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Μήνυμα Περιφερειάρχη  
 

Αγαπητοί πολίτες της Κρήτης,  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,   

 

Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά λειτουργίας του θεσµού της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. Ο απολογισµός µας απευθύνεται σε εσάς για να µας υποδείξετε 

µέσα από την κριτική και τις προτάσεις σας τον τρόπο που επιθυµείτε να 

συνεχίσουµε, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί για εµάς ένα χρήσιµο εργαλείο 

προκειµένου να συµπληρώσουµε τις ελλείψεις και τις πιθανές παραλήψεις µας. 

 

Οι προσπάθειές µας, όχι µόνο των αιρετών αλλά και των συνεργατών µας στις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης είναι συνεχείς, για την επίτευξη των στόχων 

που θέσαµε µε το στρατηγικό σχεδιασµό που χαράξαµε από την αρχή της θητείας 

µας.  

 

Στον απολογισµό µας αποτυπώνονται οι δράσεις της Περιφέρειας, των τεσσάρων 

περιφερειακών ενοτήτων και των θεµατικών αντιπεριφερειαρχών. Θα διαπιστώσετε 

ότι και το 2013 έγιναν πολλά µέσα από τα έργα και τις παρεµβάσεις µας σε όλους 

τους τοµείς ευθύνης µας, µε σηµαντικά αποτελέσµατα για τους πολίτες της 

Κρήτης.  

 

Παρότι συνεχίστηκε για τρίτη χρονιά η µείωση των εσόδων µας από τον κρατικό 

προϋπολογισµό (Κ.Α.Π.), συµπιέσαµε και καταφέραµε να µειώσουµε περαιτέρω τις 

λειτουργικές µας δαπάνες χωρίς όµως να υποβαθµίσουµε την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες, παρά τη δραµατική µείωση του 

στελεχιακού δυναµικού της Περιφέρειας.                                                                                                                                      

 

Η εξωστρέφεια της Κρήτης βρέθηκε στην πρώτη γραµµή των ενεργειών µας. 

Οργανωµένα και συντονισµένα µε τους παραγωγικούς φορείς τους νησιού δώσαµε 

το παρών σε σηµαντικές εκθέσεις τουρισµού και αγροτικών προϊόντων, 

προβάλλοντας και προωθώντας τις τουριστικές µας υπηρεσίες αλλά και τα ποιοτικά 

αγροτικά µας προϊόντα. Συµµετείχαµε σε επιχειρηµατικές αποστολές για το 

άνοιγµα νέων αγορών. ∆ιοργανώσαµε πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλού 

κύρους και γιορτάσαµε µε λαµπρότητα εντός και εκτός Κρήτης την εκατονταετία 

από την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα.   
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Εργαστήκαµε µεθοδικά ώστε να έρθουν στην Κρήτη όσο το δυνατόν περισσότεροι 

πόροι, να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την παρούσα Προγραµµατική Περίοδο 

2007-2013 αλλά και να συνεχιστούν τα έργα και οι παρεµβάσεις σε όλες τις 

περιοχές, σε όλους τους οικισµούς του νησιού µας.  

 

Έµφαση δόθηκε στην συνεργασία των φορέων, στην τοπική ανάπτυξη, στις 

υποδοµές, στο «πάντρεµα» του αγροτικού τοµέα µε τον τουρισµό και τον 

πολιτισµό, στην πιστοποίηση των Κρητικών προϊόντων, στην καινοτοµία. 

Ενδεικτικό είναι ότι στο νησί εκτελούνται πλέον των 550 έργων που 

χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 

2007-2013» που δίνουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.  

 

Έχουµε θέσει ήδη τα θεµέλια σχεδιασµού στην Περιφέρεια µας για την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο, 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.  

 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός µας για το 2014-2020 στηρίζεται στα αποτελέσµατα 

και στις εµπειρίες αυτής της περιόδου αλλά βρίσκεται και σε αντιστοιχία µε τη 

«Στρατηγική της Ευρώπης 2020». Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου 

η Περιφέρεια Κρήτης θα επικεντρωθεί σε τέσσερα θεµατικά πεδία: στο 

αγροτοδιατροφικό, στο πολιτιστικό-τουριστικό, στο τεχνολογικό-εκπαιδευτικό και 

στο ενεργειακό, υπό το φως των νέων δεδοµένων για την περιφέρειά µας.  

 

 

 

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.  

 

Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη ∆ιαχείριση των 

Αποβλήτων 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση µεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείων ΠΕΚΑ και 

Εσωτερικών στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. ∆εδοµένου του προβαδίσµατος 

της Περιφέρειας, σε εθνικό επίπεδο, στην αναθεώρηση του Περιφερειακού της 

Σχεδιασµού, πραγµατοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και εκτενής 

ανταλλαγή αλληλογραφίας µεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείων, προκειµένου να 

ενηµερωθούν πλήρως και να εγκρίνουν οι αρµόδιοι τη ΣΜΠΕ του Σχεδιασµού. Στις 

5-6-2013 εγκρίθηκε η ΚΥΑ για την ΣΜΠΕ της αναθεώρησης- επικαιροποίησης του 

ΠΕΣ∆ΑΚ. 

Το ίδιο διάστηµα βρισκόταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη Μελέτη του ΠΕΣ∆ΑΚ. 

Οι θέσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις πολιτών, Υπηρεσιών και Φορέων 

απαντήθηκαν αντιστοίχως και τελικά, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, λήφθηκαν 

υπόψη στην οριστικοποίηση της Μελέτης αναθεώρησης - επικαιροποίησης του 

ΠΕΣ∆ΑΚ από τη ∆/νση Περιβάλλοντος. Η Μελέτη παρουσιάστηκε µαζί µε το τελικό 

Σχέδιο Απόφασης του ΠΕΣ∆ΑΚ στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ως µοναδικό θέµα. 

Στις 2-7-2013 εγκρίθηκε η Απόφαση του ΠΕΣ∆ΑΚ από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο.  

Παρά το γεγονός ότι ο Ν. 4042/2012 ορίζει υπεύθυνο τον Περιφερειακό Φορέα 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων για την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α, ο Περιφερειάρχης 

δεσµεύτηκε να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση κατασκευής των έργων διαχείρισης 

που προέβλεπε ο νέος ΠΕΣ∆ΑΚ, ενώ παράλληλα, η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας, µε εντολή του Περιφερειάρχη, ανέλαβε τη σύνταξη και έγκριση των 

Μελετών των περισσότερων από τα έργα αυτά, µε τη συνεργασία Τεχνικού 

Συµβούλου και του ΕΣ∆ΑΚ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας µεταξύ του 

γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του Τεχνικού Συµβούλου, του ΕΣ∆ΑΚ, και 

των άλλων Φορέων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις, 
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ανταλλαγή αλληλογραφίας και ουσιαστικές παρεµβάσεις µε σκοπό την ενηµέρωση 

και επίβλεψη της διαδικασίας.  

Οι Μελέτες που εκπονήθηκαν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξή τους είναι οι εξής: 

α) Αναβάθµιση ΕΜΑΚ Χανίων  

β) νέα Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και κοµποστοποίησης στη Χερσόνησο 

γ) νέα Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και Αναερόβιας Χώνευσης στο Αµάρι 

Ρεθύµνου 

δ) νέα Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και κοµποστοποίησης στη Σητεία 

ε) αναβάθµιση Μονάδας Βιοξήρανσης Ηρακλείου.  

Λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων του νέου ΠΕΣ∆ΑΚ, ήταν απαραίτητο να 

εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ορθή εφαρµογή του, µε την εκπόνηση των 

µελετών των προβλεπόµενων έργων. Για το λόγο αυτό κύριο µέληµά µας ήταν η 

παρακολούθηση όλης της διαδικασίας εκπόνησης των µελετών µέχρι και την 

παράδοσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η συµβατότητά τους µε τον εγκεκριµένο 

ΠΕΣ∆ΑΚ. 

Επιπρόσθετα έγιναν όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες από την πλευρά της 

Περιφέρειας προς τρίτους φορείς που πρόκειται να εµπλακούν στην διαχείριση των 

έργων µε σκοπό την υλοποίηση του ΠΕΣ∆ΑΚ, όπως για παράδειγµα: 

α) Όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ και τον ∆Ε∆∆ΗΕ 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για την αξιοποίηση των παραγόµενου 

βιοαερίου από τα έργα. 

β) Όλη η σχετική αλληλογραφία προς τις τσιµεντοβιοµηχανίες της Κύπρου και 

Ελλάδας, µε σκοπό τη διάθεση των παραγόµενων δευτερογενών καυσίµων από τις 

Μονάδες του ΠΕΣ∆ΑΚ. 

γ) Οι προτάσεις για την εξαγορά των εκτάσεων επέκτασης των έργων διαχείρισης. 

δ) Πρόταση για συγχρηµατοδότηση από το LIFE –info για δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για την ∆ιαλογή στην πηγή και συγκεκριµένα 

«Προώθηση και ενίσχυση της διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή – Η 

περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης». 
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Επιπλέον ενέργειες για τη διαχείριση αποβλήτων γενικά 

Επίσης προβήκαµε στα κάτωθι 

α) Αναλάβαµε συµβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο προς όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς (∆ήµους και Φο∆ΣΑ), κατά τη διαδικασία µετάβασης από 

το καθεστώς του προηγούµενου ΠΕΣ∆ΑΚ, στις απαιτήσεις του νέου ΠΕΣ∆ΑΚ.   

β) Υποστηρίξαµε το ∆ήµο Ιεράπετρας στο δικαστήριο για το θέµα του ανοικτού 

ΧΑ∆Α της Ιεράπετρας και στο ΥΠΕΚΑ το ∆ήµο Γαύδου για τον ενεργό ΧΑ∆Α της 

Γαύδου.  

γ) Επεµβήκαµε άµεσα στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού προβλήµατος που 

προκλήθηκε από τις διαρροές στραγγισµάτων και βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αµαρίου, 

λόγω µη ορθής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό αναλάβαµε τη σύνταξη και επίβλεψη 

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης και 

Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης µε αντικείµενο την «Έρευνα για πιθανή 

ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου, εκτίµηση επικινδυνότητας και πρόταση 

για µέτρα αποκατάστασης». Από την έρευνα εντοπίστηκαν τα προβλήµατα και 

προτάθηκαν οι λύσεις για την αποκατάστασή τους. 

Με τον τρόπο αυτό ενηµερώθηκαν και καθησυχάστηκαν οι κάτοικοι και οι φορείς 

της περιοχής οι οποίοι και είχαν προσφύγει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Τα απαιτούµενα έργα που προτάθηκαν από την ερευνητική 

εργασία, ενσωµατώθηκαν ήδη στο φάκελο της µελέτης της νέας µονάδας, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση του παλαιού ΧΥΤΑ και η 

αποφυγή διαρροής οιασδήποτε ρύπανσης στο µέλλον.  

δ) Συµµετείχαµε στη διαβούλευση σχεδίων και Μελετών του ΥΠΕΚΑ, όπως 

αναλυτικότερα αναφέρεται παρακάτω: 

ι) Σχέδιο ΚΥΑ προδιαγραφών προϊόντων Μονάδων Μηχανικής ∆ιαλογής και 

Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ). Στο συγκεκριµένο σχέδιο, µε τις 

προτεινόµενες προδιαγραφές του οποίου θίγονταν σε µεγάλο βαθµό οι 

προτάσεις του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α Κρήτης, έγινε δυναµική παρέµβαση µε 

βάσιµες παρατηρήσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις που τέθηκαν 

αδιαπραγµάτευτα από την πλευρά της Περιφέρειας προς το Υπουργείο, 

προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντά της. 

ιι) Μελέτη του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Πρόκειται για τη 

µελέτη που εναρµονίζει τον Εθνικό Σχεδιασµό µε την Οδηγία 2008/98. Η 

Περιφέρεια συµµετείχε στη διαβούλευση προτείνοντας συµπληρώσεις και 
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τροποποιήσεις µε σκοπό να διασφαλίσει την επιλεξιµότητα των έργων που 

προβλέπονται στον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

ιιι) Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης. Επίσης συµµετείχαµε εγγράφως στη 

διαβούλευση της Μελέτης µε σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις. 

ε) Συµµετείχαµε στην προετοιµασία για την ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου 

Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν στην ενηµερωτική εκδήλωση για την 

αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, εν όψει της νέας 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. 

στ) Συνεργαστήκαµε µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια των δράσεων για την 

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) «Ανταποδοτικής ανακύκλωσης 

χρησιµοποιηµένων σχολικών βιβλίων και χαρτιού από τα Σχολεία της Κρήτης» σε 

συνέχεια της επιτυχηµένης προηγούµενης προσπάθειας και µιας σειράς 

περιβαλλοντικών δράσεων και εκδηλώσεων που έχει προγραµµατίσει η Περιφέρεια. 

ζ) Συµµετείχαµε και εισηγηθήκαµε στην ηµερίδα µε θέµα «Υλοποίηση δράσεων 

σχετικά µε την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων» που διοργάνωσε ο Ενιαίος 

Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης ΕΣ∆ΑΚ στις 24 και 25 Οκτωβρίου. 

η) Συµµετείχαµε στην ενηµερωτική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΕΣ∆ΑΚ και το ΤΕΙ 

Κρήτης για την οικιακή κοµποστοποίηση. 

θ) Συµµετείχαµε σε Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στην Αθήνα, µε τίτλο 

“Accelerating Eco-innovation Policies” (Επιταχύνοντας τις πολιτικές οικο-

καινοτοµίας)  Towards new policies for better waste management and resource 

efficiency, µε διοργανωτή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Αττικής στις 22 και 23 Οκτωβρίου. 

 

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

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών πιέσεων  

1) Συµµετοχή και οργάνωση της παρουσίασης της πορείας του ερευνητικού έργου 

του καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσου, «Έρευνα χωροθέτησης για την βιώσιµη 

εγκατάσταση µεγάλων µονάδων Φ/Β και ηλιοθερµικών ισχύος στην Περιφέρεια 

Κρήτης» που αφορά στην βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων 

φωτοβολταικών και ηλιοθερµικών ισχύος. Μετά την οριστικοποίησή της, η 
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ερευνητική εργασία στο σύνολό της θα τεθεί σε διαβούλευση από την Περιφέρεια 

Κρήτης, προκειµένου να θεσµοθετηθεί, είτε αυτόνοµα είτε µέσω της αναθεώρησης 

του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου. Στόχος είναι, η έρευνα αυτή µαζί µε 

τον ενεργειακό σχεδιασµό, να αποτελέσουν ένα ασφαλή οδικό χάρτη για την 

αξιοποίηση του αιολικού και του ηλιακού δυναµικού της Κρήτης προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας, καθώς και της διασφάλισης της απαιτούµενης ενέργειας για την 

ανάπτυξή της. 

2) Σύσκεψη µε τη ∆/νση Αλιείας και ∆. Φαιστού µε θέµα την προστασία των 

ιχθυαποθεµάτων στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Μεσαράς, όπου τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο της υπεραλίευσης ιδιαίτερα από 

συρόµενα εργαλεία (τράτες). 

Συζήτηση για τις µελέτες έρευνας που έχει πραγµατοποιήσει το ΕΛΚΕΘΕ σε 

διάφορες περιοχές στον κόλπο της Μεσαράς και τεκµηριώνουν την µείωση των 

αλιευµάτων, αλλά και την υποβάθµιση της βιοποικιλότητας. 

Σύνταξη σχεδίου αιτήµατος προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος µε προτεινόµενα 

µέτρα για την αντιµετώπιση της υπεραλίευσης και αποστολή του αιτήµατος προς το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε σκοπό να ληφθεί η αντίστοιχη 

Υπουργική Απόφαση. 

3) Συµµετοχή και παρέµβαση στην ηµερίδα µε θέµα «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗ - Θεσµικό πλαίσιο, εφαρµογές και προοπτικές 

για την Ελλάδα», που συνδιοργάνωσε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις 8-11-2013. 

4) Συµµετοχή και παρέµβαση στην ηµερίδα µε θέµα «"Sustainable management of 

environmental issues related to water stress in Mediterranean islands"» που 

διοργάνωσε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων 

(∆.Ε.Υ.Α.Χ.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά στις 13-16 Μαρτίου 2013, στο 

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. 

5) Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ κο Γιάννη Μανιάτη σχετικά µε την αναγκαιότητα 

άµεσης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 

την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή νότια και δυτικά 

της Κρήτης. 

 

∆ιασφάλιση ενός βιώσιµου ενεργειακού µοντέλου και προώθηση νέων 

ενεργειακών τεχνολογιών  

1) Οργάνωση και σύνταξη υποµνήµατος για την προσφυγή στο ΣτΕ κατά της 

Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)του έργου «εγκατάσταση 

ηλιοθερµικού σταθµού 60 MW στο οροπέδιο στη θέση Χώνος του ∆ήµου Σητείας» 
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από το ΥΠΕΚΑ. Η προσφυγή βασίστηκε στους κίνδυνους που ελλοχεύουν για τα 

υπόγεια νερά της περιοχής λόγω της τοξικότητας των υγρών της επένδυσης, αλλά 

και του αποσπασµατικού χωρίς κανένα σχεδιασµό, τρόπου που κατατίθενται 

αιτήσεις για νέα έργα Α.Π.Ε. 

2) Οργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την επιστηµονική έρευνα που διενήργησε το 

ΕΛΚΕΘΕ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του ΑΗΣ 

Αθερινόλακκου. Από την παρουσίαση προέκυψε ότι δεν διαπιστώνεται επιβάρυνση 

της θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας στην περιοχή του σταθµού, κάτι που 

σηµαίνει ότι δεν προκύπτει λόγος τροποποίησης των υφιστάµενων 

περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του έργου, ενώ αντίθετα µπορεί να συνεχίσει 

απρόσκοπτα την λειτουργία του. 

3) Συµµετοχή στην 6η επιµορφωτική συνάντηση που οργάνωσε η Περιφέρεια 

Κρήτης µε το Ενεργειακό Κέντρο και ∆ήµους της Κρήτης µε θέµα τον Ενεργειακό 

Σχεδιασµό σε ∆ήµους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύµφωνο των 

∆ηµάρχων» και του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Covenant CapaCITY». Στην 

συνάντηση αναλύθηκαν µεθοδολογίες και δόθηκαν συγκεκριµένες κατευθύνσεις, 

πρακτικά παραδείγµατα στους εκπροσώπους των ∆ήµων για την προσχώρηση στο 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και την εκπόνηση σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο 

Ενέργεια. 

 

Άλλες ∆ράσεις: 

α) Σύνταξη και παρακολούθηση της Προγραµµατικής Σύµβασης για τη διάβρωση 

των ακτών του οικισµού Πλάκας ∆. Αγίου Νικολάου, µεταξύ ΙΤΕ και Περιφέρειας.  

β) Υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα LIFE µε θέµα «Στρατηγική προσαρµογής 

νησιών της Μεσογείου στις µελλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη 

γεωργία», στο οποίο προτάθηκε να είναι συντονιστής η Περιφέρεια µε δικαιούχο το 

ΕΜΠ. 

γ) Συµµετοχή και εισήγηση σε διηµερίδα επενδυτικού φόρουµ µε θέµα «Υλοποίηση 

ενεργειακών επενδύσεων και έργων υποδοµής σε νέο περιβάλλον», και 

διοργανωτή την «argoellas, µια πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη και τις επενδύσεις 

στην Ελλάδα» στις 2 και 3 Απριλίου. 

δ) Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Ηµερίδα του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος µε 

θέµα «∆ιακυβέρνηση και καινοτοµία: µοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και 
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προστασίας των φυσικών πόρων» στις 22 Οκτωβρίου στο ίδρυµα Ευγενίδου στην 

Αθήνα. 

 

 Ενεργειακός Σχεδιασµός 

 Σε συνέχεια της «Ειδικής µελέτης χωροθέτησης για την βιώσιµη εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης», που είχε ανατεθεί από την πρώην 

Περιφέρεια Κρήτης (και νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης) στις 21-9-2010 

και χρηµατοδοτήθηκε από το Π∆Ε (2010ΜΠ00200012), ανατέθηκε ανάλογο 

ερευνητικό έργο στο Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα «Έρευνα χωροθέτησης για 

τη βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων Φ/Β και ηλιοθερµικών ισχύος στην 

Περιφέρεια Κρήτης», µε την αριθµ. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κρήτης (πρακτικό 12/17-10-2012) για την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής 

Σύµβασης.   

Σκοπός του έργου ήταν ο προσδιορισµός των κατάλληλων χώρων στην Κρήτη 

για την εγκατάσταση µεγάλων πάρκων ηλιακής ηλεκτροπαραγωγής 

(ηλιοθερµικά ισχύος, φωτοβολταϊκα συστήµατα), και αφετέρου ο 

προσδιορισµός των κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής µε αντλησιοταµίευση, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική 

µελέτη για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων που εκπονήθηκε από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου (βιώσιµης) 

ανάπτυξης. Με αυτή τη µελέτη πραγµατοποιήθηκε η απεικόνιση και 

ποσοτικοποίηση επιτρεπτών και θέσεων προτεραιότητας για την ενδεχόµενη 

ανάπτυξη ΑΠΕ στο νησί µε βάση το υπάρχον θεσµικό – κανονιστικό πλαίσιο, 

όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα και την πλέον πρόσφατη διεθνή επιστηµονική 

εµπειρία.    

Το έργο αυτό συνέβαλε στη δηµιουργία και την ενίσχυση µιας συνολικής 

θεώρησης και αντίληψης για την εγκατάσταση των εν λόγω ενεργειακών 

µονάδων στην Κρήτη, διευκολύνοντας έτσι τον προγραµµατισµό τους από τους 

αρµόδιους φορείς στα πλαίσια της αειφόρου βιώσιµης ανάπτυξης και του 

γενικότερου αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

 Σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης για το 2013, 

έχει ξεκινήσει διερεύνηση συνεργασίας µε το Ε.Μ.Π. και το ΚΑΠΕ προς τον 

καθορισµό της µεθοδολογίας και των αντικειµένων µελέτης όσον αφορά στον 

Βιώσιµο Ενεργειακό Σχεδιασµό στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία πρόκειται να 
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ανατεθεί εντός του πρώτου τριµήνου του 2014 και να παραληφθεί εντός του 

έτους.   

 

Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδας - Κύπρου» «Βιώσιµη 

Ενεργειακή Ανάπτυξη σε περιφερειακό διαπεριφερειακό και διασυνοριακό 

επίπεδο» µε ακρώνυµο ΕΝΕΡΓΕΙΝ.  

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδας Κύπρου» υλοποιεί ως εταίρος το έργο µε τίτλο «Βιώσιµη Ενεργειακή 

Ανάπτυξη σε περιφερειακό διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο» και 

ακρώνυµο ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου 

ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ και ο προϋπολογισµός για την Περιφέρεια Κρήτης 

είναι 618.400 ευρώ. Συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπόλοιπο 20% από εθνικούς πόρους. 

Το στρατηγικό αυτό έργο σχεδιάστηκε µε λεπτοµέρεια και µεθοδικότητα από 

τους εταίρους από τις αρχές του 2013 και εγκρίθηκε τον Αύγουστο του ίδιου 

έτους, µε στόχο  

• την υλοποίηση επιδεκτικών έργων & δράσεων σε δηµόσια κτίρια, χώρους και 

εγκαταστάσεις,  

• την προετοιµασία στρατηγικών σχεδίων βιώσιµης ανάπτυξης ανά περιοχή  

• την προετοιµασία µακρό-περιφερειακού και δια-συνοριακού σχεδίου ενόψει 

της νέας προγραµµατικής περιόδου  

• την ενίσχυση του διασυνοριακού ενεργειακού προγραµµατισµού και 

στρατηγικής συνεργασίας µέσω της αξιοποιήσης των αποτελεσµάτων του 

έργου 

• Και τέλος την προετοιµασία των τεχνικών υπηρεσιών των ελληνικών 

περιφερειών στην υλοποίηση ευρείας κλίµακας έργων εξοικονόµησης 

ενέργειας (ΕΞΕ). 

Στην Περιφέρεια Κρήτης επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης ενέργειας θα 

υλοποιηθούν στους κόµβους των αεροδροµίων Ηρακλείου και Χανίων καθώς και 

στη Σήραγγα της σταλίδας. Στόχος, σε πιλοτικό επίπεδο, να εξοικονοµηθούν 

ενεργειακοί και οικονοµικοί πόροι που θα ξεπεράσουν το 50% και η επέκταση 

των εφαρµογών αυτών τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 τόσο στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.  

Συγκεκριµένα το τούνελ Σταλίδας στον Β.Ο.Α. Κρήτης είναι µήκους 417 µ. και 

αποτελεί την πιο ενεργοβόρα από άποψη κατανάλωσης ρεύµατος εγκατάσταση 

ηλεκτροφωτισµού στην Κρήτη λόγω µεγέθους αλλά και της 24ωρης λειτουργίας 

της. Απαιτεί περίπου 900.000 ΚWh ετησίως και το κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης υπερβαίνει τις 120.000,00€ ετησίως. Με τις προγραµµατισµένες 
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παρεµβάσεις που θα γίνουν και αφορούν την αντικατάσταση των υφιστάµενων 

παλαιών φωτιστικών µε νέα τεχνολογίας  Κρυσταλλοδιόδων LED πράσινης 

τεχνολογίας, την εγκατάσταση συστήµατος ασύρµατης τηλεδιαχείρισης του 

φωτισµού και την εγκατάσταση νέων φωτιστικών που τροφοδοτούνται από 

Φωτοβολταϊκά το κόστος θα µειωθεί κατά 60-70%. 

Στο τούνελ Σταλίδας µάλιστα θα εφαρµοστεί το καινοτόµο επίχρισµα, 

κρυσταλλούχο ασβέστιο, που έχει αναπτυχθεί από το  Ίδρυµα Τεχνολογίας 

Έρευνας Κρήτης και αποτελεί παράδειγµα ενσωµάτωσης καινοτόµου ενεργειακής 

τεχνολογίας σε περιφερειακά έργα. Η χρήση του αυξάνει τον συντελεστή 

ανάκλασης της φωτεινότητας και αποδοµεί στους ρύπους εντός της σήραγγας. 

Στην είσοδο αεροδροµίου Ηρακλείου και αεροδροµίου Χανίων 

προγραµµατίζονται αντίστοιχες παρεµβάσεις µε αντικατάσταση των υφιστάµενων 

παλαιών φωτιστικών µε νέας τεχνολογίας  LED τα οποία θα συνδυαστούν µε 

σύστηµα ασύρµατης τηλεδιαχείρισης του φωτισµού καθώς και εγκατάσταση 

νέων φωτιστικών που τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά. Οι παρεµβάσεις αυτές 

αφορούν τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην επιδεικτικότητα του 

έργου λόγω θέσης της παρέµβασης. Έτσι θα προκύψουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα µε την αξιοποίηση των µεγάλων δυνατοτήτων της εξοικονόµησης 

ενέργειας και της ένταξης των νέων πράσινων τεχνολογιών και καινοτοµιών 

στην καθηµερινότητα. 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eEnviPer για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης: 

Συνεργασία για την συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eEnviPer για την 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραµµα έχει εγκριθεί από την Γενική ∆ιεύθυνση 

Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται 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 

ψηφιακή – διαδικτυακή πλατφόρµα, στην οποία θα µπορούν να βασιστούν οι 

διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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Η υλοποίηση του Προγράµµατος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και η επίσηµη 

γλώσσα είναι η αγγλική. Η συνολική διάρκεια του Προγράµµατος είναι δύο (2) έτη. 

Έγιναν 149 ενέργειες (έγγραφα, τεχνικά κείµενα, αναλύσεις, διάφορες 

δραστηριότητες) για την υλοποίηση του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Κρήτης, 

στα πλαίσια της στρατηγικής διάδοσης, της τεχνικής εργασίας και της σύνταξης 

των παραδοτέων.  

Πραγµατοποιήθηκαν δύο ηµερίδες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την 

παρουσίαση του συστήµατος eEnviPer  (20 Ιουνίου στο Ηράκλειο και 21 Ιουνίου 

στα Χανιά), µε εισηγήτρια από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., εισηγητές από το Γενικό Συντονιστή 

του Προγράµµατος και από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού.  

Πραγµατοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις εργασίας (Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη, 

Θεσσαλονίκη). Η Περιφέρεια Κρήτης πραγµατοποίησε εισήγηση στην εσπερίδα που 

πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (21 Νοεµβρίου 2013).   

 

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Euronet 50/50max 

Ξεκλειδώνοντας την εξοικονόµηση ενέργειας στα σχολεία και σε άλλα 

δηµόσια κτίρια 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Euronet 50/50max υλοποιείται στα πλαίσια του 

Προγράµµατος – Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευφυής Ενέργεια για την 

Ευρώπη», σε πρόσκληση του οποίου (CIP-IEE-2012) είχε υποβληθεί σχετική 

πρόταση µε Γενικό Συντονιστή το Επαρχιακό Συµβούλιο της Βαρκελώνης 

(Ισπανία), και η οποία έλαβε θετική αξιολόγηση και τελικώς έγκριση για 

χρηµατοδότηση από την αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

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

school and other public buildings”  αποτελεί συνέχεια, εξέλιξη και επέκταση του 

επιτυχηµένου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Euronet 50/50 -European Network of 

Education Centers,  το οποίο ξεκίνησε το 2009 µε τη συµµετοχή της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ως εταίρου από την πλευρά της Ελλάδας, συνεχίστηκε 

δε και ολοκληρώθηκε το Μάιο του έτους 2012 από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Συµµετέχει το Τµήµα Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το Τµήµα Περιβάλλοντος 

και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 2013 και έχει διάρκεια τρία έτη. Θα εφαρµοστεί σε 

100 σχολεία από όλη την Περιφέρεια Κρήτης και σε έξι (6) άλλα δηµόσια κτίρια. 
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Στις µέχρι ενέργειες συµπεριλαµβάνονται δύο ενηµερωτικές συναντήσεις στο 

Ηράκλειο και στα Χανιά, η επικοινωνία µε τα σχολεία για την ενηµέρωσή τους και 

η προετοιµασία του εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού. 

