων Φ/Β και ηλιοθερµικών ισχύος στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 

Τα έργα αυτά συµβάλλουν στη δηµιουργία και την ενίσχυση µιας συνολικής 

θεώρησης και αντίληψης για την εγκατάσταση των εν λόγω ενεργειακών µονάδων 

στην Κρήτη και αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για το σχεδιασµό, τη 

χωροθέτηση και την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 

και του βιώσιµου ενεργειακού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης. 

ΥΥ∆∆ΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΕΕΣΣ   

H Κρήτη αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόµβο ενέργειας και οικονοµίας λόγω των 

σηµαντικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων που αναδείχθηκαν µετά και την 

ολοκλήρωση των  γεωφυσικών και σεισµικών ερευνών που διενεργήθηκαν από τη 

Νορβηγική  εταιρεία PGS για λογαριασµό του Ελληνικού Κράτους.  

Στις 8-8-2014 αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για 

παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι 

θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα και νοτίως της Κρήτης. Οι 9 στις 20 

περιοχές αφορούν  οικόπεδα υδρογονανθράκων νότια του νησιού.  

Στις 13 Νοεµβρίου του 2014, ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε καταληκτική ηµεροµηνία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για τους υποψήφιους διαγωνιζοµένους 

τις 13 Μαΐου 2015 (έξι µήνες µετά). 

Η Περιφέρεια Κρήτης, µε το βλέµµα στραµµένο στις ευκαιρίες στον τοµέα της 

ενέργειας και µε πνεύµα αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων που προσφέρονται, έχει 

ξεκινήσει την προσπάθεια ανάδειξης του θέµατος  

Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε το ∆εκέµβριο 2014 Ηµερίδα στο Επιµελητήριο 

Ηρακλείου µε θέµα «Η θέση της Κρήτης στον ενεργειακό χάρτη της 
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Ευρώπης», και  κεντρικό οµιλητή τον Νίκο Λυγερό στρατηγικό σύµβουλο σε 

θέµατα ΑΟΖ.  

 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΕΕΣΣ   ––   ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙ ΑΑ   

••   Συνδιοργάνωση διήµερου συνεδρίου µε θέµα «Ενέργεια και Πολιτική στην 

Ανατολική Μεσόγειο», υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του 

Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων "Truman" (Ιερουσαλήµ), Ηράκλειο 29 – 30 

Σεπτεµβρίου 2014.  

••   Συµµετοχή στη συνάντηση µε θέµα «Crete and Central Asia: Towards a 

Connected S&T World», που οργανώθηκε από το Κέντρο Κβαντικής 

Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας (CCQCN) του Φυσικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Επιστηµονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης σε 

συνεργασία µε το Central Asia Forum του Πανεπιστηµίου Cambridge της 

Αγγλίας, Ηράκλειο (ΜΦΙΚ) Οκτώβριος 2014.  

••   Συµµετοχή στο 19ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 

2014» διοργάνωσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ), 

Αθήνα 11-12 Νοεµβρίου.  

••   ∆ιοργάνωση ανοιχτής συζήτησης µε θέµα «Η θέση της Κρήτης στον 

ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης» µε  Κεντρικό οµιλητή τον Νίκο Λυγερό, 

στις 10 ∆εκεµβρίου 2014.  

••   Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία µε το 

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ», διοργάνωσε Ηµερίδα στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Ηρακλείου µε θέµα: «Οδικός και ∆ηµοτικός φωτισµός: 

Εξοικονόµηση Ενέργειας και Χρηµατοδότηση Έργων».  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, 

οικονοµικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι τοπικές κοινωνίες- όχι µόνο 

µπορούν αλλά και πρέπει- να συµµετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα 

έργα-επενδύσεις και σ' όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Γι 'αυτό η Περιφέρεια 

Κρήτης, ήδη από το 1994, συµµερίζεται και εφαρµόζει την κατεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει περιφερειακός ενεργειακός 

σχεδιασµός και πολιτική ο οποίος περιλαµβάνει και την ίδρυση - λειτουργία 

Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων. 
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Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό 

ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη και οι στόχοι του είναι: 

− Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συµβολή στη διαµόρφωση της σε 

στενή συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς και σε συµφωνία µε την 

εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίµα. 

− Συντονισµός ενεργειακών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών 

και περιφερειακών φορέων και τον συνδυασµό τους µε δραστηριότητες και 

προγράµµατα καινοτοµίας, περιβάλλοντος, τουρισµού, γεωργίας κλπ. 

− Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράµµατα και δίκτυα. 

− Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών 

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

χρηµατοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.) 

− Χρηµατοδότηση και εκπόνηση µελετών 

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

επισκέψεις, οµιλίες σε σχολεία. 

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

εφαρµογών και έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης 

και Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιµων 

µεταφορών/αποφυγής και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή /Καινοτοµίας/ 

Επιτυχηµένων πρακτικών/Επιχειρηµατικότητας κλπ. 

− Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας. 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιµήθηκαν το 2002 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό 

επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη. 

• Με την υπ’ αριθµ. 185/12.9.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου 

Αρναουτάκη το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης πέρασε στην 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

• Το Κέντρο έχει αναπτύξει - από το 1994 - πολύπλευρη συνεργασία µε όλους τους 

σχετικούς φορείς τόσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράµµατα.  

Κατά τη διάρκεια του 2014 το Κέντρο συµµετείχε ενεργά στις διαδικασίες:  

− προκήρυξης και παρακολούθησης µελετών ενεργειακού προγραµµατισµού 

και χωροθέτησης ενεργειακών εγκαταστάσεων, προσδιορισµού των 
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κατευθύνσεων του ερευνητικού έργου «Ενεργειακός Σχεδιασµός Κρήτης» 

καθώς και  στον προσδιορισµό κριτηρίων  «περιβαλλοντικών όρων» για τις 

επενδύσεις ενεργειακής αξιοποίησης της βιοµάζας στην Κρήτη 

− διαµόρφωσης των κατευθύνσεων για τον ενεργειακό τοµέα της Κρήτης για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σ’ ότι αφορά την εξοικονόµηση, τις 

ανανεώσιµες και την µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την 

επίτευξη στόχων για µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής 

− προώθησης της ενεργειακής καινοτοµίας και των διαδικασίων 

διαβούλευσης και διαµόρφωσης της «έξυπνης εξειδίκευσης» της 

Περιφέρειας Κρήτης για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020 

(συναντήσεις εργασίας µε τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή, συνεχής υποστήριξη ΟΤΑ, συνεργασία µε επιχειρήσεις 

κ.λ.π.). 

− συστηµατικής συνεργασίας και συνεχούς υποστήριξης ∆ήµων της 

Κρήτης για την συµµετοχή τους στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του 

«Συµφώνου των ∆ηµάρχων» 

− παρακολούθησης «Σχεδίου βιώσιµου Ενεργειακού Σχεδίου ∆ράσης» στα 

πλαίσια του «Συµφώνου των Νησιών»  

− παροχής εκπαιδευτικού – ενηµερωτικού υλικού σε σχολεία   

− συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης, 

συνεργασίας µε Επιµελητήρια και Συλλογικούς Φορείς καθώς και µε 

επιχειρήσεις  

− συντονισµού – συνδιοργάνωσης µε ∆ήµους και Φορείς της Κρήτης της 

«Ενεργειακής Εβδοµάδας Περιφέρειας Κρήτης» από 27 Ιουνίου έως 1 

Ιουλίου 2014  

− διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας, ηµερίδων και συνεδρίων και υλοποίησης 

δραστηριοτήτων πληροφόρησης – ενηµέρωσης και διάχυσης σε λήπτες 

αποφάσεων, σε στελέχη της διοίκησης, σε περιβαλλοντικούς φορείς καθώς και 

σε ενεργειακούς χρήστες και πολίτες.  

− συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Βιώσιµης Ενέργειας, τον Ιούνιο 

του 2014, στις Βρυξέλλες καθώς και σε άλλα διεθνή, εθνικά και περιφερειακά 

συνέδρια και ηµερίδες µε σχετικές εισηγήσεις. 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει το 2014 στα παρακάτω 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα: 
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1. Οικοδόµηση δεξιοτήτων των πολιτικών αρχών για την εκπόνηση 

τοπικών σχεδίων για την Κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια -Από τον 

σχεδιασµό στην παρακολούθηση. (COVENANT CAPACITY – ΙΕΕ) 

Σκοπός αυτού του ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού έργου στα πλαίσια  του 

προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» - είναι η Ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών για την προώθηση τοπικών δράσεων για το 

κλίµα και την ενέργεια για ενεργή συµµετοχή των ΟΤΑ στην ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων». 

Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 

Προγράµµατος Ανάπτυξης Ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών σε 12 γλώσσες που 

έχει ως βασικό σκοπό να υποστηρίξει όλες τις φάσεις εφαρµογής του Σχεδίου 

∆ράσης για Αειφόρο Ενέργεια (SEAP), το οποίο εκπονούν οι ∆ήµοι της Κρήτης που 

έχουν συνυπογράψει το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων». 

Το Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης, ως συντονιστής εταίρος για την Ελλάδα παρέχει 

συνεχή τεχνική υποστήριξη στους ∆ήµους της χώρας και της Κρήτης µε ένα 

εύκολο εκπαιδευτικό επιµορφωτικό πρόγραµµα κατά το 2014. 

• Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια µε τηλεδιασκέψεις για τα στελέχη 

των Ενεργειακών Οµάδων των ∆ήµων της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Εµπλουτίστηκε κοινός διαδικτυακός χώρο εργασίας µε εκπαιδευτικό και 

πληροφοριακό υλικό. Ολοκληρώθηκε η µετάφραση στα Ελληνικά.  

• ∆ηµιουργήθηκε µια οµάδα περιφερειακών εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 

Ενεργειακού Σχεδιασµού και εκπαιδευτών  

• Υποστηρίχτηκαν συστηµατικά οι ∆ήµοι της Κρήτης για την κατάρτιση των 

Σ∆ΒΕ µε συνεχείς εξειδικευµένες τεχνικές συναντήσεις και συνεχή τεχνική 

υποστήριξη. Πραγµατοποιήθηκαν και σχετικές ηµερίδες. 

• ∆ιανεµήθηκε σε όλους τους ∆ήµους της Κρήτης ενηµερωτικό και τεχνικό 

υλικό χρήσιµο για τα Σχέδια τους.  

• Εκπονήθηκε και διανεµήθηκε σ’ όλους τους ∆ήµους της Κρήτης «Ειδικός 

Οδηγός» µεθοδολογίας για την εκπόνηση Σ∆ΑΕΚ. 

• Το έργο περατώθηκε επιτυχώς. 

2. Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό ∆ιαπεριφερειακό και 

∆ιασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ). 

Σκοπός αυτού του έργου που εντάσσεται στο πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας 
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Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 είναι η υλοποίηση πιλοτικών – επιδεικτικών 

εγκαταστάσεων καθώς και η εκπόνηση περιφερειακών και διαπεριφερειακών 

Σχεδίων ∆ράσης Βιώσιµης Ενεργειακής ανάπτυξης στο νησιωτικό τόξο που 

διαµορφώνουν οι συµµετέχουσες Περιφέρειες Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, του 

Νοτίου Αιγαίου και το κράτος της Κύπρου. 

Εταίροι του έργου από την Κρήτη είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το 

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης οι οποίοι υλοποιούν το έργο µαζί µε 

το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. Τα έργα και τα Σχέδια Βιώσιµης 

Ενεργειακής Ανάπτυξης προετοιµάζουν και συµβάλλουν στην «Έξυπνη 

Εξειδίκευση της Περιφέρειας Κρήτης» και προετοιµάζουν τους φορείς της Κρήτης 

να ωριµάσουν τα έργα και τις δραστηριότητες προς χρηµατοδότησης – κατά την 

νέα προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020. Εντός του 2014 υλοποιήθηκαν: 

• Η περάτωση του παραδοτέου «Εσωτερικό περιβάλλον για την Βιώσιµη 

Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κρήτη» όπου καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 

οι σχετικές δοµές και διαδικασίες. 

• Η περάτωση του παραδοτέου «Εξωτερικό περιβάλλον για την Βιώσιµη 

Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης» όπου καταγράφηκαν λεπτοµερώς οι 

δραστηριότητες, τα έργα, οι εκδηλώσεις ,τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, οι 

θέσεις εργασίας, οι δυνατότητες και προοπτικές. 

• Το «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» συµµετείχε στην 2η Ενεργειακή Εβδοµάδα της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

• ∆ιοργανώθηκαν ηµερίδες διαβούλευσης και ενηµέρωσης καθώς και 

επιµέρους συναντήσεις εργασίας διαβούλευσης µε διάφορους ΟΤΑ και 

φορείς της Κρήτης για τις προτάσεις τους για έργα και δραστηριότητες της 

βιώσιµης ενεργειακής ανάπτυξης και ενεργειακής καινοτοµίας στην Κρήτη. 

• ∆ηµιουργήθηκε και διανεµήθηκε πληροφοριακό – ενηµερωτικό υλικό ενώ 

υπήρξε συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας των εταίρων σε Ελλάδα και 

Κύπρο. 
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Πολιτική προστασία 
 

Κύριες δράσεις ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 

• Συντονισµός ∆ράσεων των τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών 

• Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µε τους φορείς Πολιτικής Προστασίας 

Κρήτης για τον σχεδιασµό των δράσεων αντιµετώπισης των φυσικών 

καταστροφών 

• Συνέχιση ασύρµατου δικτύου επικοινωνιών φορέων πολιτικής 

προστασίας Κρήτης τεχνολογίας ΤΕΤΡΑ.  

• ∆ηµιουργία και συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας 

Κρήτης σε θέµατα Προστασίας των Πολιτών από φυσικές καταστροφές   

• Εισηγήσεις για τον χαρακτηρισµό και οριοθέτηση των πυρόπληκτων, 

πληµµυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών της Κρήτης και άµεση 

συνεργασία µε την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων για τις 

αποζηµιώσεις των πληγέντων 

• Συνδιοργάωση µε την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Κρήτης ηµερίδας για την χρήση του συστήµατος επικοινωνιών 

ΤΕΤΡΑ.  

• Στόχοι στα επόµενα χρόνια : 

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας 

• ∆ηµιουργία Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας µε πλήρη 

εξοπλισµό και εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα το στελεχώνουν 

• Βάση δεδοµένων-Πλατφόρµα ενηµέρωσης των πολιτών στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας 

• Εκπαίδευση-ενηµέρωση στελεχών κύριων ξενοδοχειακών µονάδων του 

Νησιού.    

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου   

 

• Συνεχής επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους, 
Πυροσβεστική, Αστυνοµία, Τεχνικές Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις 

κλπ) για τον συντονισµό αντιµετώπισης έκτατων καιρικών φαινοµένων 

• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την 
προετοιµασία αντιµετώπισης πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
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• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση Πληµµυρών, χιονοπτώσεων και έντονων καιρικών 

φαινοµένων και κατάρτιση µνηµονίου ενεργειών 

• Επικαιροποίηση και συντονισµός δράσεων υπηρεσιών Π.Ε για σεισµούς- 
Χώροι Καταυλισµού  

• Συνεχής ενηµέρωση και επικοινωνία µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας για την έκδοση δελτίων επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και 

ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων για κατάσταση ετοιµότητας και 
αντιµετώπισης των φαινοµένων αυτών 

• Συντονισµός στους καθαρισµούς ποταµών και ρεµάτων για την αποφυγή 

πληµµυρικών φαινοµένων 

• Συντονισµός και διάθεση µέσων στις πυρκαγιές του καλοκαιριού 

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

στους εκχιονισµούς του Επαρχιακού δικτύου και βοήθεια στις όµορες 
Περιφερειακές Ενότητες 

• Ενηµέρωση αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων-σεισµοί σε ∆ηµοτικά 

Σχολεία  

• ∆ιανοµή φυλλαδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών σε πολίτες και σε 

σχολεία  σε συνεργασία µε Εθελοντικές Οµάδες 

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

• Συµµετοχή σε ηµερίδες – ενηµερώσεις σε θέµατα ΠΠ που 
πραγµατοποιούνται στην Κρήτη     

• Επανεκτύπωση φυλλαδίου για την πρόληψη πυρκαγιών σε συνεργασία µε 

την Π/Υ και διανοµή 

• Ενηµερωτική ηµερίδα στους νεοπροσληφθέντες πεντάµηνης απασχόλησης 

της Περιφερείας για σχεδιασµό εκτάκτων αναγκών-διαδικασίες εκκένωσης 
κτηρίου 

• ∆ιοργάνωση και παρουσίαση εκδήλωσης µε θέµα «Ενηµέρωση πρόληψης 

και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών» της εταιρίας SECURITA’S 
GROUP. 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 

1. Ανταποκριθήκαµε αµέσως κάθε φορά που ενηµερωθήκαµε για συµβάν 
ανεξαρτήτως ώρας µε την φυσική παρουσία µας στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. 

2. Προχωρήσαµε στην σύνταξη των απαραίτητων µνηµονίων για την Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου, στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων και βάσεων 

δεδοµένων. 
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3. Προχωρήσαµε στην σύνταξη ηµερολογίου σε περιπτώσεις συµβάντων 
αντιµετώπισης κινδύνων (πυρκαγιές) ώστε να µπορούν να βγαίνουν τα απαραίτητα 

συµπεράσµατα για τις ενέργειες που έγιναν και να µπορούν να υπάρξουν 
βελτιώσεις από τυχόν αστοχίες ή κενά στην πρόληψη ή την καταστολή τους. Τα 

παραπάνω στοιχεία θα µπαίνουν σε ειδικό φάκελο «Φάκελος καταστροφών». 

4. Προχωρήσαµε στην αποστολή sms σε περιπτώσεις προληπτικών ενηµερώσεων 
φορέων προκειµένου να είναι σε ετοιµότητα αλλά και ενηµερώσεων αρχών σε 

περιπτώσεις καταστροφών. Το σύστηµα αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικό µε πολύ χαµηλότερο κόστος από την αποστολή fax καθώς και πιο 

άµεσο αφού το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη το είναι σχεδόν πάντα µαζί του. 
Η ενέργεια µας αυτή κρίθηκε από όλους πολύ. 

5. Χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν τον εξοπλισµό που έχουµε µε χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) αλλά και ασυρµάτου, τηλεφώνου, Fax και του 

συστήµατος Tetra ώστε να υπάρχουν κατά το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές 
λύσεις αλλά και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ειδικά το σύστηµα Tetra το 

οποίο αγοράστηκε κατόπιν ενεργειών της ∆εύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κρήτης αποδείχτηκε πρωτοποριακό σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας 

και θα είναι πολύ χρήσιµο σε περιπτώσεις σεισµού αφού εξασφαλίζεται η 
επικοινωνία µε όλους σχεδόν τους κύριους φορείς Πολιτικής Προστασίας σε 

περίπτωση που δεν λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα. 

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

στο σεµινάριο για την αντισεισµική προστασία των σχολικών µονάδων. 

7. Συγκλήθηκε 4 φορές το ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πάρθηκαν 
οι απαραίτητες αποφάσεις. 

8. Έγιναν ενέργειες για την ασφάλεια κτιρίου και δόθηκαν κατευθύνσεις. 
Συγκροτήθηκαν οµάδες πυρασφαλείας, διάσωσης εκτάκτων αναγκών. 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ρεθύµνου  

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

2. Συγκρότησε το ΣΟΠΠ για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόµενα ( πληµύρρες 

χιονοπτώσεις κτλ) και ενεργοποίησε τους φορείς και τις Υπηρεσίες  για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών καθώς και λοιπών εκτάκτων αναγκών ,  

σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 
(κατολισθήσεις- πληµµύρες – χιονοπτώσεις - πυρκαγιές  ). 

3. Συνέταξε και διανέµει σταδιακά χάρτες χώρων καταφυγής- καταυλισµού σε 
περίπτωση σεισµού για την πόλη του Ρεθύµνου  

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

ώστε να προβούν στις απαραίτητες και ενδεδειγµένες  ενέργειες σύµφωνα µε τις 
εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π. για την αποφυγή πυρκαγιάς ή άλλων εκτάκτων αναγκών . 

5. Βοήθησε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη κατάσβεση  πυρκαγιών  
χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων που εκδηλώθηκαν στο νοµό Ρεθύµνου 
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το καλοκαίρι του 2014  µε την αποστολή υδροφόρου οχήµατος της ΠΕΡ και 
υδροφόρες από τους γειτονικούς ∆ήµους.    

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

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

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

8. Συνεχίζει να λειτουργεί και να αξιοποιεί το συστήµα ασύρµατης επικοινωνίας 

TETRA  το οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ των φορέων λήψης 
αποφάσεων εντος της Περιφέρειας Κρήτης σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος – 

φυσικού φαινοµένου 

9. Συµµετέχει στην επιτροπή που έχει ως αντικείµενο την παγίδευση του 

κροκοδείλου που έχει εµφανιστεί στη λίµνη του φράγµατος Ποταµών. 

10. Συµµετέχει στην επιτροπή ασφαλείας λιµένα Ρεθύµνου 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Χανίων 

1. ∆ιαχείριση επιπτώσεων από πληµµύρες του 2014 

2. Αντιµετώπιση και συντονισµός επιχειρήσεων για έρευνα και διάσωση στα Λευκά 

όρη. 

3. Συντονισµός για τον εκχιονισµό και την άρση των καταπτώσεων στο Επαρχιακό 

Οδικό ∆ίκτυο 

4. Συντονισµός αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών 

5. Σύνταξη µνηµονίων ενεργειών για την αντιµετώπιση: 

• ∆ασικών πυρκαγιών 

• Πληµµυρών 

• Χιονοπτώσεων 

• Σεισµών 

 
 

Άλλες δράσεις- Έργα  (ενδεικτικά) 

• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, µοίρασε ενηµερωτικά φυλλάδια (µε 

τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης) στους πολίτες σε κεντρικά σηµεία της 

πόλης, όπως στη περιοχή του Μπεντεβή, της Αλικαρνασσού, του κόµβου 

Γιοφύρου και σε άλλα κλιµάκια του Ηρακλείου. Στόχος αυτής της 

προσπάθειας είναι η ενηµέρωση για την πρόληψη των πυρκαγιών µε 
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αφορµή την αντιπυρετική περίοδο, που ξεκινάει από την 01 Μαίου έως τις 

31 Οκτωβρίου. 

• Συµβάσεις ύψους 1,5 περίπου εκ. ευρώ για οδικά και αντιπληµµυρικά 

έργα στη ΠΕ Χανίων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης τον Απρίλιο 

 

 

Άξονας 2 Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Περιφερειακός 

Χωροταξικός Σχεδιασµός, ολοκλήρωση και θεσµοθέτηση µελετών ΓΠΣ και 

ΣΧΟΟΑΠ σε κάθε δήµο, εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και σχεδίων 
διαχείρισης στις περιοχές µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα. 

• Παρακολούθηση της οµάδας εργασίας για την διαδικασία 

αναθεώρησης του υφιστάµενου Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 

Κρήτης, ως το σηµαντικότερο εργαλείο για την ισόρροπη κατανοµή των 

δραστηριοτήτων στο γεωγραφικό χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιµη 

ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή, η 

αντιµετώπιση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης κ.λπ.  

• ∆ιοργάνωση ενηµέρωσης των κοινωνικών φορέων, των υπηρεσιών 

και των πολιτών της Κρήτης για το Β’ Στάδιο του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης, στα Χανιά από την επικεφαλή των µελετητών κα 

Κλουτσινιώτη Ουρανία. 

• Παρουσίαση σε εσπερίδα του ∆ήµου Ιεράπετρας των συµπερασµάτων του 

Α’ Σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. 

• Παρουσίαση στα Χανιά στο διοικητικό συµβούλιο του Εµποροβιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Χανίων των αλλαγών του Α’ Σταδίου του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Κρήτης. 

• Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο των παρατηρήσεων στις οποίες 

κατέληξε το Περιφερειακό Συµβούλιο επί του Σχεδίου της ΚΥΑ του 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Τουρισµού κατά τη φάση της διαβούλευσής του, καθώς και σε 

αντιστοιχία την ενσωµάτωσή τους ή όχι από την τελικά εγκεκριµένη ΚΥΑ 

του σχεδίου. 
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• Παρουσίαση στον Άγιο Νικόλαο σε ηµερίδα του Εµποροβιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Λασιθίου των αλλαγών της καινούριας εγκεκριµένης ΚΥΑ για 

το ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού 

• Ανάρτηση των χαρτών που συνοδεύουν τα ΦΕΚ των εγκεκριµένων 

Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Άξονας 3 Ενίσχυση της προσπελασιμότητας: αναβάθµιση του οδικού 

δικτύου, δηµιουργία ολοκληρωµένου, λειτουργικού και ασφαλούς βασικού δικτύου 

µεταφορών, βελτίωση λιµενικών υποδοµών, δηµιουργία νέου διεθνούς 
αεροδροµίου Ηρακλείου και λειτουργική αναβάθµιση των υπολοίπων. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης µέχρι σήµερα έχει καταφέρει να εντατικοποιήσει την πορεία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Κρήτη, έχοντας πλέον ενταγµένα 552 έργα, 

προϋπολογισµού 730 εκατ. ευρώ και υλοποίησε έργα µε συνολικό 

προϋπολογισµό 140 εκατ. ευρώ, µέσα από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.  

Επίσης, σε επίπεδο Κρήτης εντάχθηκαν 366 µικρά και µεγάλα έργα, που 

χρηµατοδοτούνται από τους πόρους της Περιφέρειας και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, µε συνολικό προϋπολογισµό 170 εκατ. ευρώ. Υλοποιήθηκαν 

συνολικά 189 µικρά και µεγάλα έργα από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 

"Πράσινη Ανάπτυξη", συνολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να βελτιώσει σηµαντικά την οδική 

ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης, µε διατιθέµενο 

προϋπολογισµό ύψους 35 εκατ. ευρώ.  

 

∆ικαίωση της Περιφέρειας Κρήτης η εξαγγελία Χρυσοχοίδη στο Ηράκλειο 

για νέο ΒΟΑΚ-αυτοκινητόδροµο χωρίς διόδια. Ανακοινώσεις του Υπουργού 

για τις υποδοµές στο νησί.   

 

Την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης χωρίς διόδια ανακοίνωσε τον 

Νοέµβριο στο Ηράκλειο σε σύσκεψη βουλευτών-φορέων της Κρήτης,  που 

συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρητης,  ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δικαιώνοντας έτσι την θέση της Περιφέρειας που εξαρχής 

δια του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη διεκδικεί τη δηµιουργία του µεγάλου 

αναπτυξιακού έργου χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες µε διόδια. 
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Λειτουργία Παρατηρητηρίου ∆ηµοσίων Μελετών και Έργων 
 
Το “Παρατηρητήριο ∆ηµόσιων Μελετών και Έργων” συστάθηκε από την Περιφέρεια 

Κρήτης και τα Τεχνικά Επιµελητήρια Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης.  Το 

καινοτόµο αυτό online πρόγραµµα, που για πρώτη φορά λειτουργεί σε 

πανελλαδική κλίµακα, παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και των µελετών 

στο νησί, και δείχνει σε πραγµατικό χρόνο τις όποιες 'αγκυλώσεις' παρουσιάζονται, 

ώστε να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά οι αρµόδιες υπηρεσίες, επιταχύνοντας τις 

σχετικές διαδικασίες. Συµβάλει µεταξύ άλλων στη διαφάνεια, στην επιτάχυνση, 

και στην εξοικονόµηση πόρων, αναφορικά µε την εκτέλεση έργων και µελετών. 

Η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου αποτελούσε χρόνιο αίτηµα των Τεχνικών 

Επιµελητηρίων του νησιού, αλλά και του Περιφερειακού Συµβουλίου. Ιστοσελίδα 

Παρατηρητηρίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης  

www.paratiritiriokritis.gr 

 

Ενδεικτικά για το 2014: 

• Εξασφάλιση ποσού 10 εκ. ευρώ για τον Βόρειο Οδικό Άξονα από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης που αφορά οδικές παρεµβάσεις στα επικίνδυνα 

σηµεία του ΒΟΑΚ  

• Υπογραφή σύµβασης 9 εκ. ευρώ για το δρόµο Ηράκλειο-Τύλισσος-Ανώγεια 

• Υπογραφή σύµβασης έργου οδοποιίας στο οδικό δίκτυο «Παράνυµφοι - 

Τρείς Εκκλησιές» του δήµου Αρχανών-Αστερουσίων µε προϋπολογισµό 2,5 

εκ. ευρώ  

• Σύµβαση 88.000 ευρώ για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ηρακλείου 

• Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

της Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο 3ο Βελτίωση  Πρόσφυσης 

(Αντιολισθηρός Τάπητας) Αποκατάσταση/Αντικατάσταση Οδοστρωµάτων, 

Τεχνικά Έργα µε προϋπολογισµό 16 εκ. ευρώ 

• Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

της Περιφέρειας Κρήτης - Υποέργο 4ο Προστασία από τις πτώσεις βράχων 
και τις κατολισθήσεις µε τα απαραίτητα κατά περίπτωση τεχνικά έργα 
5.600.000 ευρώ 

• Βελτίωση Οδικού Άξονα Φουρνες-Λακκοι-Οµαλός 2ο Υποέργο µε 

προυπολογισµό 12.915.000 ευρώ 

• Οδικός Άξονας Καλουδιανά-Τοπόλια-Μύλοι-Έλος-Βαθη-Χρυσοσκαλίτισσα 2ο 
υποέργο παράκαµψη Τοπολιων µε προϋπολογισµό 12.723.577,24 
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• Ολοκλήρωση παράκαµψης Κουτσουρα-Μακρύ Γιαλού –Ανάληψης 

• Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Σητείας   

κ.α. 

 

Ενηµερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης για την οδική ασφάλεια 

µε τίτλο “Ασφαλής Κρήτη” 

Η οδική ασφάλεια είναι εµβληµατική προτεραιότητα για την Περιφέρεια 

Κρήτης η οποία µεριµνά για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων αξιοποιώντας 

κάθε κονδύλι και αναζητώντας διαρκώς πρόσθετα, ενώ παράλληλα στέκεται δίπλα 

σε κάθε φορέα, υπηρεσία και εθελοντική οργάνωση που συστρατεύονται στην 

επίτευξη του κοινού στόχου «Όχι άλλο αίµα στην άσφαλτο».  Μάλιστα για πρώτη 

φορά αυτοδιοικητικός φορέας συµµετείχε ενεργά µε µια σειρά δράσεων και 

συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης 

Θυµάτων Τροχαίων ∆υστυχηµάτων, όπως έχει οριστεί η τρίτη Κυριακή του 

Νοεµβρίου. Στο πλαίσιο της καµπάνιας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε θέµα 

«Ασφαλής Κρήτη», η οποία εγκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 2012, η Περιφέρεια 

Κρήτης συνεχίζει να  συµµετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης µε σκοπό την 

Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχηµάτων και µε αφορµή την  Παγκόσµια Ηµέρα 

Μνήµης του Ο.Η.Ε. Ενδεικτικά:  

• Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης για τα Θύµατα των 

Τροχαίων ∆υστυχηµάτων του ΟΗΕ διοργανώθηκε στα Χανιά εβδοµάδα 

εκδηλώσεων µε δράσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων από 

τις 4 έως τις 16 Νοεµβρίου σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων, την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Χανίων,  τον ∆ήµο Χανίων, τον ∆ήµο 

Πλατανιά, τον ∆ήµο Αποκορώνου, τον ∆ήµο Κισάµου, τον ∆ήµο Καντάνου 

– Σελίνου και τον ∆ήµο Σφακίων,   τις ∆/νσεις Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπαίδευσης Χανίων, τις Υπεύθυνες  Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της 

Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων , την Πυροσβεστική ∆/νση 

Χανίων, το Ε.Κ.Α.Β. Χανίων και το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και 

∆ικτύου Μεταφορών (ΙΜΕΤ). 

• Πραγµατοποίηση συναυλίας «για τους φίλους που σώθηκαν από τροχαία 

δυστυχήµατα»  µε τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.   Σε 

ένα ιδιαίτερο µπλόκο, τα στελέχη της Τροχαίας Ηρακλείου τους 

σταµατούσαν κι αντί για κλήση, τους χάριζαν ένα κράνος, µε την 

προϋπόθεση όµως να το φοράνε συνεχώς όταν οδηγούν τη µηχανή τους. 
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Με τα έσοδα της συγκεκριµένης εκδήλωσης, αγοράστηκαν από τον 

Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου 11 κράνη, πιστοποιηµένα βάση των διεθνών 

προδιαγραφών ασφαλείας, τα οποία και µοιράστηκαν µε αυτόν τον τρόπο 

σε οδηγούς µοτοσικλετών. Στην δράση αυτή συµµετείχαν το Λιµεναρχείο 

Ηρακλείου, ο ∆ήµος Ηρακλείου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ , 

Σύλλογος  Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α. 

 

Άξονας 4 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα: προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων, ενίσχυση των παραγωγικών τοµέων, χωροθέτηση 
οργανωµένων περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων και διασύνδεση έρευνας, 

καινοτοµίας και παραγωγής. 