 

Υλοποίηση της ενταγµένης Πράξης στο ΕΣΠΑ- Ανάδειξη και προώθηση των 

περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτης 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Ηρακλείου σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού συνέταξε 

την πρόταση «Ανάδειξη και Προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 

στην Κρήτη» η οποία υποβλήθηκε (αρ πρωτ Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Κρήτης 66683/28171/4-7-12 στα πλαίσια της Πρόσκλησης µε κωδικό 

προτεραιότητας: 51 – «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 

φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του Natura 2000)» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013- Άξονας 

Προτεραιότητας – 7,«Αειφόρος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Η εν λόγω προτεινόµενη πράξη αξιολογήθηκε θετικά και 

εντάχθηκε µε κωδικό 380448 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013-σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 4731/10-9-2012 

Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης. Περιλαµβάνει 5 υποέργα και συγκεκριµένα:  

Υποέργο 1: ∆ηµιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόµβου στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρεια Κρήτης 

Υποέργο 2: Σήµανση περιοχών - Προµήθεια πληροφοριακών/ενηµερωτικών 

πινακίδων 

Υποέργο 3: ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Υποέργο 4: Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού 

Υποέργο 5: Προµήθεια κινητής µονάδας ενηµέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο) 

Συνολικός προϋπολογισµός ενταγµένης Πράξης: 448.446,10 ευρώ 

∆ιάρκεια υλοποίησης 23 µήνες. 
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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 

• Ολοκλήρωση προγράµµατος ανάπτυξης 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 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. 

 

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου   

• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την προετοιµασία 

αντιµετώπισης πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο 

• 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 

• Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 

Πληµµυρών, χιονοπτώσεων και έντονων καιρικών φαινοµένων και κατάρτιση 

µνηµονίου ενεργειών 

• Συντονισµός στους καθαρισµούς ποταµών και ρεµάτων για την αποφυγή 

πληµµυρικών φαινοµένων 

• Συντονισµός και διάθεση υδροφόρας 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 σε ∆ηµοτικά Σχολεία σε 

συνεργασία µε την Π.Υ 
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• ∆ιανοµή φυλλαδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών σε σχολεία σε 

συνεργασία µε την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης (Ε.Ο.∆) 

• Επιθεωρήσεις αντιµετώπισης κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (ΣΕΒΕΖΟ)  

• Συµµετοχή σε ηµερίδες – ενηµερώσεις σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας που 

πραγµατοποιούνται στην Κρήτη     

• Σύνταξη της έκθεσης και κίνηση διαδικασιών για τον χαρακτηρισµό των 

πληγέντων περιοχών του ∆ήµου Φαιστού από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 

καλοκαιριού, ως πυρόπληκτη περιοχή και οριοθέτηση της 

• Εκτύπωση φυλλαδίου για την πρόληψη πυρκαγιών σε συνεργασία µε την Π/Υ 

• Ενηµερωτική ηµερίδα στους εργαζοµένους του κεντρικού κτηρίου της 

Περιφερείας για σχεδιασµό εκτάκτων αναγκών-διαδικασίες εκκένωσης κτηρίου 

• Συµµετοχή και παρουσίαση σε ηµερίδα του ∆ήµου Ηρακλείου «Πρόληψη & 

∆ιαχείριση Φυσικών Κινδύνων» τις δράσεις της Π.Ε Ηρακλείου 

• Συµµετοχή και παρουσίαση σε εκδήλωση µε θέµα «Ενηµέρωση πρόληψης και 

αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών» της εταιρίας SECURITA’S GROUP. 

 

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 

• Σύνταξη των απαραίτητων µνηµονίων για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 

στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων και βάσεων δεδοµένων. 

• 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». 

• 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. 

• Χρήση 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 
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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.  

• Συµµετοχή σε Ασκήσεις µε σπουδαιότερη την Άσκηση «ΠΥΡΣΟΣ» καθώς και 

στο σεµινάριο για την αντισεισµική προστασία των σχολικών µονάδων. 

• Έγιναν ενέργειες για την ασφάλεια κτιρίου και δόθηκαν κατευθύνσεις. 

Συγκροτήθηκαν οµάδες πυρασφαλείας, διάσωσης εκτάκτων αναγκών. 

 

 

Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Ρεθύµνου 

• Συγκρότηση ΣΟΠΠ για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόµενα (πληµύρες 

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). Επίσης εγκρίθηκαν οι 

χώροι καταφυγής πληθυσµού των ∆ήµων της Π.Ε. Ρεθύµνου, σε περίπτωση 

σεισµού.  

• 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 . 

• Συµβολή το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη κατάσβεση  πυρκαγιών  

χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων που εκδηλώθηκαν στο νοµό 

Ρεθύµνου και Ηρακλείου το καλοκαίρι του 2013  µε την αποστολή υδροφόρου 

οχήµατος της ΠΕΡ και υδροφόρες από τους γειτονικούς ∆ήµους. Πήραµε µέρος  

σε ηµερίδες και ασκήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης στη ∆/νση 

Π.Π. που είχαν ως κύριο αντικείµενο την διαχείριση του πληθυσµού σε 

περίπτωση σεισµικών φαινοµένων καθώς και την αντιµετώπιση λοιπών 

φυσικών καταστροφών. 

• Συντονισµός την καταγραφή βλαβών στα διοικητικά όρια της Π.Ε.Ρ από το 

σεισµό της 12-10-2013  

• Συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ενηµερωτικές συναντήσεις και 

ασκήσεις ετοιµότητας σε σχολεία, εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. 

Ρεθύµνου. 

• Παραλαβή και αξιοποίηση του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας TETRA το 

οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ των φορέων λήψης 

αποφάσεων εντός της Περιφέρειας Κρήτης σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος – 

φυσικού φαινοµένου 
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Κύριες δράσεις Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Χανίων 

• ∆ιαχείριση επιπτώσεων από σεισµό τον Οκτώβριο 2013 

• ∆ιαχείριση επιπτώσεων από πληµµύρες τον Νοέµβριο 2013 

• Αντιµετώπιση και συντονισµός επιχειρήσεων για έρευνα και διάσωση στα Λευκά 

όρη. 

• Συντονισµός για τον εκχιονισµό και την άρση των καταπτώσεων στο Επαρχιακό 

Οδικό ∆ίκτυο 

• Συντονισµός αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών 

• Σύνταξη µνηµονίων ενεργειών για την αντιµετώπιση: 

o ∆ασικών πυρκαγιών 

o Πληµµυρών 

o Χιονοπτώσεων 

o Σεισµών 
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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. 

 

Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδοµικού 

σχεδιασµού 

 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• ∆ιαβούλευση της Α1 φάσης του σχεδίου µέχρι την έγκριση του και 

υπογραφή του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Α2 φάση) 

o ∆ιοργάνωση Συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

(4/2/2013) 

o Τρεις συνεδριάσεις ΠΣ στις οποίες συζητήθηκε το θέµα. (24/1 όπου 

έγινε παρουσίαση από την µελετητική οµάδα, 12/2 και 21/2 που 

πάρθηκε απόφαση) 

o Σύνταξη εισήγησης προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας 

Κρήτης για τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσει η 

Περιφέρεια στο στάδιο των προτάσεων. Η εισήγηση έλαβε θετική 

γνωµοδότηση από το ΠΣ και αποτέλεσε τη θέση της Περιφέρειας επί 

του θέµατος. Λόγω της τεκµηρίωσης της ενσωµατώθηκε πλήρως στο 

πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ που 

υπογράφτηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

• ∆ιοργάνωση δυο συσκέψεων µεταξύ στελεχών της Περιφέρειας, της 

ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής ,της µελετητικής οµάδας και των 

επιβλεπόντων της µελέτης από το ΥΠΕΚΑ για την σωστή προετοιµασία του 

Β σταδίου της µελέτης. Σε αυτό το στάδιο που είναι και το τελικό θα γίνουν 

οι τελικές προτάσεις για την χωροταξική οργάνωση ενώ θα γίνει και η 

διασύνδεση των προτάσεων µε την νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 

που επίσης σχεδιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα. 

• Παρακολούθηση και παρέµβαση µε οµιλία στην ∆ιηµερίδα «Η αναθεώρηση 

των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως µοχλός ανάπτυξης» που 
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πραγµατοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεµβρίου στο ΥΠΕΚΑ παρουσία του 

Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη. 

2) Παρέµβαση µε ολοκληρωµένη πρόταση επί του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και 

της ΣΜΠΕ που το συνόδευε τα οποία είχαν σταλεί προς διαβούλευση, από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. Το θέµα συζητήθηκε στην 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (6/9) κατά την οποία έγιναν εικοσιένα 

στοχευµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις για προσαρµογή του ΕΠΠΧΣΑΑΤ στα 

δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης, πολλές από τις οποίες έγιναν δεκτές και 

ενσωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο. 

3) Παρέµβαση στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή σχετικά µε την «Προώθηση της 

αειφόρου και ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης µέσω της ένταξης 

χρηµατοδότησης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ την νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020» 

Έχει εκτιµηθεί το κόστος για την εκπόνηση τέτοιων µελετών για τους δήµους της 

Περιφέρειας που δεν έχουν κάνει ακόµα κίνηση διαδικασίας. Το κόστος για την 

εκπόνηση στους 30 ∆ήµους (Καποδιστριακούς) που δεν έχουν ξεκινήσει τέτοιες 

µελέτες υπολογίζεται στα 7.921.783,99 €. Παράλληλα έχουν προχωρήσει 

συζητήσεις µε αρκετούς δήµους για σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε την 

Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση των µελετών. 

 

Άλλες ∆ράσεις: 

� Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε 2η Ηµερίδα (την 1 Φεβρ. 2013 στο 

Ηράκλειο) µε σκοπό τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για το «Ρυθµιστικό Σχέδιο 

Ηρακλείου» (η 1η Ηµερίδα είχε διοργανωθεί το 2012). Στην ηµερίδα 

ενηµερώθηκαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι και οι ∆ήµαρχοι Ηρακλείου, έθεσαν 

τις προτάσεις τους προς την Μελετήτρια και την εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ και 

αναπτύχθηκε γόνιµος διάλογος.   

� Η Περιφέρεια Κρήτης µε συστηµατική παρακολούθηση, εποπτεία και αναγκαίες 

παρεµβάσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα συντονίστηκε µε 

τους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς, ώστε όλοι να προχωρήσουν στα στάδια 

εγκρίσεων τους.  
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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. 

 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 

Κρήτης 

Υλοποιούνται δράσεις και έργα στον τοµέα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ και µε τίτλο 

«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφέρειας 

Κρήτης». 

Το έργο: περιλαµβάνει 5 υποέργα: 

� 1ο υποέργο: Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες, διαγραµµίσεις κα) 

σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης 

� 2ο υποέργο: Βελτίωση και κατασκευή κόµβων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. 

Ηρακλείου 

� 3ο υποέργο: Βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας), αποκατάσταση / 

αντικατάσταση οδοστρωµάτων, τεχνικά έργα σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της 

Κρήτης 

� 4ο υποέργο: Προστασία από πτώσεις βράχων & κατολισθήσεις σε όλο το 

επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης 

� 5ο υποέργο: Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ (∆ΕΗ) 

Το ποσοστό απορρόφησης του έργου βρίσκεται στο 67% περίπου, µε 

13.368.681,80 € πιστοποιηµένες εργασίες από σύνολο 19.943.867,29 €. 

 

Ενδεικτικά Τεχνικά Έργα Χρηµατοδοτούµενα από την Περιφέρεια Κρήτης / 

ΚΑΠ: 

 

ΠΕ Ηρακλείου:  

Εκτελεσµένα και περαιωµένα το 2013 (συνολική απορρόφηση: 1.477.359,59 €) 

• Για έργα συντήρησης διατέθηκαν συνολικά 474.594,67 €. Παρεµβάσεις έγιναν 

σε πολλά σηµεία της Π.Ε. Ηρακλείου αλλά και µεγαλύτερες παρεµβάσεις όπως: 
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Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο Π.Ε.Η. 2011 (Β∆, Ν∆,ΝΑ σύµπλεγµα), Επαρχιακό 

Οδικό ∆ίκτυο Ν. Ηρακλείου- Χρήση 2010- Ε’ φάση, κ.α.  

• Για έργα βελτίωσης διατέθηκαν συνολικά 474.500 € σε δρόµους όπως: 

Αρκαλοχώρι - Γαζέπι Μύλος - Νιπιδιτός  κ.α  

• Αποπεράτωση του έργου: ∆ρόµος Καρτερός -  Επικοπή. 5ο υποέργο, τµήµα από 

Χ.Θ. 4+000 ως Χ.Θ. 8+836,56 (απορρόφηση: 57.410 €)  

• Σε εξέλιξη: ∆ρόµος Γάζι – Κρουσώνας. 3ο , 4ο και 5ο Υποέργο: Απορρόφηση 

3.079.795,77 € 

 

ΠΕ Λασιθίου:   

• Ολοκλήρωση παράκαµψης Κουτσουρά – Μακρύ Γιαλού – Ανάληψης, Π.Υ.  

1.550.000 € 

• Ολοκλήρωση καθαρισµού και µόρφωση τάφρων – πρανών επαρχιακού οδικού 

δικτύου Π.Ε. Λασιθίου, Π.Υ. 77.640,17 € 

 

ΠΕ Ρεθύµνου:  

• Κατασκευή νέου οδικού τµήµατος κάτω Ροδάκινο-Άνω Ροδάκινο (γέφυρα 

Ροδακίνου), Π.Υ. 1.950.000 € (Ολοκληρώθηκε) 

• Κατασκευή νέου τµήµατος Φράγµα Ποταµών -Παντάνασσα επαρχιακής οδού 13 

(τµήµα Πατσός-Παντάνασσα), Π.Υ.  6.850.000 € (Ολοκληρώθηκε) 

• Αποκατάσταση κατολίσθησης µε κατακόρυφη συστοιχία φρεατοπασσάλων στη 

θέση Καψαλές Σπηλίου της Επαρχιακής Οδού 3,  Π.Υ.  930.000 € 

(Ολοκληρώθηκε)  

 

ΠΕ Χανίων:  

• Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Νοµού Χανίων (4η Φάση - 

Περιοχές ∆ήµου Φρε και Γέφυρα Αλµιρίδας), Π.Υ. 590.911,57 € 

(Ολοκληρώθηκε) 

• Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Νοµού Χανίων (8η Φάση – ∆υτικές 

Περιοχές), Π.Υ. 938.241,80 € (Ολοκληρώθηκε) 

 

Ενηµερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης για την οδική ασφάλεια 

µε τίτλο “Ασφαλής Κρήτη” 

Συνεχίστηκε και το 2013 η ενηµερωτική εκστρατεία µε διακριτό τίτλο «Ασφαλής 

Κρήτη» που αφορά στην οδική ασφάλεια µε κύριο στόχο την ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών του νησιού, µε επίκεντρο στα παιδιά ώστε να 
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µειωθούν τα τροχαία ατυχήµατα, µε την εµπέδωση ασφαλούς οδικής 

συµπεριφοράς. 

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». (Ακούστε το 

ραδιοφωνικό σποτ). 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. 

∆ράσεις Καµπάνιας 

� Ενηµέρωση µαθητών µε τη συµµέτοχη του Ινστιτούτου Μυλωνά και τη 

συνεργασία της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπαίδευσης 

� ∆ιαγωνισµό αφίσας- µηνύµατος µε θέµα «στο δρόµο προσέχω πάντα» για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

� Ενηµερωτικές ηµερίδες, ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε την οδική ασφάλεια: 

πεζός και αυτοκίνητο, ποτό και οδήγηση, κινητό και οδήγηση, κράνος, ζώνη. 

� Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού 

� Πανελλήνιος Μαθητικός - Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός Πολυµέσων VideoClip, 

Ηχητικού Μηνύµατος, Αφίσας µε τίτλο «Αγωνίζοµαι για την οδική ασφάλεια- Ας 

συµβάλλουµε όλοι για να χάσουµε την πρωτιά .... στα τροχαία δυστυχήµατα!!» 

� Συνεργασία µε αρµόδια υπουργεία µε στόχο την παραγωγή ενηµερωτικού 

υλικού 

Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί θερµά όλους τους συµµετέχοντες φορείς: Γενική 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Ηρακλείου / 

Ρεθύµνου / Λασιθίου / Τµ. Χανίων, ∆ιευθύνσεις Τροχαίας, Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κρήτης, Σώµα Ελλήνων Προσκόπων – Εφορεία περιοχής Κρήτης, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός - Τοµέας Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών, 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης – Σωµατεία Ηρακλείου / Χανίων / 

Ρεθύµνου / Λασιθίου, Σύλλογος Εθελοντών για την Πρόληψη Τροχαίων 

ατυχηµάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α., Σύλλογος ΠΡΟ.Τ.Α. Χανίων, Σύλλογος Αρωγής & 

Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυµάτων Τροχαίων ∆υστυχηµάτων Περιφέρειας Κρήτης 
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«Άγιος Χριστόφορος» - Πάρκο τροχαίων δυστυχηµάτων Ν. Χανίων «Χρήστος 

Πολέντας»,  Πρωτοβουλία Πολιτών Ρεθύµνου για την Πρόληψη των Τροχαίων 

Ατυχηµάτων και την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας – «Τροχοπρόληψη», 

Εθελοντές ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Ηρακλείου,  Κίνηση ενεργών πολιτών "Minoistas",  

Σύλλογοι Εργαζοµένων Περιφέρειας Κρήτης, Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Κρήτης 

& Ποδηλατών Κρήτης, Critical Mass, Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης – Παράρτηµα 

Ηρακλείου. 

 

Μήνας Οδικής Ασφάλειας, 8-18 Νοεµβρίου 2013. 

Πρωτοβουλία για τον περιορισµό των τροχαίων δυστυχηµάτων στην Κρήτη της 

Περιφέρειας Κρήτης και των τεσσάρων Επιµελητήριων του νησιού σε συνεργασία 

µε τους ∆ήµους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, Σητείας, 

Ιεράπετρας, Πλατανιά και Κισσάµου, καθώς και τον Ελληνικό Επιµελητηριακό 

Σύνδεσµο Μεταφορών και το Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». 

 

Πρόκειται για εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Περιφερειακές Ενότητες  

της Κρήτης και συγκεκριµένα, από 8–10 Νοεµβρίου στην Π.Ε. Ηρακλείου, 11-13 

Νοεµβρίου στην Π.Ε. Λασιθίου, 14-15 Νοεµβρίου στην Π.Ε.Ρεθύµνου και 16-18 

Νοεµβρίου στην Π.Ε.Χανίων.  Βασικός στόχος των εκδηλώσεων ήταν  η 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη σηµασία της οδικής ασφάλειας. 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος 

Μυλωνάς (ΙΟΑΣ) οι συµµετέχοντες ξεπέρασαν τις 20.000 οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν 

στον προσοµοιωτή οδήγησης, στον προσοµοιωτή σύγκρουσης και στον 

προσοµοιωτή ανατροπής, ενώ αντίστοιχος αριθµός επισκεπτών δοκίµασε τα γυαλιά 

µέθης και ουσιών. 
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Άξονας 4 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα: προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων, ενίσχυση των παραγωγικών τοµέων, χωροθέτηση 

οργανωµένων περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων και διασύνδεση έρευνας, 

καινοτοµίας και παραγωγής. 

 

Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Κατά το έτος 2013 πραγµατοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις της Περιφερειακής 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής του Ν.3299-2004 κατά την οποία εξετάστηκαν και 

συζητήθηκαν 81 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων 34 υπήχθησαν στις διατάξεις 

του Αναπτυξιακού Νόµου συνολικής επιχορήγησης 23.583.784,15 €. 

Έγινε καταβολή ποσού επιχορήγησης συνολικού ύψους 15.253.263,84 € σε 

εκατόν σαράντα έξι (146) επενδυτικούς φορείς.  

Επιστροφή εγγυητικών σε σύνολο δέκα πέντε (15) επενδυτικών φορέων 

συνολικού ύψους 2.559.424,12 €.  

Εκδόθηκαν εβδοµήντα επτά (77) αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. 

Εκδόθηκαν δώδεκα (12) αποφάσεις τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων. 

Εκδόθηκαν ογδόντα επτά (87) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων 

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

και οι εξήντα µία (61) αφορούσαν σε τροποποιήσεις υφιστάµενων ΠΟΕ.  

Παραδόθηκαν ενενήντα επτά (97) εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ εκ των οποίων οι 

οκτώ (8) αφορούν σε συµπληρωµατικές εκθέσεις. 

 

Πρόγραµµα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών»  

1η Φάση Ενηµέρωση επενδυτών, υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης 

των προτάσεων 

Η Περιφέρεια Κρήτης µέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της 

Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ), και τον  Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) συντόνισαν την πρώτη 
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φάση του προγράµµατος Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών.  

Συγκεκριµένα η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Κρήτης και 

τα 4 Επιµελητήρια του νησιού οργάνωσαν την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 

επενδυτών και στις 4 περιφερειακές ενότητες.  

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα 

καθοριστικός αφού συνέβαλλε στην:  

� Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιµότητας επιχειρήσεων 

(καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, επιλέξιµοι ΚΑ∆ 

κτλ). 

� Ενηµέρωση των υποψηφίων επενδυτών είτε µέσα από τις ενηµερωτικές 

εκδηλώσεις είτε µέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

� Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης (πρόεδρος και πλειοψηφία µελών) και 

συνεπώς: α) στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης και β) στην επιλογή 

των προς χρηµατοδότηση προτάσεων. 

� Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης µετά την ένταξη και συνεπώς 

στον έλεγχο επί ζητηµάτων τροποποίησης των σχεδίων, επιλεξιµότητας 

επενδυτικών µεταβολών, παραλαβής ολοκληρωµένων έργων κ.τ.λ. 

Το ενδιαφέρον των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό. ∆ιεξήχθηκαν 19 ενηµερωτικές συναντήσεις σε 

ολόκληρο το νησί και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά 1722 προτάσεις. 

Συγκεκριµένα:  

Θεµατική 
Ενότητα 

Αριθµός 
Προτάσεων 

Προϋπολογισµός 
Αιτούµενη 

Επιχορήγηση 

Τουρισµός 481 94.278.887,81 € 46.962.535,40 € 

Μεταποίηση 203 36.420.636,48 € 18.093.360,10 € 

Εµπόριο - 
Υπηρεσίες 

473 37.980.717,38 € 18.913.725,80 € 

Νέες & Υπό 
σύσταση 

565 84.925.660,19 € 41.925.803,00 € 
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Σύνολο Κρήτης 1722 253.605.901,86 € 125.895.424,30 € 

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης έγινε µε ταχείς ρυθµούς και για την 

Περιφέρεια Κρήτης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν ενταχθεί συνολικά 1464 

επιχειρήσεις που θα χρηµατοδοτηθούν µε κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 

197,5 εκ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις 1464 επιχειρήσεις που θα 

χρηµατοδοτηθούν οι 489 είναι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Οι χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής: 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 585 επιχειρήσεις (314 Εµπόριο-Υπηρεσίες, 128 

Μεταποίηση και 143 Τουρισµός) µε συνολικό προϋπολογισµό 69,3 εκ. ευρώ 

περίπου. 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: 129 επιχειρήσεις (40 Εµπόριο-Υπηρεσίες, 19 

Μεταποίηση και 70 Τουρισµός) µε συνολικό προϋπολογισµό 18,4 εκ. ευρώ 

περίπου. 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου:346 επιχειρήσεις (113 Εµπόριο-Υπηρεσίες, 54 

Μεταποίηση και 179 Τουρισµός) µε συνολικό προϋπολογισµό 54,5 εκ. ευρώ 

περίπου. 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: 404 επιχειρήσεις (130 Εµπόριο-Υπηρεσίες, 51 

Μεταποίηση και 223 Τουρισµός) µε συνολικό προϋπολογισµό 55 εκατ. ευρώ 

περίπου.  

 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών   

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών ορίστηκε ως σηµείο ενηµέρωσης Κοινού σε 

επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για το Πρόγραµµα της «Ενίσχυσης των Μ.Μ.Ε που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου -

Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.» 

Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης κοινού συνεργαστήκαµε µε την Αναπτυξιακή Κρήτης 

καθώς και µε το τον Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα, του 

αρµόδιου Υπουργείου για την βέλτιστη ενηµέρωση των εν δυνάµει επενδυτών.     

Παράλληλα δέχτηκε αιτήµατα υπαγωγής στον Ν.3908/2011, στην Κατηγορία της 

Περιφερειακής Συνοχής, καταρτίζοντας κατάλογο προελέγχου πληρότητας 

σύµφωνα µε την απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ 17303/19-4-2011 και χορηγώντας  
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βεβαίωση υποβολής –παραλαβής φακέλου για τον πλήρη ή µη υποβεβληµένο 

φάκελο.  

Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

καταρτίστηκαν και αναρτήθηκαν οι προσωρινοί καθώς και οι οριστικοί πίνακες 

κατάταξης που αφορούσαν την Α΄ και Β΄ Εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2013 στο 

www.ependyseis.gr       

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέχτηκε επισκέψεις και τηλεφωνήµατα σχετικά µε 

την εφαρµογή του Ν.3908/11 καθώς και του Ν.3299/04 από υποψήφιους 

επενδυτές και µελετητές που διαχειρίζονται µελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό 

Νόµο καθώς και γενικά για Αναπτυξιακά προγράµµατα που αφορούν την 

Περιφέρεια Κρήτης. Απαντήθηκαν εγγράφως ή προφορικά αιτήµατα επενδυτών για 

την επιλεξιµότητα των δραστηριοτήτων προκειµένου να υποβάλλουν πρόταση στο 

Νόµο ή το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση τους.  

 

Πρωτοβουλία “Build up Skills” για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτοµία 

∆ήλωση πρόθεσης συνεργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού 

Χάρτη Προσόντων της Πρωτοβουλίας «BUILD UP Skills – Greece 

(http://greece.buildupskills.eu/) που σχετίζονται µε τους σκοπούς και τις 

προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό 

κλάδο αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων 20-

20-20  και για τον λόγο αυτό η πρωτοβουλία BUILD UP Skills  υιοθετήθηκε από 30  

Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά ανεξάρτητα προγράµµατα, µε τελικό στάδιο την 

ανάπτυξη ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων.  Στόχος του Οδικού Χάρτη είναι 

η ανάπτυξη ενός πλήρους Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την αντιµετώπιση εµποδίων 

που έχουν καταγραφεί για την υλοποίηση των εθνικών στόχων για το 2020 για 

την ενέργεια και τα κτίρια, και η αναγνώριση και η εφαρµογή µέτρων  για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο 

στα ειδικά θέµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΕΞΕ).  
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Πάταξη παραεµπορίου 

� Κατάρτιση Μητρώου των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου 

Εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) (πλανοδίου και στάσιµου) της Περιφέρειας Κρήτης µε 

αρµοδιότητα την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της 

εφαρµογής ή όχι από τους υπόχρεους των διατάξεων του Ν. 2323/1995 και 

ειδικότερα των άρθρων 5 και 7 αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 4 

και 6 του Ν. 3190/2003 στους χώρους των Λαϊκών Αγορών και των 

µικροπωλητών Υπαίθριου Εµπορίου (πλανοδίου και στάσιµου) και ιδίως των 

διατάξεων, για την κατοχή άδειας πώλησης, την αυθαίρετη αλλαγή χώρου 

άσκησης της δραστηριότητας, την τήρηση ωραρίου, την αυτοπρόσωπη 

προσέλευση, την τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, την τήρηση όρων 

καθαριότητας, την ύπαρξη προβλεπόµενου από το άρθρο 7γ του Ν. 3190/2003 

τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και την ύπαρξη τιµολογίων, εν γένει, 

και λοιπών παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων µε τις ενδείξεις της τιµής 

πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της αναγραφής 

αναληθούς προέλευσης και αριθµού της άδειας και του ονόµατος του κατόχου 

αυτής. 

� Συντονισµός της Περιφέρειας µε φορείς ανά περιφερειακή ενότητα (∆ήµοι, 

Σ∆ΟΕ, Λιµεναρχεία, Εµπορικοί Σύλλογοι κα.) προκειµένου να συντονίζουν 

δράσεις µόνοι τους,  µε αποτελέσµατα αισθητά στην πάταξη του παραεµπορίου 

στις πόλεις, στις λαϊκές αγορές στα λιµάνια και άλλα.  Καθηµερινά φροντίζουµε 

να ενηµερωνόµαστε και να επιτηρούµε διακριτικά τις διαδικασίες αυτές από τα 

τµήµατα εµπορίου στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. 

 

∆ιαπιστώσεις και προτάσεις για την εξυγίανση της αγοράς υγρών 

καυσίµων στην Κρήτη 

� Η Περιφέρεια της Κρήτης, σύµφωνα µε τις έρευνες και τις διαπιστώσεις της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού, αλλά και τις δειγµατοληψίες του Υπουργείου 

Ανάπτυξης φαίνεται να ανήκει στις συνήθως ακριβότερες περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας, σχετικά µε την λιανική τιµή διάθεσης των υγρών 

καυσίµων στον καταναλωτή. Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη έγιναν 

προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης Υποδοµών και Ανταγωνιστικότητας πάνω 

σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις ως αναφορά στην εξυγίανση της αγοράς 

καυσίµων στην Κρήτη. 
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Επιχειρηµατικές Αποστολές και Συναντήσεις Β2Β  

Σε συνέχεια των επιχειρηµατικών αποστολών που διοργανώσαµε το 2012, και του 

έντονου ενδιαφέροντος που προέκυψε σε προϊόντα που βρίσκονται ήδη στα ράφια 

των σούπερ µάρκετ της Ρωσίας, συνεχίσαµε και το 2013, διοργανώνοντας 

αποστολές µε αγοραστές από νέες και παραδοσιακές αγορές.  

Β2Β µε Άραβες επιχειρηµατίες στις 16 & 17 Ιανουαρίου 2013 

Από το Κουβέιτ : The Sultan – Center (www.sultan-center.com), το οποίο 

εξειδικεύεται  σε λιανικό εµπόριο κατέχοντας το 15% της µερίδας της αγοράς του 

Κουβέιτ. Η συγκεκριµένη αλυσίδα, απασχολεί πάνω από 7.000 υπαλλήλους. Την 

εταιρεία  εκπροσώπησε ο κύριος Ibrahim Issa, ο οποίος κατέχει τη θέση του 

International Category Manager. 

Από το Λίβανο : Η εταιρεία Widriss (www.widriss.gr) που δραστηριοποιείται από  

το 1930 στον τοµέα των υπεραγορών. Την εταιρεία  εκπροσώπησε ο  Wafic Idriss,  

ο οποίος κατέχει τη θέση του Business Development Manager. Συµµετείχαν 71 

επιχειρήσεις από Ηράκλειο και Λασίθι και 24 επιχειρήσεις από τα Χανιά και το 

Ρέθυµνο. 

Στο σύνολο οι δύο εταιρείες διαθέτουν 95 σηµεία πώλησης και υπογράφηκαν 

εµπορικές συµφωνίες που αφορούσαν τα εξής προϊόντα: λάδι, µαρµελάδες, τυρί 

και κρέας. 

Β2Β εννέα εκπροσώπων Ισραηλινών στις 25 – 27 Φεβρουαρίου 2013 στο Ηράκλειο 

και στα Χανιά αντίστοιχα. 

10 εταιρείες τροφίµων, µε συνολικά 800 σηµεία πώλησης. Συµµετείχαν 85 

επιχειρήσεις από Ηράκλειο και Λασίθι και 48 επιχειρήσεις από Ρέθυµνο και Χανιά.  

Η εξαγωγή συσκευασµένου ελαιολάδου στο Ισραήλ ξεκίνησε αµέσως µετά ως 

αποτέλεσµα των επιχειρηµατικών αυτών συναντήσεων. 

Πολωνική αποστολή από τις 19-24 Οκτωβρίου 2013,  

Μετείχαν η Ελληνίδα Πρέσβης στη Βαρσοβία, ο Πολωνός Πρέσβης στην Ελλάδα, 

στελέχη της Ελληνικής πρεσβείας και εκπρόσωποι εταιρειών τροφίµων, φρούτων & 

λαχανικών, καθώς και tour operators στο σύνολο 21 ατόµων. B2B συναντήσεις 

στα Χανιά και στο Λασίθι µε τη συµµετοχή 75 συνολικά επιχειρήσεων & φορέων 

του τουρισµού. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη πρόταση συνεργασίας της εταιρείας ALMA 

η οποία συµµετείχε στην αποστολή και αφορά σε 12 κρητικές επιχειρήσεις για την 

τοποθέτηση, προβολή και προώθηση των προϊόντων τους (ελαιόλαδο, βότανα, 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

34 

αρτοσκευάσµατα, µέλι και σαλιγκάρια) στα καταστήµατα της εταιρείας σε ειδικές 

προθήκες – προβολές και τη δηµιουργία της κρητικής γωνιάς. 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα GRISI PLUS 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα GRISI 

PLUS το οποίο έχει ως στόχο την 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 έργο 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).  



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

35 

Άξονας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: ενίσχυση δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Η Περιφέρεια Κρήτης κατάρτισε και υλοποίησε το 2013 ένα ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα  Κοινωφελούς Εργασίας σύµφωνο µε την πρόσκληση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συγχρηµατοδοτούµενο από 

πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών µε απασχόληση ανέργων, 

προσανατολισµένο στις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της κοινωνίας 

της Κρήτης µε στόχο:  

• την αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες  

• 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 

Σκοπός του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας ήταν ο συντονισµός του 

υπάρχοντος προσωπικού και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ωφελουµένων 

του προγράµµατος, βελτιώνοντας την παροχή των σύµφωνα µε 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. 

Οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο του Προγράµµατος εργάσθηκαν για 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. 
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Ο αριθµός ωφελουµένων που προσελήφθησαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης ήταν ως ακολούθως:  

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 353 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 195 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 178 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 103 

Σύνολο Κρήτης   829 

 

Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη», 

Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη - Εργαλεία Πολιτικής για 

το στρατηγικό σχεδιασµό των περιφερειών και των πόλεων της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (“MMWD”) 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα που συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης µε τίτλο 

«Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη - Εργαλεία Πολιτικής για το 

στρατηγικό σχεδιασµό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης - MMWD» είναι στρατηγικής σηµασίας. Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 (Ευρώπη 2020) προκειµένου να υποστηρίξει τον 

στρατηγικό σχεδιασµό των Περιφερειών της Ν.Α. Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.  

Στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασµού το «MMWD» επιδιώκει να παράσχει 

απτή γνώση στις Περιφέρειες για τις δηµογραφικές µεταβολές των περιοχών τους 

ώστε να µπορούν στη βάση πραγµατικών δεδοµένων να σχεδιάσουν την 

αναπτυξιακή τους στρατηγική για το 2020 και ειδικότερα τις πολιτικές τους για την 

απασχόληση, την εκπαίδευση και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών του 

πληθυσµού τους.  

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας. Στο έργο συµµετέχουν 

Υπουργεία, Περιφέρειες, Πανεπιστήµια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, από την Ιταλία, 

την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο 

και τη Σλοβενία..  
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Η Περιφέρεια Κρήτης µε την αριθµ. 65/2012 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου εντάχθηκε στο σχήµα συνεργασίας του «MMWD» για την υλοποίηση 

όλων των δράσεων, κατέχοντας ρόλο συντονιστή εταίρου στην εκπόνηση και 

εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου.  

Απολογισµός ∆ράσεων για το 2013: 

• Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επικοινωνίας του Έργου 

• Συµµετοχή στην 3η προγραµµατισµένη συνάντηση των εταίρων  στη Σόφια της 

Βουλγαρίας όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος επικοινωνίας του έργου  

• Σχεδιασµός, επιµέλεια και εκτύπωση του Ενηµερωτικού Φυλλαδίου του έργου 

σε  9 γλώσσες  

• Σχεδιασµός, επιµέλεια κειµένων, έκδοση του 1ου ενηµερωτικού δελτίου του 

έργου (newsletter). 

• Συµµετοχή στην 4η συνάντηση της επιστηµονικής και συντονιστικής επιτροπής, 

6-7 Νοεµβρίου 2014 στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας όπου παρουσιάστηκε η 

πρόοδος του επικοινωνιακού σχεδίου και οι πληθυσµιακές προβολές της 

Περιφέρειας για το 2020.  

• Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την εξασφάλιση της µεταφοράς γνώσης και την 

ανάπτυξη της ικανότητας της Περιφέρειας για την κατασκευή δηµογραφικών 

προβλέψεων και σεναρίων πολιτικής. 

• Συµµετοχή στη διαµόρφωση της ατζέντας του διακρατικού διαλόγου και 

συνεργασίας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.  
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Άξονας 6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: αξιοποίηση, ανάπτυξη και 

βελτίωση των υποδοµών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και ανάπτυξη της 

δια βίου µάθησης. 

 

Ενδεικτικά τεχνικά έργα: 

Π.Ε. Ηρακλείου 

• Ανέγερση Ολοηµέρου ∆ηµοτικού Σχολείου και ολοηµέρου Νηπιαγωγείου 

Ασηµίου (ΕΣΠΑ), Π/Υ 4.652.637,83 € 

• Προσθήκη αιθουσών στο 10Ο Γυµνάσιο ∆. Ηρακλείου (Περιοχή Γιοφυρος) 

(ΕΣΠΑ),  Π/Υ 761.878,79 € 

• Κατασκευή 2-θέσιου ολοήµερου Νηπιαγωγείου Αρχανών (ΕΣΠΑ), Π/Υ  

1.145.170,84 € 

• 1ο υποέργο : Ανέγερση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ.Ιωάννης), ∆. 

Ηρακλείου (ΕΣΠΑ), Π/Υ  1.686.006,76 € 

• Αναβάθµιση – Ανακατασκευή και στατική ενίσχυση στο 1o Λύκειο 

Ηρακλείου-(Καπετανάκειο), Συνολικό ποσό συµβάσεων (µε αναθεώρηση 

και ΦΠΑ): 843.272,15 € - (Έργα χρηµατοδότησης Περιφέρειας Κρήτης) 

• Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο 17ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 

Ποσό σύµβασης (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%): 399.304,35 €- (Έργα 

χρηµατοδότησης Περιφέρειας Κρήτης) 

 

Π.Ε. Χανίων:  

• Ανέγερση 8ου Γυµνασίου Χανίων 5.150.000,00 € (ΕΣΠΑ) 

• Προσθήκη Αιθουσών στο ∆.Σ. Παζινού Π/Υ 466.000,00 € (Ίδιοι Πόροι) 

 

Π.Ε. Ρεθύµνης:  

• ∆ηµοπράτηση ανέγερσης 6θέσιου ∆ηµοτικού σχολείου Γερανίου ∆ήµου 

Ρεθύµνης, (ΕΣΠΑ) Π/Υ 3.000.000 € 

• Σε εκτέλεση το έργο Γυµνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου, (ΕΣΠΑ) Π/Υ 

8.000.000 €  

• Ολοκλήρωση εκσκαφών του υπό ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος 5ου 

Γυµνασίου & 4ου  Λυκείου ∆. Ρεθύµνης (Σταυρωµένος), (ΕΣΠΑ) Π/Υ 

6.300.000 €  
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Π.Ε. Λασιθίου:  

• Παραδόθηκαν σε χρήση δύο ∆ηµοτικά Σχολεία τα οποία ανακαινίστηκαν και 

προστέθηκαν νέες αίθουσες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Πρόκειται για 

ένα στον Άγιο Νικόλαο (1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου) και ένα στην 

Ιεράπετρα (2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας) 

 

 

∆ράσεις ΚΕΚΑΠΕΡ 

Προγράµµατα σε υλοποίηση 

1. Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες – ΤοπΕΚΟ  

� Στόχος: Η αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία 100 ατόµων 

ευπαθών κοινωνικά οµάδων βάσει διαγνωσµένων αναγκών των ιδίων αλλά 

και της τοπικής αγοράς εργασίας της ΠΕΡ. 

� Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης (145 ωρών για 20 

ωφελούµενους): 

• «Εξειδικευµένες ∆εξιότητες Η/Υ», µε πιστοποίηση µέσω 

αναγνωρισµένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).  

• «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας στην Κοινωνική Οικονοµία»  

• «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόµων που χρήζουν 

βοήθεια»  

• «Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 

2. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών 

� Η παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές  

� ∆ιάλεξη µε θέµα «Σύγχρονες Τάσεις στη Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική και τον 

Ενεργειακό Σχεδιασµό Κτιρίων» (συνδιοργανώθηκε µε τη Ν. Ε. Ρεθύµνου 

του ΤΕΕ-Τ∆Κ) 

3. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους 

� «Τηλεκατάρτιση σε Βασικές ∆εξιότητες ΤΠΕ», (προϋπολογισµού 28.080 €)  

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα σε υλοποίηση 

�  «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

� Επίσκεψη Μελέτης για ειδικούς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης. 
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�  Σκοπός: η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέµατα κοινού 

ενδιαφέροντος και µεταφοράς τους σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς και η 

ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δια 

βίου µάθηση 

� Ψυχόδραµα σαν Εργαλείο στην Εκπαίδευση  

� ΚΕΚΑΠΕΡ (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). 

� Στόχος Σχεδίου: Η ενδυνάµωση των επαγγελµατικών/εκπαιδευτικών 

δεξιοτήτων & η υποστήρίξη των εκπαιδευτών ενηλίκων επαγγελµατικής 

κατάρτισης  

 

Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν 

�  α) Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης  

�  α1) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων 

Εντός του 2013 υλοποιήθηκαν επτά (7) προγράµµατα, τα οποία 

παρακολούθησαν 150 απασχολούµενοι στο χώρο της εστίασης.  

�  α2) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων  σε πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιµα 

σε συσσίτια απόρων ή / και κοινωνικά παντοπωλεία 

� α3) ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕ∆ (Σε συνεργασία µε την  Ένωση Τουριστικών 

Καταλυµάτων «Ο Ξένιος Ζευς» & το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελµάτων Ν. Ρεθύµνου) 

� α4) ΛΑΕΚ 0,45% / ΟΑΕ∆ (Σε συνεργασία µε την ΑΜΑΡΙ ΑΕ) 

� α5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΓΟ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 

Τα προγράµµατα γεωργικής επαγγελµατικής κατάρτισης για τους Νέους 

Αγρότες είναι ενταγµένα στις Πράξεις 1,2 & 3 «Επαγγελµατική Κατάρτιση 

Αυτοαπασχολούµενων στον Πρωτογενή Τοµέα (Νέοι Γεωργοί 

(διάρκειας:150 ωρών), µε θέµατα τη Φυτική & Ζωική Παραγωγή.  

� α6) ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ (VOUCHER)  

Τα προγράµµατα αναφέρονταν σε: 

√ Στελέχη ∆ιοίκησης & Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού Σύγχρονων 

Επιχειρήσεων 

√ Στελέχη σε επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εµπορίου αγαθών 

√ Στελέχη ∆ιοίκησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
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� α7) ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  

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

� Α8) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πραγµατοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης στελεχών Περιφέρειας Κρήτης σε 

συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆). 

 

Υποβολή προτάσεων - Προγράµµατα υπό αξιολόγηση 

• ∆ράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης 

• ∆ιοικητικά θέµατα (έκδοση αποφάσεων για πραγµατοποίηση σχολικών 

περιπάτων & εκπαιδευτικών εκδροµών µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, έκδοση βεβαιώσεων εισηγητών – εκπαιδευτών  εργαζοµένων 

στην υπηρεσία µας, καθώς & πιστοποιητικών παρακολούθησης προγραµµάτων, 

τρέχοντα διοικητικά θέµατα 

• Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

• Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο διήµερο συνέδριο του 

προγράµµατος ∆ΒΜ (ΙΝΣΤΑLL), στο Υπουργείο Παιδείας. 

• 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» 

• Συµµετοχή στη Οµάδα Εργασίας της Π.Ε Ρεθύµνης για την «Καλάθι των 

Προϊόντων Κρήτης» 
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Άξονας 7 Τεχνολογία: αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών, ανάπτυξη υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 

προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς. 

 

Creative Crete 

 

∆ιεθνή πρωτοπορία στις πύλες εισόδου του νησιού ∆ιαδραστικά 

συστήµατα-καινοτόµες εφαρµογές µε την ονοµασία «Creative Crete».  

∆ιαδραστικά συστήµατα και καινοτόµες εφαρµογές µοναδικές στον κόσµο για την 

προβολή της Κρήτης λειτουργούν στις αίθουσες αφίξεων των βασικών πυλών 

εισόδου του νησιού (∆ιεθνή Αεροδρόµια: «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου και 

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

ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το κορυφαίο 

διεθνώς Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας του νησιού. Το υλικό που προβάλλεται 

είναι βασισµένο στην ∆ιαφηµιστική Καµπάνια «Incredible Crete: Surprisingly 

Yours» (βίντεο και ιστοσελίδα www.incrediblecrete.gr).  

Tην παρουσίαση των νέων τεχνολογικών εφαρµογών ‘Creative Crete’  -µέσω 

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

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

νησί- έκαναν τον Ιούλιο του 2013 ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος 

Αρναουτάκης, ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ Κώστας 

Στεφανίδης, και ο ερευνητής του ΙΤΕ ∆ηµήτρης Γραµµένος. Για τα νέα τεχνολογικά 

συστήµατα, που προκάλεσαν τον θαυµασµό και το ενδιαφέρον των αφιχθέντων 

τουριστών όπως είπαν οι ερευνητές έγινε συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών 

για να «µπορέσουµε να δώσουµε στον επισκέπτη, σηµαντικές πτυχές από την 

Κρήτη µέσω τεσσάρων διαδραστικών εφαρµογών, που παραπέµπουν στα 

αξιοθέατα του νησιού, στην ιστορία, τον πολιτισµό, στην παράδοση, στα προϊόντα 

και στην Κρητική διατροφή». Το υλικό θα εµπλουτίζεται διαρκώς, ενώ ο κάθε 

επισκέπτης έχει την δυνατότητα στους διαδραστικούς πίνακες να φωτογραφηθεί 

‘εικονικά’ σε αξιοθέατα του νησιού, και να στείλει φωτογραφίες στους φίλους του 

εκείνη την στιγµή µε mail, ή να τις ‘ανεβάσει’ στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά 

παράλληλα και να ψυχαγωγηθεί. 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:  

 

• Εφαρµογή προγράµµατος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και 

ψηφιακών υπογραφών  

Πρωτοπορεί για άλλη µια φορά η Περιφέρεια Κρήτης στον χώρο της 

αυτοδιοίκησης, καθώς ξεκινά σε όλες τις υπηρεσίες της την εφαρµογή 

προγράµµατος «Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών», 

γεγονός που θα µειώσει αποτελεσµατικά την γραφειοκρατία, την επιπλέον έντυπη 

αλληλογραφία, ενώ θα προσφέρονται άµεσα καλύτερες, ασφαλέστερες υπηρεσίες 

στους πολίτες και θα επιτυγχάνεται µεγάλη εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων. 

Ήδη το πρόγραµµα υλοποιείται µε επιτυχία στη Βουλή, και στο Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ενώ η Περιφέρεια 

Κρήτης είναι η πρώτη που προετοιµάζεται στην εφαρµογή της µεθόδου διοίκησης. 

Εδω και τρεις µήνες όλη η εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία της Π.Ε.Η. 

γίνεται ηλεκτρονικά µε το πρόγραµµα ΠΑΠΥΡΟΣ.  

• Φυσική απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας 

και την καταγραφή τους ηλεκτρονικά µε Q.R.CODE. 

• ∆ηµιουργία µιας ψηφιακής διακρατικής πλατφόρµας σε συνεργασία µε το 

Ι.Τ.Ε. για την καλύτερη οργάνωση των εξαγωγών των Κρητικών προϊόντων σε  

Ευρωπαϊκές χώρες και στη Ρωσία. 

 

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 εγκαινιάζει από σήµερα το νέο 

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, 
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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. 

• Τυποποίηση όλων των εγγράφων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και 

την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο για την καλύτερη ενηµέρωση και 

εξυπηρέτηση των πολιτών.    

•  Ανάρτηση των ηµεροµηνιών των εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών 

στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας για την καλύτερη ενηµέρωση τους χωρίς να 

ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας στο Μηχανολογικό. 

 

Εµπλουτισµός & Βράβευση επίσηµου ενιαίου ιστοχώρου για τον Τουρισµό 

στην Περιφέρεια Κρήτης Incredible Crete Portal www.incrediblecrete.gr  

 

Νέες µεταφράσεις 

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

µεταφράστηκε στα γερµανικά και στα ρώσικα (µε την δωρεάν υποστήριξη της 

εταιρίας «HAYMILLIAN ΕΠΕ». Η εταιρεία «HAYMILLIAN ΕΠΕ» είναι διακεκριµένος 

διεθνής πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών. Από το 2007 έχει εδραιωθεί στο χώρο της 

µετάφρασης, της τοπικοποίησης, του υποτιτλισµού, της µεταγλώττισης και της 

σύνταξης κειµένου µε τεχνικές βελτιστοποίησης για τις µηχανές αναζήτησης).  

 

∆ιακρίσεις- Βραβεία 

• Έπαινος για το incrediblecrete.gr στα Ε.Β.Γ.Ε. 2013 στην κατηγορία 

"Ψηφιακές Εφαρµογές" και στην ενότητα "Εταιρικές και προϊοντικές 

ιστοσελίδες" 

• 1η θέση στα Βραβεία  e-awards.gr στην κατηγορία «∆ιαφηµιστική 

Καµπάνια 2012»  
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Παρατηρητήριο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης - 

www.paratiritiriokritis.gr 

Το “Παρατηρητήριο ∆ηµόσιων Μελετών και Έργων” συστάθηκε από την Περιφέρεια 

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

«Παρατηρητήριο» είναι ένα ανοικτό δηµόσιο πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο 

τηρούνται διαρκώς ενήµερες µε εγκυρότητα και σαφήνεια πληροφορίες για τα 

δηµόσια έργα και µελέτες στην Κρήτη. Το σύστηµα τροφοδοτείται µε στοιχεία και 

πληροφορίες απ’ ευθείας από τους φορείς που τα εκτελούν αλλά και τους φορείς 

που είναι επιφορτισµένοι µε την παρακολούθηση της πορείας τους συστηµατικά. 

Εντός του 2013 ενηµερώθηκε το σύστηµα µε πλέον των 300 µελετών και έργων. 

 

Ψηφιακό Σύστηµα Υποστήριξης Αγροδιατροφικού Τοµέα στην Κρήτη 

Εξασφαλίσαµε την χρηµατοδότηση για το ψηφιακό σύστηµα υποστήριξης του 

Αγροδιατροφικού τοµέα στην Κρήτη και συνεχίζονται εντατικά οι διαδικασίες 

υλοποίησης του έργου, το οποίο βγήκε σε διαβούλευση αρχές του 2013. Οι 

παρατηρήσεις από τη διαβούλευση ενσωµατώθηκαν στα τεύχη δηµοπράτησης και 

στάλθηκαν για προέγκριση στην ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος. Η 

∆ιαχειριστική Αρχή αφού µελέτησε τα τεύχη τα έστειλε πίσω µε παρατηρήσεις που 

έχουν ήδη γίνει. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής ανοικτός διαγωνισµός µε τίτλο 

«Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήµατος Υποστήριξης του Αγροδιατροφικού τοµέα της 

Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή 

Σύγκλιση. 

Το πρωτοποριακό πολυεργαλείο έρχεται να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες 

του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό 

τοµέα. Η λειτουργία του αφορά σε τοµείς ενηµέρωσης, συµβουλευτικής, 

πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ανάδειξης και προβολής στο πεδίο της καλλιέργειας 

και παραγωγής, στα τοπικά πιστοποιηµένα αγροτικά προϊόντα, στην Κρητική 

∆ιατροφή και φυσικά στον Αγροτουρισµό που έρχεται να συνδέσει όλα τα 

παραπάνω. 

Για µας είναι πολύ σηµαντική η αξιοποίηση και η ανάδειξη των αποτελεσµάτων 

όλης αυτής της προσπάθειας. Με την λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος 

δηµιουργείται πρακτικά ένας προσιτός και άµεσα προσβάσιµος ψηφιακός χώρος 
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φιλοξενίας, τόσο για τους καταναλωτές, χρήστες των υπηρεσιών, όσο και για τους 

επαγγελµατίες – µέλη του δικτύου «ΚΡΗΤΗ». 

Η πλοήγηση στην ψηφιακή πραγµατικότητα του νησιού, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης, επιτρέπει στον επισκέπτη, να γνωρίσει από κοντά κάθε ποιοτική έκφραση 

του Κρητικού πολιτισµού της υπαίθρου, είτε αναφέρεται στην κουλτούρα της 

γαστρονοµίας, είτε στην ιστορική φυσιογνωµία του γεωργικού και κτηνοτροφικού 

τοµέα του νησιού, (γιορτές, πανηγύρια, έθιµα). Επίσης, οι παραγωγικές δυνάµεις 

της Κρήτης, µπορούν να έχουν τον κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας τόσο µε τους 

τελικούς καταναλωτές, όσο και µε τις κατάλληλες δοµές υποστήριξης που θα 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς την αναβάθµιση των προϊόντων και την 

αύξηση τη ανταγωνιστικότητας τους.    
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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. 

 

Πολιτισµός - Αθλητισµός 

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 2013 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: 

Πολιτισµός 

Εορτασµός των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα  

Το 2013 αποτέλεσε χρονιά ορόσηµο για την Κρήτη, καθώς συµπληρώθηκαν 100 

χρόνια από την ενσωµάτωση του νησιού µας στον εθνικό κορµό.  Εκατό χρόνια 

µετά, η µεγάλη επέτειος της Ένωσης γιορτάστηκε µε ξεχωριστή λαµπρότητα, αλλά 

και µε αίσθηση της ξεχωριστής σηµασίας της.  

Ο εορτασµός της εκατονταετίας συγκινεί και κινητοποιεί κάθε Κρητικό, εντός και 

εκτός Κρήτης, αποτελώντας την αφορµή να θυµηθούµε την ένδοξη ιστορία µας, να 

τιµήσουµε τους αγώνες των προγόνων µας και να αναδείξουµε την πλούσια 

πολιτιστική µας κληρονοµιά.  Η Περιφέρεια Κρήτης µε την επιστηµονική στήριξη 

του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ανέλαβε 

την πρωτοβουλία για την οργάνωση σειράς αξιόλογων εκδηλώσεων και δράσεων. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητά τους θα ήταν ανάλογη της βαρύτητας 

της µεγάλης επετείου, συστάθηκε οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή µε τη 
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συµµετοχή εκπροσώπων των αυτοδιοικητικών αρχών, των επιστηµονικών 

ιδρυµάτων, των πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο νησί και των 

κορυφαίων φορέων που εκπροσωπούν τούς όπου γης Κρήτες.  

Εκτός από τις κορυφαίες εκδηλώσεις έναρξης και λήξης, πραγµατοποιήθηκαν εντός 

του 2013 εκδηλώσεις πανηγυρικές, αλλά και υψηλού επιστηµονικού χαρακτήρα σε 

ολόκληρη την Κρήτη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, άλλες πόλεις της Ελλάδας και 

στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται 120 πανηγυρικές εκδηλώσεις, 

συνέδρια και ηµερίδες, 40 εκπαιδευτικές δράσεις, 11 εκθέσεις, 5 εκδόσεις βιβλίων 

και παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού, διαγωνισµοί, µουσικά, θεατρικά και 

εικαστικά δρώµενα.  Μέσα από τη συνεργασία όλων, πιστεύουµε ότι επιτεύχθηκε ο 

στόχος να αναδείξουµε την Κρήτη µας, την ιστορία, τον πολιτισµό µας, την 

οικονοµική δραστηριότητα, την πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία, τον λαϊκό 

µας πολιτισµό, την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενεργή συµµετοχή των νέων 

στις παρακαταθήκες των προγόνων µας.  

Η Περιφέρεια Κρήτης θέλει να ευχαριστήσει για τη συνεργασία που είχε τα µέλη 

της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής των εκδηλώσεων, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, τους πολιτιστικούς 

φορείς, τους απανταχού συλλόγους Κρητών εντός και εκτός Ελλάδας, τους 

χορηγούς, όλα τα µέσα ενηµέρωσης, τα τοπικά παραδοσιακά συγκροτήµατα και 

όλους όσους άµεσα ή έµµεσα συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων.  

Η επίσηµη έναρξη πραγµατοποιήθηκε στις 26 Απριλίου στο Ηράκλειο µε τη 

συµµετοχή της Εθνικής Συµφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ενώ η λήξη στις 1 

∆εκεµβρίου στα Χανιά στο Φρούριο Φιρκά (συνηµµένα το Επίσηµο Πρόγραµµα)  

 

«Καλοκαιρινή εκστρατεία 2013: Στις βιβλιοθήκες ο κόσµος είναι 

πολύχρωµος!», που πραγµατοποιήθηκε το περασµένο καλοκαίρι µέσα σε  2 

µήνες, µε την υποστήριξη του 'Future Library' και του Ιδρύµατος Σταύρος 

Νιάρχος. Στο χώρο των 6 βιβλιοθηκών – µέλη της Future Library έγιναν πάνω από 

100 εκδηλώσεις – δράσεις που παρακολούθησαν πάνω από 2.000 παιδιά σε 

ολόκληρη την Κρήτη.  Στο πρόγραµµα «Future Library»  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: Βικελαία Βιβλιοθήκη, Σακορράφειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη (Μινώα Πεδιάδας- Καστέλλι), ∆ηµοτική ∆ανειστική Βιβλιοθήκη 
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Χερσονήσου. Π.Ε.Χανίων: Παιδική- Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου 

Χανίων, Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας. 

 

3ο Θερινό Σχολείο στην Περιβαλλοντική ∆ηµοσιογραφία µε συνδιοργανωτές 

το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, το ΑΠΕ - ΜΠΕ, την Περιφέρεια 

Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Εφαρµοσµένης Επικοινωνίας του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Εργαστήριο ∆ηµοσιογραφίας του Τµήµατος 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου.  

 

Αθλητισµός 

“RUN GREECE- Heraklion 2013”   

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.  

2ο  Παγκρήτιο Παιδικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια 

Κρήτης µε την Ε.Π.Σ.H.. Συµµετείχαν περισσότερα από 3500 παιδιά (Ιανουάριος).  

Παγκόσµιο Αγώνα Ποδηλασίας «Cretan Cycling Challenge» συνδιοργάνωσε 

η Περιφέρεια Κρήτης -Περιφερειακή Ενότητα Χανίων- µε τους δήµους Πλατανιά, 

Χανίων, την Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας , τον αθλητικό όµιλο ποδηλασίας 
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«ΚΥ∆ΩΝ» . Ο αγώνας ποδηλασίας επαγγελµατιών και ερασιτεχνών διεξήχθη στο 

πλαίσιο του Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδηλασίας UWCT (Μάιος). 

6ο ∆ιεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Παλαιόχωρας συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια 

Κρήτης -Περιφερειακή Ενότητα Χανίων- µε τη Σκακιστική Ακαδηµία Χανίων, το 

∆ήµο Καντάνου – Σελίνου και το Ε.Β.Ε. Χανίων (Ιούλιος). 