Υλοποίηση  του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», σε 

συνεργασία µε τα Επιµελητήρια και την Αναπτυξιακή Κρήτης, στο οποίο 

εντάχθηκαν 1.059 επιχειρήσεις του νησιού µας, µε προϋπολογισµό 141 εκατ. 

ευρώ. 

 

Στήριξη του θεσµού της Κοινωνικής Οικονοµίας-Επιχειρηµατικότητας, που 

αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια µε επιτυχία στις χώρες της Ευρώπης 

δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, µε συµµετοχή στο διεθνές διήµερο συνέδριο 

που πραγµατοποίησε το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συνέδριο 

συµµετείχαν 18 Έλληνες και 30 οµιλητές από όλη την Ευρώπη µε πλούσια εµπειρία 

στα ζητήµατα της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (Ιούνιος). Η Κοινωνική 

Οικονοµία βασιζόµενη στην κοινωνική αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, 

προασπίζεται την κοινωνική συνοχή, θέτει το άτοµο πάνω από την οικονοµία, 

στηρίζεται στις δηµοκρατικές διαδικασίες διοίκησης και έχει ως κεντρικό στόχο όχι 

το κέρδος αλλά το κοινό όφελος, που παρέχεται στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Στήριξη των «µικρών» παραδοσιακών παραγωγών και της οικοτεχνίας στο 

νησί µέσα από οργανωµένο και θεσµικά κατοχυρωµένο σχεδιασµό υλοποιεί η 

Περιφέρεια Κρήτης. Σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ψηφίστηκε 

σχετική πρόταση για την πιστοποίηση µε το brand name «Κρήτη» των αγροτικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγουν «µικροί» παραγωγοί όπως 

λουκάνικο, απάκι, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, ελαιόλαδο, γιαούρτι, ευρύτερα 

προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης. 
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Πραγµατοποίηση ανοιχτών ηµερίδων από την Περιφέρεια Κρήτης µε στόχο την 

παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού σχεδιασµού και του Συµφώνου 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 από τα στελέχη της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής Κρήτης (Ε∆Α Κρήτης) σε Ηράκλειο-Ρέθυµνο-Χανιά-Λασίθι 

όλη τη διάρκεια του έτους 

Στο νέο Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020 (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) η Περιφέρεια 

Κρήτης δίνει έµφαση  στην έρευνα, στην καινοτοµία, στην τεχνολογία, στην 

επιχειρηµατικότητα, στο πολιτισµό, στο περιβάλλον, στο «πάντρεµα» του 

αγροτικού τοµέα µε τον τουρισµό.  Τέσσερις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες 

ανάπτυξης του νέου Ε.Σ.Π.Α., η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της 

κοινωνικής συνοχής, η αναβάθµιση του περιβάλλοντος, και ολοκληρωµένα σχέδια 

αστικής ανάπτυξης για την αναβάθµιση της υπαίθρου. Είναι εντελώς διαφορετική η 

φιλοσοφία της νέα Προγραµµατικής Περιόδου και η αρχιτεκτονική που “χτίζονται” 

τα προγράµµατα  θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρηµατικότητα γιατί οι 

άξονες αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να ακολουθήσουµε 

τα εγκεκριµένα προγράµµατα. Η Περιφέρεια Κρήτης θα έχει ένα από τα καλύτερα 

προγράµµατα, αν όχι το καλύτερο πρόγραµµα στη χώρα µας και παράλληλα 

στόχος είναι να πολλαπλασιαστούν οι πόροι για το νησί.  

 

Ενιαίο Brand Name ΚΡΗΤΗ  

∆ηµιουργήσαµε και κατοχυρώσαµε σε εθνικό επίπεδο το σήµα ΚΡΗΤΗ. Η 

κανονιστική διάταξη που υπάρχει και το σύστηµα πιστοποίησης διασφαλίζει την 

ταύτιση του ονόµατος ΚΡΗΤΗ µε την ποιότητα, µε ποιοτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. ∆ηµιουργήσαµε κείµενο µε τις αξίες του τόπου µας, το οποίο θα 

αποδίδεται σε φορείς που πληρούν τα πρότυπα.  Για πρώτη φορά υλοποιείται µια 

προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας για την ανάδειξη του πρωτογενή τοµέα, η 

οποία συντάσσεται ανάµεσα στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Κρήτης, τον 

πρωτογενή και τον τουρισµό.  

Η κοινή ταυτότητα, υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια µε σκοπό να αποτελέσει το 

διαβατήριο για τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες προς τις αγορές εντός και 

εκτός Κρήτης.  Σκοπός, το νησί να αποκτήσει όνοµα, τα προϊόντα του να γίνουν 

ανταγωνιστικά και να αποκτήσουν προστιθέµενη αξία. Μόνο τότε, η τοπική 

παραγωγή θα µπορέσει να αυξήσει την  προσφορά, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και 

όποιοι εµπλέκονται επιχειρηµατικά µε την παραγωγή, να µπορέσουν να 
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ανταγωνιστούν τις µεγάλες αγορές τροφίµων, ιδίως ως προς την ποιότητα, και να 

µπορέσουµε να µιλάµε για την Κρήτη του πρωτογενή τοµέα.  

Έχουµε την ευθύνη της εποπτείας των διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων και  

υπηρεσιών για χρήση του σήµατος «ΚΡΗΤΗ» (πχ προϊόντα, κρητική κουζίνα, 

επισκέψιµα οινοποιεία, αγροτουρισµός, εµπόριο κα).  Ελέγχουµε, διαχειριζόµαστε 

και υποστηρίζουµε την ενιαία ταυτότητα «ΚΡΗΤΗ» για όλες τις ποιοτικές 

εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν το όνοµα «ΚΡΗΤΗ». Για πρώτη φορά οι 

παραγωγικοί φορείς της Κρήτης συµµετέχουν και οργανώνονται σε ένα κοινό 

σχεδιασµό ανάδειξης και αξιοποίησης  του αγροδιατροφικού τοµέα, µε µια ενιαία 

κοινή ταυτότητα –brand name –, όπου η Περιφέρεια Κρήτης έχει τον 

ουσιαστικό ρόλο του θεµατοφύλακα. Συνεχίζουµε το 2014 την προσπάθεια 

πιστοποίησης µε το brand name, ανεβάζοντάς τα στα 187, εντάσσοντας νέες 

επιχειρήσεις. 

 

 

 

Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

To καλάθι της περιφέρειας, το οποίο δηµιουργήσαµε, αποτελείται όχι µόνο από 

τα αγροτικά µας προϊόντα, αλλά και από την Κρητική ∆ιατροφή και τον 

γαστρονοµικό τουρισµό. Είναι ένα καινοτοµικό εργαλείο το οποίο περιλαµβάνει 

την άυλη γαστρονοµική κουλτούρα και τον πολιτισµό µας.  

Οι οµάδες εργασίας οι οποίες επεξεργάζονται και συµβάλουν στην υλοποίηση του 

στρατηγικού σχεδιασµού της περιφέρειας Κρήτης κατέγραψαν τόσο τα προϊόντα τα 

οποία καλλιεργούνται και παράγονται στο νησί, όσο και τα προϊόντα που θέλουµε 

και µπορούµε να ενδυναµώσουµε στην Κρήτη, µε βελτιώσεις στα καλλιεργητικά 

πλάνα και στον σχεδιασµό καλλιεργειών.  

Τα προϊόντα αυτά αφορούν την ζωική, φυτική παραγωγή και την αλιεία.  

Συνειδητοποιώντας πως σήµερα το µεγαλύτερο κοινωνικά και οικονοµικά 

ζητούµενο είναι η ποιότητα, το καλάθι της Περιφέρειας Κρήτης θέλει, να κερδίσει 

το στοίχηµα µιας πραγµατικά βιώσιµης λύσης, δηµιουργώντας ποιοτικά 

ανταγωνιστικά προϊόντα.  

Περιφερειακά Σήµατα Ποιότητας (Σήµα Πιστοποίησης Αγροτικών 

Προϊόντων, Κρητική Κουζίνα, Επισκέψιµα Οινοποιεία, Κρητικές γεύσεις)  
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Με γνώµονα τους στόχους που παρουσιάσαµε, δηµιουργήθηκαν πρότυπα µε 

συγκεκριµένες προδιαγραφές και ένα σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης για 

προϊόντα και Υπηρεσίες.  Οι δράσεις των περιφερειακών σηµάτων αποτελούν µια 

έµπρακτη απόδειξη διασύνδεσης των προϊόντων µε τον γαστρονοµικό τουρισµό.  

Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΗ:  

Εξαιρετικά σηµαντικό και καθοριστικό βήµα για την ανάπτυξη αλλά και την 

προστασία του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης των προϊόντων , είναι η 

ανάπτυξη των προτύπων για την πιστοποίηση των προϊόντων της Κρητικής 

υπαίθρου µε το σήµα «ΚΡΗΤΗ» από την Περιφέρεια Κρήτης.  

Στόχος είναι η σήµανση των κρητικών προϊόντων, µέσα από τον σχολαστικό 

έλεγχο της ιχνηλασιµότητας τους τα οποία έχουν καθορισµένες προδιαγραφές 

ποιότητας και ασφάλειας.  Στις προδιαγραφές συµπεριλαµβάνονται όλες οι 

φάσεις  παραγωγής, από το χωράφι στο ράφι µέχρι και τον τελικό καταναλωτή και 

αφορούν τα πεδία λειτουργίας της επιχείρησης, την προέλευση των προϊόντων, 

την παραγωγική διαδικασία, την µεταποίηση, την τυποποίηση και τη διάθεση.  

Με µεθοδικότητα και συλλογικότητα εξειδικευµένες οµάδες εργασίας, άνθρωποι 

της αγοράς µε σηµαντική εµπειρία στα συστήµατα ποιότητας, εργάστηκαν 

εθελοντικά  για περισσότερο από ένα χρόνο για να φτάσουµε όλοι µαζί στη 

δηµιουργία του περιφερειακού σήµατος «Κρήτη, Γενέτειρα αξιών».  

Μια προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο να προστατεύσει τις κρητικές παραγωγές 

στις εγχώριες και ξένες αγορές.  

� Μέχρι το τέλος του 2014 έχουµε πιστοποιήσει 34 επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τοµέα µε 187 προϊόντα ενώ ένας σηµαντικός αριθµός 

είναι στη φάση της αξιολόγησης 

Β) ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Το σήµα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησε 

ουσιαστικά να λειτουργεί από το 2012. Το 2013, πιστοποιήθηκαν 15 επιχειρήσεις 

ενώ υπάρχουν υπό επεξεργασία επιπλέον αιτήσεις από επιχειρήσεις.  Το σύστηµα 

πιστοποίησης της Κρητικής Κουζίνας, αφορά σε επιχειρήσεις εστίασης και 

επισιτιστικά τµήµατα, τα οποία λειτουργούν βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών.  

Τα κριτήρια αφορούν την νοµική λειτουργία, την χρήση πρώτων υλών, το 

εδεσµατολόγιο, τις αρχές υγειονοµικού ενδιαφέροντος και τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες.  

Στόχος του σήµατος είναι:   
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- η προστασία και η ανάδειξη της Κρητικής ∆ιατροφής, 

- η διάθεση των Κρητικών προϊόντων, 

- η αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών εστίασης, 

- η σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό, και 

- η προώθηση της Κρήτης ως γαστρονοµικός προορισµός 

Για τη χορήγηση του σήµατος έχει αναπτυχθεί σύστηµα-πρότυπα πιστοποίησης και 

διαχείρισης ελέγχου.  

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι υπεύθυνη τόσο για την διαδικασία πιστοποίησης όσο και 

για τον έλεγχο που πραγµατοποιείται από το µητρώο εκπαιδευµένων επιθεωρητών 

στα συγκεκριµένα πρότυπα. Περά από την πιστοποίηση, υποστηρίζουµε 

συµβουλευτικά τις επιχειρήσεις σε κρίσιµα επιχειρηµατικά θέµατα όπως είναι η 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση ιδιοκτητών και προσωπικού, η προβολή 

και προώθηση, η προτροπή ανάπτυξης δικτύωσης µε άλλες επιχειρήσεις τουρισµού 

και συνέργιες µε προµηθευτές και παραγωγικούς συλλογικούς φορείς. Πιο 

συγκεκριµένα και ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι 15 πιστοποιηµένες επιχειρήσεις, 

εκ των οποίων 3 Αγροτουριστικά καταλύµατα και 1 πεντάστερο Ξενοδοχείο στο 

Ηράκλειο.  

Γ) ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ  

Το σήµα αφορά επισκέψιµες οινοποιητικές µονάδες.  Στόχοι του σήµατος είναι 

η συνεργασία µε τα ∆ίκτυα Οινοποιών Ανατολικής & ∆υτικής Κρήτης, ανάπτυξη 

του οινοτουρισµού σε ποιοτικές εγκαταστάσεις, η προώθηση υπηρεσιών 

οινογνωσίας και ξενάγησης, η προβολή του τοπικού οίνου και των τοπικών 

ποικιλιών αµπελουργίας. Και σε αυτή την περίπτωση οι προδιαγραφές λειτουργίας 

και η παροχή υπηρεσιών είναι συγκεκριµένες.  

Τα κριτήρια αφορούν την νοµική λειτουργία, τις αρχές υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες στα πλαίσια της κρητικής 

φιλοξενίας.  Για τη χορήγηση του σήµατος έχει αναπτυχθεί σύστηµα-πρότυπα 

πιστοποίησης και διαχείρισης ελέγχου.  Η Περιφέρεια Κρήτης είναι υπεύθυνη τόσο 

για την διαδικασία πιστοποίησης όσο και για τον έλεγχο που πραγµατοποιείται από 

το µητρώο εκπαιδευµένων επιθεωρητών στα συγκεκριµένα πρότυπα. 
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∆) ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Είµαστε στο τελικό στάδιο οριστικοποίησης των προτύπων και της τελικής 

διαβούλευσης για την πιστοποίηση ξενοδοχειακής κουζίνας και 

επιχειρήσεων catering.  Το πρότυπο θα δοθεί στους ενδιαφερόµενους 

επαγγελµατίες ξενοδόχους και επιχειρηµατίες υπηρεσιών χορήγησης γευµάτων.  

Στόχος του σήµατος είναι η ευρύτερη διασύνδεση τους αγροδιατροφικού τοµέα µε 

τον µαζικό τουρισµό και η παρουσία των τοπικών προϊόντων στις µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες.   

 

 ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ  

Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των προηγούµενων δράσεων της πιστοποίησης 

προϊόντων, όπως προβλέπεται το 2014, οδηγεί στην προώθηση της δηµιουργίας, 

πιστοποίησης  και λειτουργίας του Κρητικού Μπακάλικου, κάτω από την 

οµπρέλα του σήµατος «ΚΡΗΤΗ» από την Περιφέρεια Κρήτης.  Η Πιστοποίηση και 

λειτουργία «Κρητικού Μπακάλικου» αφορά σε καταστήµατα µε αντικείµενο την 

Εµπορία & ∆ιάθεση Κρητικών Προϊόντων.  

Η ανάπτυξη και η εφαρµογή του πρότυπου για το Κρητικό Μπακάλικο είναι 

αποτέλεσµα της οµάδας εργασίας συνεργατών της Περιφέρειας Κρήτης, που 

αποτελείται από επιστήµονες από όλους τους χώρους, νοµικούς, µηχανικούς, 

αρχιτέκτονες, διαφηµιστές, γραφίστες, οικονοµολόγους και φυσικά επιστήµονες 

του πρωτογενή τοµέα και των συστηµάτων διαχείρισης  ασφάλειας και ποιότητας.  

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο «ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ» αφορούν σε 4 

βασικούς άξονες: 

- Την νοµιµότητα  λειτουργίας της  επιχείρησης  

- Την προέλευση  και την ταυτότητα των εµπορευµάτων  

- Την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής του 

καταστήµατος. 

 Στόχος είναι η προώθηση των  ποιοτικών τοπικών  προϊόντων στην αγορά, τόσο 

στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, µέσα από πιστοποιηµένες, αναγνωρίσιµες 

δοµές, µε ισχυρή εµπορική ταυτότητα, που θα διασφαλίσουν την πώληση των 

πιστοποιηµένων Κρητικών προϊόντων στο απαιτητικό καταναλωτικό κοινό.  
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- Το κρητικό µπακάλικο θα λειτουργήσει ως ένας πρεσβευτής της 

τοπικής µας γαστρονοµίας εκτός Κρήτης,  

- Θα αυξήσει την αναγνωρισιµότητα των προϊόντων µας στους 

επισκέπτες  

- θα αποτελέσει ένα µοχλό αύξησης της ζήτησης των αγροτικών 

προϊόντων.  

- τα προϊόντα µε το σήµα «ΚΡΗΤΗ» θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά  

Όλα τα παραπάνω εργαλεία κρίνονται απαραίτητα και καινοτοµικά για την επίτευξη 

των στόχων µας.  

Το σήµα «ΚΡΗΤΗ» αποτελεί την οµπρέλα κάτω από την οποία τα προϊόντα και οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες θα προβάλλονται παγκοσµίως µε κοινό παρανοµαστή 

την ποιότητα και την αξία, εµπλουτίζοντας το τουριστικό χαρτοφυλάκιο της 

Κρήτης 

. 

 
GRISI PLUS 

Στόχος του GRISI PLUS είναι η ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών 

περιοχών και της ενδοχώρας µε τη βοήθεια της Γεωµατικής (Geomatics) και των 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) προκειµένου αυτές οι περιοχές 

παρέµβασης να προσελκύσουν νέους κατοίκους και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες για την προώθηση της 

κοινωνικοοικονοµικής τους κληρονοµιάς. Το σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισµό    

1.713.751,22 € και Επικεφαλής Εταίρος είναι το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Gers της Γαλλίας. Εκτός της Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχουν 

εταίροι από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα, 

Ρουµανία και Σλοβενία.  Η στήριξη στο παραπάνω σχέδιο αφορά τη συµµετοχή 

στελεχών του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην υλοποίηση του 

προγράµµατος (οικονοµική παρακολούθηση, επιτροπή παραλαβής)  
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Άξονας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: ενίσχυση δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Υλοποίηση του Προγράµµατος  Κοινωφελούς Εργασίας 2013-2014 

Με την συνεργασία του Τµήµατος Απασχόλησης και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Χανίων καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε το 

Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας 

Ι.α.Σκοπός του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας 
Κρήτης  

     Η Περιφέρεια Κρήτης στόχευε µε τον συντονισµό του υπάρχοντος προσωπικού και  
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  των ωφελουµένων του προγράµµατος να 

βελτιώσει την παροχή των σύµφωνα µε από τον οργανισµό προβλεπόµενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες  και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών  που είναι αναγκαίες σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες αλλά δεν χρηµατοδοτούνται  και δεν παρέχονται δωρεάν από άλλη πηγή 
και φυσικά να αµβλύνει όσο είναι δυνατόν το  οξύ πρόβληµα της ανεργίας. 

Συγκεκριµένα επιδίωξε  την  επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

     - Προστασία , ανάδειξη  του φυσικού και δοµηµένου  περιβάλλοντος, του 
οδικού δικτύου και της  πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

        µέριµνας.   

     - Τόνωση της τοπικής οικονοµίας ( π.χ. συνεργασία µε τους παραγωγικούς 
Φορείς).  

- Επίλυση των  αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χρήση τεχνολογιών 
της πληροφορικής και επικοινωνίας. 

 Ι.β.Υλοποίηση του Προγράµµατος  

Όταν µε το  έγγραφο  µε αριθµό 435/14.6.2013 του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραµµατεία  ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών και άλλων Πόρων  ζητήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης 
προτάσεις για την κατάρτιση Προγράµµατος  Κοινωφελούς Εργασίας       

σύµφωνα  µε το νόµο 4152/2013   βάσει του οποίου  ο ΟΑΕ∆  καταρτίζει 
Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα  από τους 

πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών  µε απασχόληση 
των ανέργων απευθείας  σε ∆ήµους  Περιφέρειες  ή άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες  ,η Περιφέρεια Κρήτης είχε ολοκληρώσει ήδη  µε την συνεργασία 
του Τµήµατος  και των Περιφερειακών Ενοτήτων ένα ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα απόλυτα προσανατολισµένο στις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και της κοινωνίας της Κρήτης µε στόχο : 

• την αναβάθµιση των υπηρεσιών  που παρέχονται στους πολίτες  
      από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
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• την οργάνωση  δράσεων  που αφορούν στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δηµόσιας διοίκηση προς 
τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της 
οικονοµικής κρίσης 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο  µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, 
Εσωτερικών, Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονταν τα παρακάτω : 

- το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείµενο και η διάρκεια  του 

προγράµµατος  

- οι δικαιούχοι, οι ωφελούµενοι άνεργοι  

- τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένων µέσω ΟΠΣ      

του ΟΑΕ∆ και η µοριοδότηση αυτών 

- η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και πρόσληψης  των  

ωφελουµένων  

 Το ΑΣΕΠ  επόπτευσε  την  διαδικασία, επιλογής και πρόσληψης των       
ωφελουµένων. Συγκεκριµένα οι προτάσεις της Περιφέρειας  συµπεριελάµβαναν : 

  -το αντικείµενο το δράσεων  

  -τον αριθµό των ωφελουµένων  

  - το εκπαιδευτικό  επίπεδο των ωφελουµένων ανά δράση  

  -την απαιτούµενη ειδικότητα ανά προτεινόµενη δράση  

Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι  επειδή το ποσό της χρηµατοδότησης  έχει προταθεί να 

προέλθει από το Πρόγραµµα της ψηφιακής Σύγκλισης µε χρήση της ρήτρας 
ευελιξία θα πρέπει στις  δράσεις  που θα προταθούν, να ληφθούν υπόψη  οι 

ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χρήση τεχνολογιών και της 
πληροφορικής και επικοινωνίας.  Η πρόταση για ψηφιοποίηση αρχείων στην 

∆ιεύθυνση Μεταφορών όπως φαίνεται παρακάτω αποτέλεσε ιδιαίτερο πιλοτικό 
πρόγραµµα µε εξαιρετική επιτυχία  

Ο αριθµός ωφελουµένων που προτάθηκε   να προσληφθούν για την υλοποίηση 
του Προγράµµατος  Κοινωφελούς Εργασίας  για την πρόσληψη  εργαζοµένων στα 

πλαίσια  υλοποίησης  του προγράµµατος στην Περιφέρεια Κρήτης  ήταν  

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ηρακλείου 

Χανίων  Ρεθύµνου  Λασιθίου  

353 195 178 103 

Σύνολο  Κρήτης                                                                                     829 
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Οι προσπάθειες  όλων των εµπλεκοµένων στην κατάρτιση του προγράµµατος 
αιρετών αλλά και υπαλλήλων της Περιφέρεια  στέφθηκαν  µε επιτυχία καθώς 

εγκρίθηκαν  οι παρακάτω θέσεις: 

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 313, Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ: 150, Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 139, Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ: 89 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: 691  

Άξονας 6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: αξιοποίηση, ανάπτυξη και 

βελτίωση των υποδοµών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και ανάπτυξη της 

δια βίου µάθησης. 

∆ράσεις ΚΕΚΑΠΕΡ 

• Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες – ΤΟΠΕΚΟ 

• Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των 

Τοπικών Αγορών – ΤοπΣΑ 

• Σχεδιασµός σε συνεργασία µε τη N.E. Ρεθύµνου TEE /T∆K, και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα  προγράµµατα Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και 

Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού. 

• Voucher 

• Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης  

• ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕ∆ (Σε συνεργασία µε την  Ένωση Τουριστικών 

Καταλυµάτων «Ο Ξένιος Ζευς» & το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελµάτων Ν. Ρεθύµνου) 

• Εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές σε θέµατα κυκλοφορικής αγωγής 

και πρώτων βοηθειών, σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ 

 

Πιο αναλυτικά:  

1.1 Προγράµµατα που υλοποιούνται 

1.1.1 Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες –   
ΤοπΕΚΟ: Τοπικό σχέδιο δράσης : «Ολοκληρωµένες δράσεις για την 
ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου» 

 

Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείµενο των πέντε δράσεων κατάρτισης ΤΟΠΕΚΟ 

(Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες) αποτελούν δράση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013»,  

το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας». Αντικείµενο τους  ήταν η ενεργοποίηση και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας 
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θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, ως αποτέλεσµα 

διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων σε συγκεκριµένες και οριοθετηµένες γεωγραφικές περιοχές. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤοπΕΚΟ ήταν ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης 

το οποίο αφορά µια συγκεκριµένη και οριοθετηµένη περιοχή, δηµιουργείται µια 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη στην οποία συµµετείχαν ως εταίροι, φορείς του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νοµικό 

πλαίσιο είναι αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και 

λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως µοναδικό 

αντικείµενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Στην Π.Ε. Ρεθύµνου συνεργάστηκαν όλοι οι ∆ήµοι του καθώς και διάφοροι άλλοι 

φορείς για την δηµιουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε την επωνυµία 

«∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. Με αυτό το σχήµα υπέβαλλαν τοπικό 

σχέδιο δράσης µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». 

Η πράξη αποτελεί µια Ολοκληρωµένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο 

έχει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία 100 ατόµων ευπαθών 

κοινωνικά οµάδων βάσει διαγνωσµένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής 

αγοράς εργασίας της περιοχής παρέµβασης που είναι η περιοχή εντός των 

γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του σχεδίου, υλοποίησε πέντε 

(5) προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στα οποία συµµετείχαν 100 

ωφελούµενοι. Ειδικότερα: 

1. «Εξειδικευµένες ∆εξιότητες Η/Υ α/α 1», 145 ωρών για 20 ωφελούµενους 

µε πιστοποίηση µέσω αναγνωρισµένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).  

2. «Εξειδικευµένες ∆εξιότητες Η/Υ α/α 2» 145 ωρών για 20 ωφελούµενους.  

3.  «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας στην Κοινωνική Οικονοµία», 145 ωρών 

για 20 ωφελούµενους.  

4. «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόµων που χρήζουν 

βοήθεια», 145 ωρών για 20 ωφελούµενους.  

5. «Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 145 ωρών για 20 

ωφελούµενους.  
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1.1.2 Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης),  ως φορέας εκπαίδευσης 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, συνέχισε τη συνεργασία µε τη N.E. 

Ρεθύµνου TEE /T∆K, που αφορούσε τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα 

τα  προγράµµατα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και 

Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού. Η παρακολούθηση 

των προγραµµάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών 

Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (µε δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από 

τις διατάξεις του Π.∆. 100/2010 και της 192/31-10-2011 ΚΥΑ «Εκπαίδευση και 

εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄). 

Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ 

(287/28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωµατούχοι 

µηχανικοί, ή πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή µηχανικοί µε 

αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας επιθυµούν να αποκτήσουν 

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης 

ή Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού (µε προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον 

διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή/ και επιστηµονική εµπειρία) 

καλούνται να  παρακολουθήσουν εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  σε 

πιστοποιηµένους από το ΥΠΕΚΑ φορείς εκπαίδευσης: 

(α) Επιθεωρητές Κτιρίων (60 ώρες) 

(β) Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης (30 ώρες) 

(γ) Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού (30 ώρες) 

Το έτος 2013 υλοποιήθηκε ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραµµα Επιθεωρητών Κτιρίων, 

το οποία παρακολούθησαν 25 µηχανικοί ενώ συνολικά από το ξεκίνηµα της δράσης 

(2012) έχουν υλοποιηθεί επτά (7) εκπαιδευτικά προγράµµατα το οποία 

παρακολούθησαν 161 µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 

1.1.4 Εθελοντικά Ανοικτά προγράµµατα  

Στο πλαίσιο του εθελοντισµού υλοποιήθηκαν πέντε προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης που αναφέρονταν σε: ΄ 

1. Βασικές δεξιότητες Η/Υ. Τρία (3) προγράµµατα 

2. Εξειδικευµένες δεξιότητες. Ένα (1) πρόγραµµα 

3. Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας. Ένα (1) πρόγραµµα 

4. Συµβουλευτική. Ένα (1) πρόγραµµα 
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Μετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων Η/Υ οι καταρτιζόµενοι είχαν τη 

δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη γνώση τους και να αποκτήσουν το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. Συνολικά τα προγράµµατα παρακολούθησαν 105 συµπολίτες µας 

1.1.5 Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

«Psychodrama as tool in education» 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ως επικεφαλής εταίρος, 

συµµετέχει σε διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του τοµεακού προγράµµατος 

Leonardo da Vinci (LdV), ∆ράση Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης. Εθνική αρχή παρακολούθησης του 

προγράµµατος είναι το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Το σχέδιο έχει 

στόχο να ενδυναµώσει τις επαγγελµατικές / εκπαιδευτικές δεξιότητες και να 

υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων της επαγγελµατικής κατάρτισης για να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρµογή της 

µεθόδου του ψυχοδράµατος στη διδακτική πρακτική τους, µέσω της ανάπτυξης 

ενός προγράµµατος κατάρτισης, µε βάση τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

τους. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνεται έµφαση στη µετάβαση από τις 

‘γνώσεις’  στις ‘ικανότητες’ και από τη διδασκαλία στη µάθηση, θέτοντας τον 

εκπαιδευόµενο στο κέντρο.  Στο πρόγραµµα συµµετέχουν έξι εταίροι από τέσσερεις 

χώρες (Ελλάδα. Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία). Ειδικότερα επικεφαλής εταίρος είναι 

το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ενώ συµµετέχουν το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ελλάδα),  το ΕST Lifelong Learning Center 

(Πολωνία),  Centro Machiavelli S.r.L (Ιταλία), το ALECOP S. COOP (Ισπανία) και 

το Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (Πολωνία) ως 

συνεργαζόµενος εταίρος. 

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, 

οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα στην τελική συνάντηση που θα 

πραγµατοποιηθεί στο Ρέθυµνο.  Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν ολοκληρωθεί η 

έρευνα αναφορικά µε την εφαρµογή του Ψυχοδράµατος στις συµµετέχουσες 

χώρες, τα modules, τo Curriculum και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος. 

Στην παρούσα φάση προετοιµαζόµαστε για την υλοποίηση του πιλοτικού 

προγράµµατος το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2015. 

Το σχέδιο ολοκληρώνεται µε την τελική συνάντηση στο Ρέθυµνο και την 

παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων. 
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«PaTiVET» 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές χρήσεις του Ψυχοδράµατος στην Εκπαίδευση, 

το «Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης 

(ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)» σε συνεργασία µε το «Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Κατάρτισης για την Απασχόληση», το Centro Machiavelli στην Φλωρεντία και τη 

∆/νση Β’ βάθµιας εκπαίδευσης Χανίων θα προχωρήσει στην υλοποίηση διακρατικής 

εκπαιδευτικής τοποθέτησης στα πλαίσια του προγράµµατος ERASMUS+ στην 

Φλωρεντία, µε σκοπό την παρακολούθηση επιµορφωτικού σεµιναρίου από 

εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ για τη χρήση των βιωµατικών µεθόδων διδασκαλίας. Το 

σεµινάριο θα διαρκέσει έξι (6) ηµέρες, Το επιµορφωτικό σεµινάριο έχει τίτλο «Το 

ψυχόδραµα ως εργαλείο στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».  

«MMWD» (Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη) 

To ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΗ συµµετείχε στις συζητήσεις που διεξήχθησαν 

στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου «Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την 

Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασµό των περιφερειών και 

των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - MMWD» µετά από πρόσκληση της 

Περιφέρειας Κρήτης που ήταν και ο κύριος εταίρος στο παραπάνω σχέδιο. Το έργο 

εντάσσεται στο Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 

(«South East Europe»). Το «MMWD» είναι έργο στρατηγικής σηµασίας. 

Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 («Ευρώπη 2020») 

προκειµένου να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασµό των Περιφερειών. 

Ειδικότερα, έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των Περιφερειών να 

προλαµβάνουν και να αντιµετωπίζουν στρατηγικά τις συνέπειες που επιφέρουν οι 

πληθυσµιακές µεταβολές –κυρίως της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης - 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες, µε 

απώτερο σκοπό την «έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» των περιοχών 

τους.  

Επίσκεψη εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ERASMUS+ 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση  Μαθησιακή 

Κινητικότητα Ατόµων εγκρίθηκε η συνεργασία µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα ΙΙS 

STATISTA  ALDO MORO της Ιταλίας για την επίσκεψη εκπαιδευτικών στο Ρέθυµνο 

για την ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

1.1 Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν  
 

α) Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης  



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

46 

α1) Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων 

Εντός του 2014 υλοποιήθηκαν εννέα (9) προγράµµατα, τα οποία 

παρακολούθησαν 170 απασχολούµενοι στο χώρο της εστίασης. Το πρόγραµµα 

απευθύνονται σε κάθε άτοµο µιας επιχείρησης τροφίµων που έρχεται µε 

οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή µε τα τρόφιµα “απλός χειριστής τροφίµων”. Σκοπός 

του προγράµµατος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόµενο σε θέµατα βασικών 

αρχών στην υγιεινή των τροφίµων, έτσι ώστε αυτός να αποτελέσει ένα υγιές και 

ασφαλές κρίκο στην τροφική αλυσίδα. Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται µε 

µέριµνα και υποχρέωση των καταρτιζόµενων  καθώς και των επιχειρήσεων.  Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη δυνατότητα πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, µετά 

από συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα ορισθούν σε χρόνο και τόπο 

από τον ΕΦΕΤ.  