16η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση µε την συνδιοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης, του δήµου Σητείας και του Σπηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης 

(ΣΠ.Ο.Κ.) στον οικισµό Καρύδι του ∆ήµου Σητείας. Στην συνάντηση έγιναν 

προβολές-παρουσιάσεις νέων αποστολών και εξερευνήσεων, επιστηµονικών 

µελετών, απλές επισκέψεις και επισκέψεις εργασίας σε σπήλαια και βάραθρα της 

περιοχής καθώς και δραστηριότητες για το κοινό (Αύγουστος). 

Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «Creta Union Cup» συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης 

µε τους τοπικούς ναυταθλητικούς οµίλους Κρήτης. Επρόκειτο για µια διεθνή 

διοργάνωση ιστιοπλοΐας που αποσκοπεί να καταστεί θεσµός ενώ ταυτόχρονα να 

καταστήσει την Κρήτη παγκόσµιο ναυταθλητικό προορισµό αλλά και να αναδείξει 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. Τους 

αγώνες στήριξε και πρόβαλε στην ιστοσελίδα του -www.orc.com- ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης (Οκτώβριος). 

Πανελλήνιο Κύπελλο Ιστιοσανίδας FUN 2013. Το τριήµερο 26-28 Ιουλίου 

2013 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το Πανελλήνιο Κύπελλο Ιστιοσανίδας FUN 

2013 που διοργάνωσε ο Ο.Ι.Η. υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. (Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 

Οµοσπονδία), όπου διεξήχθησαν αγώνες slalom µε τη συµµετοχή 31 αθλητών από 

όλη την Ελλάδα. Συνδιοργάνωση Π.Ε. Ηρακλείου  

 

Τουρισµός 

Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις  

Το πρόγραµµα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το 2013 

περιελάµβανε την συµµετοχή σε 12 εκθέσεις (αναλυτικά στο πίνακα που 

ακολουθεί): 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

1 VAKANTIEBEURS  Ουτρέχτη 08-13/1/2013 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

51 

2 FERIENMESSE Βιέννη 10-13/1/2013 

3 MATKA  Ελσίνκι 17-20/1/2013 

4 SALON DES VACANCES Βρυξέλλες 31/1-

4/2/2013 

5 IMTM Τελ-Αβιβ 05-06/2/2013 

6 FERIE FOR ALLE Χέρνιγκ  22-24/2/2013 

7 ΙΤΒ Βερολίνο 07-11/3/2013 

8 ΜΙΤΤ Μόσχα 20-23/3/2013 

9 UITT Κίεβο 27-29/3/2013 

10 IFTM TOP RESA  Παρίσι 24-27/9/2013 

11 TOUR SALON 2013 Πόζναν 26-28/9/2013 

12 W.T.M. Λονδίνο 4-7/10/2013 

 
 
∆ιαφηµιστική Καµπάνια: «Incredible Crete: Surprisingly yours! » 

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας  για την καλύτερη 

δυνατή και ενιαία τουριστική προβολή της Κρήτης µέσα από την τουριστική 

καµπάνια «Απίστευτη Κρήτη: Εκπληκτικά δική σας!» (Incredible Crete: 

Surprisingly yours!)  άρχισε να διαφηµίζεται σε 180 χώρες µέσω του διεθνούς 

συνδροµητικού τουριστικού καναλιού Travel Channel από το 2012. H Περιφέρεια 

Κρήτης έχει δηµιουργήσει 8 διαφηµιστικά spots µέχρι σήµερα που έχουν την 

υπογραφή του γνωστού σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη,τα οποία και 

προβλήθηκαν µέσω του κορυφαίου διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου και συνεχίζουν 

να προβάλλονται και µέσω της τουριστικής ηλεκτρονικής πύλης της Περιφέρειας 

www.incrediblecrete.gr .  

Επιπλέον, η νέα τουριστική πύλη (www.incrediblecrete.gr), που ξεκίνησε το 2012  

σε ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα, γερµανικά αποτελεί µια πρωτοποριακή δράση της 

Περιφέρειας βασιζόµενη σε καινοτόµα «πλατφόρµα» τουριστικών υπηρεσιών. 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 
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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). 

 

∆ιακρίσεις- Βραβεία 

 

• Έπαινος για το incrediblecrete.gr στα Ε.Β.Γ.Ε. 2013 στην κατηγορία 

"Ψηφιακές Εφαρµογές" και στην ενότητα "Εταιρικές και προϊοντικές 

ιστοσελίδες" 

Η τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης «IncredibleCrete.gr», διακρίθηκε 

και βραβεύτηκε στην τελετή απονοµής των Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & 

Εικονογράφησης (Ε.Β.Γ.Ε)  2013 που πραγµατοποιήθηκε στην Στέγη Γραµµάτων 

και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση την Κυριακή 14 Απριλίου στην Αθήνα. Στην 

τελετή απονοµής παραβρέθηκε και η Υπουργός Τουρισµού και Πολιτισµού  Όλγα 

Κεφαλογιάννη που βράβευσε τους συµµετέχοντες, τονίζοντας τη µεγάλη σηµασία 

του τουρισµού στην οικονοµία της χώρας, και την ουσιαστική συµβολή της 

γραφιστικής τέχνης στην προβολή και επικοινωνία του τουριστικού µας προϊόντος.  

Τα Ε.Β.Γ.Ε ,υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Σωµατείων Γραφιστικής 

(ICOGRADA) και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (ΕΓΕ), είναι  ένας θεσµός της 

οπτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα που σκοπό έχει την προβολή και την ανάδειξη 

της ελληνικής δηµιουργικότητας των χώρων της γραφιστικής, της εικονογράφησης 

και του διαδραστικού design, στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο θεσµός των 

Ε.Β.Γ.Ε, την τελευταία δεκαετία αξιολογεί και επιβραβεύει τα καλύτερα δείγµατα 

της εγχώριας οπτικής επικοινωνίας, θέτει τα πρότυπα ποιότητας της αγοράς, 

αναδεικνύοντας νέα ταλέντα και παρέχοντας µια πλατφόρµα συνάντησης, 

καταγραφής και αλληλεπίδρασης. Εµπλουτισµένη µε πολύ κέφι και µε ευρηµατικά 

βίντεο που δηµιουργούν κάθε φορά οι άνθρωποι του χώρου ειδικά για την 

περίσταση. 
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• 1η θέση στα Βραβεία e-awards.gr στην κατηγορία «∆ιαφηµιστική 

Καµπάνια 2012»  

Η ∆ιαφηµιστική Καµπάνια της Κρήτης που κέρδισε την 1η θέση στην κατηγορία 

της, ήταν υποψήφια στα e-awards 2013 µετά από δηµόσια ψηφοφορία, και η 

Περιφέρεια Κρήτης ήταν ο µοναδικός φορέας του δηµοσίου-αυτοδιοίκησης που 

συµµετείχε και είχε προκριθεί στον διαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, τα στελέχη της αναγνωρισµένη ιστοσελίδας 

maga.gr στον διαγωνισµό κατατέθηκαν 2.927 προτάσεις για 15 κατηγορίες µε 

στόχο τη διάκριση του καλύτερου διαδικτυακού περιεχοµένου, µε κριτήρια την 

ανεξαρτησία, τη διάδραση, τον σεβασµό στη δεοντολογία και στο πρωτογενές 

περιεχόµενο. Η ολοκληρωµένη δουλειά της Περιφέρειας Κρήτης (ιστοσελίδα 

incrediblecrete.gr και videos του Θοδωρή Παπαδουλάκη) για την Κρήτη ως 

ασφαλή και ποιοτικό τουριστικό προορισµό, κέρδισε την πρώτη θέση για τη χρονιά 

που µας πέρασε στα συγκεκριµένα βραβεία, αλλά πάνω απ' όλα στην καρδιά του 

κοινού. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Γιώργος 

Πιτσούλης από τον Καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ηµήτρη 

Μπουραντά, στην τελετή απονοµής που πραγµατοποιήθηκε χθες στην Τεχνόπολις 

µε παρουσιαστή τον δηµοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη. Ανάµεσα στου υπόλοιπους 

νικητές στις άλλες κατηγορίες ήταν ο Κώστας Βαξεβάνης, το protagon.gr κ.α. 

«Μια σηµαντική διάκριση της Περιφέρειας µας, πρώτο βραβείο για την τουριστική 

προβολή από τους πολίτες. Και αυτό είναι το σηµαντικό, ότι οι πολίτες ψήφισαν 

την καλύτερη τουριστική καµπάνια, αυτή που έχει γίνει από την Περιφέρεια µας. 

Είναι αποτέλεσµα της σωστής οργάνωσης και της συνεργασίας των στελεχών µας, 

των συνεργατών µας, που αναγνωρίστηκε και διακρίθηκε από τους χρήστες του 

διαδικτύου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί του χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που 

ψήφισαν "ηλεκτρονικά" και ανέδειξαν πρώτη την καµπάνια προβολής της 

Περιφέρειας. Επίσης, εκφράζει τις ευχαριστίες της στην κριτική επιτροπή των 

βραβείων για την άψογη διοργάνωση που έχει πανελλαδική αναγνώριση. 

 

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 
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εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. 

Μέχρι σήµερα το υλικό της ιστοσελίδας αλλά και τα βίντεο έχουν παραχωρηθεί 

δωρεάν στους: 

Aegean Airlines, (Σεπτέµβριος 2013) σε όλες τις πτήσεις από Αθήνα προς όλες 

τις  µεγάλες πόλεις της Ευρώπης  

Aegean Airlines για 1 µήνα σε πτήσεις εσωτερικού 

Austrian Airlines,  (Μάρτιος / Απρίλιος 2014)  σε όλες τις πτήσεις της εταιρείας 

εντός Ευρώπης (Sky Lines on screen) 

Trip Advisor 

Σε εθνικά και περιφερειακά δίκτυα -  τηλεόραση 

KINOSVET TV (Τσέχικη Τηλεόραση)  

Ουγγρικό κανάλι µέσω του IBUSZ Travel (ο µεγαλύτερος Tour Operator και σε 

charters στην Ουγγαρία)  

TUI Hellas Α.Ε. (στα ξενοδοχεία τους, στις παρουσιάσεις των αντιπροσώπων της 

εταιρίας και προς το εξωτερικό µέσω των κρουαζιέρων,  των γκρουπ, των 

αρχηγών και αντιπροσώπων γραφείων που έρχονται στην Κρήτη για επιθεώρηση)  

Όµιλος ΜΟΥΖΕΝΙ∆Η (ο µεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισµός που συνδέει την 

χώρα µας µε τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης)  

Millennium Travel Center 

Le Grand Group of Companies 

Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

Marketing Greece 

BESSER REISEN. BESSER REISEN -  TV Travel Magazine - ORF 3 (Austrian 

National TV )- κάθε 14 µέρες  Σάββατο-Κυριακή και ∆ευτέρα)  

 

Creative Crete 

∆ιεθνή πρωτοπορία στις πύλες εισόδου του νησιού ∆ιαδραστικά 

συστήµατα-καινοτόµες εφαρµογές µε την ονοµασία «Creative Crete».  

∆ιαδραστικά συστήµατα και καινοτόµες εφαρµογές µοναδικές στον κόσµο για την 
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προβολή της Κρήτης λειτουργούν στις αίθουσες αφίξεων των βασικών πυλών 

εισόδου του νησιού (∆ιεθνή Αεροδρόµια: «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου και 

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

ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το κορυφαίο 

διεθνώς Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας του νησιού. Το υλικό που προβάλλεται 

είναι βασισµένο στην ∆ιαφηµιστική Καµπάνια «Incredible Crete: Surprisingly 

Yours» (βίντεο και ιστοσελίδα www.incrediblecrete.gr). Tην παρουσίαση των νέων 

τεχνολογικών εφαρµογών ‘Creative Crete’  -µέσω αυτών µπορούν οι ξένοι και 

Έλληνες τουρίστες µε δικές τους χρήσεις να πάρουν πληροφορίες, να 

φωτογραφηθούν και να κάνουν ένα σύντοµο εικονικό ταξίδι στο νησί- έκαναν τον 

Ιούλιο του 2013  ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο ∆ιευθυντής 

του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ  Κώστας Στεφανίδης, και ο ερευνητής του 

ΙΤΕ ∆ηµήτρης Γραµµένος.  Για τα νέα τεχνολογικά συστήµατα, που προκάλεσαν 

τον θαυµασµό και το ενδιαφέρον των αφιχθέντων τουριστών όπως είπαν οι 

ερευνητές έγινε συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών για να «µπορέσουµε να 

δώσουµε στον επισκέπτη, σηµαντικές πτυχές από την Κρήτη µέσω τεσσάρων 

διαδραστικών εφαρµογών, που παραπέµπουν στα αξιοθέατα του νησιού, στην 

ιστορία, τον πολιτισµό, στην παράδοση, στα προϊόντα και στην Κρητική 

διατροφή». Το υλικό θα εµπλουτίζεται διαρκώς, ενώ ο κάθε επισκέπτης έχει την 

δυνατότητα στους διαδραστικούς πίνακες να φωτογραφηθεί ‘εικονικά’ σε 

αξιοθέατα του νησιού, και να στείλει φωτογραφίες στους φίλους του εκείνη την 

στιγµή µε mail, ή να τις ‘ανεβάσει’ στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά παράλληλα και να 

ψυχαγωγηθεί. 

 

«Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015» 

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» περιλαµβάνει ένα σύνολο δράσεων που 

διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: (Α) Ανάπτυξη Περιεχοµένου και Εφαρµογών 

Επικοινωνίας, (Β) Συντονισµένες Ενέργειες Marketing, (Γ) Ενέργειες 

Παρακολούθησης Συντονισµού. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» και ειδικότερα του Άξονα 

προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
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Κρήτης», ΚΘΠ 57 «Συνδροµή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών» και είναι 

ενταγµένο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η παράδοση όλων των δράσεων του έργου (Α) 

«Ανάπτυξη Περιεχοµένου και Εφαρµογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο 

της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης», προϋπολογισµού 

δαπάνης 437.160,45 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  

• Σε εξέλιξη ο επόµενος διαγωνισµό που αφορά στα έργα (Β) και (Γ) «∆ράσεις 

∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής 

της Περιφέρειας Κρήτης» προϋπολογισµού δαπάνης 2.581.401,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 

 

Άλλες Συνεργασίες 

• Μάιος 2013: Φιλοξενία – Ξενάγηση 15 τουριστικών πρακτόρων του 

ιδρύµατος Willy Schnarnow Stiftung στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού 

που πραγµατοποιείτε κάθε χρόνο µε σεµινάρια και εκπαιδευτικά ταξίδια για 

τουριστικούς πράκτορες σε διάφορες χώρες   

• Συνεργασία µε τον ΕΟΤ Γερµανίας και τον υπεύθυνο για την αγορά της 

Αυστρίας - Ανατολικής Ευρώπης του Aldiana Club στα πλαίσια εγκαινίων του 

Aldiana club στο Μόχλος, ξενάγηση στον Άγιο Νικόλαο – διανοµή 

πληροφοριακού υλικού – µετακίνηση, (25 τουριστικοί πράκτορες, 15 

Αυστριακοί ∆ηµοσιογράφοι, 15 Γερµανοί ∆ηµοσιογράφοι).  

• Ιούνιος 2013: ∆ιευθύντρια της Turkish airlines και Τούρκοι τουριστικοί 

πράκτορες  

• Ιούνιος 2013.: Συνάντηση µε  Σεβ. Μητροπολίτη Αυστρίας και 15 

Αυστριακούς ∆ηµοσιογράφους στον Άγιο Νικόλαο  

• Απρίλιος 2013: Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Ολλανδίας “Inholland 

University of applied sciences”. Ύστερα από έρευνα τριών οµάδων 

φοιτητών στην Χερσόνησο, µας παραδόθηκαν οι εργασίες τους. 

• Συνάντηση µε την Desiree Salman, παραγωγός της εκποµπής «Dream 

House Searhed» από την Ολλανδία. 

• ∆ηµοσιογραφική αποστολή από την Λυών της Γαλλίας σε συνεργασία µε την 

αεροπορική εταιρεία Transavia και τον ΕΟΤ Γαλλίας. 

• Φιλοξενία 4 δηµοσιογράφων από την Φινλανδία µε σκοπό την συγγραφή και 

προβολή του γαστρονοµικού τουρισµού της Κρήτης.  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 

 

Θεσµοθέτηση Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού στο Ηράκλειο 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού 2013 εορτάστηκε από την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου µε λαµπρό τρόπο. Πραγµατοποιήθηκαν τετραήµερες εκδηλώσεις σε 

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

πλατείες Μουσείου, Αγ. Τίτου, Aγ. Αικατερίνης, Καλλεργών και Ελευθερίας.  

Έγιναν µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολύ σηµαντικών 

καλλιτεχνών και συγκροτηµάτων της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία 

Ελευθερίας έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και τεχνών µε τη συµµετοχή περίπου 

400 εκθετών, όλων των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας, Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων και Πολιτιστικών Συλλόγων ενώ στην πλατεία Ελευθερίας υπήρχαν 

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

τουρισµού. Επίσης έγινε προβολή της Κρήτης µε τη χρήση διαδραστικών 

εφαρµογών. Ήταν µια πού επιτυχηµένη διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσµό για 

το Ηράκλειο. (Σεπτέµβριος) 

 

“Κρήτη – Κύπρος- Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός” µε ακρωνύµιο  

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ   

Το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισµού 560.000,00 € , υλοποιείται από 15-

06-2011 στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος 2007-

2013 και ολοκληρώνεται στο τέλος Μαρτίου 2014. Η Περιφερειακή Ενότητα 

Ρεθύµνης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του σχήµατος στο οποίο συµµετέχουν επίσης 

το Κρητικό Σύµφωνο Ποιότητας, το ∆ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου και η 

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους Κύπρου. 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του γαστροοινικού 

τουρισµού, µέσα από συγκεκριµένες και στοχευόµενες δράσεις και η καθιέρωση 

της περιοχής παρέµβασης ως γαστρονοµικού προορισµού.  

 

VeRo-Tour «Ενετικές διαδροµές: Ενίσχυση ενός κοινού ευρωπαϊκού 

πολυπολιτισµικού βιώσιµου τουρισµού» 

Η Περιφέρεια Κρήτης από τον Απρίλιο του 2013 συµµετέχει ως εταίρος στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα VeRo-Tour το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει και να 
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εφαρµόσει µια διακρατική θεµατική πολιτιστική διαδροµή ακλουθώντας το 

εξαιρετικό και πολύπλοκο σύστηµα των θαλάσσιων οδών, οικισµών, αµυντικών 

οχυρών και πολιτιστικής κληρονοµιάς που άφησαν οι Ενετοί υπό την κυριαρχία της 

∆ηµοκρατίας της Βενετία από το 1300 και για σχεδόν πέντε αιώνες. 

 

Βασισµένο σε ένα καλά αναπτυγµένο δίκτυο φορέων µε τη συνεργασία δηµόσιων 

και ιδιωτικών εταίρων της κοινοπραξίας, το πρόγραµµα στοχεύει να συµβάλει στη 

διαφοροποίηση της διακρατικής θεµατικής τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη, 

µε την αξιοποίηση της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

κάνοντας την αειφορία ένα ουσιώδες στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα. 

 

Το έργο θα ενισχύσει τη δηµόσια - ιδιωτική συνεργασία γύρω από το θέµα της 

ενετικής επιρροής στις Ευρω-µεσογειακές χώρες και θα αναπτύξει µια 

ολοκληρωµένη, κοινή διακρατική στρατηγική επικοινωνίας και προβολής 

παράλληλα µε την ανάπτυξη διακρατικού τουριστικού προϊόντος προωθώντας 

βιώσιµες πρακτικές για τον τουρισµό.  

 

Στόχοι του έργου είναι: 

• Η αξιοποίηση της κοινής Ενετικής κληρονοµιάς στην Ευρώπη για τη 

διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς 

• Η προώθηση της αειφόρου προσέγγισης για τον πολιτιστικό τουρισµό προς µια 

Ευρω-µεσογειακή πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά που συνδέονται µε τις 

ενετικές διαδροµές 

• Η συµβολή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί η Ευρώπη πιο 

ανταγωνιστικός τουριστικός προορισµός 

• Η δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών στον τοµέα του βιώσιµου πολιτιστικού 

τουρισµού 

• Η ενθάρρυνση των τοπικών αρχών και φορέων να επενδύσουν σε προϊόντα 

που σχετίζονται µε τις ενετικές διαδροµές 
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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 αποτελεί από µόνη της πηγή ενηµέρωσης παρακίνησης και 

ευαισθητοποίησης της γυναίκας η οποία κάνει µερικά βήµατα µόνο µέχρι την 

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

µαστογραφία». 

Ο επικεφαλής ιατρός της κινητής µονάδας του µαστογράφου είναι ο  Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης.  Η επιστηµονική οµάδα που απαρτίζουν την 

µονάδα του µαστογράφου αποτελείται από τους γιατρούς: Γιώργο Πιτσούλη, Σοφία 

Σταγγουράκη, Κάβαλο Τζεραλντίνα, και Ευαγγελία Σφακιανάκη. Επισηµαίνεται 

τέλος ότι στο τηλεφωνικό νούµερο 15278 οι γυναίκες θα µπορούν να 

ενηµερώνονται για το πρόγραµµα των επισκέψεων της µονάδας. 

Το 2013 έγιναν επισκέψεις στους 24 ∆ήµους της Περιφέρειας Κρήτης και στα 

νησιά του Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία µε τους ιατρούς του Αιγαίου και 

διεξήχθησαν 4.128 µαστογραφίες σε διάστηµα 12 µηνών. 

 

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. 
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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 επισκέφθηκε το 2013 110 

Σχολεία της Περιφέρειες Κρήτης και εξετάστηκαν περίπου 1.400 παιδιά σε 

διάστηµα 8 µηνών. 

Επίσης, δηµιουργήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό µε θέµα τον Προληπτικό 

Έλεγχο  µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου το οποίο και διανεµήθηκε σε όλα τα σχολεία. 

 

Πρόγραµµα «Καταπολέµησης Κουνουπιών»  

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης συντόνισε και 

παρακολούθησε σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης και τα καθ’ ύλην αρµόδια 

Υπουργεία το πρόγραµµα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013». 

 

Φεστιβάλ Εθελοντισµού Χωρίς Σύνορα - Έλληνας Πολίτης - Ευρωπαίος 

Πολίτης 

Η Περιφέρεια Κρήτης στις 21-22 ∆εκεµβρίου σε συνεργασία µε το  ∆ικτύου 

Εθελοντισµού Κρήτης - ∆Ι.ΕΘ.Κ. συµµετείχε για πρώτη φορά στο «Φεστιβάλ 

Εθελοντισµού Χωρίς Σύνορα - Έλληνας Πολίτης Ευρωπαίος Πολίτης».  Το 

Φεστιβάλ ήταν αφιερωµένο στο «Ευρωπαϊκό έτος πολιτών 2013» και τελούσε υπό 

την στήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

Βασικός στόχος των διήµερων εκδηλώσεων ήταν η προβολή του τοµέα της 

κοινωνίας των πολιτών, η δικτύωση - ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης όλων των 

οργανισµών, αλλά και η αξία του εθελοντισµού στη σύγχρονη ζωή της χώρας. 

Η Κρήτη που ήταν η µοναδική Περιφέρεια που συµµετείχε στο Φεστιβάλ 

εθελοντισµού είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το σηµαντικό έργο των κινητών 

µονάδων προληπτικής ιατρικής και του ρόλου των εθελοντών γιατρών της Κρήτης. 
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ταξιδεύουν στην Ελλάδα και φτιάχνουν ένα 

διαφορετικό χάρτη 

Το χάρτη του ανθρωπισµού και της αλληλεγγύης, παντού όπου υπάρχουν 

ανάγκες, παντού όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Επόµενος σταθµός αυτής της 

περιοδείας «ευαισθητοποίησης», το Ηράκλειο. Την εβδοµάδα 1-6 Οκτωβρίου 2013, 

οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα µε τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. 

Ηρακλείου βρέθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης µε µια καµπάνια ευαισθητοποίησης "Για 

τον πόνο του άλλου» µετατρέποντας έτσι το Ηράκλειο σε µια «Πόλη Χωρίς 

Σύνορα», δηλαδή σε µια πόλη που νοιάζεται για τον πόνο και τις ανάγκες των 

πλέον ευάλωτων και αποκλεισµένων ανθρώπων όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Μια 

συναυλία, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, µια έκθεση φωτογραφίας, συζητήσεις, 

προβολές, εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά και πολλά άλλα 

έγιναν αφορµή να έρθουµε πιο κοντά και να προσθέσουµε ακόµη µερικές λέξεις 

στη λίστα των πραγµάτων που δεν έχουν (και θέλουµε να παραµείνουν) χωρίς 

σύνορα. 

 

Κοινωνική Μέριµνα  

Κοινωνικό Παντοπωλείο   

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 5.150 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.  

Επίσης, σε επίπεδο Κρήτης, πραγµατοποιήθηκαν διανοµές τροφίµων στο κοινωνικό 

παντοπωλείο της Περιφέρειας Κρήτης.  
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Τηλεµαραθώνιος για την ενίσχυση των κοινωνικά και οικονοµικά 

αδυνάτων της Περιφέρειας Κρήτης (∆εκέµβριος 2013) 

Η Περιφέρεια Κρήτης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς σε συνεργασία µε το Creta Channel,  διοργάνωσε µαραθώνιο 

προσφοράς τροφίµων µακράς διαρκείας (γάλα, ρύζι, όσπρια, µακαρόνια κ.α. ) και  

για τις τέσσερις Π.Ε. της Κρήτης.  

Τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν, κάλυψαν τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες 

των Κοινωνικών Παντοπωλείων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Η συλλογή των τροφίµων ξεκίνησε στις 11 ∆εκεµβρίου και κορυφώθηκε την 

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου µε ολοήµερο πρόγραµµα της τηλεόρασης Creta 

αφιερωµένο στην προσπάθεια αυτήν. 

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν, διατέθηκαν από τα κατά τόπους Κοινωνικά 

Παντοπωλεία των Περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου και 

Λασιθίου σε καταγεγραµµένους συµπολίτες µας, που πλησιάζουν τις 5.150  

οικογένειες συµπολιτών µας  που χρειάζονται τη στήριξη όλων µας για να ζουν µε 

αξιοπρέπεια. 

� ∆ιανοµή τροφίµων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Ηράκλειο 

πραγµατοποιήθηκε  την Τρίτη 29/10 και Τετάρτη 30/10 ενώ στις Μοίρες την 

∆ευτέρα  4/11. 

� Την Πέµπτη 26/9 και Παρασκευή 27/9 Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 

Ηράκλειο ενώ στις Μοίρες πραγµατοποιήθηκε διανοµή  την Παρασκευή 27 

Σεπτεµβρίου στις Μοίρες  

� Την Τρίτη 30/7 και Τετάρτη 31/7 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Ηράκλειο και 

στις Μοίρες στις 31/7 

� Την Πέµπτη 20/6 και Παρασκευή 21/6 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο επίσης την 

Παρασκευή 21 Ιουνίου στις Μοίρες  

� Πασχαλινή διπλή διανοµή τροφίµων και κηπευτικών προϊόντων 

πραγµατοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης µέσω του Κοινωνικού της 

Παντοπωλείου, µε την έκτακτη υποστήριξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας, και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Πιο συγκεκριµένα η 

διανοµή τροφίµων πραγµατοποιήθηκε  την Μ. Πέµπτη 2 Μαΐου, από το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ είχε προηγηθεί διανοµή οπωροκηπευτικών  
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επιπλέων ενισχύθηκαν  και 50 οικογένειες από το Συνδικάτο Οικοδόµων ν. 

Ηρακλείου. 

� ∆ιανοµή τροφίµων πραγµατοποιήθηκε  την Πέµπτη 28 και την Παρασκευή 29 

Μαρτίου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Ηράκλειο,  ενώ πραγµατοποιήθηκε  

διανοµή τροφίµων στις ευπαθείς οµάδες και  στις Μοίρες την Παρασκευή 29 

Μαρτίου. 

� Την Τετάρτη 27 και την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε 

διανοµή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Ηράκλειο και επίσης την Τετάρτη 27 

Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε διανοµή τροφίµων και στις Μοίρες. 

� Το διήµερο 30 και 31 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε διανοµή τροφίµων  στο 

Ηράκλειο ενώ στις Μοίρες η πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου. 

Συνολικά διανεµήθηκαν στους δικαιούχους 

� Πάνω από 60 τόνους τρόφιµα  

� Πάνω από 5000 τσάντες χαρτικά 

 

Κοινωνική δράση σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο του Ερυθρού Σταυρού 

Με σύνθηµα «Είµαστε αρωγοί σε οτιδήποτε προσφέρει αλληλεγγύη και πραγµατικό 

εθελοντισµό στην Κρήτη», στο νησί µας πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά επισκέψεων 

από  κλιµάκιο εξειδικευµένων νοσηλευτριών υγείας του Νοσοκοµείου «Ερυθρός 

Σταυρός», αλλά και ιατρών που σκοπό είχαν να  προσφέρουν δωρεάν  υπηρεσίες 

υγείας σε συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη. Επιπλέον το κλιµάκιο 

εθελοντών παρέµβαινε  σε περιστατικά ανθρώπων που ήταν  δύσκολο να 

µετακινηθούν, σε περιστατικά που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, καθώς 

επίσης σε ηλικιωµένους συνανθρώπους µας που τα παιδιά τους απουσιάζουν και 

είναι κατάκοιτοι και κατακεκλεισµένοι. Οι εθελοντικές δράσεις κοινωνικής 

αλληλεγγύης και φροντίδας πραγµατοποιήθηκαν στις Περιφερειακές ενότητες 

Ηρακλείου και Ρεθύµνου που στόχο είχαν να  προσφέρουν έτσι σηµαντικό ‘δίχτυ 

προστασίας’ στους αδύναµους κοινωνικά και οικονοµικά συµπολίτες µας.  

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν µέχρι στιγµής : 

• Το πρόγραµµα της πρώτης επίσκεψης του κλιµακίου των νοσηλευτριών του 

Ερυθρού Σταυρού κατά την πρώτη τους επίσκεψη στην Κρήτη περιλάµβανε 
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δήµους της ενδοχώρας στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύµνου 

είχε ως εξής: 

- 25/6 δήµοι Βιάννου, Αρχανών-Αστερουσίων 

- 26/6 δήµοι Φαιστού και Γόρτυνας 

- 27/6 δήµοι Γόρτυνας και Ανωγείων 

- 28/6 δήµος Φαιστού 

• Πραγµατοποίηση δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ιατρικό επανέλεγχο 

στους κατοίκους των περιοχών που επισκέφτηκε,  ιατρικό και νοσηλευτικό  

κλιµάκιο βρέθηκε 

- την Παρασκευή 30 Αυγούστου στον ∆ήµο της Βιάννου, 

- το Σάββατο 31 Αυγούστου στον ∆ήµο Ανωγείων και 

- την Κυριακή 1η  Σεπτεµβρίου στον Χάρακα του ∆ήµο Aρχανών -  

Αστερουσίων,  

Οι γιατροί που συµµετέχουν εθελοντικά από το νοσοκοµείο του Ερυθρού Σταυρού 

ήταν:  

Συντονιστής - ∆/της Ουρολογικής Κλινικής 

Συντονιστής - ∆/της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής. 

Συντονιστής - ∆/της Ω.Ρ.Λ Κλινικής 

 

Το κλιµάκιο των εξειδικευµένων νοσηλευτριών βρέθηκε για άλλη µια φορά, και πιο  

συγκεκριµένα από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεµβρίου στην Κρήτη.  Η  

εθελοντική οµάδα νοσηλευτριών υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - 

«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», για να προσφέρει τις πολύτιµες υπηρεσίες της σε 

ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Οι εθελοντές επισκέφτηκαν ∆ήµους από την 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου και Ηρακλείου και πιο συγκεκριµένα τους δήµους 

Μινώα Πεδιάδος, Γόρτυνας, Αµαρίου, Αρχανών Αστερουσίων, τα χωριά, 

Αρκαλοχώρι, Αυλή, Κασσάνοι, Καραβάδο, Παναγιά, Σχοινιάς, Φιλίπποι, ∆εµάτι, 

Φαβριανά, Κάτω Καστελλιανά, Άνω Καστελλιανά, Αµουργέλες, Πανόραµα, 

Μαχαιρά, Πάρτιρα, Ίνι, ∆ραπέτι, Αποίνι Παναγιά, Λούρες, Στάβιες, ∆ιονύσι, Ασήµι, 

Βαγιωνιά, Λούκια, Γκαγκάλες, Πετροχώρι, Αποδούλου, Πλάτανος, Λοχριά, 

Καλογέρου , Πατσός, Βισταγή, Βολιώνες, Τεφέλι, Πρωτώρια. 
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Συνολικά από την κοινωνική δράση υποστήριξης των ευπαθών οµάδων του νησιού 

µας έχουν πραγµατοποιηθεί τα εξής : 

� Εθελοντές ιατροί και εξειδικευµένοι νοσηλευτές από τον «Ερυθρό Σταυρό» 

έχουν εξετάσει περισσότερα από 800 άτοµα µε την αρωγή των δήµων. 

� Έχουν επισκεφτεί τους ∆ήµους, Βιάννου, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος, Γόρτυνας, 

Αρχανών Αστερουσίων στην Π.Ε. Ηρακλείου και τους ∆ήµους Αµαρίου καθώς 

και τον ∆ήµο Ανωγείων στην Π.Ε. Ρεθύµνου.  

� Παράλληλα έκαναν Συµβουλευτική Νοσηλευτική στο Οικογενειακό Περιβάλλον 

ή στους ανθρώπους που φρόντιζαν τα περιστατικά και επέδειξαν νοσηλευτικές 

δεξιότητες  στο προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι» 

 

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ηλικιωµένους που φιλοξενούνται 

στα γηροκοµεία Α.Μ. Καλοκαιρινού και στη Μ.Φ.Η.« Παναγία η 

Γοργοεπήκοος » 

Ενόψει  των εορτών Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς πραγµατοποιήθηκε 

εκδήλωση για τους ηλικιωµένους που φιλοξενούνται στα γηροκοµεία Α.Μ. 

Καλοκαιρινού και στη Μ.Φ.Η.« Παναγία η Γοργοεπήκοος» την οποία πλαισίωσε 

παραδοσιακό µουσικοχορευτικό συγκρότηµα, το οποίο χόρεψε  χορούς του νησιού 

και τραγούδησε τα κάλαντα. Επίσης µοιράστηκαν δώρα σε όλους τους 

παραβρισκόµενους.   

∆ώρα επίσης µοιράστηκαν και στους ηλικιωµένους που βρίσκονται στα  ιδρύµατα 

Χρυσοβαλλάντου και Απόστολος Τίτος σε πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη στους 

χώρους των γηροκοµείων αυτών καθώς σοβαροί λόγοι υγείας δεν επέτρεψαν τη 

συµµετοχή τους στην εκδήλωση. 

 

Χριστουγεννιάτικες προσφορές σε παιδιά που βρίσκονται σε Ιδρύµατα  

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της Περιφέρειας Κρήτης, 

πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΕΠΕΚ Πόµπιας καθώς και στην Ι.Μ. Παναγία 

Καλυβιανή, κατά την οποία προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά που φιλοξενούνται 

εκεί.  
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Πρόγραµµα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους της χώρας   

Η ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου, είχε αναλάβει τον έλεγχο και την διεκπεραίωση της διανοµής των 

τροφίµων στους φορείς υλοποίησης του προγράµµατος «∆ωρεάν ∆ιανοµή 

Τροφίµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» µέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων. 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής ευρωπαϊκού προγράµµατος το οποίο και διαχειρίζεται 

για λογαριασµό του Υπουργείου, µε απόλυτο διαφανή τρόπο σε συνεργασία µε 

τους πιστοποιηµένους φορείς διένειµε µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο που 

πραγµατοποίησε τα τρόφιµα στους δικαιούχους προσκοµίζοντας ο καθένας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας µε απόλυτο σεβασµό στις 

ανάγκες και τα δικαιώµατα παρακολουθούν και διασφαλίζουν την εφαρµογή του 

προγράµµατος. Το έτος 2013 συνεχίστηκε το πρόγραµµα «Επισιτιστικής 

Βοήθειας ∆ωρεάν ∆ιανοµής Τροφίµων του έτους 2013» σε 27 δικαιούχους 

φορείς (13 το 2012) και σε σύνολο 24.520 απόρων ατόµων (2012: 22.107) και 

232 σιτιζοµένων  

 

 

Ενδεικτικά τεχνικά έργα & µελέτες: 

Π.Ε.Ηρακλείου: 

Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ: 

• Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Γαζίου, Π/Υ 131.211,37 € 

• Νέο ισόγειο κτίριο πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Τυµπακίου, Π/Υ 

349.230,02 € 

• Αναµόρφωση θαλάµων γηροκοµείου Ηρακλείου και προσθήκη νέας πτέρυγας, 

Π/Υ  2.526.476,95 € 

• Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης Βενιζέλειο-ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

3ο Υποέργο: Α΄ φάση κατασκευής (κατεδαφίσεις – γενικές εκσκαφές – 

λειτουργικές προσαρµογές), Π/Υ 251.600,00 € 

Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Κρήτης: 

• Επέκταση των εγκαταστάσεων της µονάδας ΟΚΑΝΑ Ηρακλείου (Τροποποίηση 

υπάρχοντος ισόγειου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτιρίου 

γραφείων), Π/Υ 227.979,57 € 
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Π.Ε.Ρεθύµνου: 

Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ: 

• Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών του Κέντρου 

Υγείας Περάµατος συνολικού Π/Υ 220.000 €  

• Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών του Κέντρου 

Υγείας Αγίας Φωτεινής συνολικού Π/Υ 220.000 €  

• Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών του Κέντρου 

Υγείας Σπηλίου συνολικού Π/Υ 282.000 €  

• Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών του Κέντρου 

Υγείας Ανωγείων συνολικού Π/Υ 212.000 €  

 

Π.Ε.Λασιθίου: 

• Επέκταση και εξοπλισµός Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου 

Π/Υ. 4.671.211,78 € 

• Γηροκοµείο – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Ι.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου, 

Π/Υ. 4.534.876,22 €  

• Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη) – Βελτιώσεις 

υποδοµών & προµήθεια εξοπλισµού, Π/Υ. 1.200.000,00 € 

 

Π.Ε.Χανίων: 

• Βελτιώσεις κτιριακών υποδοµών, Η/Μ εγκαταστάσεων Θεραπευτηρίου Χρόνιων 

Παθήσεων Χανίων, Π/Υ 954.972,12 €  

• Κατασκευή πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Σφακίων , Π/Υ 537.034,09 €  
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Άξονας 10 Αστική και Αγροτική Αναγέννηση: σχεδιασµός και 

υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων αστικής και αγροτικής ανάπτυξης.  

 

Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) 

Με προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 62,5 εκ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη 154 έργα υποδοµής και ανάπτυξης στην ενδοχώρα του νησιού που έχει 

εντάξει η Περιφέρεια Κρήτης στο πρόγραµµα των ΟΣΑΠΥ (Ολοκληρωµένα Σχεδία 

Ανάπτυξης των Περιοχών Υπαίθρου) που χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης-

Νήσων Αιγαίου 2007-2013.  

 

Μέσα από τα Σχέδια υλοποιούνται έργα όπως: 

• η δηµιουργία, ανάπλαση ή αναβάθµιση πλατειών, πάρκων και χώρων 

πρασίνου, εξυγίανση υποβαθµισµένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και 

κτιρίων, 

• η δηµιουργία - αναβάθµιση ανοικτών δηµοτικών χώρων αναψυχής (π.χ. 

θεµατικά πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.), 

• η ανάδειξη – προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσµοί τοπίων, 

µονοπάτια, σήµανση, υποστηρικτικά έργα, διαδροµές, σηµεία θέας, κ.α.) 

• η επέκταση, αναβάθµιση, βελτίωση και δηµιουργία αποχετευτικών δικτύων, 

ΕΕΛ και έργων ύδρευσης, η αντιπληµµυρική προστασία, συστήµατα για την 

πρόληψη φυσικών κινδύνων κλπ 

• η  ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στη 

σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική δραστηριότητα, 

• η  ανάπτυξη συστηµάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα 

συµβάλλουν στη διαχείριση – προστασία – ανάδειξη πολιτιστικών υποδοµών, 

• η  αναβάθµιση – βελτίωση  και η  δηµιουργία οδικού δικτύου – υποδοµών 

προσβασιµότητας, 

• η ανάπτυξη υποδοµών για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών 

• η ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών 

• η ανάπτυξη δικτύων για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της 

γαστρονοµίας και η διασύνδεση στοιχείων της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, 

• η δηµιουργία υποδοµών  πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών 

• η πληροφόρηση – δηµοσιότητα για την εφαρµογή των σχεδίων 

 

Μέσα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία και στην πολυδιάστατη κρίση που βιώνει 

η κοινωνία µας, η Περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί να στηρίξει πολύπλευρα την 
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κρητική κοινωνία, την κρητική οικονοµία και την ποιότητα ζωής των 

ασθενέστερων συµπολιτών µας.  

 

Ίδρυση 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 

27/03/2012, µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, µε µειοψηφική συµµετοχή της 

Περιφέρειας. Ως σήµερα συµµετέχουν 68 Κρητικές παραγωγικές επιχειρήσεις 

και οµάδες παραγωγών, ενώσεις και αγροτικοί συνεταιρισµοί, Επιµελητήρια και 

επαγγελµατικοί σύνδεσµοι.  

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.  

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 καθιέρωση τα 

κρητικά προϊόντα και έχει συµβάλει στην αύξηση των εξαγωγών.  
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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:  

- 11/01/2013 – αρ. πρωτοκ. 3367/1105 ««Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε προβλήµατα στη χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Κρήτη.» 

- 15/01/2013 – αρ. πρωτοκ. 4745/1662 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε ανάρτηση των πρωτοβάθµιων 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος της ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας 

(Μέτρο 2.1.4., ∆ράση 1.1) 

- 05/02/2013 – αρ. πρωτοκ. 12078/4553 «Υπόµνηµα στον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο µε τα εξής θέµατα: 

∆ακοκτονία, Αλλαγή του Ν. 4015/2011 όσον αφορά τις Αγροδιατροφικές 

Συµπράξεις & Οικονοµική ενίσχυση.» 

- 12/03/2013 – αρ. πρωτοκ. οικ.329 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου 

Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου.» 

- 31/05/2013 – αρ. πρωτοκ. 20228 «Έγγραφο προς Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. & 

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε., προκειµένου να καταθέσουν απόψεις 

τους σχετικά µε το πρόβληµα της µειωµένης καρπόδεσης ελαιοκάρπου, 

προκειµένου να προχωρήσει η Περιφέρεια στη διεκδίκηση αποζηµιώσεων για 

τους παραγωγούς.» 

- 30/07/2013 – αρ. πρωτοκ. 28038 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε την απόδοση των εξισωτικών 

αποζηµιώσεων.» 

- 05/08/2013 – αρ. πρωτοκ. Οικ.1112 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη 

για την περίοδο 2013 -14 & επίσπευση διαδικασιών προκειµένου να 

αποζηµιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί.» 
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- 08/08/2013 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

σχετικά τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον περονόσπορο.» 

- 12/09/2013 – αρ. πρωτοκ. Οικ.1271 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε την αλλαγή του καθεστώτος των Άµεσων 

Ενισχύσεων.» 

- 08/11/2013 – αρ. πρωτοκ. οικ. 1537 «Παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης.» 

 

Αγροτικά Θέµατα: 

Υλοποίηση των συµπερασµάτων και των κατευθύνσεων που δόθηκαν από 

την οµάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε µε τη συµµετοχή στελεχών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Περιφέρειας, του 

ΓΕΩΤΕΕ & του ΤΕΙ Κρήτης, προκειµένου να αξιοποιηθεί η µελέτη 

αµπελουργίας του ΤΕΙ Κρήτης για την ανασυγκρότηση του κρητικού 

αµπελώνα. 

Προς το σκοπό αυτό ήδη εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης και θα 

υπογραφούν προγραµµατικές συµβάσεις ως παρακάτω:  

A. Υπογραφή Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης 

και του «ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ», προκειµένου να εγκατασταθεί αµπελώνας 

διατήρησης όλων των τοπικών ποικιλιών αµπέλου (οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες & 

σουλτανίνα), σε µία έκταση 8 στρεµµάτων στην περιοχή Κατσαµπά Ηρακλείου 

(πρώην ΕΘΙΑΓΕ) ο εν λόγω αµπελώνας, µε τον οποίο θα διασφαλισθεί η διατήρηση 

και προστασία γενετικού υλικού αµπέλου υψηλής αξίας αλλά και θα αποτελέσει τη 

βάση, από την οποία θα παραχθεί πολλαπλασιαστικό υλικό αµπέλου επαρκούς 

γενετικής καθαρότητας και υψηλής φυτοϋγειονοµικής αξίας.  Η παρουσία του 

αµπελώνα διατήρησης ποικιλιών αµπέλου στην Κρήτη, εκτός της διεθνώς 

αναγνωρισµένης σπουδαιότητας του ως τράπεζα γενετικού υλικού, θα έχει σαν 

κύριο σκοπό την µελλοντική αξιοποίησή του για τη δηµιουργία «αµπελώνα 

εµβολιοληψίας ευρωπαϊκών ποικιλιών και παροχής κληµατίδων αµερικάνικων 

υποκειµένων». Ακόµα θα βοηθηθεί µακροπρόθεσµα η ανάπτυξη παραγωγής 

κρητικών κρασιών και θα ενισχυθεί η παραγωγή πρώιµων και όψιµων επιτραπέζιων 

ποικιλιών. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι 4 χρόνια. 
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Β. Υπογραφή Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, 

του ∆ήµου Χερσονήσου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – 

∆ήµητρα (ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση του έργου «δηµιουργία 

πιλοτικού – πειραµατικού αµπελώνα» σε έκταση 24 στρεµµάτων στην Επισκοπή 

του δήµου Χερσονήσου. 

Έχοντας υπόψη το κοντινό παρελθόν της αναµπέλωσης του κρητικού αµπελώνα 

λόγω της εισόδου της φυλλοξήρας, καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις για 

δηµιουργία αµπελώνων ολοκληρωµένης ή βιολογικής διαχείρισης, οι επιλογές για 

την ανασύσταση και τον εκσυγχρονισµό του, οδηγούν σε συγκεκριµένους 

προσανατολισµένους στόχους. Μεταξύ αυτών πρωτεύοντα ρόλο έχει η χρήση  

πολλαπλασιαστικού υλικού, εγγυηµένο για το επίπεδο φυτοϋγείας και γενετικής 

καθαρότητας (ποικιλία ή «κλώνος»), καθώς και υλικού αποδεδειγµένα 

προσαρµοσµένου στις τοπικές συνθήκες. Το συγκεκριµένο αµπελουργικό υλικό 

αναµένεται να αποτελέσει “τα  παραδοτέα”  της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ σχετικά µε τη δηµιουργία 

«Αµπελώνα ∆ιατήρησης Ποικιλιών Αµπέλου» και οι στοχευόµενες τέσσερεις 

δράσεις του έργου θα καλύψουν τις σηµερινές και τις µελλοντικές απαιτήσεις για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κρητικού αµπελώνα. 

Γ. Ολοκλήρωση της συµφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση και 

αναβάθµιση του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Ασωµάτων στον ∆ήµο 

Αµαρίου & προγραµµατισµός υπογραφής σχετικής σύµβασης. 

Πρόκειται για την από κοινού δράση του ΥΠΑΑΤ, της Περιφέρειας Κρήτης, του 

∆ήµου Αµαρίου και της Ιεράς Μονής Ασωµάτων, µε σκοπό την επαναλειτουργία 

της Σχολής και την αξιοποίηση του σταθµού και του περιβάλλοντα χώρου. Η 

συµµετοχή µας σε µια τέτοια πρωτοβουλία θωρακίζει τον επαναπροσδιορισµό µιας 

δυνατής τοπικής οικονοµίας σε αποµονωµένες ορεινές περιοχές του Νησιού. Η 

ποιοτική βελτίωση της παρεχόµενης γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνει 

την δυνατότητα και την ευκαιρία προσέλκυσης νέων κτηνοτρόφων και παραγωγών 

να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα. Ταυτόχρονα την αναβάθµιση στου Σ.Γ.Ε. 

Ασωµάτων σε Πρότυπο Κέντρο Αιγοπροβατοτροφίας για την στήριξη της 

νησιώτικης κτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας των ξηροθερµικών περιοχών και 

τη δηµιουργία Εργαστηρίου Γενετικής Βελτίωσης µε στόχο την διατήρηση και 

αναβάθµιση του γενετικού υλικού.   
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Φάκελοι Πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ  

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 ως: 

- Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης  

- Γεωγραφικής ένδειξης 

- Εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων 

- Ορεινών και παραδοσιακών 

Κατόπιν διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς και συναντήσεις µαζί τους σε 

όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σήµερα έχουµε ήδη τις προτάσεις των φορέων, 

και την τελική λίστα των προϊόντων, ύστερα από την διαβούλευση και την 

επεξεργασία των στοιχείων από την Περιφέρεια Κρήτης. Έχουν ήδη συγκροτηθεί οι 

οµάδες εργασίας, οι οποίες θα ασχοληθούν µε την επεξεργασία και τη σύνταξη των 

φακέλων προκειµένου να κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Στο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται αναλυτικά οι προτάσεις των φορέων 

ανά προϊόν και µε αστερίσκο οι φάκελοι σε προτεραιότητα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΠΟΠ -ΠΓΕ Ελαιόλαδο Κρήτης  

2. ΕΠΙΠ Σταφιδολιά Κρήτης* 

3. ΠΟΠ Χονδρολιά Κρήτης* 

4. ΠΟΠ Ξύδι Κρήτης 

5. ΠΓΕ Τοµάτα Κρήτης* 

6. ΠΓΕ Αγγουράκι Κρήτης* 

7. ΠΟΠ Απάκι Κρήτης  (από ντόπιο Κρέας)* 

8. ΠΟΠ Σύγλινα Κρήτης (από ντόπιο Κρέας) 

9. ΠΟΠ Ξυδάτο Λουκάνικο Κρήτης (από ντόπιο 
Κρέας)* 
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10. ΠΟΠ Χωριάτικο Λουκάνικο Κρήτης (από 
ντόπιο Κρέας)* 

11. ΠΟΠ Αρνί Κρήτης Ελευθέρας βοσκής*  

12. ΠΟΠ Κατσίκι  Κρήτης  Ελευθέρας βοσκής* 

13. ΠΟΠ Πορτοκάλια Κρήτης* 

14. ΠΟΠ Φυσικός Χυµός Κρήτης* 

15. ΠΟΠ Κίτρο Κρήτης* 

16.  ΠΟΠ Μανταρίνι Κρήτης  

17. ΠΓΕ Αβοκάντο Κρήτης 

18. ΠΟΠ Μαλοτύρα Κρήτης* 

19. ΠΟΠ Φασκόµηλο Κρήτης 

20. ΠΟΠ ∆ίκταµο Κρήτης* 

21. ΠΟΠ Ματζουράνα Κρήτης 

22. ΠΟΠ Θυµάρι Κρήτης 

23. ΠΟΠ Ρίγανη Κρήτης* 

24. ΠΟΠ ∆εντρολίβανο Κρήτης 

25. ΠΟΠ Σταµναγκάθι Κρήτης 

26. ΠΓΕ Μυζήθρα Κρήτης* 

27. ΠΟΠ Ανθότυρος Ξηρός Κρήτης* 

28. ΠΟΠ Τυροζούλι Κρήτης* 

29. ΕΠΙΠ Ανθόγαλο Κρήτης* 

 30.ΠΟΠ Ξυνόχονδρος Κρήτης* 

31. ΠΟΠ Ρακόµελο Κρήτης* 

32. ΕΠΙΠ Σουµάδα Κρήτης 

33. ΠΟΠ Μουσταλευριά Κρήτης* 

34. ΠΟΠ Πετιµέζι Κρήτης* 

35. ΠΟΠ Ξεροτήγανα Κρήτης 

36. ΕΠΙΠ Καλτσούνι-Λυχναράκι Κρήτης 

37. ΕΠΙΠ Καλτσούνι ανεβατό Κρήτης 
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38. ΠΟΠ Κάστανο Χανίων 

39. ΠΟΠ Χαρούπι Κρήτης 

40. ΠΓΕ Μπανάνα Κρήτης 

41. ΠΓΕ Καρπούζι Κρήτης 

42. ΠΓΕ Πεπόνι Κρήτης 

43. ΠΟΠ Χοχλιοί Κρήτης* 

44.ΠΟΠ Κουλουράκι Λαδιού Κρήτης 

45. ΠΟΠ Παξιµαδάκι Αµυγδάλου Κρήτης 

46. ΠΟΠ Σταφιδωτό Κρήτης 

47. ΠΟΠ Φραγκόσυκο Κρήτης 

 

Αγροτικά Προϊόντα - Κρητική Ποιότητα 

Brand Name ΚΡΗΤΗ  

Έχουµε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για το κοινό brand name «ΚΡΗΤΗ» 

στον τοµέα προϊόντων και υπηρεσιών, κατοχυρωµένο σε εθνικό επίπεδο. Το τοπικό 

branding, αφορά όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, που πληρούν τις ποιοτικές 

προδιαγραφές σε επίπεδο παραγωγής, τυποποίησης και προσφοράς. Το στοίχηµα 

είναι πολύ µεγάλο, και η πρόκληση ακόµα µεγαλύτερη, όταν η πρόταση µας είναι 

ΜΙΑ: «ΚΡΗΤΗ Γενέτειρα Αξιών», κάτω από µια κοινή οµπρέλα, κάτω από µια 

κοινή προσπάθεια µε βασικό άξονα την προώθηση ποιοτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Με αφετηρία το Brand Name «ΚΡΗΤΗ» υλοποιούνται σήµερα µια σειρά από 

καινοτόµες δράσεις, οι οποίες ανοίγουν τους δρόµους για την εγχώρια και κυρίως 

την ξένη αγορά. Η πιστοποίηση των Κρητικών προϊόντων µε το σήµα 

«ΚΡΗΤΗ» ενισχύει την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και τα 

καταξιώνει στην ελληνική και διεθνή αγορά. Παράλληλα ενισχύει κι όλες τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ 

τους. Η σήµανση των προϊόντων µε την Περιφερειακή ετικέτα έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους σε σχέση µε άλλα µη πιστοποιηµένα και 

µε ταυτότητα προϊόντα.  

Με βάση αυτή την παραδοχή, δηµιουργήσαµε και 2 ακόµα περιφερειακές 

ετικέτες κάτω από την οµπρέλα του σήµατος «ΚΡΗΤΗ», το σήµα ποιότητας 
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Κρητικής Κουζίνας για τις επιχειρήσεις εστίασης, και το σήµα για τα 

επισκέψιµα οινοποιεία. 

 

Σήµα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας 

Το σήµα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησε 

ουσιαστικά να λειτουργεί το 2012. Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί 23 

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:   

� 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. 

 

Σήµα Επισκέψιµων Οινοποιείων  

Το σήµα αφορά επισκέψιµες οινοποιητικές µονάδες.  
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Στόχοι του σήµατος είναι: 

� η συνεργασία µε τα ∆ίκτυα Οινοποιών Ανατολικής & ∆υτικής Κρήτης.  

� Η 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. 

 

Κρητικό Μπακάλικο   

Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των προηγούµενων δράσεων της πιστοποίησης 

προϊόντων, όπως προβλέπεται το 2013, 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  
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- 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.  

� Το κρητικό µπακάλικο θα λειτουργήσει ως ένας πρεσβευτής της τοπικής µας 

γαστρονοµίας εκτός Κρήτης,  

� Θα αυξήσει την αναγνωσιµότητα 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  

 

Εξωστρέφεια – προστιθέµενη αξία προϊόντων 

Βασικός άξονας της στήριξης των τοπικών προϊόντων είναι η συµµετοχή µας σε 

σηµαντικές εκθέσεις εκτός και εντός Κρήτης και στο εξωτερικό για την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των προϊόντων και την άνοδο της δυναµικής των εξαγωγών.   

 

Συµµετοχές σε εκθέσεις Εξωτερικού  

Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στο εξωτερικό: 

«ANUGA 2013» στην Κολωνία της Γερµανίας από τις 05 έως τις 09 Οκτωβρίου 

2013  

Ο αριθµός των εκθετών φτάνει πάνω από τους 6.000 από 98 συνολικά χώρες. 

Αντίστοιχα το σύνολο των εµπορικών επισκεπτών αγγίζει τα 150.000 άτοµα, όπου 

το 63% είναι διεθνείς επισκέπτες. Συµµετείχαν 21 κρητικές εταιρείες. Στο πλαίσιο 

της έκθεσης οργανώθηκε ειδική εκδήλωση «Κρητικής ∆ιατροφής» απευθυνόµενη 

σε 200 επιχειρηµατίες του χονδρεµπορίου-λιανεµπορίου, καθώς και σε 

ειδικευµένους µε την διατροφή δηµοσιογράφους. Στην εκδήλωση αυτή 

προβλήθηκε η Κρητική κουζίνα και αναδείχτηκε η αξία της Κρητικής διατροφής και 

η ποιότητα των Κρητικών προϊόντων.  Στην εκδήλωση αυτή για την διατροφική 
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αξία του Κρητικού ελαιολάδου µίλησε επίσης  διακεκριµένος επιστήµονας, ειδικός 

σε θέµατα ελαιολάδου. Στους προσκεκληµένους της εκδήλωσης προσφέρθηκε 

τσάντα µε το brand name «ΚΡΗΤΗ» γεµάτη µε παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης 

όπως λάδι, παξιµάδι, µέλι, µαρµέλαδα, ακόµα και ‘χοχλιούς’, καθώς επίσης 

ενηµερωτικά φυλλάδια της Περιφέρειας για την Κρητική διατροφή και ποδιές µε το 

ενιαίο σήµα «ΚΡΗΤΗ».  

 

Έκθεση Κρητικών προϊόντων στο Κίεβο της Ουκρανίας από τις 11 έως τις 14 

Οκτωβρίου 2013  

Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της Περιφέρειας του Κιέβου, η 

οποία παραχώρησε δωρεάν τον εκθεσιακό χώρο στο εµπορικό κέντρο 

«Στολίνσκυ». 

Στην έκθεση συµµετείχαν 60 Κρητικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των 

τροφίµων, του τουρισµού, και του real estate. Παράλληλα η έκθεση πλαισιώθηκε 

από εκδηλώσεις πολιτιστικού και γαστονοµικού χαρακτήρα.  

Λειτούργησε επίσης στο χώρο της έκθεσης κατά τη διάρκεια όλων των ηµερών 

«Κρητικό εστιατόριο», όπου όλοι οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν 

Κρητικές παραδοσιακές γεύσεις.  

Σηµαντικό κοµµάτι και σταθµός της έκθεσης αποτέλεσαν οι επιχειρηµατικές 

συναντήσεις Β2Β µε εκπροσώπους ουκρανικών επιχειρήσεων των αντίστοιχων 

κλάδων, µέσα από τις οποίες προωθήσαµε τα Κρητικά προϊόντα και υπήρξε έντονο 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για µελλοντικές εξαγωγές.  

 

Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις, τα αποτελέσµατα συσσωρεύονται ως προστιθέµενη 

αξία για την αγοραστική δυναµική των εξαγώγιµων προϊόντων. Οι διεθνείς 

εκθέσεις συνεχίζουν να αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο που µαζί µε τις 

επιχειρηµατικές αποστολές και τις επισκέψεις Β2Β συνθέτουν ένα συµπληρωµατικό 

χαρακτήρα εξωστρέφειας του περιβάλλοντος για τα ποιοτικά µας προϊόντα.  