Α2)  Εισαγωγική εκπαίδευση απασχολούµενων  στο πρόγραµµα της 

κοινωφελούς εργασίας 

Στο πλαίσιο ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των απασχολούµενων  στο πρόγραµµα 

της κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε Ρεθύµνης διεξήχθησαν πέντε (5)  

εκπαιδευτικά προγράµµατα 20 ωρών προκειµένου οι συµµετέχοντες να 

ενηµερωθούν και να εκπαιδευθούν για τις διοικητικές διαδικασίες και διεργασίες 

στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Τις εκπαιδεύσεις διεξήγαγαν στελέχη της ΠΕ Ρεθύµνης και το 

πρόγραµµα παρακολούθησαν 100 άτοµα.    

Α3) ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕ∆ (Σε συνεργασία µε την  Ένωση Τουριστικών 

Καταλυµάτων «Ο Ξένιος Ζευς» & το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελµάτων Ν. Ρεθύµνου) 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), υλοποίησε δέκα (10) 

προγράµµατα κατάρτισης σε συνεργασία µε την Ένωση Τουριστικών Καταλυµάτων 

«Ο Ξένιος Ζευς»και το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών 

Επαγγελµάτων, στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ (Λογαριασµός για την Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική Κατάρτιση) 1-25 & 0,45% του ΟΑΕ∆. 

Τα προγράµµατα αφορούσαν:  

√ Ρωσικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

√ Ρωσικά για προχωρηµένους, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

√ Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

√ ∆ιοίκηση Τουριστικών καταλυµάτων, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 
επιπέδου) 

√ Ιταλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
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√ Βασικές ∆εξιότητες Η/Υ, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

√ Εξειδικευµένες ∆εξιότητες Η/Υ, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

√ Γερµανικά 1, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) για 
προχωρηµένους 

√ Παραδοσιακή Κουζίνα-Μαγειρική, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 
επιπέδου) 

√ Γαλλικά 1, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) για προχωρηµένους 

Συνολικά θα εκπαιδευτούν 275 εργαζόµενοι στον τουριστικό τοµέα.  

Α4) Εκπαίδευση επαγγελµατιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον 

Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραµέλησης των Παιδιώ 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης- 

Περιφέρειας Κρήτης υλοποιεί την Ενέργεια 5: Εκπαίδευση Επαγγελµατιών Υγείας-

Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο 

συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέµβασης στην πόλη του Ρεθύµνου µε στόχο την 

πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης 

ανηλίκων»[Κωδικός MIS 375809] το πρόγραµµα «Εκπαίδευση επαγγελµατιών  

Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – 

Παραµέλησης των Παιδιών» 

 

Α5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΓΟ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 

Τα προγράµµατα γεωργικής επαγγελµατικής κατάρτισης για τους Νέους Αγρότες 

είναι ενταγµένα στις Πράξεις 1,2 και 3 «Επαγγελµατική Κατάρτιση 

Αυτοαπασχολούµενων στον Πρωτογενή Τοµέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες 

Προτεραιότητες 4,5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του 

Ανθρωπίνου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», που συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), και είναι διάρκειας 150 ωρών, µε θέµατα τη 

Φυτική και Ζωική Παραγωγή. Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης–Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσαν δεκατρία (13) προγράµµατα νέων αγροτών 

συνολικά 1.950 ωρών κατάρτισης που αναφέρονταν στην Ζωική και Φυτική 

Παραγωγή. 

Τα προγράµµατα υλοποίησε το ΚΕΚΑΠΕΡ µετά από σχετική ανάθεση του ΕΛΓΟ 

∆ΗΜΗΤΡΑ  που είναι και ο φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης των παραπάνω 
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προγραµµάτων. Συνολικά τα παρακολούθησαν 325 Nέες και Nέοι Aγρότες. Μετά το 

τέλος των εκπαιδεύσεων οι νέες και νέοι αγρότες συµµετείχαν σε αξιολόγηση και 

τους χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πρόγραµµα νέων γεωργών και την 

είσπραξη του υπολοίπου του πριµ 1ης εγκατάστασης. 

Α6) ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ (VOUCHER)  

Στη δράση του ΣΕΤΕ και της ΕΕ∆Ε [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 

του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της δράσης 

µε τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο 

του τουρισµού ηλικίας έως 29 ετών», υλοποίηθηκε µικτό πρόγραµµα κατάρτισης 

µε τίτλο «ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ειδικών οµάδων, τουριστικών 

επιχειρήσεων». 

Α7) ∆ράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στις 

8             Περιφέρειες Σύγκλισης 

Στο πλαίσιο του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή  διαγωνισµού  για την επιλογή 

αναδόχων της πράξης «∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ». Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αριθ. ∆ιακήρυξης 1/2012, 

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, εγκρίθηκε το πρόγραµµα «Αγρότης-Υπεύθυνος 

Αγροτουριστικής Μονάδας, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί άµεσα. 

∆ΙΚΤΥΟ AREPO 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη ∆ικτύου AREPO. Στήριξη του δικτύου και 

συνεχή ενηµέρωση της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά µε τις εξελίξεις σε 

επίπεδο Ε.Ε. Συµµετοχή στην 1η Ετήσια Ολοµέλεια του δικτύου στις 

Βρυξέλλες.  

• Συµµετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 

2014, που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνου σε συνεργασία 

µε το ∆ήµο Ρεθύµνου και συµµετέχοντες παραγωγούς παραδοσιακών 

προϊόντων της Π.Ε Ρεθύµνης. 

• Ενηµέρωση και παρακολούθηση Ιστοσελίδας www.kekaper.gr. 

• Επισκέψεις ξένων αντιπροσωπειών στις δοµές του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ (Ιταλίας, Λιθουανίας, κ.ά) 

• Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την 

«Πιστοποίηση Προϊόντων Καλαθιού Κρήτης» 
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• Συµµετοχή στη Οµάδα Εργασίας της Π.Ε Ρεθύµνης για την «Καλάθι των 

Προϊόντων Κρήτης» 

• Συνεργασία µε τον Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέµατα Παιδείας, ∆ιά Βίου 

Μάθησης και Απασχόλησης κ. Παναγιώτη Σηµαντηράκη.  

 

Στόχος της Π.Ε Ρεθύµνης είναι η διεύρυνση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ, µε τη δηµιουργία παραρτηµάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της 

Κρήτης (Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου), προκειµένου να:  

√ ∆οθεί η δυνατότητα της ευρύτερης διάχυσης γνώσης σε συγκεκριµένες οµάδες 

του πληθυσµού της Περιφέρειας Κρήτης.  

√ Η απορρόφηση κονδυλίων, µέσω της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης  

του διεκδικητικού πλαισίου, για υλοποίηση περισσότερων δράσεων Κατάρτισης 

και συµβουλευτικής περιφερειακής εµβέλειας, ∆ιακρατικών συνεργασιών και 

Συµµετοχής σε πρωτοβουλίες εθνικού και κοινοτικού επιπέδου, 

ενδυναµώνοντας και καθιστώντας το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σ’ 

ένα ισχυρό πόλο ∆ια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.  

Η παρούσα οικονοµική συγκυρία, µε τα απορρέοντα προβλήµατα (ανεργίας,  

µερικής απασχόλησης, εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναµικού κ.ά), επιβάλλουν να 

επενδύσουµε ως Περιφέρεια Κρήτης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

καθιστώντας τους συµπολίτες µας, ενεργά µέλη της αγοράς εργασίας.    

 

 

Συµµετοχή στο τετραετές πρόγραµµα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας Future Library (που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το 

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος) 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στο τετραετές πρόγραµµα της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας Future Library, µε στόχο την δηµιουργία δικτύου 

δηµόσιων-δηµοτικών βιβλιοθηκών σε ολόκληρη την Ελλάδα, που θα εστιάσει στην 

εκπαίδευση των µελών του προσωπικού, στη µερική ανακαίνιση των επιλεγµένων 

βιβλιοθηκών, στην ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για παιδιά και συναφών 

δραστηριοτήτων, καθώς και στη δηµιουργία ενιαίου ψηφιακού χώρου για τη 

µεταµόρφωση των βιβλιοθηκών σε ζωντανούς οργανισµούς που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της κοινότητας και λειτουργούν ως κέντρα γνώσης, παιδείας και 

ψυχαγωγίας. Το έργο του ∆ικτύου Βιβλιοθηκών στο οποίο συµµετέχει η Κρήτη, θα 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

50 

παραδοθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στη νέα υπερσύγχρονη έδρα της, 

στην άκρη του Φαληρικού ∆έλτα, το 2015 (Κέντρο Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος). 

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν συνολικά 12 Περιφέρειες της Ελλάδας. Βιβλιοθήκες 

της Κρήτης που συµµετέχουν, µέχρι σήµερα, στο ∆ίκτυο της Future Library: 

Π.Ε.Λασιθίου: Κουνδούρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Άγιος Νικόλαος), Βιβλιοθήκη 

"Μαρίας Λιουδάκη" Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας. Π.Ε.Ηρακλείου: 

Σακορράφειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Μινώα Πεδιάδας- Καστέλλι), ∆ηµοτική 

∆ανειστική Βιβλιοθήκη Χερσονήσου. Π.Ε.Χανίων: Παιδική- Εφηβική Βιβλιοθήκη 

∆ηµοτικού Κήπου Χανίων, Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας. 

Τεχνικά έργα: 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης χρηµατοδοτούµε 53 έργα, προϋπολογισµού 

ένταξης 112,5 εκατ. ευρώ, που δηµιουργούν 287 νέες αίθουσες 

διδασκαλίας.  

 

  

 

 

Άξονας 7 Τεχνολογία: αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ανάπτυξη υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 
προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς. 

 

 

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρµας για την Ψηφιοποίηση ∆ιπλωµάτων 
Οδήγησης στην Περιφέρεια Κρήτης (Μάιος 2014 – Σεπτέµβριος 2014) 
 
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 41 από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση», η Περιφέρεια Κρήτης ως δικαιούχος και φορέας λειτουργίας ανέλαβε 
την υλοποίηση έργου για την ψηφιοποίηση των φακέλων αδειών οδήγησης που 

τηρούνται στις ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της 
χώρας, σε συνεργασία µε την ΕΝΠΕ.  

Η Περιφέρεια Κρήτης καινοτοµώντας για ακόµη µία φορά, ανέλαβε το σχεδιασµό, 

την ανάπτυξη και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήµατος που για πρώτη φορά 
είχε αναλάβει φορέας στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να το εκτελέσει µε ίδια µέσα. 
Ξεκίνησε µε τη σύνταξη των προδιαγραφών της ηλεκτρονικής εφαρµογής στη 

βάση των απαιτήσεων και των αναγκών, τη διενέργεια του διαγωνισµού για την 
ανάθεση της υλοποίησης της εφαρµογής, την πρόσληψη των ατόµων που θα 

αναλάβουν την επιστασία κατά την υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες 
οικονοµικής διαχείρισης του έργου.  

Ο στόχος της δράσης, συγκεκριµένα, για την Περιφέρεια Κρήτης, ήταν η 

ψηφιοποίηση για την ηλεκτρονική αξιοποίηση του περιεχοµένου των αρχείων 
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αδειών οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου.  

Οι οµάδες χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες των τριών ατόµων η κάθε µία. Η µία 

υποοµάδα αποτελεί την οµάδα αποσύρραψης και η δεύτερη αποτελεί την οµάδα 
σάρωσης. Η οµάδα σάρωσης αποτελείται από το χρήστη του scanner (σαρωτή), ο 

οποίος έχει και τη γενική επιµέλεια της διαδικασίας, τον χειριστή του λογισµικού, 
καθώς επίσης και τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου. Τα στάδια της διαδικασίας 

ψηφιοποίησης ήταν: 

1. ∆ιαδικασία Παράδοσης/Παραλαβής 
Ο υπεύθυνος αρχείου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών προετοιµάζει τους φακέλους 
ανά διακόσια τεµάχια τα οποία καταγράφει στο ∆ελτίο Ψηφιοποίησης το οποίο και 

υπογράφει. Στη συνέχεια τους παραδίδει στον υπεύθυνο αποθήκης του 
Προγράµµατος σε ειδικά box µεταφοράς. Κάθε δεσµίδα διακοσίων φακέλων 

αποτελεί ένα ράφι (Dexion) της αποθήκης του αρχείου της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών. 

2. Προετοιµασία Φακέλων 
Ο υπεύθυνος αποθήκης διανέµει τα box µεταφοράς  µε τους φακέλους στις οµάδες 

αποσύρραψης συνοδευόµενα από τα ∆ελτία Ψηφιοποίησης. Η διαδικασία 
περιλαµβάνει το διαχωρισµό των διοικητικών πράξεων σε κάθε φάκελο καθώς και 

την αφαίρεση των µεταλλικών στοιχειών (συρραπτικά, καρφίτσες, συνδετήρες 
κτλ.). Στη συνέχεια πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των σελίδων οι οποίες 

χρήζουν ειδικής µεταχείρισης λόγω µη αφαιρούµενων µεταλλικών στοιχείων 
(φωτογραφίες, διπλώµατα µε περτσίνια κτλ.). Στο πέρας της προετοιµασίας κάθε 

φακέλου σηµειώνεται η αντίστοιχη θέση στο ∆ελτίο Ψηφιοποίησης και τοποθετείται 
σε νέο box µεταφοράς. Στο τέλος της διαδικασίας αποσύρραψης όλου του box 

µεταφοράς υπογράφεται το ∆ελτίο Προετοιµασίας από τον υπεύθυνο 
προετοιµασίας. Το νέο box µεταφοράς παραδίδεται συνοδευόµενο από το ∆ελτίο 
Ψηφιοποίησης στις οµάδες σάρωσης. 

3. ∆ιαδικασία Σάρωσης 
Οι οµάδες σάρωσης παραλαµβάνουν τα box µεταφοράς. Ο χειριστής των scanner 
(σαρωτών) τοποθετεί τα έγγραφα στα ADF - Auto Document Feeders (αυτόµατοι 

τροφοδότες χαρτιού) και ενηµερώνει το χειριστή του λογισµικού για να ξεκινήσει 
τη διαδικασία σάρωσης. Τα έγγραφα ειδικής µεταχείρισης σαρώνονται µε τη σειρά 
τους σε scanner τύπου flatbed. Ο χειριστής του λογισµικού κάνει τις απαραίτητες 

διορθώσεις (περιστροφές σελίδων, ενδεχόµενες απαραίτητες αλλαγές σειράς κτλ.) 
και σηµειώνει στην αντίστοιχη θέση του ∆ελτίου Ψηφιοποίησης ότι ο φάκελος έχει 

σαρωθεί.    

4. ∆ιαδικασία Ελέγχου 
Αρµοδιότητα του υπεύθυνου ποιοτικού ελέγχου είναι να επιβεβαιώσει ότι ταυτίζεται 

ο φυσικός φάκελος µε τον αντίστοιχο ψηφιοποιηµένο. Ταυτόχρονα συµπληρώνει 
σε αρχείο Excel τον Αριθµό Φακέλου και το Ονοµατεπώνυµο του πολίτη µε σκοπό 
τη δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων για µελλοντική χρήση.  

5. ∆ιαχείριση Φυσικού Αρχείου και Αποθήκευση 
Οι φυσικοί φάκελοι οι οποίοι έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί συλλέγονται από τον 
υπεύθυνο αποθήκης του προγράµµατος. Στη συνέχεια δεµατοποιούνται, 
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τοποθετούνται οι ανάλογες ετικέτες στα δέµατα και τοποθετούνται σε παλέτες. Οι 
παλέτες αποθηκεύονται σε αποθήκη της Περιφέρειας Κρήτης.  

6. Συλλογή και Αρχειοθέτηση Ψηφιοποιηµένου Αρχείου 
Ο υπεύθυνος αρχειοθέτησης, στο τέλος της ηµέρας, συλλέγει τους 
ψηφιοποιηµένους φακέλους και τους ταξινοµεί. Σε επόµενο στάδιο γίνεται 

σύνθεση και µετατροπή των σαρωµένων εγγράφων σε αρχεία τύπου PDF τα οποία 
στη συνέχεια υπογράφονται ηλεκτρονικά από τους εξουσιοδοτηµένους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης. 

∆εν υπήρχε συνεργασία µε άλλο φορέα καθώς για την υλοποίηση της πράξης 

απασχολήθηκαν µόνιµοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κρήτης και ωφελούµενοι από 
τον ΟΑΕ∆ (5µηνης διάρκειας σύµβασης). Υλοποιήθηκε µε ίδια µέσα που αφορούν 

στην υποστήριξη και στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών από µόνιµους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της ∆/νσης 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη.  

Ο αριθµός των σελίδων και των φακέλων που έχουν ψηφιοποιηθεί φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Μήνας 
Αριθµός  
Σελίδων  

Αριθµός  
Φακέλων  

Μάιος 172702 5031 

Ιούνιος 338646 13702 

Ιούλιος 438140 17785 

Αύγουστος 427777 14044 

Σεπτέµβριος 183721 5262 

 

Είναι κατανοητό σε όλους ότι:  

- Έχει µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών 
µε αποτέλεσµα την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους. 

- Έχει µειωθεί ο χρόνος αναζήτησης των φακέλων αδειών οδήγησης στο 
φυσικό αρχείο.  Έχει µειωθεί ο όγκος του φυσικού αρχείου σε σηµαντικό 
βαθµό, µε αποτέλεσµα να έχει αλλάξει ήδη χρήση.  

- Έχει αυξηθεί σηµαντικά η ασφάλεια των δεδοµένων των αρχείων, καθώς 
σήµερα έχουν πρόσβαση µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες, και όχι 
σύµφωνα µε την προηγούµενη κατάσταση όπου στους χώρους 
αρχειοθέτησης δεν υπήρχε καµία προστασία απέναντι στο ενδεχόµενο να 
εισέλθουν τρίτα άτοµα όπως δάσκαλοι οδήγησης, ιδιώτες, δικηγόροι.  

 

Η ψηφιοποίηση του αρχείου και η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος 
αρχειοθέτησης επέφερε σηµαντική µείωση του κόστους λειτουργίας των 

υπηρεσιών. Με την υλοποίηση της πράξης έχει επιτευχθεί εξοικονόµηση πόρων 
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κατά την αρχειοθέτηση αλλά και τη διατήρηση αρχείου, µειώνοντας δραστικά τους 
απαιτούµενους χώρους αρχειοθέτησης και κατά συνέπεια τα αντίστοιχα κόστη.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες που αφορούν στην ψηφιοποίηση του 

υφιστάµενου αρχειακού υλικού έντυπης µορφής, το υπό ψηφιοποίηση περιεχόµενο 
των φακέλων, είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµο αλλά και ασφαλές. Υφίσταται η 

υποδοµή για κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή εγγράφων για την άµεση και 
ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών.  

Η ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου και η ηλεκτρονική διαχείρισή του προάγει 
τέλος την ασφάλεια, ακεραιότητα και δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριακών 

συστηµάτων.  Σηµαντικά επίσης είναι τα οφέλη για το προσωπικό των υπηρεσιών, 
αφού οι µηχανισµοί ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και των διακινούµενων 

εγγράφων έχουν βελτιώσει, έχουν αυτοµατοποιήσει και έχουν επιταχύνει τον 
τρόπο λειτουργίας του Οργανισµού, επιφέροντας σηµαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας.  

Η υλοποίηση έχει  συντελέσει στη συνολική αναβάθµιση και στην εύρυθµη 
λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Με την υλοποίηση του έργου µειώθηκε σηµαντικά ο 
όγκος του συµβατικά διακινούµενου και αρχειοθετηµένου έντυπου υλικού.  

 

 «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» 

Στις 25/02/2014 δηµοσιεύτηκε το νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα «Ψηφιοποίηση 

Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» (ΦΕΚ 44/Α/2014) που θέτει τις βάσεις για 

τη µετατροπή των έντυπων εγγράφων σε ψηφιακή µορφή και την ασφαλή τήρηση 

ηλεκτρονικού αρχείου µε σκοπό να υιοθετηθεί η πολιτική για την αποκλειστική 

ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Η Περιφέρεια Κρήτης από 

τον ∆εκέµβριο του 2013 πρωτοπόρα για άλλη µία φορά, είχε ξεκινήσει να 

λειτουργεί σε όλες τις υπηρεσίες της την εφαρµογή Πάπυρος, µία ολοκληρωµένη 

λύση για την Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων, δηλαδή τη διακίνηση και 

παρακολούθηση τεράστιων όγκων πληροφορίας που ήταν σε µορφή εγγράφων, 

πλέον να γίνεται ηλεκτρονικά. 

Με τον συντονισµό της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τη συνεργασία των 

Τµηµάτων Πληροφορικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ξεκαθαρίστηκαν οι 

ρόλοι και οι αρµοδιότητες όλων των υπαλλήλων και κυρίως των υπαλλήλων που 

απαρτίζουν τις γραµµατείες, ώστε να κατανοήσουν όλοι ότι δεν πρόκειται απλά για 

ένα νέο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αλλά για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών. Ακολούθησαν συναντήσεις όπου 

συµµετείχαν όλοι οι εµπλεκόµενοι, ξεκαθαρίστηκε και η παραµικρή λεπτοµέρεια, 

δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της εφαρµογής και έγινε η εκπαίδευση όλων των 
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Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων. Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε µε 

δίωρες εκπαιδεύσεις στο προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Τα πλεονεκτήµατα για την κεντρική γραµµατεία, καθώς και για τις γραµµατείες 

των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν άργησαν να φανούν. Μέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα υπήρξε στην Περιφέρεια Κρήτης:     

• ∆ιαχείριση της ηλεκτρονικά παραγόµενης πληροφορίας, χωρίς ανάγκη 

εκτύπωσης για περαιτέρω αρχειοθέτηση. 

• Μετατροπή της έντυπης πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή.  

• Αποθήκευση πληροφορίας σε σύγχρονα αποθηκευτικά µέσα, µε ελάχιστες 

απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης. 

• ∆ηµιουργία περιβάλλοντος χρήσης το οποίο παραπέµπει στις συνήθειες των 

χρηστών (φοριαµοί / φάκελοι/ ντοσιέ). 

• Ευέλικτη αναζήτηση της πληροφορίας που πραγµατικά χρειάζεται στα 

πλαίσια διεκπεραίωσης µιας εργασίας. 

• Μοντελοποίηση και επαναχρησιµοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών 

βασισµένων σε σαφή σενάρια ροής εργασιών. 

• Συντονισµένη διαβίβαση της πληροφορίας µεταξύ των εργαζοµένων για τη 

διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών. 

• Ασφαλής πρόσβαση σε εξουσιοδοτηµένους µόνο χρήστες. 

• Ταχύτητα πρόσβασης στις αποθηκευµένες πληροφορίες και ευκολία χρήσης 

από µη εξειδικευµένους χρήστες. 

• Τα πρωτότυπα έγγραφα αρχειοθετούνται ανέπαφα. 

• Μηδενίστηκε ο χρόνος επαναρχειοθέτησης. 

• ∆εν συµβαίνουν πλέον καταστάσεις εγγράφων «Εκτός αρχείου». 

• Ελαχιστοποιείται ο απαιτούµενος χρόνος αποθήκευσης. 

• Υπάρχει άµεση πρόσβαση στα έγγραφα της Περιφέρειας Κρήτης από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

• Η λήψη των αποφάσεων µπορεί να βασισθεί στις πιο πρόσφατες και 

έγκυρες πληροφορίες, µέσω των µηχανισµών αναζήτησης των 

αποθηκευµένων πληροφοριών. 

• Γίνεται συντονισµός των διαδικασιών και ευκολότερη τήρηση προθεσµιών 

και κανόνων διεκπεραίωσης. 

• Η διεκπεραίωση λειτουργιών διακίνησης εγγράφων γίνεται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή fax από τη θέση εργασίας. 

• Υπάρχει σαφέστατη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω του 

περιορισµού της διακίνησης χαρτιού. 
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Τα οφέλη της χρήσης της Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων µέσω της 

εφαρµογής Πάπυρος µετά από ένα χρόνο λειτουργίας στην Περιφέρεια Κρήτης 

είναι:  

• ∆ιατήρηση των αποθηκευµένων πληροφοριών σε αποθηκευτικά µέσα για 

εξαιρετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς αλλοίωση. Ενδεικτικά, τα οπτικά 

µέσα αποθήκευσης έχουν ελάχιστο χρόνο ζωής 30 ετών. Περιοδική 

αναπαραγωγή των µέσω αυτών διασφαλίζει τη διατήρηση των 

αποθηκευµένων πληροφοριών στο διηνεκές. 

• Απλοποιηµένες µέθοδοι για τον προγραµµατισµό της διατήρησης εγγράφων 

στο ηλεκτρονικό αρχείο. Πολλές κατηγορίες αρχείων διέπονται από 

νοµικούς ή άλλους κανόνες σχετικά µε τη διατήρηση των εγγράφων τους 

(χρόνος διατήρησης και καταστροφή, αλλαγή διαβάθµισης µετά από 

συγκεκριµένο διάστηµα, κ.λ.π.). Η Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων που 

χρησιµοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης επιτρέπει τον αυτοµατοποιηµένο 

χειρισµό τέτοιων πολιτικών, ώστε οι µεταβολές στο αρχείο να γίνονται 

αυτοµατοποιηµένα και χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. 

• Προστασία των εγγράφων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και 

τροποποίηση. Έχουν ξεκαθαριστεί και έχουν αποδοθεί τα δικαιώµατα 

πρόσβασης και διαβάθµισης σε επίπεδο εγγράφου, ώστε µόνο χρήστες µε 

επαρκή δικαιώµατα να έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συγκεκριµένων 

ενεργειών στο αντίστοιχο έγγραφο. Επίσης, οι µηχανισµοί διαχείρισης 

εκδόσεων παρακολουθούν τις τροποποιήσεις στο έγγραφο µε καταγραφή 

του συντάκτη κάθε τροποποίησης, ενώ τηρούν το ιστορικό επεξεργασιών 

του εγγράφου. 

• Σύνθετη και ταχύτατη αναζήτηση και ανάκληση εγγράφων. Τα έγγραφα 

αναζητούνται µε κριτήρια και συνδυασµούς κριτηρίων, ώστε ο χρήστης να 

εντοπίζει την πραγµατικά ωφέλιµη για αυτόν πληροφορία. Επίσης η 

ανάκληση του εγγράφου από τα µαγνητικά ή οπτικά µέσα αποθήκευσης 

είναι ταχύτατη (της τάξης κάποιων δευτερολέπτων) και κλάσεις ταχύτερη 

από τα αρχεία σε µορφή χαρτιού, όπως γινόταν στο παρελθόν.  

• Η ηλεκτρονική φύση των πληροφοριών ενός συστήµατος διαχείρισης 

εγγράφων δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες οι οποίοι εργάζονται 

µετακινούµενοι από τόπο σε τόπο είτε εργάζονται σε αποµακρυσµένα 

σηµεία να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, µέσα από φιλικά 

περιβάλλοντα εργασίας που υλοποιούνται σε έναν web browser. 

• Ειδικά για τον εκάστοτε επιβλέποντα µιας εργασίας, η λειτουργικότητα της 

Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων προσφέρει την δυνατότητα πλήρης 
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γνώσης για τις εκκρεµείς υποθέσεις και συγκεκριµένα: α)  Το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται κάθε υπόθεση και ο βαθµός ολοκλήρωσής της, β) Τήρηση ή 

παραβίαση των χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί, γ) Ρυθµό 

διεκπεραίωσης υποθέσεων από τους εργαζοµένους, και δ) Στατιστικές 

πληροφορίες (π.χ. µέσο χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων), οι οποίες 

µπορεί να οδηγήσουν και σε µεταβολή της ροής κάποιων υποθέσεων ή και 

ευρύτερα στην εφαρµογή νέων και σωστότερων κανόνων διεκπεραίωσης 

στην Περιφέρεια Κρήτης. 

  

Εµπλουτισµός επίσηµου ιστοχώρου Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr 

& Social Media 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθµισης και 

βελτίωσης της καθηµερινής ενηµέρωσης των πολιτών της Κρήτης, αλλά και κάθε 

ενδιαφερόµενου φορέα, επιχειρήσεων, επισκεπτών αξιοποιέι τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας και µέσα από τον ιστότοπό της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.crete.gov.gr. Η άµεση, έγκαιρη και πληρέστερη ενηµέρωση και 

εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

της διαφάνειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών αποτελούν βασικό στόχο της 

πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριµένα, οι επισκέπτες της 

δικτυακής πύλης µπορούν να βρουν τη σχετική πληροφορία για τις αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων, τις δράσεις και τα έργα, την Κρήτη, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, επενδυτικά προγράµµατα, θέσεις εργασίας, διαγωνισµούς, 

ερωτηµατολόγια και άλλες χρηστικές υπηρεσίες. Οι επισκέπτες επίσης µπορούν να 

ακολουθούν και να παρακολουθούν καθηµερινά τις δραστηριότητες της 

Περιφέρειας Κρήτης µέσω των κοινωνικών µέσων δικτύωσης (Twitter, Facebook, 

YouTube, Linkedin). Ο ιστότοπος εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέες υπηρεσίες που 

αφορούν σε θέµατα εξυπηρέτησης πολιτών, επισκεπτών, επενδυτών. 

 
∆ηµιουργία ιστοσελίδας www.crete-ekloges.gr 

Η διαδικασία καταχώρησης και µετάδοσης των αποτελεσµάτων των Βουλευτικών 

εκλογών 2105 πραγµατοποιήθηκε οµαλά και µε απόλυτη επιτυχία. Τη βραδυά των 

εκλογών και τις µέρες που ακολούθησαν, περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες 

ενηµερώθηκαν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete-ekloges.gr 

για τα αποτελέσµατα της εκλογικής αναµέτρησης του 2015 στο νησί, τα οποία 

έφτασαν ηλεκτρονικά επεξεργασµένα, µε αµεσότητα και εγκυρότητα, στον 
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υπολογιστή του κάθε χρήστη. Αντίστοιχα οι σελιδοπροβολές το ίδιο διάστηµα 

ξεπέρασαν τις 600.000. 

 

Τα στοιχεία εισάγονταν και µεταδίδονταν ενιαία από την έδρα της Περιφέρειας, το 

Ηράκλειο, και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, µε το συντονισµό 

και τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ενώ η επιτυχία της 

αναµετάδοσης των αποτελεσµάτων στηρίχτηκε κυρίως στην αδιάλειπτη ροή των 

αποτελεσµάτων και στον ταχύ ρυθµό τους. Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης 

διέθετε τα αποτελέσµατα σε πραγµατικό χρόνο και µε ασφαλή τρόπο στα 

ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ της Κρήτης. 

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι έδειξαν ενδιαφέρον και επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα των 

αποτελεσµάτων χρήστες από περισσότερες από 60 χώρες, πέραν της ελληνικής 

επικράτειας. 

 
 

 
 

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• eEnviper: «Ενιαία ψηφιακή πλατφόρµα πολλαπλών χρήσεων για την 

παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης µέσα από υπηρεσίες και 

εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (βλ.παραπάνω) 

• Σύνθεση του ηλεκτρονικού Οδηγού (e-pack) του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Euronet 50/50- Για την εξοικονόµηση της ενέργειας στα 

σχολεία (βλ.παραπάνω) 

 

Άξονας 8 Πολιτισμός – Τουρισμός: προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού 

πλούτου, ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδοµών, ενίσχυση και δηµιουργία 
υποδοµών και γεγονότων υπερτοπικής εµβέλειας, ανάπτυξη και βελτίωση 

τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

Πλήρης λειτουργία ανακαινισµένου Αρχαιολογικού Μουσείου  

Με την στενή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισµού, 

του ∆ήµου Ηρακλείου και της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής παραδόθηκε τον 

Μάιο το πλήρως ανακαινισµένο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου όπου εκτίθεται 
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µε ασφάλεια η σπουδαία αρχαιολογική µας κληρονοµιά, µε επίκεντρο το Μινωικό 

Πολιτισµό. Πρόκειται για ένα  ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την ιστορία της Κρήτης, 

τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη του νησιού.  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Verotour- Ενετικές Διαδρομές: Ενίσχυση ενός κοινού 

ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού βιωματικού τουρισμού» 

Την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Verotour- Ενετικές 

Διαδρομές: Ενίσχυση ενός κοινού ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού βιωματικού τουρισμού» 

το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει και να εφαρμόσει μια διακρατική θεματική πολιτιστική 

διαδρομή ακολουθώντας το πολύπλοκο σύστημα των θαλάσσιων οδών, οικισμών, 

αμυντικών οχυρών και πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησαν οι Ενετοί από το 1300 και για 

σχεδόν πέντε αιώνες. Ενδεικτικά στο πρόγραμμα αυτό μαζί με την Κρήτη συμμετείχαν 

επίσης η Περιφέρεια του Βένετο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Βενετίας, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας, το Γραφείο Βενετίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού, 
εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.  

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει κάθε δράση, κάθε εκδήλωση που προάγει τον 

πολιτισµό µας καθώς είµαστε σίγουροι πως δεν µας λείπουν οι άνθρωποι, δεν µας 

λείπουν οι ιδέες, λείπει αυτή η σπάνια συγκυρία που όλοι µαζί θα πέσουν 

ενσυνείδητα και οµόψυχα σε µια τέτοια προσπάθεια για να κινητοποιήσουν την 

κοινωνία να πραγµατοποιήσει µια µεγάλη πολιτισµική ανατροπή και να ανοίξει τους 

νέους δρόµους. Η κρίση είναι µία ευκαιρία για να χτίσουµε αυτήν τη συγκυρία. 

Το 2014 η Περιφέρεια Κρήτης και οι 4 Περιφερειακές Ενότητες συνεργάστηκαν και 

συνδιοργάνωσαν πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων µε 

επιστηµονικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς φορείς από την Κρήτη, την Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Σε όλες τις συνδιοργανώσεις η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας 

ήταν µεγάλη και η είσοδος ήταν ελεύθερη. 

Ενδεικτικά διοργανώσεις 2014: 

- Η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο µε θέµα: « 

∆ικαίωµά µου 2500 Χρόνια –Η µεγάλη αλήθεια τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα στον Ευρωπαϊκό Χώρο » 
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- Η Περιφέρεια Κρήτης µε τον ∆ήµο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο 

Κρήτης συνδιοργάνωσαν εορταστικές εκδηλώσεις για τα 400 χρόνια από 

το θάνατο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου 

• Η Περιφέρεια Κρήτης η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η 

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κρήτης συνδιοργάνωσαν το 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα  Μπάσκετ  Νέων ΑνδρώνΠανευρωπαϊκό 

πρωτάθληµα Μπάσκετ Νέων Ανδρών U20 Με τη στήριξη της Περιφέρειας 

Κρήτης 

-  

- Η Περιφέρεια Κρήτης και η ΕΠΣΗ συνδιοργάνωσαν το Πανελλαδικό  

Συνέδριο ‘’ Όχι άλλη Βία στα Ελληνικά γήπεδα – Τρόποι Πρόληψης 

& Καταστολής της ‘’ 

- Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας, η Τοπική 

Επιτροπή Ποδηλασίας Κρήτης και τα  Ποδηλατικά Σωµατεία Κρήτης 

συνδιοργάνωσαν τον 1ο ∆ιεθνή Ποδηλατικό Γύρο Κρήτης 

- Η Περιφέρεια Κρήτης µε τις  Ενώσεις των Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 

Κρήτης συνδιοργάνωσε Παγκρήτια και Αναπτυξιακά Τουρνουά 

Παιδικού Ποδοσφαίρου  

- “RUN GREECE- Heraklion 2014” : Το Run Greece, ο νέος αγωνιστικός 

θεσµός που καθιερώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία µε Περιφέρειες και ∆ήµους 

σε 5 πόλεις της Ελλάδας, έχει στόχο την προώθηση ενός διαφορετικού 

τρόπου ζωής. Περιλαµβάνει: Αγώνες 5χλµ, 10χλµ, και παιδιών 600-1200µ. 

Είναι ένα πολύ σηµαντικό, ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, που θα 

παρακινήσει µικρούς και µεγάλους να ασχοληθούν µε τον µαζικό κλασικό 

αθλητισµό, και συγχρόνως θα προβάλλει ολόκληρο το νησί µας. Στην 

οργανωτική επιτροπή των αγώνων συµµετέχουν: η Περιφέρεια Κρήτης- 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 

Κρήτης, ∆ιεύθυνση Α/θµιας & β/θµιας εκπαίδευσης, Γραφείο Φυσικής 

Αγωγής Ν. Ηρακλείου, ΟΛΗ, Πυροσβεστική Ν. Ηρακλείου, ΕΚΑΒ Κρήτης, 

Λιµεναρχείο Ηρακλείου, Τροχαία Ηρακλείου, ΣΕΑΠ, Σώµα Εθελοντών 

Σαµαρειτών-Τµήµα Ηρακλείου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , Σύνδεσµος 

Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, 

Επιµελητήριο Ηρακλείου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ≪∆οµήνικος 

Θεοτοκόπουλος≫. Στις 16 Ιουνίου στο Ηράκλειο συµµετείχαν πάνω από 

2.000 δροµείς- απλοί πολίτες όλων των ηλικιών. 
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- Ανάληψη διοργάνωσης του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Στίβου 

2015 (20-21 Ιουνίου).  Στην Α΄ κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

ομάδων του 2015, όπου μετέχει και η Ελλάδα με στόχο την άνοδο στην 

Σούπερ Λίγκα, θα πάρουν μέρος οι εξής χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Τσεχία, 

Τουρκία, Ρουμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο , Λιθουανία, 

Ελβετία, Λετονία. Το ευρεως γνωστό όνομα της διοργάνωσης  είναι Bruno 

Zauli   Για την Ελλάδα όπως θα δείτε είναι σημαντικό γεγονός αφού από το 

2009 δεν έχει πάρει καμιά διεθνή διοργάνωση. Ως Περιφέρεια Κρήτης σε 

συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ συμβάλλαμε στο να καταρτιστεί ένας 

ολοκληρωμένος φάκελος υποψηφιότητας στην αρμόδια ευρωπαϊκή 

ομοσπονδία και προκριθήκαμε έναντι μιας πόλης της Πορτογαλίας η οποία 

και αποσύρθηκε.  Για εμάς το γεγονός  έχει  σημασία και θέλουμε να 

περάσουμε μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό: 

- Η Κρήτη μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις 

- Κρήτη και αθλητικός τουρισμός.  

- Προώθηση  του αθλητισμού στην τοπική κοινωνία και κυρίως τους νέους 

 

 
Άλλες δράσεις:  

• Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης για την πραγµατοποίηση της ετήσιας 

έρευνας που πραγµατοποίησαν για τον τουρισµό στην Κρήτη, το 

Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), µαζί µε το Πολυτεχνείο 

και το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

• ∆ιαµόρφωση της πρότασης δηµιουργίας και λειτουργίας Εργοµετρικού 

Κέντρου στην Κρήτη, ώστε αθλητές και οµάδες που συµµετέχουν στο 

Πρωτάθληµα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας σε διάφορα αθλήµατα και  είναι 

υποχρεωµένες να  µετακινούνται στην Αθήνα µε µια επιπλέον οικονοµική 

επιβάρυνση αλλά και σωµατικό κόπο των αθλητών, να πραγµατοποιούν τις 

απαραίτητες εξετάσεις στον τόπο τους.  
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Τουρισμός 

∆ιαφηµιστική Καµπάνια  «Απίστευτη Κρήτη, Εκπληκτικά ∆ική σας» 
(Incredible Crete, Surprisingly Yours!)- (συνεχίστηκε το 2014) 
 

• Εµπλουτισµός της πρώτης ενιαίας τουριστικής ηλεκτρονικής πύλης της 

Περιφέρειας www.incrediblecrete.gr.  

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

αγγλικά, ρώσικα, γερµανικά αποτελεί µια πρωτοποριακή δράση της Περιφέρειας 

βασιζόµενη σε καινοτόµα «πλατφόρµα» τουριστικών υπηρεσιών. Η αναβάθµιση και 

υποστήριξη της ηλεκτρονικής πύλης είναι συνεχής.  Η "Απίστευτη Κρήτη" 

(incredible Crete) ενσωµατώνει στη σχεδιαστική φιλοσοφία της αυτό που όλοι 

γνωρίζουν! Είναι το νησί των αντιθέσεων, της απρόσµενης οµορφιάς που κόβει την 

ανάσα στον επισκέπτη που την αντικρύζει για πρώτη φορά, ή που έρχεται τακτικά 

ανακαλύπτοντας κάθε φορά κάτι νέο στις θάλασσες και στα βουνά, στα αξιοθέατα 

και στα µνηµεία πολιτισµού. Αυτό αποτυπώνεται στις 7 κύριες θεµατικές ενότητες 

και υποενότητες της πύλης και επιπρόσθετα στη χρήση των συµβόλων του 

παγκοσµίως γνωστού ∆ίσκου της Φαιστού. Η φράση "εκπληκτικά δική σας" 

δηλώνει τη µοναδική προσφερόµενη φιλοξενία ως βασικό συστατικό της ύπαρξης 

των Κρητικών. Το www.incrediblecrete.gr περιλαµβάνει την πιο εξελιγµένη µηχανή 

αναζήτησης ξενοδοχείων και καταλυµάτων κάθε τύπου στην Κρήτη µε όλους τους 

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

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

Είναι, επίσης, προσβάσιµο για tablets και κινητά τηλέφωνα. Το 

www.incrediblecrete.gr "ταξιδεύει", επίσης, στο Facebook και στο Twitter δίνοντας 

τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας µε τους επισκέπτες και τους πολίτες του 

νησιού και διεθνώς. Επιπλέον η Περιφέρεια Κρήτης έχει Youtube και Vimeo κανάλι 

µε πάνω από 3.000.000 θεάσεις (views). 

Eίναι ένα «εισιτήριο» για ένα ταξίδι στην Ελλάδα και την Κρήτη που προσφέρει η 

Περιφέρεια Κρήτης.  Η οµορφιά του τόπου µας, η ιστορία  και ο πολιτισµός µας 

αποτελούν τη δύναµη µας σε πείσµα των δύσκολων καιρών που διανύουµε.  Το 

χαµόγελο, η φιλοξενία και η ζεστασιά της καρδιάς µας είναι ανεξάντλητα και 

παραµένουν ζωντανά. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί ξένους και Έλληνες από κάθε 

σηµείο του πλανήτη. Οι αξίες και τα ήθη µας αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για 

όλους µας. Να κάνουµε χαρούµενους όλους τους Έλληνες αλλά και να νιώσει κάθε 

επισκέπτης άνετος και ασφαλής. 
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• Social Media:  

8 διαφηµιστικά spots,  που έχουν την υπογραφή του γνωστού σκηνοθέτη Θοδωρή 

Παπαδουλάκη. Η καµπάνια συµπληρώνεται από τα κοινωνικά δίκτυα της 

Περιφέρειας για τον τουρισµό στο Facebook , στο Twitter , Vimeo , YouTube τα 

οποία αποτελούν και βασικό πυλώνα της προβολής του νησιού. Την ηλεκτρονική 

πύλη και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη επισκεφθεί περισσότεροι από 

εκατοµµύρια επισκέπτες από 100 κράτη παγκοσµίως. 

 

Βραβεία ∆ιακρίσεις 

• Χρυσό βραβείο στα «Tourism Awards 2014» 

Πρόκειται για το διαγωνισµό «Tourism Awards 2014» στον οποίο η 

Περιφέρεια Κρήτης κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία 

«Ολοκληρωµένη Επικοινωνιακή Καµπάνια/ Integrated Marketing 

Campaign». Στην κατηγορία αυτή έλαβαν µέρος  τουριστικές και διαφηµιστικές 

επιχειρήσεις, φορείς τουρισµού αλλά και άλλοι δηµόσιοι φορείς που έχουν 

δηµιουργήσει ισχυρή εταιρική ταυτότητα µέσω του branding, ή για την επιτυχή 

σύνδεση µεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφιακής καµπάνιας Marketing ή 

ακόµη έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες υποστήριξης τοπικών 

κοινοτήτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων ήταν:  

1. Καινοτοµία, σχεδιασµός, υλοποίηση & απόδοση (RΟΙ) 

2. Εφαρµογή αρχών αειφορίας 

3. Συνεργασία, συνέργειες 

4. Σηµασία για τον κλάδο, τα εξειδικευµένα στελέχη, το προσωπικό, τη 

δηµόσια διοίκηση, την εθνική οικονοµία 

Το βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης  κατά τη 

διάρκεια της Τελετής Απονοµής των Tourism Awards 2014 που πραγµατοποιήθηκε 

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso.  

 

• 3o βραβείο στο 5o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών 

Μικρού Μήκους – Yperia 

Το spot “Crete – All the world on one Island” απέσπασε το τρίτο βραβείο στο 5o 

∆ιεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους – Yperia που διεξήχθη από 

τις 10 έως τις 15 Απριλίου 2014 στην Αιγιάλη της Αµοργού. Οι διοργανωτές σε 

ανακοίνωσή τους αναφέρουν “The 3rd Prize has been awarded to "Crete: All the 

world on one island" from Greece, directed by Theodoris Papadoulakis for its 
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smart and humor way of promoting Crete.” ∆είτε το βίντεο εδώ: 

https://vimeo.com/70407010 

• Βραβείο καλύτερου σποτ (up to 3 minutes) “Crete – Incredible 

Hospitality” 

Στο ∆ιεθνές φεστιβάλ τουριστικών ταινιών του Ζάγκρεµπ, “Zagreb Tour Film 

Festival” που πραγµατοποιήθηκε 4-6 Ιουνίου 2014. ∆είτε το βίντεο:  

https://vimeo.com/70407010 

• Ειδικό βραβείο καλύτερου σεναρίου το σποτ “Crete – All the 

world on one island” 

Στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών του Ζάγκρεµπ, “Zagreb Tour Film 

Festival” που πραγµατοποιήθηκε 4-6 Ιουνίου 2014. ∆είτε το βίντεο:  

https://vimeo.com/63723869 

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία: “COUNTRY, REGION, CITY” για το 

σποτ µε τον «τρελό» σκηνοθέτη και τον δύσπιστο παραγωγό 

Στο  ∆ιεθνές Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών στο  Μπακού του Αζερµπαϊτζάν «Baku 

International Tourism Film Festival» που πραγµατοποιήθηκε 25-29 Ιουνίου, 

το βίντεο Crete: «All the world on one island!»  κατέκτησε το χρυσό βραβείο 

στην κατηγορία: “COUNTRY, REGION, CITY” για το σποτ µε τον «τρελό» 

σκηνοθέτη και τον δύσπιστο παραγωγό - https://vimeo.com/70407010 

• Βραβείο "Silver Wave - Best Tourism Film"  

Στο 6ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών & Περιβαλλοντικών ταινιών “SILAFEST” στη 

Σερβία αρχές Σεπτεµβρίου 2014 το σποτάκι "Κρήτη -Όλος ο κόσµος σε ένα νησί"  

κέρδισε το βραβείο "Silver Wave - Best Tourism Film" ∆είτε εδώ το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3jdQRbbwPs&list=PLXhMPcWDI3nldEt66uhx

_yCgB5N-3GIm 

• Βραβείο "The Blue Danube - Best Art & Tourism Film"  

Στο 6ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών & Περιβαλλοντικών ταινιών “SILAFEST” στη 

Σερβία αρχές Σεπτεµβρίου 2014 το το σποτάκι Incredible History  κέρδισε το  

βραβείο "The Blue Danube - Best Art & Tourism Film" ∆είτε εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=4iOOVeq9MEs&list=PLXhMPcWDI3nldEt66uh

x_yCgB5N-3GIm 
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Συνεργασίες µε αεροπορικές γραµµές , φορείς, tour operators, τουριστικά 

γραφεία, τηλεόραση, διαδίκτυο 

Η Περιφέρεια Κρήτης σταθερή πάντα στο αναπτυξιακό όραµα της  για την ανάδειξη 

της Κρήτης σε νησί πρότυπο ανάπτυξης µε πυλώνες την ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας της, την έρευνα και καινοτοµία, την εξωστρέφεια, την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων της και την πράσινη ανάπτυξη, συµµετέχει σε πρωτοβουλίες που θα 

καταστήσουν το νησί µας πρότυπη περιφέρεια µε ισχυρή ενιαία φωνή στο 

εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Μέχρι σήµερα το υλικό της ιστοσελίδας αλλά και 

τα βίντεο έχουν παραχωρηθεί δωρεάν και µετά από δική τους επιθυµία στους: 

• FTI Group  (4ος µεγαλύτερος tour  operator  Γερµανίας) 

• National Gallery of Art Washington,  Department of Exhibition 

Programs 

• Ρωσικος Τηλεοπτικός Σταθµός:  1rublevskiy.ru ( «Первый Рублевский 

телеканал».  Είναι τηλεοπτικός σταθµός που εκπέµπει σε τρία "χωριά" 

όπου υπάρχουν περίπου 500 Luxury Villas.: Deauville.ru, Nikolino.ru, 

Trouville.ru ) 

•  Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Υπολογιστικών Μεθόδων στις 

Επιστήµες Μηχανικού ICMES (Institute of Research and Development 

for Computational Methods in Engineering Sciences) 

• Ξενοδοχεία της Κρήτης 

• Ταξιδιωτικός Οδηγός meetGreece.eu 

 

 

Νέα διαφηµιστική Καµπάνια «Κρήτη: Το νησί µέσα σου!» (“Crete: The 
island inside you! “) 

Το 2014 στο πλαίσιο του έργου Πρόγραµµα ∆ράσεων «Τουριστικό Marketing 

Κρήτης 2012-2015» (δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις παρακάτω) δηµιουργήθηκε 

η νέα επικοινωνιακή ταυτότητα της Κρήτης. Το νέο λογότυπο για το νησί της 

Κρήτης (4 χρωµατιστές 'πινελιές' για το νησί για όλες τις εποχές) συµπληρώνεται 

,ε µε τα νέα 6  video-spot που φέρουν την υπογραφή του Θοδωρή Παπαδουλάκη. 

Τα video είναι βασισµένα στους 12 θεµατικούς άξονες από τον Στρατηγικό 

σχεδιασµό της τουριστικής προβολής της Κρήτης (τουριστική καµπάνια προβολής 

της Κρήτης για τη σεζόν 2014 – 2015 σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη 

και παραγωγή ΜcCann Erickson και Indigo view. Τα γυρίσµατα των έξι σποτ 
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ολοκληρώθηκαν τον περασµένο Ιούνιο και είναι βασισµένα στη νέα επικοινωνιακή 

ταυτότητα της Κρήτης “Crete – The Island Inside you”)  

• Βραβείο στην διεθνή έκθεση Philoxenia 2014  για την νέα 
τουριστική καµπάνια 

Βραβεύτηκε στην διεθνή έκθεση Philoxenia  στην Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια 

Κρήτης για την ολοκληρωµένη προβολή και προώθηση της νέας τουριστικής 
καµπάνιας “Crete, the island inside you” . Πρόκειται για µια ακόµα νέα διάκριση 

της Περιφέρειας για την οργανωµένη στρατηγική προβολής του τουρισµού της 
Κρήτης, για την οποία φορείς και συµµετέχοντες εκφράστηκαν µε θετικά σχόλια 

για την δυνατότητα απήχηση της στον Ελληνικό τουρισµό γενικότερα. 

• Βραβείο του Φιλανδικού ταξιδιωτικού περιοδικού Mondo, που 
αναδεικνύει την Κρήτη, ως τον ασφαλέστερο προορισµό για 
οικογένειες 

Στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης Matka, που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι 

της Φιλανδίας, από τις 15/1 έως και τις 18/1 2015 η Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε 
βραβείο από το Φιλανδικό ταξιδιωτικό περιοδικό Mondo, που αναδεικνύει την 

Κρήτη, ως τον ασφαλέστερο προορισµό για οικογένειες. 

Οι 12 άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας για τον Τουρισµό 

 

Υλοποίηση  του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 
Κρήτης 2012-2015 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

Το παρόν έργο αφορά στην «Ανάπτυξη Περιεχοµένου και Εφαρµογών 

Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης», 
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σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ∆ράσεων «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015» 

που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την 

εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής 

Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων στο πλαίσιο του 

άξονα 11. «Τεχνική υποστήριξη Εφαρµογής – Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτης – 

Βορείου Αιγαίου» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 υποστηρίζει 

τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χωρικής ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου κατά 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική 

των περιφερειών της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας και καλείται να συνδράµει 

στην εκπλήρωση των γενικών και ειδικών στόχων που έχουν τεθεί, µέσω των 

επιµέρους παρεµβάσεων που έχουν προγραµµατιστεί σε κάθε άξονα και κωδικό 

θεµατικής προτεραιότητας. Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του Προγράµµατος µε 

τίτλο: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» 

εµπεριέχεται ο Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) 57 «Συνδροµή στη 

Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», στο πλαίσιο του οποίου θα χρηµατοδοτηθούν 

δράσεις Τουριστικής Προβολής της Κρήτης. Με το παρόν έργο επιδιώκεται η 

υλοποίηση  του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης 

2012-2015 που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών 

Συµβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης 

δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, που θα 

χρηµατοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Ειδικότερα, 

επιδιώκεται η δηµιουργία µιας νέας επικοινωνιακής ταυτότητας της Κρήτης, η 

οποία θα µεταδίδει τον πυρήνα των αξιών που χαρακτηρίζουν τον τουριστικό 

προορισµό, υποστηρίζοντας την επιθυµητή αντίληψη για το νησί. Επίσης δράσεις 

δηµοσιότητας και επικοινωνίας που αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος έργου. 

Όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν µέσα από την υλοποίηση 24 συνολικά 

δράσεων: 

∆ράση 1η:∆ηµιουργία Οπτικής ταυτότητας και Συστήµατος Εφαρµογών του 
προορισµού Κρήτη  

∆ράση 2η: ∆ηµιουργία εµπειρικών προϊόντων για τον προορισµό Κρήτη 

∆ράση 3η: ∆ηµιουργία & Συγκέντρωση βασικού Οπτικού Περιεχοµένου 
Επικοινωνίας 

∆ράση 4η: Παραγωγή Οπτικού Περιεχοµένου Επικοινωνίας 
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∆ράση 5η: Σχεδιασµός ∆ιαφηµιστικών Υλικών και Εφαρµογών Ταυτότητας 

∆ράση 6η: Παραγωγή ∆ιαφηµιστικών Υλικών και Εφαρµογών Ταυτότητας 

∆ράση 7η: Ανάπτυξη συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, εκπαίδευση 

∆ράση 8: Εκστρατείες προπαρασκευαστικών δοκιµών (seeding trial campaigns) 

∆ράση 9: Γενική καµπάνια λανσαρίσµατος 

∆ράση 10: Έξι (6) συνδυαστικές  εκστρατείες marketing, για  τους δώδεκα (12) 
θεµατικούς άξονες 

∆ράση 11: Ανάπτυξη και διαχείριση προγράµµατος δράσεων και αξιοποίησης 

Κοινωνικού ∆ιαδικτύου (Social Web) 

∆ράση 12: Αναβάθµιση και διαχείριση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης 
προορισµού Περιφέρειας Κρήτης, «Incredible Crete» 

∆ράση 14: Πρόγραµµα συνεργασίας µε tour Operators εξειδικευµένου και γενικού 
τουρισµού 

∆ράση 15: Σχεδίαση και κατασκευή περιπτέρου, συµµετοχή σε εκθέσεις, 

διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων 

∆ράση 20: Lobbying µε εκδότες Ταξιδιωτικών Οδηγών 

Επίσης, µια (1) δράση αφορά στην παραπάνω Κατηγορία Γ. «Ενέργειες 

Παρακολούθησης Συντονισµού» και είναι η ακόλουθη: 

∆ράση 24: Έρευνα µέτρησης Brand Equity 

Για αναλυτικότερη ενηµέρωση µπορείτε να απευθυνθείτε στην ∆/νση Τουρισµού.  
 
 

Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις  

11 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  Η ΚΡΗΤΗ ΤΟ 2014: Vakantiebeurs - Ουτρέχτη, 

Ferienmesse - Βιέννη ,   Salon de Vacances - Βρυξέλλες,  IMTM - Τελ Αβίβ, Ferie 

for Alle - ∆ανία,  ITB - Βερολίνο, MITT – Μόσχα, TOUR SALON-  Πόζναν  

(Πολωνία),   WTM – Λονδίνο, Grekland Panorama-Στοκχόλµη, Philoxenia-

Θεσσαλονίκη 

 

Ενδεικτικά:  

 

ITB Berlin 2014 

Η ITB Berlin αποτελεί ένα διεθνές γεγονός για τα Μ.Μ.Ε. 6.975 δηµοσιογράφοι 

από 94 χώρες παρακολουθούσαν καθηµερινά τα εκθεσιακά δρώµενα και µετέδιδαν 

σε όλο τον κόσµο τα νέα και το πνεύµα της έκθεσης. 64 επίσηµες αποστολές από 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

68 

χώρες εκτός Γερµανίας, 76 Πρεσβείες, 43 Υπουργοί απ’ όλο τον κόσµο, καθώς και 

πολλοί Γενικοί Γραµµατείς τίµησαν µε την παρουσία τους το εκθεσιακό γεγονός. 

Στην έκθεση αυτή που 5- 9 Μαρτίου η Κρήτη για πρώτη φορά συµµετείχε  µε δικό 

της περίπτερο 75 τ.µ., και σε συνεργασία µε τους φορείς και τους επιχειρηµατίες η 

Περιφέρεια Κρήτης εκανε πράξη την ενιαία προβολή του νησιού. 

Σε ειδική εκδήλωση στο περίπτερο του νησιού µας παρουσιάστηκε η νέα οπτική 

ταυτότητα της Κρήτης. Σε συνεργασία µε τους φορείς τουρισµού του νησιού 

(Ενώσεις Ξενοδοχείων, Σύνδεσµο Τουριστικών Γραφείων Κρήτης, Σύλλογο ∆/ντων 

Ξενοδοχείων), το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, η Κρήτη συµµετείχε στην έκθεση του Βερολίνου η οποία αποτελεί το 

βαρόµετρο του παγκόσµιου τουρισµού, συγκεντρώνοντας συµµετοχές από όλο τον 

κόσµο και επιχειρηµατίες από την τουριστική «βιοµηχανία». Στην διάρκεια των 

εγκαινίων της έκθεσης το ενιαίο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης κατακλύστηκε 

από εκπροσώπους ξένων αποστολών, κορυφαίους διεθνείς τουριστικούς 

παράγοντες και επισκέπτες.  

Παράλληλες δράσεις:  

Η Περιφέρεια Κρήτης µε στόχο την ανάδειξη όλων των πλεονεκτηµάτων του 

νησιού µας (πολιτισµός, γαστρονοµία, φύση, υπηρεσίες), ως ένας ανταγωνιστικός 

ποιοτικός προορισµός για όλες τις εποχές πραγµατοποίησε σειρά δράσεων στη 

διάρκεια της έκθεσης. ∆ράση 1: (καθ όλη την διάρκεια της έκθεσης) 

«Creative Crete». Τοποθέτηση διαδραστικών συστηµάτων (ψηφιακών 

εφαρµογών), σε συνεργασία µε το ΙΤΕ από όπου οι επισκέπτες της έκθεσης θα 

µπορούν να παίρνουν πληροφορίες για αρχαιολογικά µνηµεία, Κρητικές συνταγές, 

φυσικό πλούτο , εναλλακτικό τουρισµό µε παράλληλη προβολή όλων των 

διαφηµιστικών spots της Περιφέρειας Κρήτης. ∆ράση 2: 

τις 3 πρώτες µέρες, και συγκεκριµένα στις 5, 6 και 7 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκαν 

Workshops διάρκειας 45΄ από το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης «Wines of Crete» το 

οποίο θα παρουσιάσει τον Κρητικό Αµπελώνα και τις γεύσεις του. Η παρουσίαση 

περιελάµβανε: Ένα 17΄ βίντεο µε γερµανικούς υπότιτλους σχετικά µε το Κρητικό 

κρασί, τον Κρητικό αµπελώνα, το τοπίο και τη γαστρονοµία 

στη συνέχεια µε το παράλληλο σερβίρισµα 3 διαφορετικών κρασιών 

παρουσιάστηκαν παρουσιάζονται σηµαντικές πτυχές του Κρητικού κρασιού 

(ποικιλίες, περιοχές, επισκεψιµότητα οινοποιείων, εργαλεία περιήγησης – σήµανση, 

ηλεκτρονικές εφαρµογές). ∆ράση 3: Συναντήσεις µε φορείς τουρισµού, 

εκπροσώπους ΜΜΕ εξειδικευµένους σε θεµατικό τουρισµό. 
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WTM_London 2014 

Η Περιφέρεια Κρήτης  συµµετείχε στην ∆ιεθνή Τουριστική έκθεση του Λονδίνου 

(World Travel Market) στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής στις 3 µε 6 

Νοεµβρίου 2014. Με δικό της περίπτερο, για πρώτη φορά στη συγκεκριµένη 

έκθεση, η Κρήτη υποδέχτηκε φορείς, επαγγελµατίες και απλούς επισκέπτες από 

όλο τον κόσµο παρουσιάζοντας την ολοκληρωµένη επικοινωνιακή της ταυτότητα 

και στρατηγική για τα επόµενα χρόνια. Επίσης παρουσίασε τα νέα βίντεο σποτ µε 

την υπογραφή του Θοδωρή Παπαδουλάκη βασισµένα στους 12 θεµατικούς άξονες 

από τον Στρατηγικό σχεδιασµό της τουριστικής προβολής της Κρήτης. Σύµφωνα 

µε τους οργανωτές στην World Travel Market που αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση 

τουρισµού παγκοσµίως, οι επισκέπτες της ξεπερνούν τους 50.000, ενώ σε αυτή 

συµµετέχουν πάνω από 5.000 εκθέτες από 180 χώρες. 

Επίσης, παράλληλα µε την παρουσία της στην έκθεση στο Λονδίνο η Περιφέρεια 

Κρήτης διοργανώθηκε  µια ολόκληρη εβδοµάδα (3-9 Noεµβρίου 2014), έκθεση 

φωτογραφίας στο National Geographic London Store, σε συνεργασία µε το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Κρήτης.  Απευθυνόµενη σε 

ένα ευρύ φάσµα επισκεπτών, από οικογένειες µέχρι και ανεξάρτητους ταξιδιώτες, 

η δράση έχει ως σκοπό να αναδείξει την ποικιλοµορφία του νησιού µε διάφορους 

τρόπους. Μία έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο “Rare Glimpses of Crete” , θα 

παρουσιάσει πρωτόγνωρα στιγµιότυπα από εντυπωσιακά τοπία αλλά και την 

µεγάλη ποικιλία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Κάθε απόγευµα (4µµ – 6µµ) θα 

γίνεται γευσιγνωσία Κρητικών προϊόντων ενώ ένας διαφορετικός εµπειρογνώµονας 

θα αναλαµβάνει να µυήσει τους Βρετανούς στα µυστικά της Κρήτης, καλύπτοντας 

ποικίλη θεµατολογία, από το Μινωικό πολιτισµό, τους παραδοσιακούς χορούς, την 

Κρητική διατροφή, τη µοναδική χλωρίδα και πανίδα του νησιού κλπ.  Στο πλαίσιο 

της παραπάνω εκδήλωσης, την Τετάρτη 5 Νοεµβρίου, 18:30-20:30, έγινε ειδική 

παρουσίαση σε tour operators και media (διεύθυνση: 102A Brompton Rd, London 

SW3 1JJ). 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 
 
Παγκόσµιας Ηµέρα Τουρισµού στο Ηράκλειο  
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού 2014 εορτάστηκε από την  Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου µε λαµπρό τρόπο. Πραγµατοποιήθηκαν τριήµερες εκδηλώσεις σε 

αρκετές περιοχές της Π.Ε. µε επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου και κυρίως τις 

πλατείες Μουσείου, Αγ. Τίτου, Καλλεργών και Ελευθερίας.  Έγιναν 

µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολύ σηµαντικών καλλιτεχνών 
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και συγκροτηµάτων της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας 

έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και τεχνών µε τη συµµετοχή περίπου 300 

εκθετών, όλων των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας, Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων και Πολιτιστικών Συλλόγων ενώ στην πλατεία µουσείου υπήρχαν 

κεράσµατα για τους επισκέπτες της πόλης µας µε τη συµµετοχή των φορέων του 

τουρισµού. Πρόκειται για την µεγαλύτερη γιορτή που έχει διοργανώσει η 

Περιφέρεια Κρήτης (Σεπτέµβριος). 

 
 
Φεστιβάλ “Κερνάµε Ελλάδα” στα Χανιά 
 
Φεστιβάλ “Κερνάµε Ελλάδα” από την ΠΕ Χανίων  µε τις συµµετοχές των 13 

Περιφερειών και εµπορικών αντιπροσωπειών υπό την αιγίδα του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και την ουσιαστική 

υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Εξαγωγών των Υπουργείων Εξωτερικών. 

 

Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής  

Η «Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής» διανύοντας τον τρίτο χρόνο παρουσίας της στα 

πολιτιστικά και εµπορικά δρώµενα του Ρεθύµνου και της Κρήτης υποδέχτηκε και 

φέτος τους θιασώτες ενός µοναδικού τρόπου ζωής και όλους, όσοι θέλουν να 

«γευτούν» τα προϊόντα της κρητικής γης και να δοκιµάσουν µια ξεχωριστή 

πολιτιστική πρόταση. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό- τουριστικό γεγονός του 

νησιού. 

 

∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις  

Πραγµατοποιήθηκαν διαφηµιστικές καταχωρίσεις σε περιοδικά τουριστικού 

περιεχοµένου που διανέµονται τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα για την 

προσέλκυση ξένων και Ελλήνων επισκεπτών, αντίστοιχα. Επίσης καταχωρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιωτικούς τουριστικούς καταλόγους που εκδίδονται κάθε 

έτος από εκδοτικές εταιρείες και διανέµονται κυρίως στις τουριστικές εκθέσεις ή 

χρησιµοποιούνται από ταξιδιωτικά  γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού για την 

προσέλκυση επισκεπτών.    