 

Επισκέψεις – Εκδηλώσεις - Συµπόσια 

� Αποστολή αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Κρήτης στην Περιφέρεια της 

Βενετίας στα πλαίσια της προετοιµασίας για τη διαδικασία πιστοποίησης, 
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µεταποίησης προϊόντων των µικρών παραγωγών,  09 – 12 Ιουνίου 2013.  Σε 

συνέχεια αυτής της επίσκεψης έχει ήδη συγκροτηθεί η οµάδα εργασίας, η οποία 

θα επεξεργαστεί τις προδιαγραφές προκειµένου να συνταχθούν τα πρότυπα για 

την πιστοποίηση των προϊόντων των µικρών παραγωγών. Ωστόσο βρισκόµαστε 

εν αναµονής ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης από το ΥΠΠΑΤ   για το ανωτέρω 

θέµα. 

� 4ο «SYMPOSSIO» στο Κίεβο και στην Μόσχα, 13 & 15 Μαρτίου αντίστοιχα. 

Πρόκειται για 2 γαστρονοµικές βραδιές µε έντονο άρωµα Κρήτης, όπου οι 

καλεσµένοι της Περιφέρειας (πολιτικά πρόσωπα, δηµοσιογράφοι και τουριστικοί 

πράκτορες στο σύνολο 200) συµµετείχαν στην παρασκευή Κρητικών πιάτων 

και γνώρισαν από κοντά τα ποιοτικά Κρητικά προϊόντα. Η απήχηση και στις 2 

χώρες, όπου συνιστούν νέες αγορές για τα προϊόντα και τον τουρισµό µας, 

ήταν πέραν κάθε προσδοκίας. Η δράση πέρα από την επιτυχηµένη 

εκπροσώπηση της Κρήτης, εξέφρασε µε τον καλύτερο τρόπο την διασύνδεση 

του αγροδιατροφικού τοµέα µε τον τουρισµό, δίνοντας µεγάλο βάρος στην 

εξωστρέφεια των εξαγώγιµων προϊόντων.  

� Πολιτιστικό Φεστιβάλ “CEREALIA” στη Ρώµη από 06-09 Ιουνίου 2013, 

εκπροσωπώντας η Περιφέρεια Κρήτης την Ελλάδα ως τιµώµενη χώρα, για την 

προώθηση της διαπολιτισµικής ανταλλαγής στους τοµείς του περιβάλλοντος, 

της οικονοµίας, του τουρισµού και της παραδοσιακής διατροφικής κουζίνας και 

κουλτούρας. Μέσα από µια σειρά τριήµερων εκδηλώσεων που περιέλαβαν 

Κρητική Συναυλία και ειδική εκδήλωση στην Ελληνική Πρεσβεία µε τις « 

Γεύσεις της Κρητικής Γης» όπου επιτόπου ετοιµάστηκαν Κρητικά φαγητά και 

προσφέρθηκαν στους παρευρισκοµένους, προωθώντας έτσι τα Κρητικά 

προϊόντα και της Παραδοσιακής κουζίνας – Γαστρονοµίας. Καλεσµένοι ήταν 

πολιτικά πρόσωπα, δηµοσιογράφοι και επιχειρηµατίες του τουρισµού, της 

γαστρονοµίας και του εµπορίου, στο σύνολο πάνω από 250. 

 

Συµµετοχή στο ∆ίκτυο AREPO 

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 
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- Ορεινά και παραδοσιακά προϊόντα 

Πραγµατοποιήθηκε στις 20-22 Μαΐου στο Bordeaux της Γαλλίας η 1η Γενική 

Συνέλευση του δικτύου AREPO, για το έτος 2013, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης 

συµµετέχει ως µόνιµος µέλος από το 2011. 

Στο πλαίσιο των εργασιών, παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει πραγµατοποιηθεί 

στην υιοθέτηση των νέων όρων που εξετάζει η Ε.Ε να θεσπίσει και αναφέρεται 

στα: 

- Ορεινά προϊόντα (mountain products),  

- Τα προϊόντα των νησιών (Island products) και  

- Το προϊόν από τη φάρµα µου (product of my farm)  

Επιπρόσθετα: 

Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τα Μη Αγροτικά Προϊόντα Γεωγραφικών 

Ενδείξεων. Ειδικότερα: Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την προώθηση των µη 

αγροτικών προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων και πως αυτά θα κατοχυρωθούν 

ώστε να ενταχθούν σε ένα κατάλογο νέων προϊόντων. Η περιφέρεια της 

Ανδαλουσίας (Ισπανία) έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σε µια προσπάθεια 

δηµιουργίας υποστήριξης των προϊόντων αυτών. Στα προϊόντα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται τα κεραµικά, τα µαχαίρια, έργα υφαντικής, κ.ά. Παράλληλα 

συµµετείχαµε στο παγκόσµιο συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το δίκτυο 

ORIGIN και το δίκτυο AREPO και παρουσιάστηκαν προϊόντα που έχει ξεκινήσει η 

κατοχύρωση τους στον παγκόσµιο κατάλογο των προϊόντων. 

Με αφορµή την επικείµενη συµφωνία της Ε.Ε. µε τον Καναδά η Περιφέρεια Κρήτης 

ως επίσηµο µέλος του δικτύου Arepo αντέδρασε µε επιστολή προς τον πρόεδρο 

του δικτύου για την παραχώρηση δυνατότητας χρήσης ονοµάτων προϊόντων ΠΟΠ 

& ΠΓΕ στον Καναδά. Ο πρόεδρος του δικτύου Arepo σε απάντηση της παραπάνω 

επιστολής σύµπλευσε µε την άποψη της Περιφέρειας Κρήτης και εξέφρασε την 

επιθυµία για την από κοινού αντιµετώπιση παρόµοιων συµφωνιών στο µέλλον, οι 

οποίες έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τοµέα της ευρωπαϊκής 

υπαίθρου. Στη Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 

2014, η Περιφέρεια Κρήτης θα παρουσιάσει το Στρατηγικό της Σχεδιασµό σε σχέση 

µε τις προτεραιότητες της Ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Συµµετοχές σε Εκθέσεις εσωτερικού και σε θεµατικά φεστιβάλ  

Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα:  

1. 22η ∆ιεθνής έκθεση DETROP Τροφίµων – Ποτών και Μηχανηµάτων,  7-10 

Μαρτίου 2013, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 

περίπου 22.000 επισκέπτες. Συµµετείχαν 31 επιχειρήσεις.  

2. 4ο Agro Quality Festival από 17-18-19 Μαΐου 2013. Έκθεση αφιερωµένη στα 

αγροτικά προϊόντα και τον αγροτικό εξοπλισµό.  Οι επισκέπτες ξεπέρασαν 

τους 70.000. Συµµετείχαν 26 επιχειρήσεις.  

3. «Κρήτη – Μεγάλη Συνάντηση» από τις 24 – 27  Μαΐου του 2013 στο Εκθεσιακό 

Κέντρο  TAE KWON DO στο ∆έλτα Φαλήρου στην Αθήνα. Οι επισκέπτες 

ξεπέρασαν τους 20.000. Συµµετείχαν 200 επιχειρήσεις. 

4. Εκδήλωση - Έκθεση γαστρονοµικού περιεχοµένου στον εκθεσιακό χώρο στο 

Μετρό του Συντάγµατος από 27 – 29 Μαΐου, απ’ όπου και εισέρχονται και 

εξέρχονται 400.000 και 500.000 άνθρωποι ηµερησίως.  

5. «Οινοτικά», 02-04 Μαρτίου 2013. Έκθεση για τον οίνο που διοργανώθηκε στο 

Ηράκλειο. Συµµετείχαν 24 Οινοποιεία από όλο το νησί και η επισκεψιµότητα 

ξεπέρασε τα 2.000 άτοµα. 

6. ∆ΙΟΝΥΣΙΑ – THE ATHENS WINE FESTIVAL 2013, στο Ζάππειο, 120 Οινοποιεία 

από όλη την Ελλάδα, 16 Οινοποιεία από όλο το νησί και επισκεψιµότητα που 

άγγιξε 14.000 επισκέπτες.  

7. Εκδήλωση «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ» στο Μουσείο της Ακρόπολης,  24 Μαΐου – 26 

Μαΐου 2013. Παράλληλα µε την έκθεση πραγµατοποιήθηκε συµπόσιο µε θέµα 

«Τα καλάθια των ποιοτικών προϊόντων των Περιφερειών» – όπυ παρουσιάσαµε 

τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο καλάθι της Περιφέρειας Κρήτης και 

δώσαµε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γευτούν τα τυριά µας, το µέλι µας, 

τα παξιµάδια µας, το κρασί και το λάδι µας κ.α.  

8. Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης  στη 2ήµερη εκδήλωση που έλαβε χώρα  

στο Σείσι, Λασιθίου και διοργανώθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 

Βραχασίου και το Σωµατείο Αγροτικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Βραχασίου, 

«ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ 2013» στις 28 & 29 Σεπτεµβρίου 2013 και αποτελούσε 

συνέχεια της προηγούµενης εκδήλωσης στην Αθήνα.  

9. 5o Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας: Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε από τις 19-22 

Σεπτεµβρίου 2013 στο 5ο Φεστιβάλ Φιστικιού που διοργανώθηκε στο νησί της 
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Αίγινας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αίγινας. Στα 

πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο ∆ήµος προσέφερε στην Περιφέρεια Κρήτης 

δωρεάν δικό της περίπτερο και φιλοξενία και χώρο στο οποίο Κρητικός Σεφ 

παρουσίασε Κρητικά πιάτα στο κοινό µε πάντρεµα µε το φιστίκι Αιγίνης.  

Στόχος της συµµετοχής µας ήταν η προβολή των τοπικών προϊόντων της 

Κρητικής γαστρονοµίας µέσα από την διαδραστική βιωµατική επίδειξη 

µαγειρικής, που όπως είχε δείξει η προηγούµενη εµπειρία σε Μόσχα, Κίεβο και 

Ρώµη, τα αποτελέσµατα κι αυτή τη φορά ήταν απτά. 

10. Εκδήλωση πολιτιστικού και γαστρονοµικού περιεχοµένου µε θέµα το λάδι & το 

ψωµί από τις 23 – 24 Νοεµβρίου 2013 στη Σαρδηνία. Κατόπιν προσκλήσεως 

του δήµου Il Bono της Σαρδηνίας, στα πλαίσια εκδηλώσεων µε πολιτιστικό & 

γαστρονοµικό χαρακτήρα,  συµµετείχαµε ως Περιφέρεια Κρήτης στις παραπάνω 

εκδηλώσεις µε αντίστοιχες δράσεις. Παρουσιάσαµε σε εκδήλωση το κρητικό 

ελαιόλαδο,  ζυµώσαµε επιτόπου παραδοσιακά ψωµιά, ενώ κρητικό συγκρότηµα 

χόρεψε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς. 

Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις και εκδηλώσεις διανέµεται υλικό της Περιφέρειας, 

προβάλλονται φιλµ και ντοκιµαντέρ που αφορούν την Κρητική ∆ιατροφή και τα 

Κρητικά προϊόντα και πραγµατοποιούνται εισηγήσεις και παρεµβάσεις σε 

παράλληλες εκδηλώσεις.  

 

∆ράσεις προβολής 

1. Υλικό Προβολής: έντυπα για την Κρητική Ποιότητα που αφορούν το 

καλάθι των Κρητικών Προϊόντων  

� Αναπαραγωγή 3800 τεµαχίων dvd για την Κρητική ∆ιατροφή και τα Κρητικά 

προϊόντα  

� Αναπαραγωγή ολιγόλεπτου διαφηµιστικού & ραδιοφωνικού σποτ για την 

προβολή της Κρητικής διατροφής και των Κρητικών προϊόντων, για χρήση 

στην ηλεκτρονική προβολή, στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης, και σε άλλες 

εκδηλώσεις .  

� Αγορά & εκτύπωση 1000τεµ. τσάντες & 600τεµ. ποδιές µε το brand name 

«ΚΡΗΤΗ» 

� Μετάφραση στην ιταλική γλώσσα του φυλλαδίου της «Κρητικής          

Ποιότητας» & ανατύπωση συνολικά 2000 φυλλαδίων προϊόντων & διατροφής 
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� Ηλεκτρονική προβολή. Όλες δράσεις της Περιφέρειας, εκθέσεις, συναντήσεις, 

Β2Β, εκδηλώσεις, ηµερίδες και τα περιφερειακά σήµατα προωθούνται µέσω της 

ηλεκτρονικής σελίδας HYPERLINK "http://www.cretan-nutrition.gr" 

www.cretan-nutrition.gr και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα facebook, twitter 

προσώπων και φορέων.  

 

2. Συµµετοχές σε Εκδηλώσεις και Ηµερίδες  

� ∆ιοργάνωση ηµερίδας για τη νέα ΚΑΠ, στις 09/03/2013 µε οµιλητές τους: Τάσο 

Χανιώτη (∆/ντή Οικονοµικών Αναλύσεων, Προοπτικών  και Αξιολογήσεων της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) & Γιώργο 

Μαθιουδάκη (Συντονιστής πολιτικής για θέµατα   Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.)  

� ∆ιοργάνωση διεθνούς συνάντησης µε θέµα : «Οι προϋποθέσεις επιτυχίας των 

Κρητικών προϊόντων στη διεθνή και εγχώρια αγορά και η συµβολή της 

Περιφέρειας Κρήτης» στις 18/04/2013, µε  εισηγητές: Marina Colonna, 

ιδιοκτήτρια της εταιρείας Marina Colonna S.A. & Bertrand de Sercey, 

∆ιευθυντής Μάρκετινγκ της εταιρίας S.C.E.A. Baron de  Montfort & D’ Errico 

Nazzario , Γεωπόνος ειδικός σε θέµατα ποιότητας και εµπορίας  ελαιολάδου και 

κρασιού. 

� ∆ιεθνές εντοµολογικό συνέδριο - για εντοµολογικούς εχθρούς στις 

καλλιέργειες- Αλευρώδεις - από τις 20 -24 Μαΐου στο Κολυµπάρι – Χανίων µε 

τη συµµετοχή 220 επιστηµών από όλο τον κόσµο.  

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην οργάνωση ηµερίδας µε θέµα: 

«Προώθηση Εµπορίας Ελαιόλαδου» που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο στη 1 

Οκτωβρίου 2013. Την διοργάνωση της ηµερίδας είχε αναλάβει ο ΣΕ∆ΗΚ. 

Απευθυνόταν στους ασχολούµενους µε την εµπορία ελαιολάδου. Συµµετείχαν 

σε αυτή πάνω από 100 ελαιοτριβείς, τυποποιητές, έµποροι αλλά και παραγωγοί 

ελαιολάδου από όλη την Κρήτη.  
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3. 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 ένθετο Travel Book, πολυσέλιδη έκδοση, το οποίο κυκλοφορεί µαζί µε την 

εφηµερίδα «Έθνος», σε αποκλειστική έκδοση για να αναδείξουµε και να 

προβάλλουµε την υπέροχη ενδοχώρα της Κρήτης. Για τις ανάγκες αυτής της νέας 

έκδοσης  εξερευνήθηκαν όλα εκείνα τα µέρη που αναδεικνύουν την ενδοχώρα του 

νησιού ως ένα από τους µοναδικότερους πολιτιστικούς, τουριστικούς και όχι µόνο 

προορισµούς. Φωτογραφήθηκαν τα εµβληµατικά αλλά και τα άγνωστα αξιοθέατα, 

προβλήθηκαν τα προϊόντα αγροτοτουρισµού και η τοπική γαστρονοµία, αναδείξαµε 

το λαϊκό πολιτισµό, τη φυσική οµορφιά, την κουλτούρα, τον αγροτουρισµό και το 

πνεύµα του τόπου. Η έκδοση  διαφηµίστηκε µε µεγάλο αριθµό διαφηµιστικών spot 

στην τηλεόραση για 5 ηµέρες πριν την έκδοση στις πιο δυνατές ώρες τηλεθέασης. 

Επρόκειτο για µία πολυτελή έκδοση 160 σελίδων, η οποία κυκλοφόρησε σε 40.000 

αντίτυπα πανελλαδικά.  

 

4. Ψηφιακό Σύστηµα Υποστήριξης Αγροδιατροφικού Τοµέα στην Κρήτη 

(βλ. Άξονα 7: Τεχνολογία) 
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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. 

 

Συνέδριο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών  

Το Συνέδριο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών που πραγµατοποιήθηκε από τις 

25 έως τις 28 Ιουλίου 2013 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, σηµατοδότησε για την 

Περιφέρεια Κρήτης το αποκορύφωµα της 6µηνης εποικοδοµητικής της 

συνεργασίας µε την Οργανωτική Επιτροπή για τους αποδήµους Κρήτες του 

κόσµου. 

Πλήθος Οµογενών απ’ όλο τον κόσµο προσήλθαν στο χώρο του Συνεδρίου, 

εκφράζοντας τον ενθουσιασµό τους και τη θέλησή τους να συνδράµουν στην 

επιτυχία του Συνεδρίου, λαµβάνοντας µέρος σε όλα τα δρώµενά του. 

Με τίτλο «οι Κρήτες στον Κόσµο….1913-2013», στο Συνέδριο δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην επέτειο των 100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα 

και ιδιαίτερη µνεία στην ιστορία της µετανάστευσης των Κρητών, αλλά και στην 

µετανάστευση ως φαινόµενο των καιρών και της οικονοµικής ύφεσης. 

Ως κύριος υποστηρικτής και συνδιοργανωτής, η Περιφέρεια Κρήτης στήριξε τους 

στόχους του Παγκοσµίου Συµβουλίου µέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου, που 

επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατάρτιση ενός πλαισίου δράσης και συνεργασίας 

των Κρητών της ∆ιασποράς, στην ανάδειξη της υπάρχουσας δυναµικής της 

Κρήτης, και στην διατύπωση προτάσεων για προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης για 

το νησί στην διανυόµενη κρίση. 

Κατά τις ηµέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου, 60 περίπου διακεκριµένοι οµιλητές, 

µελετητές και ερευνητές ανέπτυξαν θέµατα σχετικά µε την οικονοµία, την 

επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την παραγωγή και τη µεταποίηση τοπικών 

προϊόντων, τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων µε επιχειρήσεις Κρητών στο 

εξωτερικό, τα ΑΕΙ της Κρήτης, τον τουρισµό, την πολιτιστική κληρονοµιά. 

Ειδική µέριµνα δόθηκε στη σηµαντική συµµετοχή της Νεολαίας των αποδήµων 

Κρητών, στην διατήρηση της επαφής των νέων ανθρώπων της Οµογένειας κάθε 

γενιάς µε τις ρίζες τους, τα ήθη και τα έθιµα, την ιστορία και τον πολιτισµό του 

τόπου καταγωγής τους.  
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Εντός του Κέντρου υπήρχαν εκθέσεις µε παραδοσιακές φορεσιές, σειρά αφισών µε 

περιεχόµενο τα πλοία που ταξίδευαν προς την Αµερική και προς την Αυστραλία τις 

δεκαετίες του 1950 και 1960, αλλά και µια «γωνιά» αφιερωµένη στην Προφορική 

Ιστορία, όπου ο επισκέπτης µπορεί να ακούσει και να δει προφορικές µαρτυρίες, 

µέσω υπολογιστή, που αφορούσαν στη στην Μετανάστευση και να καταθέσει επί 

χάρτου τη δική του προσωπική εµπειρία. 

Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλάµβανε για τους απόδηµους Κρήτες την 

ευκαιρία να επισκεφτούν την Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, το Μεσογειακό 

Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), καθώς και τα εγκαίνια της Έκθεσης 

Κρητικών Προϊόντων στα «Αγροτικός Αύγουστους 2013». 

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του έπειτα από ένα γόνιµο τετραήµερο γεµάτο 

ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αποδίδοντας ιδιαίτερο φόρο τιµής στους αγώνες και 

στους αγωνιστές της ένωσης. Κατά την τελετή λήξης απενεµήθη τιµητική διάκριση 

στους κ.κ. Νίκο Σκουλά, Γιάννη Πετράκη (από την Αυστραλία) και Μάρκο Πετράκη 

(από την Γερµανία), για τη συνεισφορά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρχε ζωντανή σύνδεση από την 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεδρίου ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το 

παρακολουθήσουν Κρήτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο που δεν µπόρεσαν 

να ταξιδέψουν. 

 

«OPEN DAYS 2013»  Βρυξέλλες  

Οι εκδηλώσεις "Open Days" διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, το ευρωπαϊκό όργανο 

που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην κατάρτιση των 

πολιτικών της Ένωσης. Το πρόγραµµα των «Open Days 2013» από τις 7 έως τις 

10 Οκτωβρίου ήταν επικεντρωµένο:  

α. στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020» («Ευρώπη 2020»), στην οποία συνίσταται 

η διαµόρφωση της αναπτυξιακή στρατηγικής των Περιφερειών για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο «2014-2020»  

β. στα αποτελέσµατα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου «2007-2013», 

µέσα από τη συνεισφορά των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προγραµµάτων και έργων στην αναπτυξιακή στρατηγική των Περιφερειών, 

δίνοντας στις συµµετέχουσες Περιφέρειες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν την 
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αναπτυξιακή τους στρατηγική για το µέλλον (2020), µαθαίνοντας την ευρωπαϊκή 

εµπειρία του παρελθόντος. 

Στο πλαίσιο των Open Days 2013 και συγκεκριµένα στις 9 Οκτωβρίου 2013 η 

Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργάνωσε ηµερίδα στις Βρυξέλλες  σε συνεργασία  µε 

άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες µε θέµα η «Ευρωπαϊκή στρατηγική Ιονίου- 

Αδριατικής» και ο ρόλος των περιφερειών. Στην εκδήλωση συµµετείχαν 500  

στελέχη της αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη καθώς και σηµαντικοί  

εκπρόσωποι των ∆ιευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Στόχος της ηµερίδας 

ήταν να τονιστεί η σηµασία των συνεργασιών σε επίπεδο Περιφερειών προκειµένου 

να ενδυναµωθεί η αειφόρος ανάπτυξη προς όφελος του πολίτη καθώς και η 

σηµασία της γαλάζιας ανάπτυξης. 

 

∆ράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης κατά το 2013: 

• Εµπορικό άνοιγµα για την προώθηση Κρητικών προϊόντων στις Αραβικές χώρες 

επιχειρεί µε στοχευµένες δράσεις η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε τους 

τοπικούς φορείς. Η Περιφέρεια µε τα τέσσερα Επιµελητήρια του νησιού, 

υποδέχθηκε εκπρόσωπους 3 κορυφαίων αλυσίδων σούπερ µάρκετ που 

δραστηριοποιούνται στο Λίβανο, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το Κουβέιτ 

(Ιανουάριος). 

• Το θέµα της µεγάλης ανεργίας που µαστίζει τους νέους ιδιαίτερα στις χώρες 

του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της εξελισσόµενης οικονοµικής 

ύφεσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες ο 

Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης µε τον Γενικό Γραµµατέα του 

Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας (ΕΦΝ) Giuseppe Porcaro (Φεβρουάριος). 

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων επισκέφτηκε ο Πρέσβης της Γεωργίας στην 

Ελλάδα, κ. David Bakradze, συνοδευόµενος από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της 

Εταιρείας TTMI Consulting Ltd, ο οποίος πρόκειται να οριστεί σύντοµα και 

Επίτιµος Πρόξενος της Γεωργίας στην Κρήτη. Τον Πρέσβη συνόδευε επίσης ο 

Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

(Φεβρουάριος). 

• Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχτηκε στα γραφεία της 

Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο επιχειρηµατικές αποστολές από το Ισραήλ 

και τον Καναδά που εκπροσωπούν κορυφαίες εισαγωγικές εταιρείες αλλά και 

µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Τα µέλη των αποστολών, 9 Ισραηλινοί και 2 
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Καναδοί επιχειρηµατίες, δήλωσαν εντυπωσιασµένοι από την υποδοχή στην 

Περιφέρεια αλλά και για την οργάνωση των εµπορικών συναντήσεων µε τους 

ντόπιους επιχειρηµατίες και παραγωγούς, εκφράζοντας παράλληλα το έντονο 

ενδιαφέρον τους για τα Κρητικά προϊόντα αλλά και την θέληση τους να 

'κλειστούν' συµφωνίες (Φεβρουάριος). 

• Το ενδιαφέρον της και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος στην Κρήτη, 

εξέφρασε η Αυστριακή Πρέσβης στην Ελλάδα Melitta Schubert σε συνάντηση 

της µε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Η Αυστριακή Πρέσβης, 

χαρακτήρισε την Κρήτη και γενικά την Ελλάδα αγαπηµένο προορισµό των 

συµπατριωτών της, που παράλληλα προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια και θα 

µπορούσε να έλξει τουρίστες και τον χειµώνα (Μάρτιος). 

• Η Περιφέρεια Κρήτης ήταν υποψήφια για τα διεθνή βραβεία του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την δωρεάν 

παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης-πρόληψης αλλά και εξετάσεων από τις δύο 

Κινητές Μονάδες προληπτικής ιατρικής: της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας 

για τις γυναίκες, και της Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής για τα 

παιδιά. Μέσα από εκατοντάδες υποψήφιους δηµόσιους φορείς απ' όλο τον 

κόσµο, η Περιφέρεια Κρήτης προκρίθηκε στον τελευταίο γύρο αξιολόγησης, 

αφού εκτιµήθηκε η κοινωνική διάσταση και η καινοτόµος δράση των δύο 

Κινητών της Μονάδων σε κάθε γωνιά τις Κρήτης, αλλά και τα γύρω νησιά 

(Μάρτιος). 

• Αρώµατα και γεύσεις Κρητικών προϊόντων 'πληµµύρισαν' στις εκδηλώσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης σε Ουκρανία και Ρωσία αντίστοιχα, για την προώθηση των 

Κρητικών προϊόντων, της Κρητικής διατροφής αλλά και του τουρισµού 

(Μάρτιος). 

• Οι Ελληνογαλλικές σχέσεις και η συµβολή τους στην αποµάκρυνση της χώρας 

από την έξοδο της Ευρωζώνης, καθώς και τα προβλήµατα και οι προοπτικές 

ανάπτυξης της Κρήτης, κυριάρχησαν στη σηµερινή συνάντηση του Γάλλου 

πρέσβη στην Αθήνα Jean Loup KUHN-DELFORGE µε τον Περιφερειάρχη Κρήτης 

Σταύρο Αρναουτάκη (Μάρτιος). 

• Την αεροπορική διασύνδεση της Κρήτης µε την Τουρκία και συγκεκριµένα την 

Κωνσταντινούπολη, 4 φορές την εβδοµάδα από τον Ιούνιο του 2014, 

ανακοίνωσαν οι Τουρκικές Αερογραµµές σε ειδική ενηµερωτική συνάντηση 

στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη 

και του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή, η γενική διευθύντρια της 
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αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines στην Ελλάδα Gulay Ozturk. Στην 

ενηµερωτική συνάντηση παραβρέθηκαν οι φορείς του τουρισµού, και άλλες 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες (Μάρτιος). 

• Συνάντηση Περιφερειαρχών Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και Κιέβου Anatolii 

Prysiazhniuk για την ενίσχυση του τουρισµού και την προώθηση των Κρητικών 

προϊόντων (Απρίλιος). 

• Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε την Αγροδιατροφική Σύµπραξη 

διοργάνωσε διεθνή συνάντηση-ηµερίδα µε θέµα "Οι προϋποθέσεις επιτυχίας 

των Κρητικών προϊόντων στην διεθνή και εγχώρια αγορά και η συµβολή της 

Περιφέρειας Κρήτης" (Απρίλιος). 

• Εµπορική συµφωνία µε την πρώτη γνωριµία 'κλείστηκε' στην Περιφέρεια 

Κρήτης για την εξαγωγή σε πρώτη φάση 20 τόνων κηπευτικών προϊόντων στην 

Λευκορωσία ύστερα από συνάντηση που έγινε ανάµεσα σε οµάδες παραγωγών 

του νησιού, και τον αντιπρόσωπο µεγάλου οµίλου εταιρειών που 

δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων και στο κλάδο των τροφίµων. 

Πρόκειται για τον όµιλο εταιρειών " Tabak Invest " που έχει έδρα το Μίνσκ της 

Λευκορωσίας ο εκπρόσωπος της οποίας ∆ιονύσης Λαυρεντιάδης –Ελληνικής 

καταγωγής- βρέθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης και πραγµατοποίησε τις επαφές 

µε τις οµάδες παραγωγών κηπευτικών προϊόντων του νησιού (Απρίλιος). 

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, δέχτηκε στο 

γραφείο του τον κ. SvenGütte, Γερµανό Αρχισυντάκτη της Εφηµερίδας 

«Lokalnachrichten» του Βερολίνου, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη µε τη 

συνεργάτιδά του για να καταγράψουν τις εµπειρίες τους και να τις µεταφέρουν 

στην τουριστική στήλη της εφηµερίδας τους, η οποία είναι ειδικά αφιερωµένη 

σε περιηγήσεις και λειτουργεί ως οδηγός διακοπών για τους Γερµανούς 

(Απρίλιος). 

• Την µοναδική στον κόσµο Κρητική κουζίνα-διατροφή γεύτηκαν 10 Βέλγοι 

δηµοσιογράφοι που βρίσκονται τις τελευταίες ηµέρες στην Κρήτη κάνοντας 

ρεπορτάζ για την γαστρονοµία του νησιού και την σύνδεση του µε το 

τουριστικό µας προϊόν. Τους Βέλγους δηµοσιογράφους, συνοδεύει στο νησί η 

∆ιευθύντρια του Γραφείου του ΕΟΤ σε Βέλγιο και Λουξεµβούργο Ελένη 

Σκαρβέλη. Οι ίδιοι υποσχέθηκαν µάλιστα ότι θα γράψουν πολύ θετικά ρεπορτάζ 

στα µέσα που εργάζονται όπως στις ηµερήσιες εφηµερίδες µεγάλης 

κυκλοφορίας: La Libre Belgique, Sudpresse, La Dernieve Heure, Vers l' Avenir, 

κ.α. (Απρίλιος). 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

91 

• Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης µε τον Τούρκο πρέσβη για την ενίσχυση 

της τουριστικής και οικονοµικής συνεργασίας (Μάιος). 