 

Φιλοξενίες 

Πραγµατοποιήθηκαν φιλοξενίες δηµοσιογράφων, τηλεοπτικών συνεργείων,  

εκπροσώπων τουριστικών φορέων, ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ελλάδας και του 

εξωτερικού µε στόχο την επαφή  µε τις οµορφιές του νησιού, της κρητικής 

διατροφής και των ανθρώπων της Κρήτης. Στοπλαίσιο της φιλοξενίας 

πραγµατοποιήθηκαν ξεναγήσεις στα αρχαιολογικά µνηµεία και τα µουσεία του 
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νησιού. Αρκετές από αυτές έγιναν κατόπιν πρότασης των Γραφείων ΕΟΤ 

εσωτερικού- εξωτερικού.  

 

Άξονας 9 Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα: βελτίωση των υποδοµών υγείας, 

φροντίδας παιδιών και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

• Υγεία  

 

Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας  

Με κεντρικό σύνθηµα “ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ” ξεκίνησε το 2012 την 

επαναλειτουργία της σε νέα βάση η κινητή µονάδα µαστογράφου της Περιφέρειας 

Κρήτης, όπου δωρεάν οι γυναίκες άνω των 40 ετών θα µπορούν να κάνουν 

εξέταση µαστογραφίας.  Η Περιφέρεια στηρίζει µε όλες τις δυνάµεις οργανωµένα 

και στρατηγικά µαζί µε τους ∆ήµους της Κρήτης και τις δοµές της Υγειονοµικής 

Περιφέρειας Κρήτης τον αγώνα κατά του καρκίνου του µαστού. 

 Η πρωτοβουλία αποτελεί µια κίνηση ζωής, µια κίνηση αλληλεγγύης και 

αναγνώρισης του ουσιαστικού ρόλου που έχουν διαχρονικά οι γυναίκες που 

χρειάζονται περισσότερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση στη σηµασία της 

µαστογραφίας. Η παρουσία της κινητής µονάδας στους δήµους της Κρήτης, µέσα 

σε χωριά, και ενορίες θα αποτελεί από µόνη της πηγή ενηµέρωσης παρακίνησης 

και ευαισθητοποίησης της γυναίκας η οποία θα κάνει µερικά βήµατα µόνο µέχρι 

την κινητή µονάδα για να υποβληθεί δωρεάν στη σωτήρια για τη ζωή της 

µαστογραφία». 

 

Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής 

Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σηµαντικό βήµα για τη διατήρηση της καλής 

υγείας των παιδιών και για την προστασία τους από σοβαρότερα προβλήµατα. 

Σκοπός της Περιφέρειας Κρήτης είναι , καταρχήν ο Προληπτικός Οδοντιατρικός 

Έλεγχος, αλλά και η ενηµέρωση και ανάπτυξη Παιδείας που αφορούν στην 

Πρόληψη για όλα τα παιδιά της Κρήτης. Σε συνεργασία µε τους Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους της Κρήτης η Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής της 

Περιφέρειας Κρήτης θα προχωρά σε φθορίωση και έλεγχο στοµατικής υγιεινής σε 

παιδιά του ∆ηµοτικού σε όλη την Κρήτη (εισαγωγή Περιφερειάρχη στο έντυπο). 

Επίσης, δηµιουργήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό µε θέµα τον Προληπτικό 
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 Έλεγχο  µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου το οποίο θα διανεµηθεί σε όλα τα σχολεία. 

 

1. Κοινωνική Μέριµνα  

 

- Συµµετοχή στη διαµόρφωση της πρότασης  «Κόµβος προώθησης 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για γυναίκες µετανάστες - Entrepreneurial 

Junction of Immigrant Women in Business-ENJOI Business», συνολικής 

∆απάνης 200.000 ευρώ, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης για 

ένταξη στο Πρόγραµµα Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεµατική Περιοχή 

«Ακαδηµαϊκή Έρευνα στους τοµείς προτεραιότητας». 

- Συµµετοχή στην προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της πρότασης “New 

options of Social Structure, Innovation, Health and Care- NO SSICH”, η 

οποία υποβλήθηκε από τη ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης, 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Καινοτοµία «EASI 2014-2020» της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Call for Proposals 

VP/2014/008), συνολικής δαπάνης 1.401.000 ευρώ. 

- Συµµετοχή στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του Κοινωνικού Αθλητισµού, 

µιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πιλοτικά από το Ηράκλειο και τα Χανιά µε 

στόχο να βοηθήσει παιδιά απόρων οικογενειών που επιθυµούν την 

εκµάθηση ενός αθλήµατος και που αδυνατούν να πληρώσουν, να 

συµµετάσχουν δωρεάν σε Ακαδηµίες εκµάθησης διαφόρων αθληµάτων 

(Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύµβησης, Καράτε, Στίβου, Τένις). 

1. Συµµετοχή στο διήµερο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στον Άγιο 

Νικόλαο µε τίτλο  «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΕΠΑΡΩΓΗ» . Το Συνέδριο είχε 

στόχο την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων, τα οποία έχουν προκύψει από το 

μετασχηματισμό του θεσμού της Κοινωνικής Πρόνοιας, από τις συνεχείς 

προκλήσεις και αλλαγές στον κοινωνικό ιστό και γενικότερα στους κοινωνικούς, 

πολιτικούς θεσμούς, αξίες, δεδομένου των δύσκολων οικονομικών συγκυριών και 

της γενικότερης αλλαγής του δημοσιονομικού συστήματος. 

2. Συµµετοχή στο Συνέδριο "Πληθυσµιακές Μεταβολές και Ανάπτυξη στην 

Περιφέρεια Κρήτης για το 2020" του έργου «Αξιοποιώντας τη 

µετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό 
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σχεδιασµό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

– MMWD». 

3. Συµµετοχή στο ∆ιήµερο Σεµινάριο του έργου Commun AID (Final Commun 

AID Workshop) που πραγµατοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το Εργαστήριο 

Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης και η Ομάδα του έργου 

Commun AID σας προσκαλεί στο τελικό περιφερειακό διήμερο σεμινάριο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “ Commun AID: Ενδυνάμωση της ικανότητας των 

μεταναστριών οικιακών βοηθών να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική βία μέσα από 

κοινοτικά εστιασμένες παρεμβάσεις» 

 

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας, αποτελεί µια βασική δοµή ενίσχυσης 

των πιο αδύναµων οµάδων του πληθυσµού στο νησί µας. Η οικονοµική κρίση που 

βιώνουµε, έχει οδηγήσει σε κοινωνική κρίση η οποία έφερε στο περιθώριο µεγάλες 

οµάδες του πληθυσµού της Κρήτης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε στην 

διάθεση µας από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε επίπεδο Κρήτης, 

υπάρχουν τουλάχιστον 4.500 και πλέον οικογένειες που αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν ακόµα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Για τον λόγο αυτό ως 

Περιφέρεια Κρήτης, πραγµατοποιήσαµε σε επίπεδο Κρήτης, σε όλες τις 

Περιφερειακές ενότητες και µε την υποστήριξη των τοπικών δοµών, διανοµή 

τροφίµων σε οικογένειες που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Η 

πρωτοβουλία ήταν σε µηνιαία βάση. Τα κριτήρια για την ένταξη ωφελούµενων 

είναι κοινωνικοοικονοµικά και καθορίζονται ανά εξάµηνο από την διεύθυνση 

Κοινωνικής Μέριµνας.  Το Πάσχα του 2014 επίσης, διανεµήθηκαν δώρα στα παιδιά 

ιδρυµάτων της Παναγίας Καλυβιανής, στο Γηροκοµείο της Αρχιεπισκοπής, στο 

Γηροκοµείο στη Χρυσοβαλάντου, στο Γηροκοµείο του Αγίου Ιωάννη, στο ΠΙΚΠΑ 

Πόµπιας και στα παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α    ΔΟΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 

   

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

1 ΔHΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 215 

2 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 83 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179 

4 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 12 

  ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ   

1 ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 76 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 271 

3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 276 

4 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 403 

5 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 84 

6 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 109 

  ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   

1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 40 

2  ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Κ.Π 611 

  ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

1 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 371 

2 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 239 

3 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑ 541 

4 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 261 

5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 123 

6 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 334 

7 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Π 238 

8 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 448 

9 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ 52 

   ΣΥΝΟΛΟ 4966  
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Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου  

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στοχεύει στην ενίσχυση των 

γνώσεων των µαθητών που ανήκουν στις πιο ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και 

έχουν πληγεί από την κρίση. Η επιλογή των µαθητών που µπορούν να 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα έγινε από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας, 

λαµβάνοντας υπόψη τα ίδια κοινωνικό – οικονοµικά κριτήρια, µε αυτά του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, έχει 2 θεµατικούς 

µαθησιακούς τοµείς: εκµάθηση Ξένων Γλωσσών και βοήθεια γενικής εκπαίδευσης 

σε µαθήµατα πρωτοβάθµιας και Μέσης Εκπαίδευσης. Για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο ο αριθµός των παιδιών που εντάχθηκαν σε εκµάθηση ξένης γλώσσας 

ήταν 110 και ελληνικών µαθηµάτων 45. Συνεργαζόµενοι φορείς: Πρωτοβάθµιας 

και της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι Σύλλογοι Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων 

Μέσης Εκπαίδευσης, οι Σύλλογοι Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Π.Ε. 

Ηρακλείου, η Μαθηµατική Εταιρεία, η τοπική συνδιάσκεψη της Οµοσπονδίας 

εκπαιδευτικών και η Ένωση Φιλολόγων της Π.Ε. Ηρακλείου. 

Συµµετοχή στη διοργάνωση και πραγµατοποίηση ηµερίδας σχετικά µε το 

κοινωνικό φαινόµενο των αυτοκτονιών µε θέµα «Αυτοκτονία: Φαινόµενο 

της οικονοµικής κρίσης? Εναλλακτικές προτάσεις αντιµετώπισης της» που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και στην 

οποία συµµετείχαν οι καθηγητές Πανεπιστηµίου κ. Φιλαλήθης Τάσος, Βγόντζας 

Αλέξανδρος, Μπότσης Αλέξανδρος, Κονταξάκης Βασίλης, Νικολακάκης Γιώργος. 

Επίσης, συµµετείχαν ως εισηγητές οι ∆/ντες των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 

Περιφέρειας Κρήτης καθώς και οι ∆/ντες Ψυχιατρικών Κλινικών της Περιφέρειας. 

Την Ηµερίδα παρακολούθησαν 400 συµµετέχοντες. 

 

Πρόγραµµα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους της χώρας   

 

Το έτος 2014 το πρόγραµµα «Επισιτιστικής Βοήθειας ∆ωρεάν ∆ιανοµής Τροφίµων 

του έτους 2014» είναι στάσιµο λόγω αλλαγής επίβλεψής του από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Ενδεικτικά τεχνικά έργα:  

 

- Μεγάλο έργο κοινωνικής προσφοράς-αλληλεγγύης από Περιφέρεια Κρήτης 

και Εκκλησία Κρήτης η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων «Η Μεγάλη 
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Παναγία» που θεµελιώθηκε τον Απρίλιο  στη Λατσίδα Νεάπολης και θα 

ολοκληρωθεί το 2015 µε προϋπολογισµό 4,5 εκ. ευρώ 

- Με απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας 

Κρήτης εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης – Παραρτήµατος Α.Μ.Ε.Α Ρεθύµνου (πρώην Γηροκοµείο) για την 

υλοποίηση του έργου « Επεκτάσεις, ∆ιαρρυθµίσεις και βελτιώσεις 

υπάρχοντος κτιρίου Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύµνης». Με 

τη σύναψη της εν λόγω σύµβασης, η Περιφέρεια Κρήτης θα 

χρηµατοδοτήσει µε το ποσό των 347.475 Ευρώ  

- Π.Ε.Ηρακλείου: Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ: 

• “Νέο Ισόγειο Κτίριο Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Τυµπακίου”.  

•  “Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Γαζίου” 

• Αναµόρφωση θαλάµων γηροκοµείου Ηρακλείου και προσθήκη νέας 

πτέρυγας  

• Κατασκευή νέων πτερυγων στο Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης Βενιζέλειο –

Πανάνειο  

 

Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Κρήτης: 

• “Επέκταση των εγκαταστάσεων της µονάδας ΟΚΑΝΑ Ηρακλείου» 

(Τροποποίηση υπάρχοντος κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου 

κτιρίου γραφείων)”. 

 

Άξονας 10 Αστική και Αγροτική Αναγέννηση: σχεδιασµός και υλοποίηση 

ολοκληρωµένων σχεδίων αστικής και αγροτικής ανάπτυξης.  

Λειτουργία της  Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της  Περιφέρειας Κρήτης  

 

Η Κρήτη, είναι η µοναδική Περιφέρεια η οποία αξιοποίησε τον νόµο 4015/2011, 

για την ίδρυση Αγροδιατροφικών Συµπράξεων για την ανάπτυξη και διαχείριση 

των καλαθιών προϊόντων των Περιφερειών της Ελλάδας.  

Ιδρύσαµε την Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στις 

27/03/2014, µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, µε µειοψηφική συµµετοχή της 

Περιφέρειας. Ως σήµερα συµµετέχουν 34 κρητικές παραγωγικές επιχειρήσεις και 

οµάδες παραγωγών, ενώσεις και αγροτικοί συνεταιρισµοί, επιµελητήρια και 

επαγγελµατικοί σύνδεσµοι.  
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Παράλληλα η Αγροδιατροφική σύµπραξη ήρθε να πλαισιώσει την προσπάθεια της 

Περιφέρειας στην: 

• Προώθηση και προβολή των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων 

• Σύνδεση των προϊόντων µε τις διεθνείς αγορές  

• ∆ιασύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε τον τουρισµό και στην 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο διευρυµένο χαρτοφυλάκιο του 

γαστρονοµικού και οινικού τουρισµού 

• Υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων  

• Οργάνωση προτύπων και εποπτείας της πιστοποίησης προϊόντων και 

υπηρεσιών κάτω από την οµπρέλα του κοινού brand name ΚΡΗΤΗ 

Η υποστήριξη και ο προσανατολισµός των παραγωγών τόσο στην εσωτερική 

αγορά, όσο και στο εξωτερικό µέσω της Αγροδιατροφικής, έχει ήδη καθιερώσει τα 

κρητικά προϊόντα και έχει συµβάλει στην αύξηση των εξαγωγών. 

• Η ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, ως ένας εξειδικευµένος φορέας 

διαχείρισης και προώθησης του Καλαθιού Κρητικών προϊόντων,  αποτελεί 

και το βασικό εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού για την 

ανάπτυξη και αναβάθµιση του Αγροδιατροφικού τοµέα στο νησί. 

 

Εισηγήσεις στο αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: 

 

Οι παρεµβάσεις και οι εισηγήσεις από την περιφερειακή διοίκηση, στα εθνικά 

κέντρα αποφάσεων έγιναν σε καίρια και σηµαντικά θέµατα τα οποία αφορούσαν 

άµεσα την περιφερειακή πολιτική σε τοπικό επίπεδο, µε γνώµονα την τοπική 

ανάπτυξη.  

Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις αφορούσαν στα παρακάτω θέµατα:  

� 26/02/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 25553: Παρέµβαση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή BG AGRE, C2.Olive oil, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη ΜΕΑ 

Βρυξελλών, στην Ελληνική Πρεσβεία Βελγίου και στην Ελληνική 

Πρεσβεία Ολλανδίας για τη παράνοµη διακίνηση ελαιολάδου ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΟΠ στο Βέλγιο. 

� 11/03/2014: Ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή σύµβασης 

συν-εργλαβίας µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) για την 

δηµιουργία φυτείας διατήρησης των ποικιλιών αµπέλου και παραγωγή 

πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου µε υψηλό βαθµό πιστοποίησης, 
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καθώς και σύµβαση συνεργασίας για τη δηµιουργία πιλοτικού – 

πειραµατικού αµπελώνα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.  

� Απόφαση Νο 37/2014, Απόσπασµα Πρακτικού Νο 9/10-07-

2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 993/15-07-2014: Πρόταση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τη στήριξη της οικοτεχνίας και 

πιστοποίηση των προϊόντων των µικρών παραγωγών. Μετά από επαφή 

στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης µε στελέχη και θεσµικούς 

παράγοντες της Περιφέρειας της Βενετίας και την αξιοποίηση της 

τεχνογνωσίας – εµπειρίας (σχετικά µε θέµατα οικοτεχνίας), 

προχωρήσαµε στη σύνταξη των προδιαγραφών για την πιστοποίηση των 

προϊόντων των µικρών παραγωγών. Η σχετική πρόταση, ψηφίστηκε από 

Περιφερειακό Συµβούλιο και στη συνέχεια έγινε πρόταση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Στις 29/12/2014 υπογράφηκε η 

σχετική ΚΥΑ. Η στήριξη της οικοτεχνίας και η πιστοποίηση των 

προϊόντων των µικρών παραγωγών, θα αποτελέσει βασικό µοχλό 

ανάπτυξης για την Περιφέρειά µας. 

� 16/07/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 90721: Συγκρότηση Οργάνου – 

Περιφερειακού Συµβουλίου Αλιείας. 

� 21/07/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 1012: Προτάσεις στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος ∆ακοκτονίας. Η παρούσα 

επιστολή επισήµανε τα προβλήµατα που αφορούν την εξέλιξη του 

προγράµµατος δακοκτονίας, τα οποία παρατηρούνται κάθε χρόνο και 

σχετίζονται µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες ανάθεσης του σχετικού 

έργου σε αναδόχους. Ακολούθησαν, επίσης, προτάσεις για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

� Ιούλιος 2014: Καταγραφή σε ψηφιακή µορφή της γεωργικής γης και 

της Γεωργικής Σχολής της Μεσσαράς που διαχειρίζονται µέχρι 2011 το 

ΕΘΙΑΓΕ. Υποβολή πρότασης αξιοποίησης της. 

� 30/07/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 1085: Κοινή Αγροτική Πολιτική: 

Παρέµβαση στο ΥΠΑΑΤ µε θέµα « Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-

2020». Η παρουσίαση των επιλογών του ΥΠΑΑΤ για την εφαρµογή της 

νέας ΚΑΠ έγινε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και 

Εµπορίου της Βουλής στις 24.7.2014. Κατόπιν αυτού η Περιφέρεια 

Κρήτης κατέθεσε τις προτάσεις της  προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

� 02/10/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 122820: Πρόταση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για «Πλαίσιο αγροπεριβαλλοντικών 
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δράσεων – εκτακτικοποιηµένη κτηνοτροφία». Η συγκεκριµένη πρόταση 

έγινε προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρµογής του 

προγράµµατος εκτατικοποίησης, το οποίο θα υποστηρίζει τους 

κτηνοτρόφους των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών για ένα χρονικό 

διάστηµα, προκειµένου να γίνει µείωση του ζωικού κεφαλαίου και 

εφαρµογή συστήµατος εκ περιτροπής βόσκησης. 

� 30/10/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 134614: Αίτηµα και διεκδίκηση από 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για αποστολή όλων των 

δικαιωµάτων που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα µε αιχµή την άρση 

της απαγόρευσης της φύτευσης και τη διασφάλιση του δικαιώµατος 

φύτευσης στο επίπεδο τουλάχιστον της καταγεγραµµένης έκτασης του 

Μητρώου. (Ενεργοποίηση των ανενεργών δικαιωµάτων) 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 

ΣΤΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Μετά την ολοκλήρωση των συµπερασµάτων της Ο.Ε. για την αναδιάρθρωση του 

Κρητικού Αµπελώνα, η οποία συστάθηκε στις 2/11/2011 µε Αρ. Πρωτ. Νο 155585 

από τον Υπουργό Κ. Σκανδαλίδη.  

Στην κατάθεση προτάσεων από την οµάδα στην οποία συµµετείχαν στελέχη από 

την Περιφέρεια Κρήτης, από το ΤΕΙ Κρήτης, από Ενώσεις κα. Προχωρήσαµε στη 

σύνταξη σχετικής πρότασης για την αναδιάρθρωση του Κρητικού Αµπελώνα:   

- καταγραφή του πολλαπλασιαστικού υλικού στην περιφέρεια Κρήτης µε 

σκοπό την δηµιουργία µητρικής φυτείας για την εφαρµογή της 

αναµπέλωσης  

- εκπαίδευση γεωτεχνικών και αγροτών  

- εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων  

- διεύρυνση κόστους εγκατάστασης καλλιέργειας αµπέλου, κόστους 

λειτουργίας, και συνολικού κόστους καλλιέργειας 

 

� 11/12/2014, Αριθµ.Πρωτ. Νο 27199: Σύσταση οµάδας Εργασίας για τη 

Σύνταξη πρότασης ανασύστασης του Κρητικού Αµπελώνα, µε τη 

συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, τη σύνταξη πρόταση και 

την διεκδίκηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Πιστοποιήσεις και υποστήριξη προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ  

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, ζητήσαµε από όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες και φορείς τις προτάσεις τους για την υποβολή φακέλων στην αρµόδια 

εθνική αρχή, για την πιστοποίηση των προϊόντων µας, ως: 

- Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης  

- Γεωγραφικής ένδειξης 

- Εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων 

- Ορεινών και παραδοσιακών 

Έχουµε ήδη ολοκληρώσει προτάσεις για 2 κατηγορίες προϊόντων 

(γαλακτοκοµικά, παξιµάδια) και έχουµε υποβάλλει στο Υπουργείο το φάκελο για 

την καταχώρηση του µελιού ως «πευκοθύµαρο».  

Συναντήσεις – Ενηµερώσεις στην ενδοχώρα 

- Συναντήσεις πληροφόρησης για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό, την  κρητική 

κουζίνα, την πιστοποίηση προϊόντων κτλ  

Συµµετοχή Στο ∆ίκτυο AREPO 2014 

Συµµετέχουµε στο ευρωπαϊκό δίκτυο AREPO, το οποίο προωθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο τα:  

- προϊόντα ονοµασίας προέλευσης ΠΟΠ  

- προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης ΠΓΕ 

- Εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα ΕΠΙΠ 

- Ορεινά και παραδοσιακά προϊόντα 

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Κρήτης και πιστοποιηµένων 

προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στη Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου AREPO στις 

Βρυξέλλες στις 20 Φεβρουαρίου 2014. Παράλληλα προβλήθηκαν τα προϊόντα 

της Κρήτης ΠΟΠ και ΠΓΕ τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στους ευρωπαϊκούς 

καταλόγους (DOOE, e-bacchus, e-spirit) καθώς και προϊόντα για τα οποία 

προτίθεται η Περιφέρεια Κρήτης να ξεκινήσει διαδικασίες σύνταξης φακέλων. 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ 

Η γαστρονοµία, ο πολιτισµός, η τοπική παράδοση µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα µε 

το brand name «ΚΡΗΤΗ» απέκτησαν στην Κρήτη την δική τους «στέγη» στο 

Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας στην Αργυρούπολη Ρεθύµνου. Τα εγκαίνια του 

Κέντρου το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης έγιναν τον Μάρτιο από τον 

Περιφερειάρχη και τους τοπικούς φορείς παρουσία παραγωγών τυποποιηµένων 

Κρητικών προϊόντων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό οίκηµα το οποίο παραχωρήθηκε από το δήµο 

Ρεθύµνου, και θα λειτουργεί µε σκοπό την διάσωση, προβολή και διάδοση του 

προτύπου της Κρητικής ∆ιατροφής, την προώθηση και εξασφάλιση κατανάλωσης 

των προϊόντων της Κρητικής παραγωγής, την διαφύλαξη των παραδοσιακών 

καταναλωτικών προτύπων, την πιστοποίηση προϊόντων, χώρων και δοµών που 

εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης Κρητικών προϊόντων µε το 

σήµα ποιότητας «ΚΡΗΤΗ». 

Η δηµιουργία της δοµής (Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας) που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» του προγράµµατος «Ελλάδα- Κύπρος 

2007-2013» έρχεται να καλύψει την ανάγκη για συντονισµένη και οργανωµένη 

προβολή και προώθηση της Κρητικής ∆ιατροφής εντός και εκτός Κρήτης, εντός και 

εκτός Ελλάδας, καθώς και την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο 

νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά διεθνώς. Ιστοσελίδα του έργου: 

www.geusistour.com 

 

Συµµετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στο Bilbao για την Ανάπτυξη των 

ορεινών περιοχών 22-24 Οκτωβρίου 2014. (Euromontana= Ευρωπαϊκός  

σύνδεσµος για τις ορεινές ζώνες) 

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τα βουνά είναι το κύριο γεγονός στην πολιτική 

ατζέντα των Ευρωπαϊκών βουνών. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει κάθε χρόνο 

300-400 εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη, µέλη και µη-µέλη της Euromontana, 

τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, οργανώσεις αγροτών, περιβαλλοντικούς 

οργανισµούς, ερευνητικά ινστιτούτα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 

και από την Ελβετία, τη Νορβηγία, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία, που θέλουν 

να συνεργαστούν για την αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

Μέσω αυτής της καµπάνιας παρέχονται στους ενδιαφερόµενους σαφείς 

πληροφορίες για τα βουνά για τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα Κοινή 

Αγροτική Πολιτική έτσι ώστε να προετοιµαστούν για να αναλύσουν και να 

συµβάλουν σε αποφάσεις που θα πάρουν οι τοπικές αρχές τους. Οι περισσότερες 
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από τις προσδοκίες της Euromontana έχουν συµπεριληφθεί στη νέα πολιτική, αν 

και η τελική επίδραση της νέας ΚΑΠ δεν θα είναι γνωστή πριν το τέλος της 

προγραµµατικής περιόδου – κάτι το οποίο παρακολουθούµε στενά.  

 Βασικός στόχος είναι να διερευνήσουµε ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον οποίο η νέα 

ΚΑΠ και τα εργαλεία της µπορούν να βοηθήσουν τους δρώντες σε ορεινές 

αγροτικές περιοχές να ενισχύσουν την ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασµού 

υψηλής αξίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πάρουν το µέλλον στα 

χέρια τους, καθώς και το µέλλον των χωρικών πεδίων τους.  

Η σχετική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στόχευε να συγκεντρώσει αρµόδιους 

λήψης αποφάσεων από τις κυριότερες ορεινές περιοχές, ώστε να γίνει δηµόσιος 

διάλογος για την εφαρµογή των εξειδικευµένων µέτρων που αφορούν τα βουνά 

και τα προϊόντα τους στο πλαίσιο των µελλοντικών τοπικών και Ευρωπαϊκών 

πολιτικών. Αυτός ο δηµόσιος διάλογος σίγουρα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο 

ευκαιρίας για ενδυνάµωση συνεργασιών που αφορούν κοινά έργα (projects). 

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Βουνά συµβάλλει επίσης στην τοποθέτηση των 

ορεινών περιοχών µέσα στο ∆ιεθνές Έτος της Οικογενειακής Αγροτικής 

Παραγωγής και µέσα στην προετοιµασία για την Παγκόσµια Έκθεση του Μιλάνο το 

2015. 

 

Συµµετοχές σε Εκδηλώσεις και Ηµερίδες 

• 11 Μάρτιος 2014: ∆ιοργάνωση Ηµερίδας και απονοµή σήµατος 

στις πιστοποιηµένες Κρητικές επιχειρήσεις – Υπογραφή της 

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΓΟ 

«∆ΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του Έργου: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ»: Η Περιφέρεια 

Κρήτης σε συνεργασία µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - 

Παράρτηµα Κρήτης και τον Οργανισµό ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ» διοργανώσαµε 

την Ηµερίδα µε θέµα: «Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων στο 

πλαίσιο της Νέας Κ.Α.Π., Προοπτικές και Ευκαιρίες για τα Προϊόντα της 

Κρήτης». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο 

Ηρακλείου(αιθ.Καστελλάκη). 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα µέτρα της νέας ΚΑΠ που σχετίζονται 

µε πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων ενώ συζητήθηκαν και οι νέες 

προοπτικές για την ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τοµέα της Κρήτης. 

Πριν την έναρξη της ηµερίδας, υπογράφτηκε η σύµβαση µεταξύ της 

Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του 

Έργου: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ». 
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Την σύµβαση θα συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος 

Αρναουτάκης και ο πρόεδρος του Οργανισµού Σέρκο Χαρουτουνιάν. Η Α΄ 

Συνεδρία της ηµερίδας θα ολοκληρώθηκε µε την τελετή απονοµής 

σήµατος ποιότητας (brand name) «ΚΡΗΤΗ» στις πρώτες πιστοποιηµένες 

Kρητικές επιχειρήσεις. (29 πιστοποιηµένες επιχειρήσεις & 168 

πιστοποιηµένα προϊόντα από όλους του κλάδους). 

• ∆ιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης  διεθνούς συνάντησης για 

τους οικισµούς και την ενδοχώρα στο Ηράκλειο Κρήτης από 6- 9 

Ιουνίου 2014:     Στα πλαίσια των ευθυνών, πολιτικών ή υποχρεώσεων  

της Περιφέρειας Κρήτης για την αναζωογόνηση της ενδοχώρας  καθώς 

και τον νέο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι οικισµοί και οι 

κάτοικοι τους, µέσα από την αναβάθµιση, ανάδειξη και αξιοποίηση  τους, 

διοργανώθηκε σχετική διεθνής συνάντηση στο Ηράκλειο στις 7 και 8 

Ιουνίου 2014. 

Η εν λόγω διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα µεταφοράς της σχετικής 

διεθνούς τεχνογνωσίας και προβληµατισµού σχετικά µε τους τρόπους, 

στρατηγικές και εµπειρίες που στηρίζουν αυτόν τον στόχο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η Περιφέρεια Κρήτης από κοινού µε τον 

Σύνδεσµο « Τα όµορφα χωριά της Κρήτης»  συνδιοργάνωσαν τη διεθνή 

αυτή συνάντηση, µε συµµετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης από 

χώρες της Λεκάνης Μεσογείου, κατά την οποία συζητήθηκαν να 

ανταλλάχθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις επί θεµάτων που αναφέρονται 

στους οικισµούς, τον ρόλο τους στην τοπική ανάπτυξη, την τοπική 

επιχειρηµατικότητα, τη σύνδεση των προϊόντων τους µε τα διεθνή 

εµπορικά δίκτυα, τη σύνδεση τους µε τον τουρισµό κ.τ.λ. 

Παράλληλα διεύρυναν τη δυνατότητα δηµιουργίας µονιµότερων 

συνεργασιών µέσα από τη λειτουργία του δικτύου των όµορφων χωριών 

της Μεσογείου. 

 

 

Εξωστρέφεια – προστιθέµενη αξία προϊόντων  

Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναγνώριση και ανάδειξη της Κρητικής 

∆ιατροφής και των τοπικών προϊόντων, κάτι που θα ενισχύσει την εικόνα της 

Κρήτης διεθνώς και θα µεταφραστεί σε οικονοµική ανάπτυξη µέσα από αυξηµένες 

επισκέψεις τουριστών, αυξηµένες εξαγωγές, αυξηµένη κατανάλωση τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών εντός του προορισµού.  
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Βασικός άξονας στη στήριξη των Κρητικών προϊόντων και στη προώθηση τους 

στις διεθνείς αγορές αποτελούν οι δράσεις που υλοποιούνται µέσα από 

προσκλήσεις αγοραστών και Β2Β συναντήσεις µεταξύ επιχειρηµατιών ντόπιων και 

ξένων. 

∆ιοργανώσεις επιχειρηµατικών αποστολών. 

Συµµετοχή σε διεθνή FORUM για άντληση τεχνογνωσίας και µεταφοράς της στις 

τοπικές κοινωνίες, παραγωγούς, µεταποιητές. Συµµετοχή σε αυστηρά επιλεγµένες 

και στοχευµένες εκθέσεις µε παράλληλες γαστρονοµικές εκδηλώσεις. 

Είναι ξεκάθαρο ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του «κρητικού διατροφικού 

προτύπου» θα ενισχύσει την οικονοµία και θα προσφέρει διεξόδους από την κρίση. 

   

Προώθηση Κρητικής Γαστρονοµίας Στα ∆ιεθνή Και Εθνικά ΜΜΕ   

Η Κρητική γαστρονοµία και τα Κρητικά προϊόντα αποτέλεσαν πρωταγωνιστικό 

αντικείµενο σε διάφορα ΜΜΕ του εξωτερικού αλλά και σε σηµαντικά και έγκαιρα 

µέσα στην Ελλάδα, ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας.  

- Το κανάλι PBS από τις ΗΠΑ φιλοξένησε για 4 επεισόδια την Κρητική γαστρονοµία 

ενισχύοντας την αναγνωρισιµότητα της τοπικής µας κουζίνας στο εξωτερικό. 

Επίσης, φιλοξενήθηκαν Κινέζοι, Ρώσοι, και Ιταλοί παραγωγοί και δηµοσιογράφοι οι 

οποίοι έκαναν σηµαντικά αφιερώµατα στο Κρητικό γαστρονοµικό πολιτισµό.  

 

Άξονας 11 Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα: προώθηση 

της οικονοµικής και επιστηµονικής εξωστρέφειας, δικτύωση, ενίσχυση της 

παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης στα κέντρα προώθησης πολιτικών και λήψης 
αποφάσεων. 