• Την περαιτέρω διεύρυνση του τουριστικού ρεύµατος προς την Κρήτη από τον 

Καναδά και άλλους προορισµούς µε «πολυήµερα πακέτα» συζήτησε ο 

Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης µε 48 Καναδούς τουριστικούς 

πράκτορες µε επικεφαλής την Nicole Bursey, διευθύντρια προώθησης 

πωλήσεων της «Transat» (Μάιος). 

• Τις θετικές εντυπώσεις του για την ιστορία, τον πολιτισµό, τις οµορφιές, και τη 

φιλοξενία της Κρήτης, θα µεταφέρει στην πατρίδα του ο γνωστός Γερµανός 

δηµοσιογράφος Horst Schwartz που επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης 

Σταύρο Αρναουτάκη (Μάιος). 

• Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του εισερχόµενου τουρισµού στην Κρήτη, 

και την αύξηση των Κρητικών εξαγωγών στην Ουκρανική αγορά, βρέθηκε στο 

Κίεβο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, προσκεκληµένος του οµολόγου του 

Περιφερειάρχη Anatolii Prysiazhniuk, όπου συµµετείχε σε οικονοµικό-

επιχειρηµατικό φόρουµ (Μάιος). 

 

Ανοιχτό κάλεσµα να επισκεφτούν την Κρήτη, να συνεργαστούν και να επενδύσουν 

απεύθυνε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε επιχειρηµατίες από 

το βήµα του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Η Κρήτη συναντά την Κίνα» που 

πραγµατοποιήθηκε στο Φάληρο από το Ελληνοκινεζικό Επιµελητήριο, την 

Περιφέρεια, την PROM-EXPO, στο πλαίσιο της έκθεσης «ΚΡΗΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» (Μάιος). Εµπορικής Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» 

Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης πραγµατοποιήθηκε από τις 24 έως 

27 Μαΐου 2013 στην Αθήνα η µεγάλη εµπορική έκθεση µε τίτλο «ΚΡΗΤΗ: Η 

Μεγάλη Συνάντηση» όπου προβλήθηκαν τα προϊόντα του νησιού, ο τουρισµός, η 

Κρητική διατροφή, αλλά και υπηρεσίες. 

Την έκθεση που στήριξαν τα Επιµελητήρια της Κρήτης, παραγωγικές τάξεις και 

φορείς, πραγµατοποιήθηκε στο στάδιο TAE KWON DO στο «∆έλτα Φαλήρου». 

Η έκθεση ήταν µικτή, εµπορική και ανοικτή για το κοινό, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

Business to Business επαφές ανάµεσα σε Κρήτες επιχειρηµατίες και εταιρείες του 

εσωτερικού και εξωτερικού. 
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Στη «Μεγάλη Συνάντηση» έδωσαν το «παρών» επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται και στους τρεις τοµείς της παραγωγικής διαδικασίας: µονάδες 

παραγωγής και µεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 

συνεταιριστικές οργανώσεις, εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο του τουρισµού 

καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της βιοµηχανικής 

παραγωγής. 

 

• Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κρήτης, ιστορία, πολιτισµός, παράδοση, 

φιλοξενία, οµορφιές της φύσης, τουρισµός, τα εκλεκτά Κρητικά προϊόντα και οι 

δράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας συζητήθηκαν σε διαδοχικές συναντήσεις 

του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη µε τους πρέσβεις της 

Αυστραλίας, Jane Bloomfield, Σλοβακίας Peter Michalko και Μ. Βρεττανίας John 

Kittmer (Μάιος). 

• Με την υποστήριξη της Π.Ε. Ηρακλείου οι µαθητές του 9ου γυµνάσιου 

πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισµού στο Μιλάνο, µετά από πρόσκληση της 

ελληνικής κοινότητας του Μιλάνου και συγκεκριµένα του Centro Ellenico di 

Cultura (Ιούνιος). 

• Μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική ανταπόκριση-αποδοχή από όλο το φάσµα της 

Ιταλικής κουλτούρας αλλά και της επιχειρηµατικότητας, σηµείωσε η εκδήλωση 

προβολής του Κρητικού τουρισµού και της Κρητικής γαστρονοµίας που 

οργάνωσαν από κοινού το Σάββατο το βράδυ 8 Ιουνίου η Περιφέρεια Κρήτης 

και η πρεσβεία µας στην Ρώµη. Η εκδήλωση, στον κήπο της Ελληνικής 

πρεσβείας, πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των τριήµερων εκδηλώσεων του 

πολιτισµικού φεστιβάλ 'CEREALIA 2013' που οργάνωσε ο δήµος της Ρώµης, 

όπου φέτος τιµώµενη χώρα ήταν η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε από την 

Περιφέρεια Κρήτης (Ιούνιος). 

• Αποστολή 18 Αυστριακών δηµοσιογράφων από τα µεγαλύτερα έντυπα, 

ραδιοτηλεοπτικά και ιντερνετικά µέσα της χώρας, βρέθηκαν στην Κρήτη 

συνοδευόµενοι από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσένιο. 

Υποδεχόµενος τους Αυστριακούς δηµοσιογράφους στην Περιφέρεια Κρήτης ο 

Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις ποιοτικές 

προδιαγραφές της Κρήτης που περιλαµβάνουν τον πρωτογενή τοµέα και τα 

παραγόµενα ποιοτικά-πιστοποιηµένα της προϊόντα, τον τουρισµό, ενώ έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά της ιδρύµατα (Ιούνιος). 
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• Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση πολιτισµού και παράδοσης µεταξύ 

Κύπρου και Κρήτης όπου µουσικά συγκροτήµατα έπαιξαν παραδοσιακούς 

χορούς και τραγούδια (Ιούλιος). 

• Τριάντα παιδιά από τα σχολεία του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου 

Ιεροσολύµων στην Ιορδανία, υποδέχτηκε στην Περιφέρεια Κρήτης ο 

Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναυτάκης. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από 

την Περιφέρεια Κρήτης και το δήµο Χερσονήσου στις παιδικές κατασκηνώσεις 

στο Κοκκίνι Χάνι, για ολιγοήµερες διακοπές και ξεναγήθηκαν στις οµορφιές του 

νησιού µας, µαθαίνοντας παράλληλα για την ιστορία, και τον πολιτισµό του 

(Αύγουστος). 

• Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε στην Περιφέρεια 

η Πρόεδρος του Παγκρήτιου συλλόγου στο Βανκούβερ Καναδά, Ευθαλία 

Καραπιδάκη. Η κ. Καραπιδάκη ενηµέρωσε τον Περιφερειάρχη για τις 

δραστηριότητες του συλλόγου που αριθµεί 180 µέλη, ενώ συζητήθηκε η 

ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας µε τον σύλλογο (Αύγουστος). 

• Η ενδυνάµωση των εξαγωγών Κρητικών προϊόντων στη Γερµανία καθώς επίσης 

και του τουριστικού ρεύµατος στο νησί, κυριάρχησε στη συνάντηση στην 

Περιφέρεια Κρήτης ανάµεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη 

και τον Γερµανό πρέσβη στην Ελλάδα Wolfgang Dold (Σεπτέµβριος). 

• Η προώθηση της Κρήτης, του τουρισµού, των παραδοσιακών προϊόντων, 

τέθηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στη συνάντηση 

50 κορυφαίων ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων της Γερµανίας που έγινε στο 

Σίσι Λασιθίου, αλλά και στο 3ο Ελληνορωσικό φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε 

στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο (Σεπτέµβριος). 

• Το πλαίσιο συνεργασίας στους τοµείς του πολιτισµού, του τουρισµού αλλά και 

του πρωτογενή τοµέα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ανάµεσα στον 

Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Ισπανό πρέσβη στην 

Ελλάδα Alfonso Lucini Mateo, ο οποίος επισκέφθηκε την Κρήτη (Οκτώβριος). 

• Θερµή υποδοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε 170 Ιταλούς τουριστικούς 

πράκτορες που υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν ακόµα περισσότερους τουρίστες 

την επόµενη σεζόν (Οκτώβριος).  

• Έκθεση "Κρητικό Φθινόπωρο στο Κίεβο". Πολύ θετικό ήταν το κλίµα για τις 

Κρητικές εξαγωγές αλλά και τον τουρισµό, στην έκθεση «Κρητικό Φθινόπωρο 

στο Κίεβο» που ολοκληρώθηκε στο Κίεβο. Η Κρήτη µάλιστα βρέθηκε στο 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

94 

επίκεντρο της επικαιρότητας στα Ουκρανικά µέσα ενηµέρωσης στην διάρκεια 

της σηµαντικής «Κρητικο-Ουκρανικής» έκθεσης που συνδιοργάνωσαν οι 

Περιφέρειες Κιέβου και Κρήτης στο εµπορικό κέντρο «Στολίνσκυ». Χιλιάδες 

ήταν οι Ουκρανοί επισκέπτες της έκθεσης τροφίµων-ποτών, τουρισµού, και 

realestate, την οποία εγκαινίασαν οι Περιφερειάρχες Κρήτης Σταύρος 

Αρναουτάκης και Κιέβου Anatolii Prysiazhniuk  παρουσία του Ουκρανού 

αντιπροέδρου για θέµατα αγροτικού τοµέα Vr. Prysiazhniuk (Οκτώβριος). 

• Το Incrediblecrete.gr «ταξιδεύει» και στη Ρωσία. Η πρώτη ενιαία ηλεκτρονική 

τουριστική πύλη της Κρήτης στην οποία στηρίζεται η καµπάνια της Περιφέρειας 

Κρήτης «Απίστευτη Κρήτη - Εκπληκτικά ∆ική σας» (Incredible Crete, 

Surprisingly Yours), µεταφράστηκε στα ρωσικά µε την δωρεάν υποστήριξη της 

εταιρίας «HAYMILLIAN ΕΠΕ» (Οκτώβριος). 

• Όλο το υλικό του incrediblecrete.gr καθώς και όλα τα διαφηµιστικά spots 

έχουν παραχωρηθεί δωρεάν και µετά από δικό τους αίτηµα στους: Aegean 

Airlines, Austrian Airlines, Trip Advisor, σε εθνικά και περιφερειακά 

δίκτυα-  τηλεόραση, KINOSVET TV (Τσέχικη Τηλεόραση), Ουγγρικό 

κανάλι µέσω του IBUSZ Travel (ο µεγαλύτερος Tour Operator και σε 

charters στην Ουγγαρία), TUI Hellas Α.Ε., Όµιλος ΜΟΥΖΕΝΙ∆Η, 

Millennium Travel Center, Le Grand Group of Companies, Σύνδεσµος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Marketing Greece, BESSER 

REISEN. BESSER REISEN -  TV Travel Magazine - ORF 3 (Austrian 

National TV ). 

• Μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη, τα προϊόντα και τον τουρισµό της, 

εξέφρασαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Πολωνικής αγοράς που βρέθηκαν στο 

νησί και είχαν συναντήσεις µε τον Περιφερειάρχη, επιχειρηµατίες του 

τουρισµού και εξαγωγείς (Οκτώβριος). 

• Εθιµοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη 

πραγµατοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. 

Γρηγόριος, συνοδευόµενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο και 

κληρικούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας ανέφερε στον 

Περιφερειάρχη ότι µε κάθε τρόπο στηρίζει την προβολή της Κρήτης στο 

εξωτερικό, και είναι «πρεσβευτής» της για τον τουρισµό της, την ιστορία της, 

και τον πολιτισµό της (Οκτώβριος). 

• Συνάντηση µε την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνης είχαν πρόσφατα εκπρόσωποι 

του ερευνητικού προγράµµατος «RESTORE», στο οποίο συµµετέχουν 

Πανεπιστήµια από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Αυστρία και την 
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Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και την Κλινική 

Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (Νοέµβριος). 

• «Γαµήλιος Τουρισµός στην Κρήτη». Στο πλαίσιο των δράσεων της για την 

ανάδειξη της Κρήτης ως ένα ανταγωνιστικός τουριστικός προορισµός, 

πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου µεταξύ τοπικών τουριστικών φορέων και επιχειρηµατιών από την 

Σαγκάη οι οποίοι εξειδικεύονται στην προώθηση γαµήλιων τουριστικών 

πακέτων για ζευγάρια από την Κίνα (Νοέµβριος). 

• Με ξεχωριστή λαµπρότητα εγκαινιάστηκε στις Βρυξέλλες, στην Ελληνική 

Πρεσβεία, η έκθεση-αφιέρωµα στον Νίκο Καζαντζάκη µε τίτλο «Γράµµατα στον 

Γκρέκο» παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του 

πρέσβη Κώστα Χαλαστάνη, του δηµάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, 

εκπροσώπων της µόνιµης Ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ, στελεχών της 

ΕΕ, και οµογενών (Νοέµβριος). 

• Εθιµοτυπική επίσκεψη της ∆ανέζας Πρέσβειρας Mette Knudsen στον 

αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου ο οποίος την ενηµέρωσε για θέµατα που 

σχετίζονται µε την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, ενώ αναφερόµενος στον 

τουριστικό µας προϊόν τόνισε ότι η Κρήτη προσφέρεται και για θεµατικό 

τουρισµό όπως είναι ο θρησκευτικός, ιατρικός, και γαστρονοµικός τουρισµός, 

καθώς η Κρητική διατροφή είναι παγκοσµίως γνωστή για την ωφελιµότητα της 

στον άνθρωπο. Παράλληλα κάλεσε την κ. Knudsen η χώρα της η ∆ανία, να 

ενισχύσει τις εισαγωγές Ελληνικών και δη των Κρητικών πιστοποιηµένων 

προϊόντων (∆εκέµβριος). 

• Επίσκεψη Περιφερειάρχη στη Νέα Υόρκη στις εκδηλώσεις της Παγκρητικής 

Αµερικής για τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα 

(∆εκέµβριος). 

• Συνάντηση στη Βοστώνη Περιφερειάρχη Κρήτης µε οµογενείς για την διεθνή 

προβολή του νησιού στο εξωτερικό (∆εκέµβριος). 

• ∆ιεθνή προβολή της Κρητικής διατροφής στον ΟΗΕ, παρουσία του 

Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκηη σε συµπόσιο που έγινε στο 

κτίριο της Ηνωµένων Εθνών στην Νέα Υόρκη µε θέµα «100 χρόνια από την 

συνεισφορά της Κρήτης για καλύτερη διατροφή και υγιεινή διαβίωση» µε 

οργανωτές της Παγκρητική Ένωση Αµερικής, την ενιαία πολιτιστική επιτροπή 

των Κρητικών σωµατείων Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ µε την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης (∆εκέµβριος). 
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• Η Κρήτη αποτελεί πρότυπο µοντέλο ανάπτυξης δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος 

Γιοχάνες Χαν δίνοντας εύσηµα στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη σε 

συνάντησή τους στο Ηράκλειο στο πλαίσιο ενηµέρωσης για την νέα 

προγραµµατική περίοδο (∆εκέµβριος). 

• ∆ωδεκαµελή αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια Αϊδινίου της Τουρκίας 

υποδέχτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνης µε στόχο τη διεύρυνση της 

συνεργασίας στα πλαίσια του νέου προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης της Ε.Ε. 

Erasmus+, αντιπροσωπεία που υποδέχτηκε στη συνέχεια και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου µαζί µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης Κρήτης (∆εκέµβριος). 

• Λάτρης της Κρήτης δήλωσε ο Κινέζος πρέσβης που σε συνάντησή του µε τον 

Περιφερειάρχη Κρήτης συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του εξαγωγικού 

εµπορίου Κρητικών προϊόντων και του τουρισµού (∆εκέµβριος). 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε επίσης από τον Περιφερειακό Σύµβουλο 

Γιώργο Αλεξάκη σε διεθνείς οργανισµούς, συνέδρια, forum:                               

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης και όλων των 

Ελληνικών Περιφερειών, µε οµιλία - παρουσίαση των Προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας 2014 και των εξελίξεων της ∆ιαβούλευσης για την 

Μεσογειακή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου, στην Τεχνική Συνάντηση 

του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής (IMC) της CRPM,               

στην Βαρκελώνη, Ισπανία, 11 ∆εκεµβρίου 2013.  

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Συνέδριο : 

«Καινοτοµία, διαφύλαξη, σύµπραξη: προς µια ενισχυµένη συνεργασία για 

την µπλε ανάπτυξη (Blue Growth)», και οµιλία – παρουσίαση των 

προτάσεων και δράσεων (ερευνητικά προγράµµατα για τη διάβρωση των 

ακτών (Κόλπος Χανίων και Πλάκα Λασιθίου) της Κρήτης, ∆ιοργάνωση 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2014. 

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης και παρεµβάσεις µε 

σκοπό την ενηµέρωση των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και 

των δυνατοτήτων της, στο Συνέδριο : “EU Strategy for the Adriatic and 

Ionian Region: the Regions get involved”, ∆ιοργάνωση: Περιφέρεια Ιονίων 

Νησιών και CRPM, Κέρκυρα, 18/19 Νοεµ.2013. 

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : Συµµετοχή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας 

Κρήτης στα Seminars OPEN DAYS  που διοργανώνονται κάθε χρόνο από 
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την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Ένωσης στις Βρυξέλλες, 

7-10 Οκτωβρίου 2013.        

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Συνέδριο: 

¨41th Γενική Συνέλευση της CPMR – ∆ιάσκεψη των Παράκτιων 

Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης¨, στην Γαλλία, Βρετάνη, 24-27 

Σεπτεµβρίου 2013.    Στο Συνέδριο διασαφηνίστηκε ότι τα µεγάλα έργα 

υποδοµής της Κρήτης (δρόµοι, λιµάνια, αεροδρόµια) παραµένουν 

ενταγµένα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών. 

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη Γενική Συνέλευση 

του Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας (European Grouping for 

Territorial Cooperation), την 19-6-2013 στη Ρώµη και την 21-6-2013 στο 

Κάλιαρι Σαρδηνίας, Ιταλίας.  

• ΝΗΣΙΑ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στην Γενική Συνέλευση της 

Επιτροπής Νησιών της CRPM στο Κάλιαρι Σαρδηνίας, Ιταλία, 21-6-2013. 

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης                            

στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM, στην Σουηδία, Μάλµο,        

7 Ιουνίου 2013.  

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στην ∆ιεθνή 

∆ιοργάνωση  European Maritime Day και παρουσίαση των συµπερασµάτων 

του προγράµµατος MAREMED ως εκπρόσωπος της CRPM και των 14 

εταίρων του προγράµµατος, στη Βαλέτα, Μάλτα, 20-22 Μαΐου 5-2013.  

• ΕΛΛΑ∆Α : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση – 

συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων της Ένωσης Ελληνικών 

Περιφερειών, Αθήνα, 24 Απριλίου 2013.  

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Συνέδριο : 

“Developing and managing coastal and maritime areas, framework 

conditions for the blue growth in the Mediterranean, what partnership with 

the Mediterranean Regions?”. 

Στην εκδήλωση αυτή υπογράφηκε η Χάρτα της Μπολόνιας και από την 

Κρήτη. ∆ιοργάνωση : European Parliament, Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2013.  

• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη συνεδρίαση του 

Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CRPM, στη Ιταλία, 

Τοσκάνη – Φλωρεντία, 15 Μαρτίου 2013.  

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη 

Συνεδρίαση του πολιτικού Γραφείου της CPMR – ∆ιάσκεψη των Παράκτιων 

Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης¨, στην Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 

την 1 Μαρτίου 2013.  
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Η Περιφέρεια Κρήτης είναι: 

� µέλος του Πολιτικού Γραφείου της CPMR – (∆ιάσκεψης των  

Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης), για την περίοδο 

2012–2014 και ως εθνικός εκπρόσωπος. 

� µέλος του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής των 

Μεσογειακών Περιφερειών 2011 – 2013 
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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 2013 

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία 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 2013, 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 πηγές 

χρηµατοδότησης των πρώην Ν.Α (έκτακτη επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για οδικό 

δίκτυο, τακτική επιχορήγηση ΟΣΚ). 

Το Σ∆ έτους 2013, υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή και µετά από σχετική 

εισήγηση της εγκρίθηκε µε την αριθµ. 55/2013 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 91/2013, 99/2013, 116/2013 και 

139/2013 όµοιες. 

Σ∆ – ΠΚ 

 ΕΤΟΥΣ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   

(00) 
21 3 2.353.715,94 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) 103 9 6.913.287,80 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 38 3 3.727.095,57 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

(03) 
61 3 2.346.133,81 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

(04) 
117 10 4.040.729,26 

ΣΥΝΟΛΟ 340 28 19.380.962,38 
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Η υλοποίηση των έργων του Σ∆ – ΠΚ παρακολουθείται µε την καταχώριση 

διαχειριστικών στοιχείων από το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της 

∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

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

των έργων του Σ∆ – ΠΚ στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) 

της ΠΚ. 

 

Προγραµµατικές Συµβάσεις 

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού υποστηρίζει Υπηρεσίες της ΠΚ και των  τεσσάρων (4) ΠΕ στην 

σύνταξη των Προγραµµατικών Συµβάσεων (ΠΣ), προκειµένου να τεθούν προς 

συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή για έγκριση. 

Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία µας, κατά την διάρκεια του 2013 ελήφθησαν 

αποφάσεις για την σύναψη τριάντα οκτώ (38) νέων ΠΣ µε ∆ήµους και 

άλλους φορείς, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, κλπ. 

 

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, η πλήρωση των οργανικών θέσεων µε 

κατάλληλο προσωπικό 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. 

Με βάση το Ν.4093/2012, τέθηκαν σε αργία-διαθεσιµότητα 2 υπάλληλοι.  

Έγινε µεταφορά 1 υπαλλήλου από τον ΗΣΑΠ.   

Έγιναν προλήψεις :  

α) 208 ανέργων βάσει της αριθµ.5/2013 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

101 

β) 17 ανέργων βάσει της αριθµ.4/2013 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Προώθηση της απασχόλησης µέσω 

προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς 

Από την Περιφέρεια µετατάχθηκαν 8 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και 

κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 13 υπάλληλοι έχουν έρθει στην 

Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, από 01-01-2013.  

Το έτος 2013 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (403 υπάλληλοι στις 31-

12-2013) συνταξιοδοτήθηκαν 39 υπάλληλοι (ποσοστό 10,33% επί του αρχικού 

συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η σηµερινή διάρθρωση (31-12-2013) του 

προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτη υπηρετούν 841 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 783 είναι 

µόνιµοι και οι 58 είναι Ι∆ΑΧ. Αναλυτικότερα:  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 191 υπάλληλοι εκ των 

οποίων οι 14 είναι Ι∆ΑΧ και οι 177 µόνιµοι. 

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου υπηρετούν 123 υπάλληλοι εκ των οποίων 

οι 9 είναι Ι∆ΑΧ και οι 114 µόνιµοι. 

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου υπηρετούν 116 υπάλληλοι. 

ε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υπηρετούν 200 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 

16 είναι Ι∆ΑΧ και οι 182 µόνιµοι, 2 µε έµµισθη εντολή. 
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Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης  

 

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. 

 

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 2013 στο πλαίσιο της δραστηριότητάς 

του ως υπόλογος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων διενήργησε πληρωµές 

ύψους 82.000.000 € περίπου, για 345 έργα και µελέτες στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Οι πληρωµές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα:  

Κατηγορία ∆ιαχειριζοµένων 

κεφαλαίων 

Πληρωµές 

2013 

ΣΑΕΠ 002 16.106.266,07 

ΣΑΕΠ 0022 485.135,39 

ΣΑΕΠ 002/3 1.771.169,57 

ΣΑΕΠ 102 9.612,94 

ΣΑΕΠ 002/8 37.359.631,67 

ΣΑΕΠ 302/2 40.242,71 

ΣΑΕΠ 302/8 6.195.960,77 

ΣΑΕΠ 402 4.819.540,84 

ΣΑΜΠ 002 143.093,20 

ΣΑΜΠ 002/3 830.093,10 

ΣΑΝΑ 0168 4.124.332,69 

ΣΑΝΑ 0408 3.810.959,13 

ΣΑΝΑ 0498 5.807.972,48 

ΣΑΝΑ 0318 104.493,82 

ΣΑΕ 076/3 363.539,42 

ΣΑΕ 918 41.916,43 

 

Οι παραπάνω  πληρωµές παρουσίασαν αύξηση κατά 27% σε σχέση µε  τον 

προϋπολογισµό που συντάχτηκε στις αρχές του 2013 (σύµφωνα µε την  12613/∆Ε 

1311/21-3-2013 εγκύκλιο κατάρτισης του Π.∆.Ε. 2013). Επιπρόσθετα εµφανίζουν 

µια αύξηση κατά 9% περίπου σε σχέση µε τις πληρωµές  του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2012. 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2013, το Π.Τ.Α. Κρήτης, ως αναπτυξιακός φορέας 

που χρηµατοδοτεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί  καθώς και ως 

οικονοµικός και διοικητικός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιεί 

η Περιφέρεια Κρήτης και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης.   

• Επιτέλεσε την οικονοµική διαχείριση 14 ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

• Συµµετείχε στην ολοκλήρωση 28 πιστοποιήσεων από την Αρχή Πληρωµής, 

ανταποκρίθηκε σε 112 ελέγχους της παραπάνω υπηρεσίας, διεξήγε 10 

διαγωνισµούς και παρήγαγε 90 αποφάσεις ανάθεσης και συµβάσεων µε 

προµηθευτές.  

• Συµµετείχε επίσης στην υλοποίηση και αποπεράτωση 4 ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων ενώ κατά το 2013 συµµετέχει ως εταίρος στο νέο έργο Ελλάδα 

– Κύπρος «Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 

∆ιαπεριφερειακό και ∆ιασυνοριακό επίπεδο – «ΕΝΕΡΓΕΙΝ».  

• Υλοποίησε επίσης εντός του 2013 στρατηγικό έργο που αφορούσε τον 

τουρισµό της Κρήτης και συµπεριλάµβανε – µεταξύ άλλων – τα διαδραστικά 

καινοτοµικά συστήµατα στα αεροδρόµια και λιµάνια της Κρήτης.  

• Εντός το 2013 το ΠΤΑΚ άρχισε την υλοποίηση του πολύ σηµαντικού στρατηγικού 

έργου «Ανάπτυξη περιεχοµένου και εφαρµογών επικοινωνίας στο πλαίσιο 

της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» όπως επίσης 

προετοίµασε και το έργο «∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και επικοινωνίας στο 

πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης». 

 

Η αποδοτικότητα αυτή επέτρεψε την αύξηση της απορροφητικότητας, την 

προσοδοφόρο αξιοποίηση επιπρόσθετων διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και 

τη µέγιστη ωφελιµότητα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και των στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης. 
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Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης   

 

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.  
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Κατά τη διάρκεια του 2013 το Κέντρο συµµετείχε ενεργά στις διαδικασίες για 

προκήρυξης και παρακολούθησης µελετών ενεργειακού προγραµµατισµού και 

χωροθέτηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, στην διαµόρφωση των κατευθύνσεων 

στον ενεργειακό τοµέα της Κρήτης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σ’ ότι 

αφορά την εξοικονόµηση, τις ανανεώσιµες και την µείωση εκποµπών διοξειδίου 

του άνθρακΑ, στην προώθηση της ενεργειακής καινοτοµίας (µέσω του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας), στη συστηµατική συνεργασία και 

συνεχή υποστήριξη ∆ήµων της Κρήτης για την συµµετοχή τους στην 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων», την εκπόνηση 

«Σχεδίου βιώσιµου Ενεργειακού Σχεδίου ∆ράσης» στα πλαίσια του «Συµφώνου 

των Νησιών» την διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, την διοργάνωση 

ηµερίδων και συνεδρίων, την παροχή εκπαιδευτικού – ενηµερωτικού υλικού σε 

σχολεία, την συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης, 

την συνεργασία µε Επιµελητήρια και Συλλογικούς Φορείς καθώς και µε 

επιχειρήσεις και τέλος στην υλοποίηση δραστηριοτήτων πληροφόρησης – 

ενηµέρωσης και διάχυσης σε λήπτες αποφάσεων, σε στελέχη της διοίκησης, σε 

περιβαλλοντικούς φορείς καθώς και σε ενεργειακούς χρήστες και πολίτες. 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες 

διαβούλευσης και διαµόρφωσης της «νέας έξυπνης εξειδίκευσης» της 

Περιφέρειας Κρήτης για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020. 

(συνεχής υποστήριξη ΟΤΑ, Συµµετοχή στο Περιφερειακό Συµβούλιο καινοτοµίας, 

συνεργασία µε επιχειρήσεις κ.λ.π.) 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συντόνισε και συνδιοργάνωσε µε 

επιτυχία µε ∆ήµους και Φορείς της Κρήτης την «Ενεργειακή Εβδοµάδα 

Περιφέρειας Κρήτης» από 3-7 Ιουλίου 2013.  

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχει το 2013 στα παρακάτω 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα: 

1. "Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στις Μεσογειακές 

Περιοχές" (MEDEEA-MED) 

Αυτό το έργο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στην Περιοχή της Μεσογείου - 

στο οποίο συµµετέχουν 9 ευρωπαίοι εταίροι - στοχεύει στην αξιοποίηση της µέχρι 

τώρα εµπειρίας και στην εφαρµογή ενός κοινού εργαλείου «Ενεργειακού 

Σχεδιασµού» των ∆ήµων των Μεσογειακών Περιφερειών και συγκεκριµένα η 

µεθοδολογία του «Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου». Η εφαρµογή του 
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στοχεύει στην ενεργειακή βιωσιµότητα των ∆ήµων αλλά και στην επίτευξη των 

στόχων του Περιφερειακού Ενεργειακού Σχεδιασµού. Η µεθοδολογία αυτή έχει 

υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» 

(CovenantofMayors) για την υπέρβαση των στόχων 20-20-20 που έχει θέσει η 

Ε.Ε. έως το 2020. 