Ενδεικτικά: 

• Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης µε το Πρωθυπουργό της Κίνας για 

τη προώθηση του τουρισµού, των Κρητικών προϊόντων και της 

συνεργασίας των ερευνητικών-επιστηµονικών ιδρυµάτων 

 

• Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, µε την παρουσία του Περιφερειάρχη 

στη 12η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, 

OPEN DAYS 2014, Βρυξέλλες. Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε δυναµικά 

στη διοργάνωση δύο θεµατικών εργαστηρίων που αφορούν στην 

Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου. Στο πλαίσιο αυτών, 

παρουσιάστηκαν θέµατα που αφορούν : στην αναγκαιότητα της 
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ουσιαστικής συµµετοχής και του ρόλου των Περιφερειών στην αξιοποίηση 

των ευκαιριών χρηµατοδότησης µέσα από τους τέσσερις άξονες της 

Στρατηγικής, τη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη Συνδεσιµότητα της 

Μακροπεριφέρειας, το Περιβάλλον και το Βιώσιµο Τουρισµό αλλά και στα 

κριτήρια επιλεξιµότητας των σχετικών δράσεων σε σχέση και µε τα 

διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, µε έµφαση στη Γαλάζια Ανάπτυξη.  

• Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης µε την παρουσία του Περιφερειάρχη 

στο Συνέδριο Ολοκλήρωσης της ∆ιαβούλευσης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιουνίου το Φεβρουάριο 

2014 στην Αθήνα. Συµµετοχή επίσης και στο Συνέδριο για την έναρξη της 

Στρατηγικής και την υλοποίηση των τεσσάρων αξόνων αυτής (Γαλάζια 

Ανάπτυξη, Συνδεσιµότητα της Μακροπεριφέρειας, Περιβάλλον, Βιώσιµος 

Τουρισµός ) το Νοέµβριο 2014 στις Βρυξέλλες. 

• Συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής Προγραµµατισµού του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020 στο Ηράκλειο, στην Πάφο (Κύπρος) και στην 

Ερµούπολη Σύρου. 

• Συµµετοχή στη ∆ιαβούλευση και στην Τελική Ηµερίδα για την υποβολή του 

Επιχειρησιακού ∆ιακρατικού Προγράµµατος «Βαλκανική-Μεσόγειος» 2014-

2020 στην Αθήνα 

• Συµµετοχή στην Επιστηµονική Ηµερίδα του ΙΤΕ  µε θέµα «Τα ευρωπαϊκά 

εργαλεία για τη σταδιοδροµία και την κινητικότητα των ερευνητών, µοχλός 

ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο: Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

EURAXESS και η συµβολή  της σε αυτήν την κατεύθυνση». Στο πλαίσιο της 

ηµερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του καινοτόµου ευρωπαϊκού 

έργου WeB-InUnion σχετικά µε την προώθηση των βασικών αρχών της 

Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Κώδικα ∆εοντολογίας για τους Ερευνητές, στις 

χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε 

στον τρόπο µε τον οποίο τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα υιοθετούν 

θέµατα όπως η ∆ιαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στην Έρευνα για την 

κινητικότητα και τον διαφανή τρόπο πρόσληψης των ερευνητών.  

 

• Συµµετοχή σε Ειδική Ηµερίδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας στην Αθήνα για τις ευκαιρίες και τον τρόπο 

χρηµατοδότησης για την υποστήριξη των πόλεων, αλλά και τον ρόλο των 

Περιφερειών για την αξιοποίηση στρατηγικών βιώσιµης και ολοκληρωµένης 



 

2014: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

86 

αστικής ανάπτυξης στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

URBACT III. 

 
• Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στους τοµείς τουρισµού, εµπορίου-

πρωτογενή τοµέα, πολιτισµού υπέγραψαν σήµερα ο Περιφερειάρχης 

Κρήτης και ο Πρόεδρος του Πολιτικού Συµβουλίου της Κίνας-Πολιτικός 

Σύµβουλος Επιτροπής Κινεζικών λαών της επαρχίας Hainan (Οκτώβριος) 

• Ο Υφυπουργός ∆ιεθνών Σχέσεων της Κίνας Li Ζinjun επισκέφθηκε την 

Περιφέρεια Κρήτης όπου συναντήθηκε µε τον Στ. Αρναουτάκη (Οκτώβριος) 

 

• Στις εργασίες της Συνόδου Ολοµέλειας της Επιτροπής Περιφερειών στις 

Βρυξέλλες συµµετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης (Νοέµβριος) 

 

• Γέφυρα φιλίας και συνεργασίας από την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. 

Ηρακλείου µε την περιοχή WUHAN (∆εκέµβριος) 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στο δίκτυο ΕΟΕΣ Μεσογειακό 

Αρχιπέλαγος  και φιλοξένησε τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οµίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης (∆εκέµβριος) 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στον κορυφαίο ευρωπαϊκό 

οργανισµό CRPM – Conference of Peripheral Maritime Regions των 

ευρωπαϊκών θαλάσσιων, αποµακρυσµένων και νησιωτικών 

ευρωπαϊκών περιφερειών. Από το Σεπτέµβριο 2014 η Κρήτη κατέχει 

την έδρα της Αντιπροεδρίας µε αρµοδιότητα  τη Θαλάσσια Πολιτική 

 

• Η  Κρήτη συµµετέχει ως τακτικό µέλος στο Πολιτικό Γραφείο της 

∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και ως παρατηρητής στην Επιτροπή 

Νησιών. 

 

• Η Περιφέρεια Κρήτης ανάπτυξε κατά το 2014 σηµαντικές δράσεις στα 

θέµατα θαλάσσιας πολιτικής, γαλάζιας ανάπτυξης, θαλάσσιας 

χωροταξίας, διαχείρισης παράκτιας ζώνης που περιλαµβάνουν 

συµµετοχές σε συνέδρια, συσκέψεις και ηµερίδες µε παρεµβάσεις και 

οµιλίες, για τις υπο-διάµορφωση ευρωπαϊκές πολιτικές όπως: 

- Συνέδριο µε θέµα «Maritime Spatial Planning (MSP), Βενετία 
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- Ηµερίδα για το πρόγραµµα COASTGAP- MED Πρακτικές Παράκτιας 

∆ιακυβέρνησης και Προσαρµογής στη Μεσόγειο, Ηράκλειο 

- Ηµερίδα του Working Group on Integrated Maritime Policy µε θέµα : «Kick 

off of the Bologna Charter Coordination Board and Implementation 

o the IMP action plan», Μπολόνια 

- Συνέδριο : «Med Cooperation Days 2014», MED MARE,  Ρώµη  

- Συνέδριο «για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Αθήνα  

- Συµµετοχή µε οµιλία στην Ηµερίδα – Forum : “Επενδύοντας στην ποιότητα 

ζωής : εναλλακτική αυτοκίνηση, συνδυασµένες µεταφορές, logistics”, 

οµιλία για τις µεταφορικές υποδοµές της Κρήτης, Αθήνα 

- Ηµερίδα : «Νησιά – Ευρώπη – Αειφορία», Ηράκλειο 

 

 

 

Άξονας 12 Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Ν.Π της ως 

Οργανισμών: αποτελεσµατική και σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση της 

Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών, ανάπτυξη και ενδυνάµωση του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 

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

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

Ενότητες της ΠΚ και αφού έγινε η σχετική επεξεργασία τους, καταρτίστηκε το 

Σχέδιο ∆ράσης (Σ∆) της ΠΚ, έτους 2014, µε πηγές χρηµατοδότησης τους ΚΑΠ 

(Επενδύσεις - Συντήρηση οδικού δικτύου), ίδιους πόρους (τέλη αδείας & µεταβ. 

οχηµάτων κλπ), τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ και τα ταµειακά υπόλοιπα από 

παλαιές πηγές χρηµατοδότησης των πρώην Ν.Α (έκτακτη επιχορήγηση Υπ. 

Εσωτερικών για οδικό δίκτυο, τακτική επιχορήγηση ΟΣΚ). 

Το Σ∆ έτους 2014, υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή και µετά από σχετική 

εισήγησή της, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 21/2014 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 36/2014, 44/2014, 73/2014 και 

90/2014 όµοιες. 
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Σ∆ – ΠΚ 

ΕΤΟΥΣ 2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/∆ΡΑΣΕΩ

Ν/ΚΛΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 
∆ΡΑΣΕΩΝ/ΚΛ

Π 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   
(00) 

15 14 1.315.228,46 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) 94 8 4.612.237,89 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 34 10 2.739.299,63 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

(03) 
59 9 1.893.126,35 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

(04) 
118 22 3.322.888,00 

ΣΥΝΟΛΟ 320 63 13.882.780,33 

 

Η υλοποίηση των έργων του Σ∆ – ΠΚ παρακολουθείται µε την καταχώρηση 

διαχειριστικών στοιχείων από το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της 

∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

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

των έργων του Σ∆ – ΠΚ στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) 

της ΠΚ. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

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

άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2014 περιλάµβανε έργα – µελέτες της 

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

προϋπολογισµού  1.043.283.599,00 ευρώ. 

Ειδικότερα: 

Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισµού 427.153.217,00  ευρώ, 

έχουν ενταχθεί 393 έργα και µελέτες από προηγούµενα έτη  έως και το 2014. 

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

616.130.382,00 ευρώ, περιλαµβάνουν: 
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1) έργα του ΕΣΠΑ της ΣΑΕΠ 0028, 

2) έργα των προγραµµάτων στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως το 

διασυνοριακό πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α  - ΚΥΠΡΟΣ» (ΣΑΕΠ 302/8), 

3) έργα διαφόρων κοινοτικών προγραµµάτων (ΣΑΕΠ 302/2), 

4) έργα Νοµαρχιακών ενοτήτων (ΣΑΝΑ) που ολοκληρώνονται και  

5) έργα της ΣΑΕΠ 0022. 

Το αρχικό ύψος των ορίων πληρωµών καθορίστηκε σε 10 εκατοµµύρια ευρώ για 

το εθνικό σκέλος και 110 εκατοµµύρια ευρώ για το συγχρηµατοδοτούµενο. 

Μετά από σχετικά αιτήµατα της Περιφέρειας Κρήτης για αύξηση του ορίου 

πληρωµών, στο εθνικό σκέλος για την αποπληρωµή πιστοποιηµένων εργασιών το 

όριο των 10 εκατοµµυρίων για το 2014, ανήλθε σε 32.408.857,00 ευρώ µε 

παράλληλη εξόφληση των υποχρεώσεων - οφειλών από τη ∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, εντός του ∆εκεµβρίου 2014.  

Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οι πληρωµές το έτος 2014, ανήλθαν σε 

80.938.351,00 ευρώ σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙ . 

Οι παραπάνω πληρωµές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά κύριο 

λόγο πραγµατοποιούνται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης και από 

50 υπόλογες – οικονοµικές υπηρεσίες ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων.  

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

    (ποσά σε ευρώ) 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2014 

ΕΠ002 315.896.370,00 147 190.022.374,00 18.577.526,00 

ΕΠ502 35.955.000,00 11 0,00 6.405.360,00 

ΕΠ102 4.935.501,00 8 3.094.300,00 52.620,00 

ΕΠ402 58.770.590,00 190 21.190.230,00 5.489.522,00 

ΜΠ002 11.595.756,00 37 943.840,00 1.883.829,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 427.153.217,00 393 215.250.744,00 32.408.857,00 
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ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

    (ποσά σε ευρώ) 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2014 

ΕΠ0028 481.124.513,00 461 141.483.946,00 71.332.561,00 

ΝΑ0168 53.424.915,00 - 34.789.187,00 5.049,00 

ΝΑ0318 23.105.785,00 - 19.439.964,00 1.606.119,00 

ΝΑ0408 16.690.852,00 - 11.906.781,00 1.144.981,00 

ΝΑ0498 17.231.242,00 - 13.260.042,00 2.926.339,00 

ΕΠ302/8 14.214.684,00 68 8.321.609,00 2.555.377,00 

ΕΠ302/2 1.335.274,00 41 402.713,00 315.284,00 

ΕΠ0022 9.003.117,00 16 5.475.652,00 1.052.641,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 616.130.382,00 586 235.079.894,00 80.938.351,00 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Στα πλαίσια των επενδυτικών νόµων 3299/2004 και 3908/2011, που αποσκοπούν 

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας, η υπηρεσία προχώρησε : 

Α. Στην έκδοση -34- αποφάσεων ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης κόστους και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και -11- αποφάσεων τροποποίησης επενδυτικών 

σχεδίων.  

Β. Στην συγκρότηση – τροποποίηση -31- Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου 

επενδυτικών σχεδίων. 
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Γ. Εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη και καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις 

ύψους 4.192.815,00€ σε -33- επενδυτικούς φορείς της Κρήτης και 

επεστράφησαν εγγυητικές ποσού 418.000,00€. 

∆. Πραγµατοποιήθηκαν -3- συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής και εντάχθηκαν -15- νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού ενισχυόµενου 

κόστους 15.167.559,00€. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

- Το 2014 κατατέθηκαν στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών  -25- επενδυτικά 

σχέδια προϋπολογισµού 25.764.920,00€. Αξιολογήθηκαν από την ∆/νση και 

εκδόθηκαν -18-αποφάσεις υπαγωγής, συνολικής επιχορήγησης 4.709.671.00€ και 

φορολογικής απαλλαγής 1.851.267,00€. 

- Ακόµη την 2η περίοδο υποβολών του 2013, είχαν κατατεθεί -10- επενδυτικά 

σχέδια, προϋπολογισµού 8.236.542,00€ και εκδόθηκαν από την ∆/νση εντός του 

2014 -6- αποφάσεις υπαγωγής, συνολικής επιχορήγησης 2.650.792,00€, ενώ από 

προηγούµενες περιόδους υποβολής εκδόθηκαν από την ∆/νση εντός του 2014 -7- 

αποφάσεις υπαγωγής, συνολικής επιχορήγησης 2.240.648,00€ και φορολογικής 

απαλλαγής 687.687,00€. 

- Ενηµέρωση από το γραφείο επενδυτών, µελετητών και πολιτών για υποβολή 

επενδυτικών σχεδίων που είναι επιλέξιµα στον Αναπτυξιακό Νόµο. 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

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

κρατικού φορέα (Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ιδιωτικών Επενδύσεων). 

Β. Ανάπτυξης βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Γ. Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, 

οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 

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

υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την Ωρίµανση Έργων ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων» 

Ε. Συµµετοχή στη σύνταξη της οικονοµοτεχνικής µελέτης των έργων: 

Ι) Ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων στο Αµάρι Ρεθύµνου ΙΙ) 

Ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων στη Σητεία και ΙΙΙ) 
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Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης µονάδας Προεπεξεργασίας 

Απορριµµάτων του Ηρακλείου προκειµένου να παράγει µεγαλύτερες ποσότητες 

ανακυκλώσιµα αλλά και δευτερογενές καύσιµο εµπορικής αξίας.  

Ανθρώπινο ∆υναµικό Περιφέρειας  

Η ∆ιοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, κυρίως σε ανθρώπινο δυναµικό 

αλλά και σε υλικοτεχνική υποδοµή, αποτελεί το κυρίως έργο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοίκησης. Η έγκαιρη και σωστή οργάνωση και η ορθολογική και σωστή κατανοµή 

του προσωπικού αποτέλεσαν τους στόχους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. 

Σύµφωνα µε το νέο οργανόγραµµα 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.  

Έγιναν προσλήψεις συνολικά 93 ανέργων βάσει των  αριθµ. 4/2013, 5/2013 και 

7/2013 ∆ηµόσιων Προσκλήσεων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Προώθηση της απασχόλησης 

µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.  

Μέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκε ένας διορισµός στην Π.Ε. Χανίων από τους 

εκκρεµείς διορισµούς διακριθέντων αθλητών, ενώ εκκρεµεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας τριών διορισµών (δυο στην Π.Ε. Χανίων και ενός στην Π.Ε. Ρεθύµνης)  

Από την Περιφέρεια µετατάχθηκαν 5 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και 

κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 7 υπάλληλοι µετατάχθηκαν στην 
Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, από 01-01-2014. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο 

της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας µετατάχθηκαν 43 υπάλληλοι στην Περιφέρεια 
Κρήτης (εκκρεµούν 19 αιτήµατα υπαλλήλων των οποίων η διαδικασία δεν έχει 

ολοκληρωθεί) καθώς και 10 υπάλληλοι έχουν ήδη µεταταχθεί από την Περιφέρεια 
Κρήτης σε άλλους φορείς.   

Το έτος 2014 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (425 υπάλληλοι στις 31-12-
2014) συνταξιοδοτήθηκαν 22 υπάλληλοι (ποσοστό 5,2% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η σηµερινή διάρθρωση (31-12-2014) του 

προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 828 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 763 είναι 

µόνιµοι και οι 65 είναι Ι∆ΑΧ και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 204 υπάλληλοι εκ των οποίων 
οι 19 είναι Ι∆ΑΧ και οι 185 µόνιµοι.  

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου υπηρετούν … υπάλληλοι εκ των οποίων οι 

… είναι Ι∆ΑΧ και οι … µόνιµοι (σε εφεδρεία …). 

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου υπηρετούν … υπάλληλοι εκ των (… σε 

εφεδρεία). 
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ε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υπηρετούν … υπάλληλοι εκ των οποίων οι 

… είναι Ι∆ΑΧ και οι … µόνιµοι, … µε έµµισθη εντολή. 

- Ο Απολογισµός της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης ΠΕ Ηρακλείου (συνηµµένος) 

- Ο Απολογισµός της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης ΠΕ Λασιθίου (συνηµµένος) 

- Ο Απολογισµός της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης ΠΕ Ρεθύµνου (συνηµµένος) 

- Ο Απολογισµός της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης ΠΕ Χανίων (συνηµµένος) 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης  

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης, ΝΠΙ∆, ιδρύθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1998, στα πλαίσια του Νόµου 2218/94 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε). 

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. 

 

         Κατά το χρόνο λειτουργίας του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Κρήτης 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήµατα του θεσµού του 

Περιφερειακού Ταµείου ως υπολόγου των πιστώσεων του Π.∆.Ε.: 

• Η ανάληψη της αρµοδιότητας του υπολόγου των έργων του Π.∆.Ε από ένα 

φορέα ορθά στελεχωµένο και οργανωµένο - και όχι από ένα µεγάλο αριθµό 

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 η διευκόλυνση του τελικού δικαιούχου και την 

διαφάνεια των διαδικασιών. 

• 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  102 ευρωπαϊκά-ανταγωνιστικά, καθώς 

και εθνικά προγράµµατα και δράσεις, µε συνέπεια την αξιοποίηση 
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επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων και την συσσώρευση πολύτιµης 

τεχνογνωσίας.  

 

Με της εφαρµογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», το 

ΠΤΑΚ διοικείται από 9/µελές Συµβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι από 1/7/2011 

ο Περιφερειάρχης Κρήτης.  

 

O σκοπός  και οι κύριες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

� Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου 

πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων 

φορέων του δηµόσιου τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, 

χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και λοιπών φορέων του 

εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά 

προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της περιφέρειας 

χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή αναγκαίων στοιχείων, 

στις οικείες υπηρεσίες.  

� Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων 

προς υλοποίηση, προετοιµασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα 

επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση 

έως και την ολοκλήρωσή τους.  

� Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης 

µελετών και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που αναθέτει στο 

Ταµείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.  

� Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, 

τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και η επίβλεψη και 

υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταµείο, 

από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 

από δήµους και από Ν.Π.∆.∆.  

�  
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To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2014 ως υπόλογος του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της 

κανονικότητας και νοµιµότητας και διενήργησε πληρωµές ύψους 58.056.143,94 

€  για 257 κωδικούς έργων και µελετών στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι πληρωµές 

αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

Κατηγορία ∆ιαχειριζοµένων 

κεφαλαίων 

Πληρωµές 

2014 

ΣΑΕΠ 002 18.015.201,81 

ΣΑΕΠ 0022 335.346,38 

ΣΑΕΠ 002/3 2.754.514,56 

ΣΑΕΠ 102 52.620,00 

ΣΑΕΠ 002/8 18.653.577,14 

ΣΑΕΠ 302/2 321.982,33 

ΣΑΕΠ 302/8 2.509.889,25 

ΣΑΕΠ 402 3.769.019,40 

ΣΑΕΠ 502 759.398,33 

ΣΑΜΠ 002 544.413,50 

ΣΑΜΠ 002/3 966.694,42 

ΣΑΝΑ 0168 4.913.142,69 

ΣΑΝΑ 0408 1.147.489,18 

ΣΑΝΑ 0498 2.929.568,79 

ΣΑΝΑ 0318  

ΣΑΕ 076/3  

ΣΑΕ 918 383.286,16 

ΣΥΝΟΛΟ 58.056.143,94 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2014, το Π.Τ.Α. Κρήτης, ως αναπτυξιακός 

φορέας που χρηµατοδοτεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί  ως 

οικονοµικός και διοικητικός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων που 

υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, αλλά και 

ως εταίρος σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα.   

• Επιτέλεσε την οικονοµική διαχείριση 11 ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

• Συµµετείχε στην ολοκλήρωση 22 πιστοποιήσεων από την Αρχή Πληρωµής, 

ανταποκρίθηκε σε 44 ελέγχους της παραπάνω υπηρεσίας, διεξήγε 30 

διαγωνισµούς, παρήγαγε 192 αποφάσεις ανάθεσης και συµβάσεων. Συµµετείχε 

– χρηµατοδότησε 6 Προγραµµατικές Συµβάσεις.  

• Συµµετείχε επίσης στην υλοποίηση και αποπεράτωση 3 ευρωπαϊκών 

ανταγωνιστικών προγραµµάτων ενώ κατά το 2014 συµµετέχει ως εταίρος στο 

νέο έργο Ελλάδα – Κύπρος «Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 

∆ιαπεριφερειακό και ∆ιασυνοριακό επίπεδο – «ΕΝΕΡΓΕΙΝ».  

• Εντός το 2014 το ΠΤΑΚ συνέχισε την υλοποίηση του πολύ σηµαντικού 

στρατηγικού έργου «Ανάπτυξη περιεχοµένου και εφαρµογών 

επικοινωνίας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Κρήτης»  

• Εντός του 2014 διενήργησε επιτυχώς τον διεθνή διαγωνισµό για το έργο 

«∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της τουριστικής 

προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» και προχώρησε στην υλοποίησή του. 

Αυτό προσέδωσε πολύτιµη τεχνογνωσία διενέργειας και υλοποίησης διεθνών 

διαγωνισµών καθώς και υλοποίησης –παρακολούθησης στρατηγικών έργων. 

• Ο ∆ιευθυντής τα στελέχη και το προσωπικό του ΠΤΑΚ επιµορφώθηκαν για τις 

νέες εξελίξεις και υποχρεώσεις για το σύστηµα ηλεκτρονικών προκηρύξεων και 

συµβάσεων, ηλεκτρονικών πληρωµών κλπ.  

• Εντός του 2014 άρχισε η αναβάθµιση του εξοπλισµού και η εγκατάσταση και 

χρήση νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης 

πόρων (ERP), ενώ αναβαθµίστηκε και ο δικτυακός τόπος www.pta.gr. 

Η αποδοτικότητα αυτή επέτρεψε την αύξηση της απορροφητικότητας, την 

προσοδοφόρο αξιοποίηση επιπρόσθετων διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων 

και τη µέγιστη ωφελιµότητα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και των στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Σύσταση 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 
Α΄265/23.12.2014) αποτελεί τη συνέχεια της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
(Ε∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε µε την µε Α.Π. 9776/ΕΥΣ/1129/29-

2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008). Αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του 

ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 ενώ παράλληλα αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 
για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  

Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης υπάγεται 

απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Αντικείµενο 

Κύριο αντικείµενο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι η διαχείριση των αξόνων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι 

οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης και της 
εκχωρούνται µε Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η διαχείριση του ΠΕΠ Κρήτης 

2014-2020. 

Παράλληλα, διαχειρίζεται συγκεκριµένες δράσεις άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες της εκχωρούνται . 

Η  ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ανέλαβε και τη διαχείριση του ΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης 2014-2020 

∆ιάρθρωση Υπηρεσίας 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συγκροτείται από τέσσερις µονάδες: 

Μονάδα Α - Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης  

Μονάδα Β - Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων  
Μονάδα Γ - Επιτόπιων Επαληθεύσεων  
Μονάδα ∆ - Οργάνωσης – Υποστήριξης 

Οι αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στους Ν. 
3614/2007 και 4314/2014 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της.  
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Α. Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013 

 

Οι ενταγµένες πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» µέχρι 31-

12-2014 στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας 

Κρήτης ανέρχονται σε 529, µε προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 

823.483.330,35 € και επιλέξιµη δαπάνη για συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 
που φθάνει τα 644.913.188,56 €. Σ’ αυτές τις πράξεις δε συµπεριλαµβάνονται οι 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων(ιδιωτικές επενδύσεις) που χρηµατοδοτούνται από το 

πρόγραµµα 

 

Οι ενταγµένες πράξεις ανά  ∆ικαιούχο (φορέας υλοποίησης έργου) αποτυπώνονται 
στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1: Ενταγµένες Πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (ανά ∆ικαιούχο) 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 87 308.546.837,23 € 251.172.112,99 € 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

38  3.510.087,00 €  3.373.988,30 € 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2  3.018.561,45 €  3.018.561,45 € 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA 1  15.000.000,00 €  15.000.000,00 € 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29  51.569.635,82 € 39.035.467,84 € 

∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8  18.404.810,00 € 11.283.476,87 € 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 12 4.017.134,78 € 4.002.121,89 € 

∆ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  5 19.081.529,76 €  10.656.881,70 € 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.∆.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

1  2.450.500,00 €  1.879.804,87 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 18  18.904.700,65 €  13.119.737,36 € 

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 9 6.657.934,08 € 5.338.848,67 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 17  17.493.581,81 €  11.521.700,83 € 

∆ΕΥΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 8  8.649.315,55 €  5.530.130,37 € 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 8 7.824.409,27 €  5.992.887,74 € 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 11  9.860.203,30 €  7.029.436,95 € 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 15  6.141.852,43 €  5.181.782,07 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  10  21.112.042,99 € 16.596.295,32 € 

∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9  10.567.430,88 €  5.866.361,56 € 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 18  8.452.303,86 €  7.404.705,51 € 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12  6.183.078,81 €  5.595.231,23 € 

∆ΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 6  2.771.563,59 € 1.995.072,90 € 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 1.988.502,20 € 1.958.502,20 € 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  20  44.221.275,04 € 32.840.708,80 € 

∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2  7.130.000,00 €  3.696.612,99 € 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 11  15.080.146,24 €  13.065.099,45 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4  702.718,90 € 702.718,90 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 8 6.702.316,97 € 4.564.538,72 € 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 48  41.671.692,12 € 34.950.183,25 € 

∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ 4  15.052.500,00 €  9.068.096,28 € 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.) 

2  11.210.215,96 €  9.164.242,00 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 7  5.139.670,30 €  5.059.670,30 € 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 4  2.472.410,16 €   2.472.410,16 € 

∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2  787.301,58 €   787.301,58 € 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.) 4  27.706.732,00 €  20.535.938,50 € 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1  2.000.000,00 €  2.000.000,00 € 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4  4.500.000,00 €  4.500.000,00 € 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

10  3.030.000,00 €  3.030.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2  701.510,00 € 701.510,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2  1.451.004,00 €  1.447.504,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ 1  2.366.425,00 €  1.990.540,98 € 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(Ε.Κ.Α.Β) 

1  1.750.000,00 €  1.750.000,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18  8.022.356,00 €  8.022.356,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 7  5.085.000,00 €  5.085.000,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9  2.542.000,00 €  2.542.000,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2  1.300.000,00 €  1.300.000,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΛΟΓΙΑΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

1  315.000,00 € 315.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
& ΜΕΤΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

3  1.415.000,00 € 1.415.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2  12.609.086,97 € 7.197.213,43 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

1  720.000,00 € 720.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1  580.000,00 € 324.364,02 € 

ETAIΡEIA ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Ε.Κ.Ι.Μ.) 

1  472.103,05 € 437.384,51 € 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1  4.273.193,96 €   4.273.193,96 € 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3  6.430.000,00 €  4.872.993,49 € 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1  12.463.098,00 € 7.073.852,89 € 

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ 1  10.300.000,00 € 5.939.157,86 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2  3.490.000,00 €  3.451.172,50 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1  2.347.600,00 €  2.347.600,00 € 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 2.505.079,50 €  2.036.650,00 € 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1 1.680.180,00 €  1.680.180,00 € 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2  1.011.699,00 € 1.007.885,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ 529 823.483.330,35 € 644.913.188,56 € 

 

Οι υποβληθείσες προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατά 

τα έτη 2009-2014 ανέρχονται συνολικά σε 1.010 µε προτεινόµενη δαπάνη 
1.655.916.457,48 € (Πίνακας 2).  

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 81 99.135.685,19 € 

2010 237 570.082.503,97 € 

2011 222 363.378.071,43 € 

2014 202 332.779.531,15 € 

2013 263 290.022.835,70 € 
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2014 5 517.830,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1005 1.655.916.457,48 € 

Πίνακας 2: Υποβληθείσες Προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

Οι ενταγµένες Πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατά το 

διάστηµα 2009-2014 στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΠ 

Περιφέρειας Κρήτης αφορούν σε 529 έργα 823.483.330,35 € δηµόσιας 
δαπάνης  µε την επιλέξιµη δαπάνη να ανέρχεται σε 644.913.188,56 € 
(Πίνακας 3). Σ’ αυτές τις πράξεις δε συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις κρατικών 

ενισχύσεων(ιδιωτικές επενδύσεις) που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 

 

ΕΤΟΣ  ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 11 35.101.720,56 € 

2010 117 349.096.280,07 € 

2011 115 147.512.775,31 € 

2014 108 156.998.843,00 € 

2013 182 220.137.464,53 € 

2014 4 479.700,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 552 823.483.330,35 € 

Πίνακας 3: Ενταγµένες Πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

Οι υπογεγραµµένες συµβάσεις στο Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για 

το χρονικό διάστηµα 2009-2014, στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται η 

ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ανέρχονται σε δηµόσια δαπάνη 501.475.559,79 € 
και επιλέξιµη δαπάνη 460.866.505,05 € Σ’ αυτές τις συµβάσεις δε 

συµπεριλαµβάνονται οι συµβάσεις κρατικών ενισχύσεων(ιδιωτικές επενδύσεις) που 

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 

 

ΕΤΟΣ  
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 34 53.307.243,27 € 46.549.744,52 € 

2010 66 60.851.346,85 € 59.466.044,22 € 
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2011 75 78.077.371,98 € 67.421.822,59 € 

2014 96 103.212.726,58 € 99.369.923,85 € 

2013 160 88.172.007,19 € 84.467.317,09 € 

2014 167 65.186.860,23 € 60.398.634,62 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 502 501.475.559,79 € 460.866.505,05 € 

Πίνακας 4: Υπογεγραµµένες Συµβάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

 

Στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται η απορροφητικότητα του Ε.Π «Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013», στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΠ 

Περιφέρειας Κρήτης Οι πληρωµές από τα έργα που διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΠ 
Περιφέρειας Κρήτης ανήλθαν το διάστηµα 2009-2014 σε 262.135.422,68 €, Σ’ 

αυτές τις δαπάνες δε συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κρατικών 

ενισχύσεων(ιδιωτικές επενδύσεις)  

 

ΕΤΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014 

2009 25.935.205,00 € 

2010 30.235.692,00 € 

2011 39.005.464,00 € 

2014 64.361.145,97 € 

2013 102.597.915,71 € 

2014 84.244.252,91 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 337.085.929,75 € 

Πίνακας 5: Απορρόφηση του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»* 

Εκτός από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης διαχειρίζεται και πόρους που τους έχουν εκχωρηθεί : 

• από το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος  (έργα περιβάλλοντος) 

• από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (ΚΗΦΗ – ΤΟΠΣΑ) 
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Β. Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κατάρτισε, 
διαβουλεύτηκε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17-7-2014 το ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε στις 18-12-2014.  

Europe Direct Κρήτης  

Για το έτος 2014 η δραστηριότητα Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης 
έχει ενδεικτικά ως εξής:   

1. Συµµετοχή του Europe Direct στο Gran Prix Chess Festival 2014 
(Ιανουάριος) 

Το Europe Direct συµµετείχε στο Gran Prix Chess Festival 2014, το οποίο 

διοργανώθηκε για 4η συνεχή χρονιά. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό τουρνουά, 
που δίνει  την ευκαιρία σε µικρούς και µεγάλους να ασχοληθούν µε το κορυφαίο 

πνευµατικό άθληµα.   

2. Συνδιοργάνωση του 5ου φεστιβάλ γερµανόφωνου κινηµατογράφου. 
(Ιανουάριος)  

Το europe direct της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε την Τοπική Επιτροπή 
Ηρακλείου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. και το 

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών πραγµατοποίησε το 5ο Φεστιβάλ Γερµανόφωνου 
Κινηµατογράφου Ηρακλείου.    

3. ∆ιοργάνωση προβολής ντοκιµαντέρ για τον εορτασµό της διεθνούς 
ηµέρας µνήµης για το ολοκαύτωµα στον Άγιο Νικόλαο. (Ιανουάριος)  

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης (Europe Direct) µαζί µε την 

Πολιτιστική Οµάδα Καθηγητών Αγίου Νικολάου - ΕΛΜΕ Λασιθίου και τη στήριξη 
του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Αγίου Νικολάου, διοργάνωσαν τη 

∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου, ηµέρα µνήµης για τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος, 
προβολή του πολυβραβευµένου ντοκιµαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα 

παιδιά» (2011), που αναφέρεται στην ιστορία πέντε µικρών Εβραιόπουλων στην 
κατοχική Ελλάδα. 

4. Παρουσίαση της έννοιας του ενεργού πολίτη σε µαθητές δηµοτικού. 
(Ιανουάριος)  

Η υπεύθυνη του europe direct Περιφέρειας Κρήτης επισκέφτηκε µαζί µε τον 

Αντιδήµαρχο Παιδείας, Νεολαίας, Εθελοντισµού & Καινοτοµίας κ. Νίκο Γιαλιτάκη, 
το 46ο δηµοτικό σχολείο Ηρακλείου και παρουσίασε στα παιδιά τον ορισµό του 

ενεργού πολίτη αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα.   

5. Ενηµερωτικές επισκέψεις στους µαθητές του ΕΠΑΛ Νεάπολης και του 
Γυµνασίου Βάµου Χανίων. (Φεβρουάριος) 

Στα πλαίσια των ενηµερωτικών διαλέξεων που πραγµατοποιεί το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης στα σχολεία πρωτοβάθµιας 
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και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Σπύρος Νάκος, 
µέλος της Οµάδας Ευρώπη, καλεσµένος του Europe Direct Κρήτης, ενηµερώνει 

τους µαθητές του γυµνασίου Βάµου για ευρωπαϊκά προγράµµατα που ενδιαφέρουν 
τη νεολαία αναφορικά της κινητικότητας και των ευκαιριών εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6. Ενηµερωτική επίσκεψη στους µαθητές του 1ου δηµοτικού σχολείου 
Νεάπολης Λασιθίου. (Φεβρουάριος)  

To Europe direct Κρήτης επισκέφτηκε το 1ο δηµοτικό σχολείο Νεάπολης Λασιθίου 
και ενηµέρωσε τα παιδιά σχετικά µε την ΕΕ- τον τρόπο που λαµβάνονται οι 

αποφάσεις, τα σύµβολα της ΕΕ, την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος, τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών.  

7. Συµµετοχή της υπεύθυνης του Europe direct σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης 
teachers4europe. (Φεβρουάριος) 

Συµµετοχή στα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν στο Ηράκλειο και στα Χανιά στα 
πλαίσια της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στη δράση 

teachers4europe,  όπου και έγινε παρουσίαση του ρόλου του Europe Direct 
Κρήτης στην τοπική κοινωνία και τρόπων συνεργασίας του  µε τους 

εκπαιδευτικούς.  

8. Ενηµερωτική επίσκεψη  στους µαθητές του δηµοτικού σχολείου Κριτσάς  
Λασιθίου. (Μάρτιος) 

Η υπεύθυνη του Europe Direct επισκέφτηκε το δηµοτικό σχολείο Κριτσάς Λασιθίου 
όπου ενηµέρωσε τους µαθητές της ΣΤ΄τάξης για τις βασικές αρχές της ΕΕ, πώς 

δηµιουργήθηκε, ποιά είναι τα σύµβολα, τα θεσµικά όργανα κ.α. Στη συνέχεια τα 
παιδιά έπαιξαν το επιτραπέζιο παιχνίδι "Πάµε Ευρώπη" όπου έπρεπε ν΄απαντήσουν 

σε ερωτήσεις σχετικές µε τις γνώσεις που είχαν λάβει. Στο τέλος στα παιδιά 
µοιράστηκαν βιβλιαράκια. 

9. Παρουσίαση της υπεύθυνης του Europe direct στην ηµερίδα «Αρχαία 
∆ιατροφή Κρήτης-Ιταλίας». (Μάρτιος) 

Πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα «Ανδρόγεω» ηµερίδα µε θέµα «Αρχαία ∆ιατροφή 

Κρήτης-Ιταλίας» στην οποία συµµετείχε η Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Κρήτης, εστιάζοντας στα ευρωπαϊκά προγράµµατα για τα 

πρωτογενή προϊόντα και τον τουρισµό. 

10. Παρουσίαση της υπεύθυνης του Europe direct στην εκδήλωση του 2ου 
Λυκείου Ηρακλείου, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος  move@t.eu. (Μάρτιος)  

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius µε τίτλο "move@t" 

εκπαιδευτικοί και µαθητές από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα 
από την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και Τουρκία 

επισκέφτηκαν το 2ο Λύκειο Ηρακλείου σε µία εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε 
για να σηµατοδοτήσει τη λήξη του προγράµµατος. Στην εκδήλωση συµµετείχε και 
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η επικεφαλής του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης όπου µίλησε για τις 
δράσεις της Περιφέρειας σχετικά µε την προώθηση της υγιεινής διατροφής.  

11. ∆ιοργάνωση εσπερίδας για τον El Greco. (Μάρτιος)  

Tο Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆.∆.Ε. Ν. Ηρακλείου σε συνεργασία µε το 

Europe Direct στο πλαίσιο των δράσεων µε τίτλο: «Ο El Greco τον Μάρτιο», 
διοργάνωσε Εσπερίδα Εl Greco µε θέµα: «Εl Greco: ο καλλιτέχνης, η εποχή και το 
έργο του» την Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014, ώρα 18:30, στο Επιµελητήριο 

Ηρακλείου. 

12. Συµµετοχή στη διοργάνωση του πρώτου αγώνα ορειβατικού σκι στην 
Κρήτη, Pierra Creta. (Μάρτιος)  

Για πρώτη φορά στην  Κρήτη διοργανώθηκε Ανοιχτός Ατοµικός Αγώνας µε την 
ονοµασία Pierra Creta από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ηρακλείου υπό την 

αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α., µε συνδιοργανωτές το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, το ∆ήµο Ανωγείων, τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα Ζωνιανών και Λιβαδιών του ∆ήµου Μυλοποτάµου, την Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου µε σκοπό µας την 

καθιέρωση του αγώνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα και την προσέλκυση Ελλήνων 
και ξένων ορειβατών – χιονοδρόµων στα βουνά µας.   

13. Εορτασµός παγκόσµιας ηµέρας παιδικού βιβλίου στο Ηράκλειο. 
(Μάρτιος)  

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου η συγγραφέας παιδικών 

βιβλίων, Ιωάννα Μπακιρτζή Μπαµπέτα επισκέφτηκε µαζί µε την υπεύθυνη του 
Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης τους µαθητές του 6ου και 44ου δηµοτικού 

σχολείου Ηρακλείου και του 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου,  όπου και παρουσίασε 
τα βιβλία της, συζήτησε µε τα παιδιά για τον τρόπο που φτιάχνονται τα βιβλία και 

τη συνέχεια προχώρησαν σε δραµατοποίηση του παραµυθιού.  

14. Συνδιοργάνωση του µαθητικού φεστιβάλ ψηφιακής δηµιουργίας. 
(Απρίλιος) 

Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη διοργάνωση του 4ου 
Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής ∆ηµιουργίας (www.digifest.info). Στο πλαίσιο του 

µαθητικού φεστιβάλ παρουσιάστηκαν έργα ψηφιακής δηµιουργίας, τα οποία 
δηµιουργήθηκαν στα µαθήµατα Πληροφορικής όλων των βαθµίδων (∆ηµοτικό, 

Γυµνάσιο, Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο), στις βιωµατικές δράσεις του 
Γυµνασίου, στο µάθηµα Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και στο 

µάθηµα Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα (ΕΘ∆) των ΕΠΑΛ.   

15. Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου στα Χανιά (Μάρτιος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας 

παιδικού βιβλίου και της άψογης συνεργασίας που έχει µε τους εκπαιδευτικούς που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα teachers4europe, προσκάλεσε την εικονογράφο και 

συγγραφέα Λήδα Βαρβαρούση στα Χανιά για να παρουσιάσει το βιβλίο της 'Μια 
παρέα µε καρδιά". 
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16. Υποστήριξη της προσοµοίωσης ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων στην 
Ελλάδα,  Euro.Pa.S 2014. (Απρίλιος)  

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στήριξε το Euro.Pa.S 2014, που 

διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και αποτελεί την 
µεγαλύτερη Προσοµοίωση Ευρωπαϊκών Θεσµικών Οργάνων στην Ελλάδα, έχοντας 

συγκεντρώσει περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες φοιτητές. 

17. Συµµετοχή στη διοργάνωση της 10ης εβδοµάδας πρόληψης αλκοόλ. 
(Απρίλιος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη «10η Εβδοµάδα 
Πρόληψης Αλκοόλ» (ΕΠΑ) που πραγµατοποιήθηκε 5 µε 10 Απριλίου 2014 και ήταν 

αφιερωµένη στους εφήβους µε κεντρικό µήνυµα «Ο εαυτός σου και η Επιλογή σου 
τα Κλειδιά για τη Ζωή σου», που διοργάνωσαν το Ιατρείο Αλκοόλ του ΠΑΓΝΗ, ο 

Σύλλογος Επιστροφή υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, µε την υποστήριξη της 
Europe Direct και µε τη συνεργασία της ∆/νσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης 

Κρήτης.  

18. ∆ιοργάνωση πασχαλινής εκδήλωσης για παιδιά. (Απρίλιος) 

Το κέντρο ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και η 

τοπική επιτροπή Ηρακλείου της Πανελλήνιας ένωσης καθηγητών Γερµανικής 
γλώσσας Π.Ε. διοργάνωσε σε συνεργασία µε το δήµο Ηρακλείου, πασχαλινή 

εκδήλωση για παιδιά στην Πλατεία Αγίου Τίτου.  

19. ∆ιοργάνωση της εκδήλωσης  µε θέµα «Let`s talk about Europe», στα 
πλαίσια ενηµέρωσης των πολιτών για τις ευρωεκλογές. (Απρίλιος) 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης–Europe Direct 
Κρήτης οργάνωσε  εκδήλωση µε θέµα: «Let`s talk about Europe». Η εκδήλωση 

είχε σα στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για τις Ευρωεκλογές 2014,καθώς και 
για  το νέο ρόλο που θα διαδραµατίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους κόλπους 

των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος 
Ακαδηµαϊκοί, Στελέχη Υπουργείων, Εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Οργανισµών και 
Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές. 

20. ∆ιοργάνωση εσπερίδας µε θέµα "Η κακοποίηση του παιδιού: Ο ρόλος 
της οικογένειας και του σχολείου" (Απρίλιος) 

Στην αίθουσα Ανδρόγεω του ∆ήµου Ηρακλείου πραγµατοποιήθηκε Εκδήλωση µε 
θέµα «Η Κακοποίηση του Παιδιού: Ο Ρόλος της Οικογένειας και του Σχολείου που 
διοργανώθηκε από το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων της Β/θµιας Εκπ/σης Ν. 

Ηρακλείου και το Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης). Η 
Εκδήλωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές.  

21. Ενηµερωτική επίσκεψη στους µαθητές του 17ου δηµοτικού σχολείου 
Ηρακλείου. (Μάιος)  

Η υπεύθυνη του Europe Direct επισκέφτηκε το 17ο δηµοτικό σχολείο και 
ενηµέρωσε τους µαθητές της 5ης και 6ης τάξης σχετικά µε την Ευρώπη, τα 
σύµβολα, την ιστορία, τους οργανισµούς κ.α θέµατα. Στη συνέχεια η συγγραφέας 
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και εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση παρουσίασε το βιβλίο που έγραψε για την 
Ευρώπη, µια "Παρέα µε καρδιά". 

22. Συµµετοχή στη διοργάνωση του 4ου ποδηλατικού γύρου Πεδιάδας. 
(Μάιος)  

Με τη συνδιοργάνωση του «EUROPE DIRECT» Περιφέρειας Κρήτης 
πραγµατοποιήθηκε και φέτος ο «4ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας» την Κυριακή 4 
Μαΐου και ώρα 10.30 µε εκκίνηση από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αποστόλων.   

23. Συµµετοχή στην παρουσίαση των προγραµµάτων των σχολικών 
δραστηριοτήτων ∆/θµιας Εκπ/σης. 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξε και συµµετείχε στην 
παρουσίαση των δράσεων των οµάδων των σχολείων. Η Παρουσίαση έχει ως 

στόχο να προβάλλει τη συλλογική προσπάθεια µαθητών και εκπαιδευτικών οι 
οποίοι µε µεράκι, φαντασία και δηµιουργικότητα υπηρετούν το όραµα µίας παιδείας 

ανοικτών οριζόντων. Συνολικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υλοποιήθηκαν 
διακόσια είκοσι οκτώ (228) Προγράµµατα από Γυµνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ. 

Η Παρουσίαση πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου και του Κέντρου Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης. 

24. Ενηµερωτική επίσκεψη στους µαθητές του 52ου δηµοτικού σχολείου 
Ηρακλείου. (Μάιος)  

Η υπεύθυνη του Europe Direct επισκέφτηκε το 52ο δηµοτικό σχολείο και 
ενηµέρωσε τους µαθητές της 5ης και 6ης τάξης σχετικά µε την Ευρώπη, τα 

σύµβολα, την ιστορία, τους οργανισµούς κ.α θέµατα.  

25. Εορτασµός της Ηµέρας της Ευρώπης σε Ηράκλειο και Χανιά. (Μάιος) 

Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή µαθητών από σχολεία της πόλης 

πραγµατοποιήθηκαν στο αίθριο της Λότζια οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 
Ηµέρας της Ευρώπης. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Europe Direct σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δράσεις και την 

προώθηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

26. ∆ιοργάνωση Εκδήλωσης µε θέµα «Υπερασπίζοντας τη Νεότητα στην 
Ελλάδα της κρίσης». (Μάιος)  

Εκδήλωση µε θέµα «Υπερασπίζοντας τη Νεότητα στην Ελλάδα της κρίσης» µε 
οµιλητή τον κ. Γεώργιο Μόσχο, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού διοργάνωσε  ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων της Β/θµιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου σε συνεργασία µε το Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Κρήτης), στην αίθουσα του ΤΕΕΤΑΚ.  

27. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα:' Επαναεπινοώντας τη 
δηµοκρατία στην Ευρώπη" 
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης–Europe Direct 
Κρήτης διοργάνωσε συνοµιλία-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα: 

“Επαναεπινοώντας τη ∆ηµοκρατία στην Ευρώπη” - “Reinventing Democracy in 
Europe”. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Τρίτη 13 Μαϊου 

και ώρα 19:00 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η συγκεκριµένη εκδήλωση-δράση 
αποσκοπούσε στην ενηµέρωση περί της αναγκαιότητας επαναξιολόγησης του 

εννοιολογικού περιεχοµένου της ∆ηµοκρατίας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Την 
αποτύπωση προτάσεων περί αναβάθµισης της συµµετοχής των πολιτών στα 

ευρωπαϊκά ζητήµατα, τον εκδηµοκρατισµό των ευρωπαϊκών θεσµών και την τρόπο 
τινά θεσµική µεταρρύθµιση αναφορικά της λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης, 

µε σκοπό να ανακτηθεί στο µέτρο του δυνατού η νοµιµοποίησή της. Στη 
συγκεκριµένη εκδήλωση έλαβαν µέρος Ακαδηµαϊκοί, Εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών 

Οργανισµών και δηµοσιογράφοι. 

28. ∆ιοργάνωση της εκδήλωσης Y Vote στην Κρήτη. (Μάιος)  

Το Μάιο, το Europe Direct Κρήτης και η AEGEE Ηράκλειο διοργάνωσαν δύο 

ηµερίδες, σε Ηράκλειο και Ρέθυµνο, που είχαν σαν στόχο να πληροφορήσουν τους 
νέους για τις επερχόµενες εκλογές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Πέρα από 

πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία των εκλογών οι συµµετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν και µε υποψηφίους. 

29. Συµµετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης για την απονοµή των 
βραβείων του µαθητικού διαγωνισµού "ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ". (Ιούνιος) 

To Σάββατο 31 Μαϊου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των βραβείων του Μαθητικού 
∆ιαγωνισµού µε τίτλο «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΣΗΜΕΡΑ» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πτυχιούχων Γαλλικής Φιλολογίας Ν. 
Ηρακλείου σε συνεργασία µε το Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης 

Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου και το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης.  

30. Συµµετοχή στη µουσική παράσταση για παιδιά " η κυρία Σιντορέ και η 
µουσική ορθογραφία". (Ιούνιος) 

Το Εurope direct Κρήτης συµµετείχε στη διοργάνωση της µουσικής παράστασης 
για παιδιά «η κυρία Σιντορέ και η µουσική ορθογραφία».  

31. Συµµετοχή του Europe Direct για 2η χρονιά στο παιδικό φεστιβάλ 
Αγίου Νικολάου. (Ιούνιος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει και υποστηρίζει για 2η 

συνεχή χρονιά το παιδικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι ένα από τα 
καλύτερα παιδικά φεστιβάλ που περιλαµβάνει δραστηριότητες που δίνουν 

δηµιουργική διέξοδο στην παιδική καλλιτεχνική έκφραση, παιχνίδια µε  
εκπαιδευτικό προσανατολισµό, ενώ παράλληλα ενισχύει  τη συλλογική συµµετοχή 

και το πνεύµα συνεργασίας.  Ταυτόχρονα προβάλλονται το έργο και οι δράσεις 
φορέων που σχετίζονται µε την πνευµατική, καλλιτεχνική και ψυχική ανάπτυξη 
των παιδιών. 
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32. ∆ιοργάνωση εκδήλωσης µε το 1ο Γυµνάσιο Ηρακλείου µε θέµα «Η 
καντάδα στην Κέρκυρα και η καντάδα στην Κρήτη». (Ιούνιος) 

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράµµατος «Η καντάδα στην Κέρκυρα και η 

καντάδα στην Κρήτη» το Europe direct Κρήτης συµµετείχε στη µουσική εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και ώρα 20:30, στο 

Κηποθέατρο Μ. Χατζιδάκις, όπου η χορωδία και ορχήστρα του 1ου Γυµνασίου 
Ηρακλείου συνέπραξε µε τη χορωδία Ευρωπούλων «Ι. Καποδίστριας» του ∆ήµου 

Κερκύρας. 

33. Συνδιοργάνωση από το Europe Direct  της  ευρωπαϊκής  γιορτής 
µουσικής. (Ιούνιος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης διοργάνωσε την ευρωπαϊκή γιορτή 
µουσικής,  η οποία πραγµατοποιείται σε χιλιάδες ευρωπαϊκές πόλεις ταυτόχρονα. 

Για δύο µέρες το Ηράκλειο πληµµύρισε µε µουσική και δωρεάν εκδηλώσεις για το 
κοινό. 

34. ∆ιοργάνωση τριήµερων εκδηλώσεων  αφιερωµένες στο µεγάλο 
ζωγράφο ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο µε αφορµή το έτος el greco. (Ιούνιος) 

Το Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, 

σε συνεργασία µε το Europe Direct – Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Περιφέρειας Κρήτης και µε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τίµησαν τον 

µεγάλο κρητικό ζωγράφο µε µία σειρά εκδηλώσεων – αφιέρωµα στη ζωή και το 
έργο του – από µαθητές των σχολείων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, 

«∆ίκτυο Greco», µε τίτλο: «2014 – ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ EL GRECO: MAΘΗΤΙΚΑ 
‘ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ’ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ». 

Οι εκδηλώσεις αφορούσαν παρουσιάσεις, προβολές, µουσικοποιητικά και θεατρικά 
δρώµενα, καθώς και έκθεση µαθητικής δηµιουργίας µε εικαστικά και γλυπτά έργα. 

35. Συµµετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στη δράση «12 
Ώρες για την Ελλάδα». (Ιούνιος) 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, 

συµµετείχε στη δράση «12 Ώρες για την Ελλάδα» που πραγµατοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 27 & 28 Ιουνίου 2014. Επρόκειτο για µια σηµαντική πρωτοβουλία 

που ήταν αφιερωµένη στην χώρα µας στέλνοντας µηνύµατα αλληλεγγύης και 
φιλίας από την «καρδιά» της Ευρώπης. 

36. Παρουσίαση των δράσεων των σχολείων σχετικά µε το πρόγραµµα 
«Πώς θα ήταν ο κόσµος µας αν….» στη διοργάνωση του οποίου 
συµµετείχε και το Europe direct. (Ιούλιος)  

Μετά από 6 µήνες δουλειάς σε 27 σχολεία του Ηρακλείου της Κρήτης τα παιδιά 
παρουσίασαν πως κατανόησαν διαφορετικές πτυχές θεµατικών γύρω από τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Με πρώτη ύλη µια φανταστική εφηµερίδα του µέλλοντος 
µε το όνοµα «Αλληλεγγύη» τα παιδιά πήραν σα δεδοµένη µια θετική είδηση και 

δούλεψαν για να φανταστούν πως φτάσαµε εκεί. 
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37. ∆ιοργάνωση από το Europe Direct του 1ου Aegean Arts Festival. 
(Ιούλιος) 

Το Europe Direct διοργάνωσε  το 1ο Aegean Arts Festival στα χωριά Ανώπολη και 

Επισκοπή µε στόχο την ανάδειξη της Κρήτης αλλά και να στείλει το µήνυµα του 
σεβασµού και της συνεργασίας µέσα από τη µουσική και την τέχνη.  

38. Υποστήριξη των εκδηλώσεων στο χωριό Χώνος Μυλοποτάµου. 
(Ιούλιος) 

Τριήµερες θρησκευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, µε την ευκαιρία 

του εορτασµού της Αγίας Κυριακής, οργανώθηκαν στο Χώνο Μυλοπόταµου από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Χωνιανιανών Μυλοποτάµου "Το Χώνος" 

µε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Εurope Direct, του ∆ήµου 
Μυλοπόταµου και του Οµίλου Υπεραποστάσεων Κρήτης. 

39. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το 4ο Κυνήγι Παραλίας στη Λότζια. 
(Ιούλιος) 

Μια δυναµική εκδήλωση που σηµατοδότησε την έναρξη του 4ου Κυνηγιού 

Παραλίας διοργάνωσε το Europe Direct  µε την Οργανωτική Επιτροπή των Οµάδων 
Κυνηγιού Κρυµµένου Θησαυρού και Κηνυγιού Παραλίας στη Λότζια.  

40. Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «Αρκάδεια 2014». (Αύγουστος) 

∆ιοργάνωση  µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινίου- Μοναστηρακίου των εκδηλώσεων 
«Αρκάδεια 2014» στα χωριά  Ίνι και Μοναστηράκι.   Οι εκδηλώσεις διήρκεσαν όλο 

τον Αύγουστο και γενικά έχουν σα στόχο να προωθήσουν τις αξίες του πολιτισµού, 
του αθλητισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αγροτικής οικονοµίας, 

αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο  

41. Συνδιοργάνωση του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Χανίων του Ελληνικού 
Φόρουµ ∆ηµόσιας Πολιτικής. (Σεπτέµβριος)  

Το Ελληνικό Φόρουµ ∆ηµόσιας Πολιτικής διοργάνωσε το 3ο ετήσιο συνέδριό του 
στις 26-27 Σεπτεµβρίου 2014 στο Kiani Beach Resort στα Χανιά µε τη συνεργασία 

του Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης. Ο τίτλος του φόρουµ ήταν «Η Νέα Ευρώπη 
υπό ∆ιαµόρφωση: Απόσχιση, Ιδεολογική Πόλωση και ο Αναδυόµενος Θεσµικός 

Σχεδιασµός της ΕΕ». 

42. Συµµετοχή του Europe Direct στην εβδοµάδα που διοργανώθηκε από 
την Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης Κρήτης, στα πλαίσια προγράµµατος 
Grundvig, “how to be a grandparent”. (Οκτώβριος) 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπ/σης Κρήτης στο 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων µε θέµα “How to be a grandparent”, 
το Europe direct Περιφέρειας Κρήτης συνδιοργάνωσε  την  4η διακρατική 

συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, µέλη των 
παιδαγωγικών οµάδων από την Β.Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, το Βέλγιο 

και την Τουρκία, πήραν µέρος  σε βιωµατικά  εργαστήρια στο Ηράκλειο και στα 
Χανιά. Μέσα από την ανταλλαγή εµπειριών και εκπαιδευτικών µεθόδων µε την 
ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευτών και µαθητών της Στ΄ τάξης του 2ου & 5ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Αλικαρνασσού, των ενηλίκων εκπαιδευοµένων ηλικίας 50+ 
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και της Παιδαγωγικής Οµάδας της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης µε 
στόχο την  καλύτερη κατανόηση της ποικιλόµορφης ευρωπαϊκής πολιτιστικής, 

κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας. 

 

43. Συµµετοχή του Europe Direct στην έκθεση φωτογραφίας 
"Λουξεµβούργο- Κρήτη" στο κηποθέατρο "Μάνος Χατζηδάκης". 
(Οκτώβριος)  

Τα µέλη του φιλελληνικού συλλόγου, "Οι Φίλοι της Ελλάδας στο Μεγάλο-∆ουκάτο 

του Λουξεµβούργου'', που προβάλλουν ανελλιπώς την Ελλάδα, µέσα από τη 
διδασκαλία της αρχαίας και νέας Ελληνικής γλώσσας, την οργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων αλλά και επισκέψεων γνωριµίας στη χώρα µας, αποτελούν 
ανεπίσηµους αλλά ουσιαστικούς Πρέσβεις των Ελληνικών Γραµµάτων και 

Πολιτισµού στην Ευρώπη. Σε ανταπόδοση της σηµαντικής φιλίας και προσφοράς 
τους ο σύλλογος "Οι Φίλοι του Λουξεµβούργου την Κρήτη οργάνωσε εκδηλώσεις 

που τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Λουξεµβούργου στην Αθήνα, της 
Περιφέρειας Κρήτης και του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και  µε τη 

στήριξη του ∆ήµου Ηρακλείου 

44. Συνδιοργάνωση από το Europe Direct, της προσοµοίωσης της 
νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
(Οκτώβριος)  

Η επίσηµη προσοµοίωση της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, γνωστή ως Model of European Union (MEU), που διοργανώνεται από το 
2007 στο Στρασβούργο, διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 22-26 
Οκτωβρίου.Το Συνέδριο προσοµοιώνει την νοµοπαρασκευαστική διαδικασία της ΕΕ, 

µε 100 συµµετέχοντες από όλη την Ευρώπη, ηλικίας µεταξύ 18 και 35 χρονών, 
που υποδύονται ρόλους Ευρωβουλευτών, Υπουργών του Συµβουλίου της ΕΕ και 

∆ηµοσιογράφων.  

Το Συνέδριο-Προσοµοίωση υποστηρίζεται από το Erasmus+, διοργανώνεται από 
την µη-κυβερνητική οργάνωση AEGEE Heraklio, µε την συνδιοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Europe Direct Ηρακλείου και χαίρει της συνεργασίας 
της πανευρωπαϊκής ΜΚΟ Bringing Europeans Together Association (BETA), του 

Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

45. Συµµετοχή στη διακρατική συνάντηση µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη µέσα από τη διάδραση γης-θάλασσας:  διαστάσεις και 
προοπτικές γαλάζιας  ανάπτυξης στην Ευρώπη και Ελλάδα». (Οκτώβριος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη διακρατική συνάντηση 

που διοργανώθηκε από το Εθνικό Σηµείο Επαφής ESPON 2013, στο πλαίσιο 
διακρατικής δραστηριότητας δικτύωσης µε το τίτλο “ESPON-on-the-ROAD”  σε 

συνεργασία µε 18 άλλες χώρες και συντονιστή εταίρο το Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο 
Έρευνας Οικιστικής πολιτικής, Αστικών πολιτικών και χωρικού σχεδιασµού της 
Γερµανίας (BBSR). Εκπρόσωπος του Europe Direct συµµετείχε ως κεντρικός 

οµιλητής στη θεµατική: "Ολοκληρωµένες µορφές διακυβέρνησης για την ανάδειξη 
του δυναµικού της γαλάζιας ανάπτυξης των περιφερειών και των πόλεων" αλλά  

και ως συντονιστής στο εργαστήριο «Projects’ corner». 
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46. Συµµετοχή στις εργασίες του συνεδρίου του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος imove, στην Τεράσσα της Ισπανίας µε σκοπό την 
ενηµέρωση για το συγκεκριµένο πρόγραµµα και τη δηµιουργία επαφών 
για ένταξη της Περιφέρειας  Κρήτης στο δίκτυο. (∆εκέµβριος)  

47. Συνέντευξη της υπεύθυνης του Europe Direct στην τηλεόραση ΝΕΑ TV 
και συγκεκριµένα στην εκποµπή "Κοινός νους για την Ευρώπη". 
(∆εκέµβριος) 

Η υπεύθυνη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασε τις δράσεις 
του Europe Direct στην εκποµπή «Κοινός νους για την Ευρώπη» στην τηλεόραση 

ΝΕΑ ΤV. 

48. ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικου παζαριού. (∆εκέµβριος) 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης  σε συνεργασία  µε το Σύλλογο 

Γερµανόφωνων Γονέων και Κηδεµόνων Νοµού Ηρακλείου διοργάνωσε 
χριστουγεννιάτικο παζάρι κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν  τα έθιµα, 

αλλά και παραδοσιακά φαγητά της Γερµανίας. 

49. ∆ιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ηχώ αγάπης». 
(∆εκέµβριος) 

Στα πλαίσια του εορτασµού των Χριστουγέννων, το Europe Direct της Περιφέρειας 
Κρήτης συνδιοργάνωσε µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης  την 

εκδήλωση «..ηχώ αγάπης..» στη βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. 
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Μέρος 2ο : Οικονομικός Απολογισμός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η συνεχιζόµενη αρνητική οικονοµική συγκυρία και η οικονοµική κρίση που 

εξακολουθεί να ταλανίζει την Ελλάδα επέδρασε και το προηγούµενο έτος στη 

διαµόρφωση των οικονοµικών στοιχείων της Περιφέρειας.  

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζουµε τα οικονοµικά στοιχεία για το έτος 2014:  

 

Απολογισµός 2014* 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 2013 

 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός 

2014 

Εισπραχθέντα Ενταλθέντα 

Ταµειακό Υπόλοιπο 

(µεταφορά στο 2015)* 

(30/01/2015) 

Περιφέρειας 00 1.511.817,76  5.297.931,22 4.508.033,76  2.836.582,24  1.671.451,52  

Π.Ε Ηρακλείου 01  6.085.654,31 € 35.204.137,66  24.457.192,57 16.791.162,75 7.666.029,82 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03  2.303.992,96 21.986.887,11 15.088.963,93 11.046.032,20 4.042.931,73 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02 4.822.281,32 13.588.723,07 13.393.189,82 8.234.932,61 5.158.257,21 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 6.617.367,33 14.241.489,37 12.322.404,77 7.547.804,97 4.774.599,80 

      

 

* προσωρινά στοιχεία Ιανουαρίου 2015    
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Οικονοµική ∆ιαχείριση-Βασικές ενέργειες διαχείρισης  

Το πρόγραµµα «Καλλικράτης», µια ριζοσπαστική τοµή στο κράτος, θεµελίωσε µια 

νέα αρχιτεκτονική δοµή στην αυτοδιοίκηση µε τη θέσπιση 13 αιρετών Περιφερειών 

και τη δηµιουργία ενός πλαισίου διαφάνειας και εποπτείας στα οικονοµικά τους.  

Κατά τον δεύτερο χρόνο εφαρµογής του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”, η 

∆ιεύθυνση Οικονοµικού επιφορτίσθηκε µε σηµαντικό και πρόσθετο έργο στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Αναλυτικότερα: 

• ∆ιαρκής παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού για την 

αποφυγή παρεκκλίσεων των στόχων αυτού, συγκράτηση των 

λειτουργικών δαπανών, αξιοποίηση των εσόδων, µείωση των 

οφειλοµένων υποχρεώσεων µε τελικό στόχο την εµπέδωση αξιοπιστίας 

και φερεγγυότητας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανά µήνα ενηµερώνεται η 

βάση δεδοµένων «οικονοµικά στοιχεία Περιφερειών» και το µητρώο 

δεσµεύσεων. Σύµφωνα µε την παρ.10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 

καταρτίστηκαν από την οικονοµική επιτροπή οι τριµηνιαίες εκθέσεις 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού.   

• Επτά τροποποιήσεις και αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού που 

συνέβαλαν αποφασιστικά στη διατήρηση της λειτουργικότητάς του, της  

προσαρµογής του στην εκάστοτε οικονοµική συγκυρία και στις 

προκύπτουσες ανάγκες. 

• Σύνταξη του απολογισµού του πρώτου έτους λειτουργίας της Αιρετής 

Περιφέρειας, των συναφών ταµειακών καταστάσεων και του τελικού 

αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου έτους 2013. 

• Κατάρτιση εντός του ιδίου οικονοµικού έτους και του τρίτου 

Προϋπολογισµού της Περιφέρειας (έτους 2014) στα πλαίσια τα οποία η 

οικονοµική συγκυρία επιτρέπει και αποτελεί εργαλείο για την περαιτέρω 

προσπάθεια της Περιφέρειας για σταθερότητα και ανάπτυξη της Κρήτης.    

• Πληρωµές και εξόφληση ενταλµάτων που παρά τη διογκωµένη και 

χρονοβόρα λογιστική διαδικασία του ελέγχου και της προώθησης των 

δαπανών, εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά µε συνεχώς µειούµενο το χρόνο 

αποπληρωµής τους. 

• Συνεχής προσπάθεια για την οργάνωση και στελέχωση του τµήµατος 

προµηθειών, η οποία συνέτεινε στον πλήρη και κεντρικό έλεγχο των 

δαπανών για την προµήθεια κυρίως αναλωσίµων υλικών και αναγκαίων 
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υπηρεσιών µε στόχο την αποτελεσµατική και µετρήσιµη µείωση του 

λειτουργικού κόστους. Η υποδειγµατική προώθηση όλων των προµηθειών 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, νόµους και διατάξεις µε πλήρη 

διαφάνεια και µε την προσδοκώµενη τελική οικονοµική ωφέλεια για την 

Περιφέρεια. 

• Προώθηση κεντρικού συστήµατος υπολογισµού της µισθοδοσίας και της 

διαχείρισης του προσωπικού µε άριστο αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ 

των αρµοδίων τµηµάτων προσωπικού και µισθοδοσίας, µε την κοινή 

αντιµετώπιση των πάσης φύσεως ιδιαιτέρων και πολύπλοκων 

µισθολογικών θεµάτων των 918 υπαλλήλων της Περιφέρειας. 

• Λειτουργία του Κεντρικού Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την παροχή οικονοµικών στοιχείων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού 

από την Περιφέρεια Κρήτης. Η Π.Κ είναι από τις πρώτες Περιφέρειες της 

χώρας που συνδέθηκε και λειτούργησε το σύστηµα.    

• Επιµόρφωση στελεχών της Οικονοµικής Υπηρεσίας από την OTS στα 

χρησιµοποιούµενα προγράµµατα λογισµικού  

• Συµµετοχή στελεχών των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας στο 

Forum της OTS στην Κατερίνη και εκπροσώπηση της Περιφέρειας µε 

παρουσίαση της Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικού.  

Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Για την Ενότητα Περιφέρειας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.333.154,10 € 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  827.749,71 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ 675.678,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.836.582,24 
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Για την Π.Ε.Ηρακλείου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  2.185.130,03 € 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.492.466,92 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 7.543.850,46 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  3.528.900,19 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.877.561,30 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 110.355,76 € 

ΛΟΙΠΑ 52.898,09 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.791.162,75 
 

Για την Π.Ε. Χανίων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.260.794,91 € 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 972.375,28 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6.564.539,38 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  796.506,64 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 937.066,54 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 40.076,38 € 
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ΛΟΙΠΑ 474.673,07 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.046.032,20 
  

Για την Π.Ε.Ρεθύµνου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  917.155,86 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 585.451,14 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6.327.985,82 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  856.376,37 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 379.339,79 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 25.000,00 

ΛΟΙΠΑ 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.091.308,98 
 

Για την Π.Ε.Λασιθίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2014 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 3.343.316,71 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 539.053,29 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 479.672,16 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 83.651,24 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  1.520.979,91 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.406.818,31 

ΛΟΙΠΑ 174.313,35 

ΣΥΝΟΛΟ 7.547.804,97 
 

 

Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού για 
το Οικονοµικό Έτος 2014 

    

Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας και των 

Περιφερειακών ενοτήτων. Έχουν ανοιχτεί  100  τραπεζικοί λογαριασµοί στην 

Παγκρήτια Σ.Τ. της Περιφέρειας και των Π.Ε  Πιο συγκεκριµένα : 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                               6  Λ/σµοι           

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        34  Λ/σµοι            

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                            25  λ/σµοι                  

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        19  Λ/σµοι              

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                         16  Λ/σµοι        

Για την πληρωµή των έργων του ΕΣΠΑ, για κάθε έργο ανοίχτηκε  και ένας 

λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος ( 6 Λ/σµοι ΕΣΠΑ και 2 ∆.Ε.) 

Ενέργειες για τη δυνατότητα καθηµερινής παρακολούθησης των παραπάνω 

λογαριασµών µέσω του e-Banking , για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

Εκτέλεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου για την κατανοµή των 

διαφόρων επιχορηγήσεων  από τον Λογαριασµό της Περιφέρειας ,  στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς των Π.Ε.                                                                         

Μεταφορά από τους λογαριασµούς της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ηρακλείου στο 

λογαριασµό µισθοδοσίας για πληρωµή µέσω Ε.Α.Π µε εντολές µεταφοράς. 

Οι εντολές µεταφοράς για το Οικονοµικό Έτος 2014 ανήλθαν στον αριθµό  191 
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Εκδόθηκαν 3.391 Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής για την Περιφέρεια και την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού                      19.627.744,69 

-Για την Περιφέρεια εκδόθηκαν  Χρηµατικά  Εντάλµατα   

Πληρωµής  και Προπληρωµής   ποσού                                         2.836.503,52                         

-Για την Π. Ε. Η. Εκδόθηκαν  Χρηµατικά Εντάλµατα   

Πληρωµής και Προπληρωµής ποσού                                          16.791.241,17                    

Ολική & µερική ακύρωση  ενταλµάτων χρήσης 2014                           6.688,19  

 

Εκδόθηκαν  1.314   Γραµµάτια Είσπραξης για την Περιφέρεια και την Περιφερειακή  

Ενότητα Ηρακλείου : 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                           2.996.216,00                                         

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                 + 18.371.538,26                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                               21.367.754,26 

Προσωρινός απολογισµός. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΕΣΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014                                              4.508.033,76                                                                                  

ΕΞΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014                                              2.836.503,52                                        

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014                                          1.671.530,24                                                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΣΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014                                      24.457.192,57                                                                                 

ΕΞΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014                                      16.791.241,47                                                                

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014                                     7.665.951,10                          
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Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν περίπου       

2.160 επιταγές και  1.098 εντολές µεταφοράς προς την Παγκρήτια Συν/κη 

Τράπεζα και προς την Τράπεζα Ελλάδος. 

Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής των παραπάνω 

ενταλµάτων από τους δικαιούχους όπως (τραπεζικός λογ/σµός ΙΒΑΝ, φορολογική 

ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, κλπ). 

Καθηµερινές µετακινήσεις  προς την συναλλασσόµενη Τράπεζα για την εξόφληση 

επιταγών, εντολών µεταφοράς.  Μετακινήσεις προς ∆.Ο.Υ.  Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑΗ, 

άλλες Τράπεζες για πληρωµές, εκχωρήσεις, κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου ασφαλιστ. 

Ταµείων, παρακρατήσεις πελατών κλπ. από τον προϊστάµενο του τµήµατος µε δικά 

του έξοδα, λόγο έλλειψης κλητήρα της υπηρεσίας . 

Αποδόθηκαν οι κρατήσεις των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων µε απόδοση 

προς Ασφαλιστικά Ταµεία µέσω Ε.Α.Π, µε εντολές µεταφοράς στους λογαριασµούς 

τους και ∆. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των επικουρικών  

Ταµείων,  του ∆ηµοσίου κλπ.   συνολικού ποσού   1.618.474,50 

Καθηµερινός έλεγχος και συµφωνία µε την Τράπεζα και την Υπηρεσία 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

Μηνιαίες συµφωνίες αναλυτικών καθολικών και Γενικού Καθολικού.  

Προσδιορισµός Ταµειακών Υπολοίπων των Τραπεζικών λ/σµών της Περιφέρειας και 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

Υποβολή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και στον κόµβο διαλειτουργικότητας. 

Υποβολή βεβαιώσεων εισοδηµάτων οικ έτους 2013 από εµπορικές επιχειρήσεις και 

ελευθέρια επαγγέλµατα στη βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών 

                Απολογισµός Τµήµατος Προσόδων και Περιουσίας  

• Σε συνεργασία µε τη ∆/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, συγκροτήθηκε  

οµάδα εργασίας αποτελούµενη και από υπαλλήλους του προγράµµατος 

Κοινωφελούς χαρακτήρα, µε κύριο έργο την φυσική- λογιστική απογραφή και 

παρακολούθηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων  της Περιφέρειας Κρήτης, 

για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο και για τις 

Υπηρεσίες της ΠΕ Ηρακλείου. Τα στοιχεία καταγράφηκαν ηλεκτρονικά σε 

πρόγραµµα και επικαιροποιούνται συνεχώς.  
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• Υποβλήθηκε το    Ε9 για την Περιφέρεια  Κρήτης. 

•  Για τα µισθώµατα από Κυκλοφοριακές Συνδέσεις γίνεται συνεχώς 

επικαιροποίηση των πινάκων των παρόδιων επιχειρήσεων  που υποχρεούνται 

να πληρώνουν µίσθωµα. 

• Γίνεται καταγραφή σε πίνακα των εσόδων της Περιφέρειας που 

προέρχονται από επιβολή προστίµων.  

• ∆όθηκαν απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών κυρίως για θέµατα 

απαλλοτριώσεων από το τηρούµενο στο τµήµα µας αρχείο 

• Η οµάδα κατέγραψε ηλεκτρονικά σε πρόγραµµα τα εν λόγω στοιχεία, τα 

οποία επικαιροποιούνται συνεχώς από την υπηρεσία. 

• Συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη τακτοποίηση της µερίδας της Περιφέρειας 

Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στα υποθηκοφυλακεία του  

νοµού σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.  

• Συµπληρώθηκαν οι φάκελοι των ακινήτων που τηρούνται στο τµήµα µας, 

µε την αναζήτηση στοιχείων όπως οικοδοµικών αδειών, παραχωρητηρίων  

ακινήτων κ.λ.π. Επίσης υποβλήθηκε και έγγραφο στο τµήµα  Τοπογραφικής για 

να συνταχθούν τοπογραφικά ακινήτων, εκεί όπου δεν  υπάρχουν. 

• Καταγράφηκε η ακίνητη περιουσία της Περιφέρειας Κρήτης ηλεκτρονικά  

στην εφαρµογή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, που έχει  

δηµιουργηθεί από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

• Έγινε αλληλογραφία µε τις ∆/νσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου και  

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για ενεργοποίηση των διατάξεων περί  

εσόδων από φθορά οδού. 

• Έχουν ήδη σταλεί έγγραφα στις ∆.Ο.Υ. µε τα οποία  ζητάµε τον 

προσδιορισµό µισθώµατος για τους υπόχρεους στις περιπτώσεις  εκείνες που 

έχοµε πλήρη στοιχεία. Για τις περιπτώσεις εκείνες που τα  στοιχεία είναι ελλιπή 

έχουν επανειληµµένως σταλεί έγγραφα στις αρµόδιες  ∆/νσεις. Επίσης έχουν 

σταλεί έγγραφα στους ∆ήµους για να µας  γνωστοποιήσουν τυχόν επιχειρήσεις 

που έχουν αδειοδοτήσει στο Επαρχιακό  οδικό δίκτυο της περιοχής 

αρµοδιότητας τους. 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Έργο Περιφερειακή 

Ενότητα 

Κόστος (€)  

(µε ΦΠΑ) 

Ανάδοχος  

Προσωρινή σύµβαση για 

το διάστηµα Σεπτέµβριος 

2014-Ιανουάριος 2015 

Ηρακλείου 3.626923,85 ΚΤΕΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 

Λασιθίου  682.365,84 ΚΤΕΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 

Ρεθύµνου  2.088.387,30 ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε. 

Χανίων  2.283.700,60 ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Η συνολική αποτύπωση του λειτουργικού κόστους για 

την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές ενότητες έχει εξής: 

 

 

Γεωγραφική εµβέλεια 

Κόστος 

Λειτουργίας 

2013 

Κόστος 

Λειτουργίας 

2014 

Μεταβολή 

Π.Ε. Ηρακλείου 

(προσωρινά στοιχεία της 30/1/2015) 

        2.008.199,00 1.950.139,89 -2,89% 

 

Π.Ε. Χανίων  

(προσωρινά στοιχεία της 16/1/2015) 

3.389.627,84 2.118.550,29 -10,09% 

 

Π.Ε. Ρεθύµνης 

(προσωρινά στοιχεία της 20/1/2015) 

1.363.874,75 1.416.036,27 3,82% 

 

Π.Ε. Λασιθίου 

(προσωρινά στοιχεία της 23/1/2015) 

520.704,19 558.929,42 7,34% 

 

Ενότητα Περιφέρειας 
1.203.245,25 1.332.602,40 10,75% 
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Μέρος 3ο : Πεπραγμένα της Διοίκησης 
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∆ιοίκηση Περιφέρειας  

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης ασκείται από τον Περιφερειάρχη 
Σταύρο Αρναουτάκη, τους τέσσερις (4) άµεσα εκλεγµένους 

Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ενοτήτων, τους έξι (6) θεµατικούς 
Αντιπεριφερειάρχες και τα προβλεπόµενα από τον Νόµο 3852/2010 όργανα, 

όπως οι Γενικοί ∆ιευθυντές και η υπαλληλική ιεραρχία. Την προβλεπόµενη από το 
Ν. 3852/2010 µετακλητή θέση του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 

Κρήτης κατέχει ο ∆ρ Νικόλαος Ραπτάκης.   

 

 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

 Ο Περιφερειάρχης αµέσως µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε την 
Α.Π: 118387/24 Σεπτεµβρίου 2014 απόφασή του, µεταβίβασε, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
των υπηρεσιών που λειτουργούν στις Περιφερειακές τους Ενότητες (και εν µέρει 
την αρµοδιότητα της έκδοσης όλων των ατοµικών διοικητικών πράξεων που 
ισχύουν από το άρθρο 159 παρ.1 περ. α, του Ν. 3852/2010), στους παρακάτω 
άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες:  

1. Κουκιαδάκη Ευριπίδη του Εµµανουήλ, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου. 

2. Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων. 

3. Λιονή Μαρία του Γεωργίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου. 
4. Πετράκη Πελαγία του Ελευθερίου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

 Ο Περιφερειάρχης µε την Α.Π: 1586/24 Ιανουαρίου 2011 απόφασή του, 
όρισε τρεις Περιφερειακούς Συµβούλους ως Θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες 
και τους ανέθεσε τις παρακάτω αρµοδιότητες:  
  Στην Αντιπεριφερειάρχη Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ του Εµµανουήλ:                            
α) Ανέθεσε το σχεδιασµό – συντονισµό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων 
που αφορούν θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής 

και Αλιείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.  

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ∆ιευθύνσεων: Αγροτικής 

Οικονοµίας,  Κτηνιατρικής και Κοινωνικής Μέριµνας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 
15, 16 και 27 του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): “Οργανισµός της Περιφέρειας 

Κρήτης”. 

  Στον Αντιπεριφερειάρχη Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη:  

α) Ανέθεσε το σχεδιασµό – συντονισµό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων 

που αφορούν θέµατα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, καθώς και την επεξεργασία 
και εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.  

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 
242/2010): “Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης”. 
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  Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαµπρινό Κωνσταντίνο του Αντωνίου:  

α) Ανέθεσε το σχεδιασµό – συντονισµό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων 
που αφορούν θέµατα Ενέργειας, Βιοµηχανίας, Απασχόλησης και Εµπορίου σε 

επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ∆ιευθύνσεων: Βιοµηχανίας - 
Ενέργειας - Φυσικών Πόρων και  Απασχόλησης – Εµπορίου,  όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 19 και 20 του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): «Οργανισµός της 

Περιφέρειας Κρήτης». 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ (µετά τις 16/9/2014) 

Ο Περιφερειάρχης µε την Α.Π: 114769/16 Σεπτεµβρίου 2014 απόφασή του, 

όρισε έξι Περιφερειακούς Συµβούλους ως Θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες: 

Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ του Εµµανουήλ, στον Πρωτογενή Τοµέα.   

Κλώντζας Εµµανουήλ του Μιχαήλ, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας.  

Καλογερής Νικόλαος του Ιωάννη, στον τοµέα Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. 

Μανασάκη – Ταβερναράκη Βιργινία, στον τοµέα Ενέργειας & Βιοµηχανίας.  

Σηφάκης Αντύπας του Ιωάννη, στον τοµέα Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και 

Καινοτοµίας. 

Σηµανδηράκης Παναγιώτης του Αντωνίου, στον τοµέα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης.  

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 Με την αριθµ. 2705/3 Φεβρουαρίου  2011 απόφαση του Περιφερειάρχη: 

- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα της Υγείας,  ο Κλώντζας Εµµανουήλ του Μιχαήλ. 

- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα των Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ο Αλεξάκης 
Εµµανουήλ του Αντωνίου. 
 
Με την αριθµ. 40277/16659/3 Ιουνίου 2011 απόφαση του Περιφερειάρχη: 
- Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα Ψυχικής Υγείας, η Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία του Μιχαήλ. 
 
 Με την αριθµ. 71571/29168/30 Αυγούστου 2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη:  
-Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η Μανασάκη Βιργινία του 

Εµµανουήλ. 

  Με την αριθµ. 116650/48886/22 ∆εκεµβρίου 2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη: 
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- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων ο Κουρουπάκης Αναστάσιος του Περικλή. 
- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου ο Ξωµεριτάκης Αλέξανδρος του Ελευθερίου. 
- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύµνου ο Χνάρης Εµµανουήλ του Ιωάννη. 
- Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λασιθίου η Πετράκη Πελαγία του Ελευθερίου. 
 
 
 
Με την αριθµ. 1071/443/3 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του Περιφερειάρχη: 
-Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα του Πολιτισµού, ο Ζαµπετάκης Φανούριος (Φάνης) του Μιχαήλ. 
 

Με την αριθµ.  35241/14881/10 Απριλίου 2014 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης: 
- Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, στους τοµείς Αθλητισµού & 
Νέας Γενιάς στην Π.Ε. Ηρακλείου, η Κουτεντάκη Ευχαριστία του Εµµανουήλ. 
 
Με την αριθµ. 33503/14177/5 Απριλίου 2014 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης: 
-Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, στον τοµέα του 
Αθλητισµού στην Π.Ε. Χανίων ο Κουρουπάκης  Αναστάσιος του Περικλή. 
 
 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (µετά τις 12/9/2014) 
 

Με την αριθµ. 115005/12 Σεπτεµβρίου 2014 απόφαση του Περιφερειάρχη: 

Ορίστηκαν ως Εντεταλµένοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, οι κάτωθι:  

1. Βαµιεδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, στον τοµέα του Τουρισµού. 

2. Βαµβακάς Λάµπρος του Νικολάου, στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. 

3. Συριγωνάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, στον τοµέα του Αθλητισµού. 

4. Αλεξάκης Γεώργιος του Εµµανουήλ, στον τοµέα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων. 

5. Φασουλάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, στον τοµέα Πολιτισµού. 

6. Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία του Μιχαήλ, στον τοµέα Ψυχικής Υγείας.  

7. Ξυλούρης Νικόλαος του Ανδρέα, στον τοµέα Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

8. Κώτσογλου Κυριάκος του Γεωργίου, στο τοµέα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

9. Παρασύρης Ιωάννης του Γεωργίου, στον τοµέα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Απασχόλησης, στην Π.Ε. Ρεθύµνου. 
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10. Λεβάκη Όλγα του Ιωάννη, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Π.Ε. Χανίων. 

11. Βαονάκης ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου, στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας, στην Π.Ε. 
Ρεθύµνου. 

12. Γιαννούλης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα στην 

Π.Ε. Χανίων. 

13. Χνάρης Εµµανουήλ του Ιωάννη, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα και στον τοµέα 

της Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην Π.Ε. Ρεθύµνου. 

14. ∆ασκαλάκης Νικόλαος του Εµµανουήλ, σε θέµατα Πρωτογενή Τοµέα στην Π.Ε. 
Λασιθίου. 

15. Λεονταράκης Ιωάννης του Μιχαήλ, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ στην Π.Ε. Ηρακλείου. 

16. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) του Περικλή, στον τοµέα Πολιτικής 

Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ στην Π.Ε. Χανίων. 

17. Γουλιδάκης Ιωάννης του Κυριάκου, στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και 

ΠΑΜ-ΠΣΕΑ στην Π.Ε. Λασιθίου.   

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου για το 2014 ο Περιφερειακός 
Σύµβουλος κ. Πιτσούλης Γεώργιος.   

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2014, 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 179 ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
∆ηµοσιεύσεις Μελετών 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 42 22 6 17 87 
∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων 8 1 1 42 52 
∆ηµοσιεύσεις ∆ιαδικασίας 
Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης 13 5 3 6 27 
∆ηµοσιεύσεις 
Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
Αξιολόγησης 1 3 1 0 5 
∆ηµοσιεύσεις Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών 1    8 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 179 
 

Β. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης το έτος 2014 πραγµατοποίησε 17 

συνεδριάσεις και ελήφθησαν 99 αποφάσεις.  
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Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δηµοσιοποιούνται και είναι αναρτήσιµες από 
την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συµβουλίου µέχρι 31/8/2014 ήταν η εξής:  

1. Αγγελάκη Μαρία 
2. Αλεξάκης Γεώργιος 
3. Αλεξάκης Εµµανουήλ 
4. Ανηψητάκης Αντώνης 
5. Βαρδουλάκης Μανόλης (από 16-08-2014, µετά την παραίτηση του κ. Σταθάκη ) 
6. Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ 
7. Βρύσαλης ∆ηµήτριος 
8. Γιακουµάκης Γεώργιος 
9. Γιαννουλάκης ∆ηµήτρης 
10. Γιαννούλης Νικόλαος 
11. Γουλιδάκης Ιωάννης 
12. Γύπαρης Κωνσταντίνος 
13. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη 
14. Ζαµπετάκης Φάνης 
15. Κακογιαννάκης Νικόλαος 
16. Καλογερής Νικόλαος 
17. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας 
18. Κλώντζας Εµµανουήλ 
19. Κοκολάκης Αλέξανδρος 
20. Κονταξάκης Γεώργιος 
21. Κονταξάκης Ευτύχιος 
22. Κουρουπάκης Αναστάσιος 
23. Κουτεντάκη Ευχαριστία 
24. Λαµπρινός Κωνσταντίνος 
25. Λεβάκη Όλγα 
26. Λεονταράκης Ιωάννης 
27. Μαλλιαρός Νικόλαος 
28. Μανασάκη Βιργίνια 
29. Μαρής Γεώργιος 
30. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος 
31. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος 
32. Νικολαράκης Κωνσταντίνος 
33. Νικολούδης Ιωάννης 
34. Νταγκουνάκης Γεώργιος 
35. Ξυλούρης Νικολαος 
36. Ξωµεριτάκης Αλέκος 
37. Ορφανός Στυλιανός 
38. Παπαβασιλείου Νεκτάριος 
39. Παπαδάκης Εµµανουήλ 
40. Παρασύρης Ιωάννης 
41. Πασπάτης Γρηγόριος 
42. Πετράκη Πελαγία 
43. Πιτσούλης Γεώργιος 
44. Πλακιωτάκης Γιάννης 
45. Ρίζος Σεραφείµ 
46. Σαρρής ∆ηµήτριος 
47. Σερµάκης Νεκτάριος 
48. Σηµανδηράκης Παναγιώτης 
49.  Σταθάκης Γεώργιος ( µέχρι 16-08-2014) 
50. Τζανακάκη - Μελισσάρη Μαρία 
51. Φυγετάκης Νεκτάριος 
52. Χνάρης Εµµανουήλ 
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Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συµβουλίου από 1/9/2014 µέχρι 31/8/2019 είναι η 
εξής:  

1. Αγοραστάκης Γεώργιος  
2. Αλεξάκης Γεώργιος  
3. Ανηψητάκης Αντώνιος  
4. Βαµβακάς Λάµπρος  
5. Βαµιεδάκης Μιχαήλ  
6. Βαονάκης ∆ηµήτριος  
7. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ  
8. Γιαννούλης Νικόλαος  
9. Γουλιδάκης Ιωάννης  
10. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος   
11. ∆ασκαλάκης Νικόλαος  
12. ∆εικτάκης Ιωάννης  
13. ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος  
14. Ζερβάκης Γεώργιος 
15. Θραψανιώτης Εµµανουήλ  
16. Κακογιαννάκης Νικόλαος  
17. Καλογερής Νικόλαος  
18. Καµπουράκης Λάµπρος  
19. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  
20. Κλάδου Κυριακή (Σάντυ)  
21. Κλώντζας Εµµανουήλ  
22. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 
23. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  
24. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  
25. Κυριακάκης Ιωάννης  
26. Κώτσογλου Κυριάκος  
27. Λεβάκη Όλγα 
28. Λεονταράκης Ιωάννης 
29. Μανασάκη-Ταβερναράκη Βιργινία  
30. Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος)  
31. Μαρής Γεώργιος  
32. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 
33. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  
34. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος  
35. Ξυλούρης Νικόλαος  
36. Ορφανός Στυλιανός  
37. Παρασύρης Ιωάννης  
38. Πιτσούλης Γεώργιος  
39. Πρωτοπαπαδάκη-Μπελιβάνη Ζαχαρένια  
40. Σηµανδηράκης  Παναγιώτης  
41. Σηφάκης Αντίπας  
42. Σπυρόπουλος Γεώργιος  
43. Σταθάκης Ιωάννης  
44. Σταµατάκης Μανόλης 
45. Συριγωνάκης Νικόλαος  
46. Τζανακάκη-Μελισσάρη Μαρία  
47. Τζεδάκης Σταύρος  
48. Τσόκας Σεραφείµ  
49. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  
50. Φιλιππής Απόλλων  
51. Χνάρης Εµµανουήλ  
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2014 συνεδρίασε 
12 φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις – εισηγήσεις 

προς την Οικονοµική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκαν 28 συνεδριάσεις της επιτροπής και 

ελήφθησαν 919 αποφάσεις. 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και είναι 
αναρτήσιµες από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση της Οικονοµικής Επιτροπής µέχρι 31/8/2014 ήταν η εξής:  

 

Η Σύνθεση της Οικονοµικής Επιτροπής από 15/9/2014 έως 5/3/2017 είναι 

η εξής:  
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Πρόεδρος: Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Τζεδάκης Σταύρος 1. Σηµανδηράκης Παναγιώτης 

2. Κώτσογλου Κυριάκος 2. Συριγωνάκης Νικόλαος 

3. Κακογιαννάκης Νικόλαος 3. ∆ασκαλάκης Νικόλαος 

4. Μαρής Γεώργιος 4. Παρασύρης Ιωάννης 

5. Γουλιδάκης Ιωάννης 5. Φασουλάκης Κωνσταντίνος 

6. Φιλιππής Απόλλων 6. Κλάδου Κυριακή (Σάντυ)  

7. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας 7. Σταθάκης Ιωάννης 

8. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος 8. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2014 συνεδρίασε 

15 φορές και εξέδωσε 143  αποφάσεις, οι οποίες αφορούν γνωµοδοτήσεις επί 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και   Προγραµµατικές Συµβάσεις.   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

δηµοσιοποιούνται και είναι αναρτήσιµες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 
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Η Σύνθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας  µέχρι 31/8/2014 
ήταν η εξής: 

 

 

Η Σύνθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας από 1/9/2014 

µέχρι 5/3/2017 είναι η εξής:  

Πρόεδρος: Νικόλαος Καλογερής, Αντιπ/ρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος  

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Παρασύρης Ιωάννης  1. Φασουλάς Κωνσταντίνος  

2. Γιαννούλης Νικόλαος 2. Συριγωνάκης Νικόλαος 

3. Ξυλούρης Νικόλαος  3. Κώτσογλου Κυριάκος  

4. ∆ασκαλάκης Νικόλαος 4. Χνάρης Εµµανουήλ  

5. Λεονταράκης Ιωάννης  5. Καµπουράκης Λάµπρος 

6. Λεβάκη Όλγα 6. Μαρής Γεώργιος  

7. Μιχελογιαννάκης ∆ηµήτριος  7. Γουλιδάκης Ιωάννης  

8. Κλάδου Κυριακή (Σάντυ)  8. Σταµατάκης Εµµανουήλ  

9. Ζερβάκης Γιώργος  9. Θραψανιώτης Εµµανουήλ  
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10. Ανηψητάκης Αντώνιος 10. ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος  

11. Αγοραστάκης Γεώργιος  11. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

12. ∆εικτάκης Ιωάννης  12. Μανιαδάκης Αναστάσιος  

 

 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης κατά το έτος 2014 συνεδρίασε τρεις ( 3 ) φορές 

και ελήφθησαν 11 αποφάσεις .   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης δηµοσιοποιούνται και είναι 
αναρτήσιµες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης για το µέχρι 31/8/2014 ήταν η εξής:  

Πρόεδρος: Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Παρασύρης Ιωάννης  1. Χνάρης Εµµανουήλ 

2. Λεονταράκης Γιάννης  2. Κουρουπάκης Αναστάσιος  

3. Λεβάκη Όλγα  3. Ζαµπετάκης Φάνης 

4. Κλώντζας Εµµανουήλ 4. Μαρής Γεώργιος   

5. Κουτεντάκη Ευχαριστία  5. Γουλιδάκης Ιωάννης 

6. Σαρρής ∆ηµήτριος 6. Νικολούδης Ιωάννης 

7. Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία 7. Κονταξάκης Ευτύχιος 

8. Γιαννουλάκης ∆ηµήτρης  8. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος 

9. Γιακουµάκης Γεώργιος 9. Παπαβασιλείου Νεκτάριος  

10. Κονταξάκης Γεώργιος  10. Σερµάκης Νεκτάριος  

11. Βαρδουλάκης Εµµανουήλ  11. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας 

12. Νικολαράκης Κων/νος 12. Αγγελάκη Μαρία 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτήθηκε µε την 

αριθµ. 21601/10046/07-04-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύµφωνα 
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µε το άρθρο 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ένταξης της ισότητας των φύλων (ΣΕΙΦ) 

στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, έγινε προετοιµασία για την έναρξη των 

εργασιών διαβούλευσης επί της διαµόρφωσης του Περιφερειακού Προγράµµατος 

Ισότητας των Φύλων 2014-2016.  

Τα µέλη της Επιτροπής είναι: 

1. Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης, ως Πρόεδρος 

αναπληρούµενος από τη Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Ρεθύµνου  

2. Τζανανάκη – Μελισσάρη Μαρία, Περιφερειακή Σύµβουλος, ως τακτικό 

µέλος, αναπληρούµενη από την Αγγελάκη Μαρία, Περιφερειακή 

Σύµβουλο 

3. Σχοιναράκη Αγγελική, Αντιδήµαρχο ∆ήµου Ηρακλείου, ως τακτικό µέλος, 

αναπληρούµενη από την Λυδατάκη Καλλιόπη, µέλος ∆.Σ. της ΤΕ∆Κ, ως 

εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

4. Αρµάου Ελένη, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, ως τακτικό µέλος, 

αναπληρούµενη από την Μπασιά Αµαλία, Νηπιαγωγό – Βρεφονηπιοκόµο, 

ως εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 

5. Παχιαδάκη Μαίρη, ως τακτικό µέλος, αναπληρούµενη από την Τσιριγωτάκη 

Μαρία, ως εκπρόσωποι του Συνδέσµου Μελών Γυναικείων Σωµατείων 

Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου.  

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλλων  κατά το έτος 2014 συνεδρίασε  2  φορές και 
έλαβε 2 αποφάσεις.  

Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ 4 του  Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
έχουν αναρτηθεί  στη διαύγεια.  

 

∆ράσεις Ισότητας των Φύλων  

1. Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της 

Περιφέρειας Κρήτης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Περιφερειακού Συµβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου 2014,  µε θέµα τη συγκρότηση 

του Περιφερειακού Προγράµµατος Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) 2014-2016  
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2. Ανοικτή διαβούλευση για την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος 

Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) 2014-2016 που πραγµατοποιήθηκε µέσω:  

α) της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 

http://www.crete.gov.gr ανοικτής πρόσκλησης για την υποβολή εγγράφων 

προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων από τις 17/2/2014 µέχρι τις 21/2/2014  

και  

β) της διοργάνωσης συνάντησης ανοικτού διαλόγου (αίθουσα συνεδριάσεων του 

Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 

10:00 π.µ.) από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, σε συνέχεια της 

µε Α.Π. 20890/14-02-2014 σχετικής πρόσκλησης, µε τη συµµετοχή φορέων  

3. Κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) 

2014-2016 µε την αριθµ. 25/2014 (πρακτικό 6/02/04/2014) απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης  

 

Επερωτήσεις στη Βουλή 

Συντονισµός των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου σε όλα τα αντικείµενα αρµοδιότητάς τους στο 

πλαίσιο της αποτελεσµατικότερης ανταπόκρισης στις ερωτήσεις στη Βουλή και 

στην άσκηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Απολογισμός ΠΕ Ηρακλείου   

Απολογισμός ΠΕ Λασιθίου  

Απολογισμός ΠΕ Ρεθύμνης  

Απολογισμός ΠΕ Χανίων  

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής 

Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας  

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  

Απολογισμός Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 
 

Απολογισμός Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (συνημμένος) 

Απολογισμός  Ενεργειακού Κέντρου Κρήτης  

Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης  

 