Στην Κρήτη συµµετέχουν 13 ∆ήµοι οι οποίοι εφαρµόζουν την µεθοδολογία του 

«Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου» και υποστηρίζονται ενεργά ώστε να 

υπογράψουν το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων». ∆ύο ∆ήµοι της Κρήτης (Ηράκλειο και 

Χερσόνησος) συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθµολογίες µεταξύ 200 ∆ήµων της 

Μεσογείου ενώ συνολικά 5 ∆ήµοι της Κρήτης επέτυχαν την ευρωπαϊκή 

πιστοποίηση και βραβεύθηκαν σε ∆ιεθνές Συνέδριο στην Κύπρο. 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζει µε ειδική συµβουλευτική 

οµάδα όλους τους συµµετέχοντες ∆ήµους της Κρήτης και έχει ήδη διοργανώσει 

∆ιεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο. Έχουν γίνει και Συνεχίζουν οι εντατικές 

συναντήσεις εργασίες µε τους ∆ήµους για την σύνταξη και Εφαρµογή του 

«Σχεδίου Βιώσιµης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP), ενώ υπήρξε και οικονοµική 

υποστήριξη των ∆ήµων για συµµετοχή τους στην «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Εβδοµάδα» του 2013.  

 

2. "Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο" (ENERMED MED) 

Το έργο αυτό εδαφικής συνεργασίας στο οποίο συµµετέχουν 11 ευρωπαίοι εταίροι 

στοχεύει στην ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασµό µε την 

ισχυρή στήριξη της Καινοτοµίας και της Ανταγωνιστικότητας. Στα πλαίσια αυτά 

θα προωθήσει µέτρα και εργαλεία για τον Συντονισµό των Περιφερειακών 

Πολιτικών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στις Μεσογειακές Περιφέρειες. Το έργο 

θα επιδιώξει νέες επενδύσεις σε διάφορους τοµείς Α.Π.Ε., δηµιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης, αξιοποίηση και προσαρµογή νέων τεχνολογιών στις 

τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και εξασφάλιση της περιβαλλοντικής 

βιωσιµότητας.  

Στην Κρήτη έχουν ήδη υλοποιηθεί πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες ενώ 

ολοκληρώθηκε η δηµιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου για τον 

προκαταρκτικό περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασµό και την 

προκαταρκτική εκτίµηση επενδύσεων τεχνολογιών ΑΠΕ για χρήση του από 

τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές αρχές και Υπηρεσίες. 

 

3. Οικοδόµηση δεξιοτήτων των πολιτικών αρχών για την εκπόνηση 

τοπικών σχεδίων για την Κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια -Από τον 
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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 2013. 

• 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.  

• δηµιουργήθηκε 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. 

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

υλικό χρήσιµο για τα Σχέδια τους.  

 

4. Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό ∆ιαπεριφερειακό και 

∆ιασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ). 

Σκοπός αυτού του έργου που εντάσσεται στο πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας 

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 
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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. 

Επιπλέον της διαβούλευσης για τις κατευθύνσεις Βιώσιµης Ενεργειακής ανάπτυξης 

της Κρήτης πρόκειται να υλοποιηθούν καµπάνιες ενηµέρωσης, τεχνικές 

συναντήσεις καινοτοµίας, Ενεργειακή Εβδοµάδα, και 4 ηµερίδες ενεργειακής 

καινοτοµίας χρηµατοδοτήσεων και Σχεδιασµού. 
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Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης  
 

Σύσταση 

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης συστάθηκε µε την 

9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) και 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 Ε∆Α της Περιφέρειας Κρήτης είναι η διαχείριση των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-

2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης και της 

εκχωρούνται µε Υπουργικές Αποφάσεις. Επιπλέον, διαχειρίζεται συγκεκριµένες 

δράσεις οι οποίες της εκχωρούνται από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ αλλά και από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

"Αλέξανδρος Μπαλτατζής". 

∆ιάρθρωση Υπηρεσίας 

Η Ε∆Α 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 Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στο Ν. 

3614/2007 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.  

 

Απολογισµός Ε∆Α 2013  

Οι ενταγµένες πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» µέχρι 31-

12-2013 ανέρχονται σε 552, µε προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 
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803.695.659,42 € και επιλέξιµη δαπάνη για συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 

που φθάνει τα 735.043.433,24 €.  

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 

Δικαιούχο) 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 88 306.062.772,69 € 271.397.416,99 € 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

36  3.055.694,30 €  3.055.694,30 € 

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  44.605.886,16 € 44.605.886,16 € 

∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8  14.843.153,16 € 11.960.425,33 € 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 13 4.202.110,89 € 4.202.110,89 € 

∆ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  5 13.670.132,48 €  10.656.881,70 € 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.∆.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

1  2.312.160,00 €  1.879.804,87 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 19  16.607.635,60 €  15.029.846,68 € 

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 10 6.272.933,62 € 5.408.848,67 € 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 18  17.112.069,31 €  17.112.069,31 € 

∆ΕΥΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 8  21.018.438,63 €  16.956.856,80 € 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 10 7.861.789,27 €  7.519.220,86 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 14  9.158.397,04 €  7.930.436,95 € 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 17  6.770.452,99 €  6.032.861,04 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  11  18.141.002,91 € 17.988.022,91 € 

∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10  16.312.025,80 €  12.768.106,35 € 

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19  8.462.746,49 €  8.005.695,04 € 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 13  6.152.256,64 €  6.152.256,64 € 

∆ΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 6  2.602.222,59 € 1.999.825,65 € 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13 3.055.562,09 € 3.055.562,09 € 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  20  42.476.494,42 € 42.355.523,71 € 

∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2  8.487.000,00 €  6.900.000,00 € 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 11  15.097.831,55 €  13.065.099,45 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4  702.718,90 € 702.718,90 € 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 8 6.690.535,83 € 5.792.819,10 € 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 49  38.150.592,12 € 37.483.096,84 € 

∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ 4  15.051.870,00 €  11.675.588,47 € 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.) 

2  11.272.573,96 €  9.164.694,00 € 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 7  5.059.670,30 €  5.059.670,30 € 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 6  4.237.865,16 €   4.237.865,16 € 

∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2  787.301,58 €   787.301,58 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.) 2  4.206.732,00 €  3.421.366,15 € 

ΥΠΟΜΕ∆Ι/ΓΓ∆Ε 2  20.831.749,57 €  18.784.924,52 € 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1  2.000.000,00 €  2.000.000,00 € 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

10  3.030.000,00 €  3.030.000,00 € 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4  4.500.000,00 €  4.500.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2  1.416.004,00 €  1.416.004,00 € 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΧΑΝΙΩΝ 

1 31.500,00 € 31.500,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2  701.510,00 € 701.510,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.) 

1  1.990.540,98 €  1.990.540,98 € 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(Ε.Κ.Α.Β) 

1  1.750.000,00 €  1.750.000,00 € 

13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15  5.572.356,00 €  5.572.356,00 € 

28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 13  4.587.000,00 €  4.587.000,00 € 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΛΟΓΙΑΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

1  315.000,00 € 315.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
& ΜΕΤΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

3  1.367.000,00 € 1.367.000,00 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2  6.627.213,43 € 6.627.213,43 € 

ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΚΑ) 

3  2.380.000,00 €  2.380.000,00 € 

Κ∆' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΚΑ) 

2  1.300.000,00 €  1.300.000,00 € 

ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΚΑ) 

3  3.040.000,00 € 3.040.000,00 € 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1  324.364,02 € 324.364,02 € 

ETAIΡEIA ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Ε.Κ.Ι.Μ.) 

1  437.384,51 € 437.384,51 € 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

1  720.000,00 € 720.000,00 € 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3  6.430.000,00 €  6.430.000,00 € 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1  7.981.455,11 € 7.981.455,11 € 

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ 1  10.300.000,00 € 10.300.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1  4.273.193,96 €   4.273.193,96 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1  2.347.600,00 €  2.347.600,00 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2  3.490.000,00 €  3.490.000,00 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

1 2.200.000,00 €  2.200.000,00 € 

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  1.007.885,37 € 1.007.885,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ 552 803.695.659,42 € 735.043.433,24 € 

 

Οι υποβληθείσες προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατά 

τα έτη 2009-2013 ανέρχονται συνολικά σε 1.005 µε προτεινόµενη δαπάνη 

1.655.398.627,48 € (Πίνακας 2).  

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 81 99.135.685,19 € 

2010 237 570.082.503,97 € 
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2011 222 363.378.071,43 € 

2012 202 332.779.531,15 € 

2013 263 290.021.830,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1005 1.655.398.627,48 € 

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 2009-2013 αφορούν σε 552 έργα 803.695.659,42 € δηµόσιας 

δαπάνης  µε την επιλέξιµη δαπάνη να ανέρχεται σε 735.043.433,24 € 

(Πίνακας 3).  

ΕΤΟΣ  
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 11 35.101.720,56 € 28.825.196,39 € 

2010 117 349.096.280,07 € 327.584.702,99 € 

2011 115 147.512.775,31 € 138.407.493,46 € 

2012 108 156.998.843,00 € 144.121.424,66 € 

2013 207 220.137.464,53 € 202.431.805,28 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 552 803.695.659,42 € 735.043.433,24 € 

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 2009-2013, αντιστοιχούν σε 335 έργα, µε δηµόσια δαπάνη 

430.031.130,85 € και επιλέξιµη δαπάνη 393.451.732,60 € 

ΕΤΟΣ  
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

2009 34 53.307.243,27 € 46.549.744,52 € 
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2010 66 60.851.346,85 € 59.466.044,22 € 

2011 75 78.077.371,98 € 67.421.822,59 € 

2012 96 103.212.726,58 € 99.369.923,85 € 

2013 160 88.172.007,19 € 84.467.317,09 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 335 430.031.130,85 € 393.451.732,60 € 

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»*. Οι πληρωµές από έργα της Περιφέρειας ανήλθαν το 

διάστηµα 2009-2013 σε 262.135.422,68 €, ενώ οι πληρωµές από έργα του 
ΥΠΑΑΝ (Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις) σε 67.705,280,98 €. Το σύνολο της 
απορροφητικότητας ανήλθε σε 329.840.703,66 €.  

. 

ΕΤΟΣ  
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΝ 

(ΜΜΕ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

2009 25.935.205,00 € 15.000.000,00 € 40.935.205,00 € 

2010 30.235.692,00 € 15.296.895,00 € 45.532.587,00 € 

2011 39.005.464,00 € 16.883.060,00 € 55.888.524,00 € 

2012 64.361.145,97 € 11.222.812,23 € 75.483.958,20 € 

2013 102.597.915,71 € 9.302.513,75 € 111.900.429,46 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 262.135.422,68 € 67.705.280,98 € 329.840.703,66 € 

Πίνακας 5: Απορρόφηση του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»* 

* Στον πίνακα δεν συµπεριλαµβάνεται η απορρόφηση των έργων Περιβάλλοντος, 

ποσού 4.500.000,00 €,  που µεταφέρθηκαν από το Π.Ε.Π. στο Ε.Π. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
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Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης  

 

∆ραστηριότητα Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης για το 2013 

IANOYAΡΙΟΣ 

16 και 17 Ιανουαρίου.  Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε 

στα σεµινάρια που διοργανώθηκαν από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού 

και Προστασίας, στο Ηράκλειο και στα Χανιά και αφορούσαν στη διαχείριση του 

σεισµικού κινδύνου στις σχολικές µονάδες από τους εκπαιδευτικούς και στην 

παρουσίαση σεναρίων µέτρων προστασίας από τους σεισµούς. 

30 Ιανουαρίου. Την 30η  Ιανουαρίου, ηµέρα αφιερωµένη στην µουσική και 

καλλιτεχνική εκπαίδευση, πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας από 

µουσικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο 

παρουσιάστηκαν στις 11:00  στην Πλατεία Ελευθερίας και στη Λότζια στις 12:30, 

Μουσικά και Καλλιτεχνικά δρώµενα από µαθητές καθώς και συναυλίες από 

µαθητές, καθηγητές, µουσικούς της Κρήτης και τη Φιλαρµονική ∆ήµου Ηρακλείου. 

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης ήταν κοντά στους µαθητές, γονείς και 

καθηγητές µε την πλήρη υποστήριξή του. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

6 Φεβρουαρίου. Στα πλαίσια σεµιναρίου που πραγµατοποιήθηκε για τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από σχολικούς συµβούλους 

διαφόρων ειδικοτήτων , η συντονίστρια του προγράµµατος Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το πρόγραµµα Europe 

direct καθώς και τους τοµείς και τους τρόπους συνεργασίας µεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των συνεργατών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης –

Europe Direct µε στόχο  την καλύτερη πληροφόρηση των µαθητών σχετικά µε 

ευρωπαϊκά θέµατα . 
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MΑΡΤΙΟΣ 

6 Μαρτίου 2013 έως 7 Απριλίου. Το Europe Direct τίµησε την παγκόσµια ηµέρα 

Θεάτρου προσφέροντας στο κοινό δωρεάν παραστάσεις. Με αφορµή την 

παγκόσµια ηµέρα θεάτρου το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας σαν 

απώτερο στόχο να φέρει το Ηρακλειώτικο κοινό πιο κοντά στο θέατρο προσέφερε 

ένα µήνα αφιερωµένο στο θέατρο που περιλάµβανε θεατρικές παραστάσεις για 

παιδιά και ενήλικες καθώς και µουσικές και τραγούδια από το θέατρο αλλά και 

πολλές εκπλήξεις. Στην τελευταία παράσταση, µάλιστα, διαβάστηκε και το µήνυµα 

της παγκόσµιας ηµέρας θεάτρου, το οποίο φέτος έγραψε ο Ντάριο Φο. Η είσοδος 

ήταν ελεύθερη για το κοινό. 

22 Μαρτίου. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη Συζήτηση 

για το µέλλον της Ευρώπης µε την Επίτροπο, Βίβιαν Ρέντιγκ, που 

πραγµατοποιήθηκε στο Βελλίδειο στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας στην αίθουσα 

του περιφερειακού συµβουλίου της Περιφέρειας πολίτες για να παρακολουθήσουν 

τη συζήτηση και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους µέσω twitter. 

27 Μαρτίου.  Το Europe Direct συµµετείχε στην 3η Παγκρήτια συνάντηση 

Μουσικών Σχολείων Ηρακλείου - Ρεθύµνου - Χανίων στο Πνευµατικό Κέντρο 

Χανίων. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε µια µουσική γιορτή και το Πνευµατικό Κέντρο 

πληµµύρισε από νότες και τριακόσιους περίπου µαθητές που κρατούσαν αγκαλιά 

τα µουσικά όργανα τα οποία διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία των Χανίων, του 

Ρεθύµνου και του Ηρακλείου. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν σύνολα παραδοσιακής 

µουσικής, ορχήστρας δωµατίου, σύνολο κιθάρας, ευρωπαϊκής µουσικής, 

εγχόρδων, συνδυασµού χορωδίας-ορχήστρας παραδοσιακής, ευρωπαϊκής και 

ελληνικής µουσικής και ελεύθερης µουσικής έκφρασης. 

28 Μαρτίου. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Περιφέρειας 

Κρήτης, επισκέφτηκε το 5ο δηµοτικό σχολείο Ν. Αλικαρνασσού και παρουσίασε µε 

ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο  στα παιδιά της 5ης τάξης βασικές πληροφορίες για 

την ΕΕ. Σε µία δεύτερη επίσκεψη  τα παιδιά παρουσίασαν στους συµµαθητές τους 

της 4ης και της 6ης τάξης  τις πληροφορίες που είχαν µάθει µέσα από διαδραστικά 

παιχνίδια, τραγούδια και σκετσάκια.  

30 Μαρτίου. Συµµετοχή στην 4η έκθεση Φωτογραφίας «Ιστορικός Θρησκευτικός 

Τουρισµός» στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.  Η υπεύθυνη του Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης, κ. Βασιλική Μαδούλκα  εκπροσώπησε την Αντιπροσωπεία της 

ΕΕ στην Ελλάδα στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα «Ιστορικός 
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Θρησκευτικός Τουρισµός» την οποία  διοργάνωσε το κρητικό επιχειρηµατικό 

περιοδικό «Ην-Ων» υπό την Αιγίδα του υπουργείου Τουρισµού, την της 

Περιφέρειας Κρήτης, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και µε την συνεργασία του δήµου Αγίου Νικολάου και 

µίλησε για τη σηµασία του ιστορικού θρησκευτικού τουρισµού και κατ΄επέκτασιν 

της κρητικής διατροφής στην τοπική ανάπτυξη.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 

14 Απριλίου. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης υποστήριξε τη δράση «Let’s 

do it Greece», που διοργάνωσε η Οµάδα Εθελοντών Πολιτών ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ. H 

δράση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης "Let’s Do It-

Greece" που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Επιλέξαµε ως σηµείο 

δράσης µία υποβαθµισµένη περιοχή µε έντονο πρόβληµα χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών, το πάρκο πλησίον του Πανάνειου ∆ηµοτικού Νοσοκοµείου στην Παλιά 

Πόλη του Ηρακλείου. Στόχος όλων µας ήταν να παρουσιάσουµε στους κατοίκους 

της περιοχής, και όχι µόνο, µία διαφορετική εικόνα του πάρκου ώστε να τους 

παροτρύνουµε να το διεκδικήσουν ξανά και να το ενσωµατώσουν στην 

καθηµερινότητά τους ως ένα στολίδι άξιο σεβασµού και φροντίδας. 

22, 23 και 24  Απριλίου. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του 

εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας παιδικού βιβλίου προσκάλεσε τη συγγραφέα και 

εικονογράφο, Λήδα Βαρβαρούση για να παρουσιάσει το βιβλίο που έγραψε και 

εικονογράφησε σχετικά µε την Ευρώπη "µια παρέα µε καρδιά" σε  µαθητές της 

πέµπτης τάξης του 1ου , 2ου  και 5ου   δηµοτικού σχολείου Ν. Αλικαρνασσού  και 

του 1ου   δηµοτικού σχολείου Νεάπολης   Λασιθίου. 

22 Απριλίου έως 27 Απριλίου.  Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 

συµµετείχε στη διοργάνωση της "Εβδοµάδας Πρόληψης Αλκοόλ" (ΕΠΑ). Η δράση 

αυτή είναι µία πρωτοβουλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Αλκοολογικό 

Ιατρείο του ΠαΓΝΗ, σε συνεργασία µε το Σύλλογο Επιστροφή, τον Ελληνικό 

Σύλλογο Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ, το Γραφείο 

∆ραστηριοτήτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και φέτος και µε το 

Europe Direct.Η ΕΠΑ είναι µία δράση που ξεκίνησε το 2005, ως µία παρέµβαση 

πρωτογενούς πρόληψης. Με το πέρασµα των χρόνων εξελίχθηκε, µεγάλωσε και 

αγαπήθηκε, έτσι ώστε να καταλήξει να αποτελεί πλέον θεσµό για το Ηράκλειο, ως 

µία από τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις πρόληψης που λαµβάνουν χώρα κάθε 

άνοιξη, προσελκύοντας όλο και περισσότερους συµµετέχοντες, εθελοντές, 
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συλλόγους και φορείς, µεγιστοποιώντας έτσι την ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

θέµατα που έχουν σχέση µε το αλκοόλ στο σύνολο της κοινωνίας µας. 

26 και 27 Απριλίου.  Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στο 

αφιέρωµα που πραγµατοποίησε  ο Σύλλογος Πτυχιούχων Γαλλικής Φιλολογίας 

Νοµού Ηρακλείου, στη γαλλική γλώσσα µε αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Γαλλοφωνίας 

που γιορτάζεται σε όλο τον κόσµο στις 20 Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις περιλάµβαναν 

δράσεις που πραγµατοποιούνται σε όλους τους Νοµούς της Κρήτης, όπως 

προβολές γαλλικών ταινιών για τους µαθητές και των δυο βαθµίδων εκπαίδευσης, 

έκθεση αφιέρωµα στον Αστερίξ και Οβελίξ, µουσικές εκδηλώσεις µε γαλλικά 

τραγούδια, οµιλίες και παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες µαθητικών 

συγκροτηµάτων µε γαλλόφωνο στίχο καθώς και ένα µαθητικός διαγωνισµός. Στα 

πλαίσια των δράσεων αυτών το Europe Direct Κρήτης συµµετέχει 

συνδιοργανώνοντας το µαθητικό διαγωνισµό ο οποίος απευθύνεται στους µαθητές 

γαλλόφωνων τµηµάτων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του Ν. Ηρακλείου. Οι 

µαθητές καλούνται να ετοιµάσουν µια εργασία που θα αναδεικνύει τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής τους µε στόχο να την καταστήσουν ελκυστική για 

επίσκεψη, απευθυνόµενοι σε ένα γαλλόφωνο κοινό. Ο απώτερος στόχος αυτής της 

δράσης είναι να υπάρξει µία συνεργασία µε γαλλόφωνες χώρες της ΕΕ σε σχολεία 

των οποίων θα αποσταλούν οι βραβευµένες εργασίες προκειµένου η Κρήτη να 

γίνει γνωστή στους µαθητές και να υπάρξει ίσως και κάποια ανταλλαγή από τη 

δική τους πλευρά 

 

ΜΑΙΟΣ 2013          

2 Μαΐου.  Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης συνδιοργάνωσε µε την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 

Αποστολιανών, Σάµπας, Θραψανού, Ζωφόρων, Βόνης, Γαλατά και το ∆ήµο Μινώα, 

τον 3ο Ποδηλατικό Γύρο Πεδιάδας στον οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από 300 

ποδηλάτες. Στους συµµετέχοντες διανεµήθηκαν καπελάκια µε το λογότυπο του 

Κέντρου. Μετά το πέρας του Ποδηλατικού Γύρου προσφέρθηκε κέρασµα στους 

συµµετέχοντες µε τη συνοδεία µουσικής. Ακολούθησε γλέντι. 

15 Μαΐου.  Το Europe Direct σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων 

και 19 Γυµνάσια του Νοµού Ηρακλείου , πραγµατοποίησαν εκδήλωση στο 

Επιµελητήριο Ηρακλείου για να γιορτάσουν τη φιλία και να ενδυναµωθούν ενάντια 

στη βία. Καθηγητές από το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές συνοµίλησαν για ένα καλύτερο δηµιουργικό 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

121 

σχολείο χωρίς βία αλλά µε φαντασία, µε αγάπη στην τέχνη και στον πολιτισµό και 

µε δυνατούς δεσµούς φιλίας. Τα παιδιά ακόµη τραγούδησαν, έπαιξαν θέατρο και 

ζωγράφησαν σε µια εκδήλωση ύµνο στη φιλία. 

15 Μαΐου.  Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στην Έκθεση 

Ζωγραφικής µε τίτλο «Αποτυπώµατα της Πόλης µας» που πραγµατοποιήθηκε από 

τους µαθητές της ΕΠΑΣ Ηρακλείου 

18 Μαΐου.  Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης πραγµατοποίησε εκδηλώσεις 

για τον εορτασµό της Ηµέρας της Ευρώπης, το Σάββατο 18 Μαΐου, στο αίθριο της 

Λότζια από τις 11 έως τις 2 το µεσηµέρι και από τις 7 το απόγευµα έως τις 10 το 

βράδυ έξω από την Βασιλική του Αγ. Μάρκου. Οι εκδηλώσεις περιλάµβαναν 

πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα, θεατρικά δρώµενα, παιχνίδια και πολλές 

εκπλήξεις για τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα, το πρωί του Σαββάτου στον αίθριο 

χώρο της Λότζια από τις 11 έως τις 2 το µεσηµέρι µαθητές δηµοτικών σχολείων 

παρουσίασαν τραγούδια, µουσικοχορευτικά δρώµενα, θεατρικό παιχνίδι, και το 

τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει ευρωπαίος» µε πολλές εκπλήξεις. Παράλληλα 

πραγµατοποιήθηκαν εικαστικά εργαστήρια από τον ENISA και τους πτυχιούχους 

καθηγητές της γαλλικής φιλολογίας, επιτραπέζια παιχνίδια και προβολές από το 

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, καθώς και διανοµή πλούσιου ενηµερωτικού υλικού 

από τους φορείς που συµµετείχουν. Στις 7 το απόγευµα µπροστά από τη Βασιλική 

του Αγίου Μάρκου,πραγµατοποιήθηκε συναυλία αφιερωµένη στην Ηµέρα της 

Ευρώπης µε τη συµµετοχή συγκροτηµάτων από µαθητές και γονείς του Σχολείου 

Ευρωπαϊκής Παιδείας. Στις 8:30 το βράδυ η διεθνής χορωδία INTERCANTO, η 

οποία αποτελείται από άτοµα που προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης 

παρουσίασε τη φαντασµαγορική µουσική παράσταση “A Night Dream for Europe” 

µε τη συµµετοχή της παιδικής χορωδίας και του Τµήµατος Μουσικού Θεάτρου 

«Απόλλων».  

28 Μαΐου.  Το europe direct της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το 

Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Α/θµιας Εκπ/σης διοργάνωσε ηµερίδα για την 

ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην αίθουσα Ανδρόγεω, την Τρίτη 28 Μαίου 2013 

και ώρα 19:00 µε θέµα "ασφαλής χρήση του διαδικτύου- κίνδυνοι και εξάρτηση 

από το διαδίκτυο". Η ηµερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και 

παιδιά µε χρήσιµες οδηγίες και προτάσεις για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη 

χρήση του. Μετά την ολοκλήρωση της ηµερίδας διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες 

φορητό υλικό αποθήκευσης (usb) το οποίο περιείχε συνοδευτικό εκπαιδευτικό 

υλικό σε ψηφιακή µορφή. 

 



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

122 

29 Μαΐου. Ηµερίδα για την πρόληψη και προστασία από τις φυσικές καταστροφές 

πραγµατοποιήθηκε στις  29 /5 στην  Περιφέρεια Κρήτης µε πρωτοβουλία του 

Europe Direct και  µε ελεύθερη είσοδο για  το κοινό. Σκοπός της ηµερίδας ήταν η 

ενηµέρωση  και ευαισθητοποίηση κυρίως των υπαλλήλων της Περιφέρειας  

Κρήτης, αλλά και όλων των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών, σε θέµατα 

πολιτικής προστασίας.   Οµιλητές ήταν ο υπεύθυνος της ∆/νσης Πολιτικής 

Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, υπεύθυνος της Πυροσβεστικής και υπεύθυνος 

του ΕΚΑΒ. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

5 Ιουνίου. Το Europe Ddirect της Περιφέρειας Κρήτης γιόρτασε την  παγκόσµια 

ηµέρα περιβάλλοντος συµµετέχοντας στην 1η ενεργειακή εβδοµάδα που 

διοργανώθηκε από το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης. Στην πλατεία 

Αγίου Τίτου έγινε επίδειξη κατασκευών ΑΠΕ και στη συνέχεια στη Λότζια τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια και να κατασκευάσουν 

ενεργειακούς φούρνους.Στο τέλος η υπεύθυνη  του Europe Direct Κρήτης 

παρουσίασε στα παιδιά το επιδαπέδιο παιχνίδι "Ας παίξουµε µε τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας"    

8 και 9 Ιουνίου. To Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το 

Europe Direct Κοµοτηνής συµµετείχαν στο 4ο παιδικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, 

το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και παιδιά δηµοτικού και έχει σα στόχο την υλοποίηση δηµιουργικών 

δράσεων που αναβαθµίζουν την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Σκοπός του 

είναι η παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας στα παιδιά, η ευαισθητοποίηση των γονέων 

και των παιδιών γύρω από τα θέµατα πολιτιστικής παιδείας και η ενίσχυση και 

έκφραση της εθελοντικής δράσης ατόµων και φορέων µε αποδέκτες τα παιδιά. Για 

το λόγο αυτό επιλέγονται ποιοτικές δραστηριότητες και παιχνίδια µε εκπαιδευτικό 

προσανατολισµό. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης και το Europe Direct 

Κοµοτηνής συµµετείχαν µε την Ευρωπαιχνιδούπολη. Πρόκειται για επιδαπέδια 

παιχνίδια µε ζωηρά χρώµατα, µεγάλες φιγούρες και τεραστίων διαστάσεων ζάρια 

και πιόνια µε τα  κυριολεκτικά µεταφέραµε την Ευρώπη στα πόδια των παιδιών. 

14 Ιουνίου.  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης στήριξε τη συναυλία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 

Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, µε τους καθηγητές 

της Ακαδηµίας LISZT της Βουδαπέστης, GABOR CSALOG  και ANDRAS KEIMENES.  
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15 Ιουνίου. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε το µικτό 

φωνητικό σύνολο γυµνασίων Επισκοπής και Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου και των 

Εκπαιδευτικών Π/θµιας Εκπ/σης Ρεθύµνου παρουσίασαν στη Βασιλική του Αγίου 

Μάρκου στο Ηράκλειο τη µουσική παράσταση ' Η Φωτεινή Πλευρά της Ζωής". 

Πρόκειται για ένα φωνητικό σύνολο που αποτελείται από έφηβους µαθητές και 

δασκάλους, οι οποίοι διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Καρδίτσας και πήραν 

το εισιτήριο για το ευρωπαϊκό φεστιβάλ στη Νάπολι της Ιταλίας. 

26 Ιουνίου. Στα πλαίσια του εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας κατά των 

ναρκωτικών, το europe direct διοργάνωσε σε συνεργασία µε την οµάδα εθελοντών 

πολιτών του ΚΕΘΕΑ τη µουσικοχορευτική εκδήλωση "Χοροί, χθες και σήµερα", 

στην Πλατεία ∆ασκαλογιάννη στο Ηράκλειο, µε παράλληλες προβολές και διανοµή 

διαφηµιστικού υλικού, πρσπαθώντας να περάσει το σύνθηµα ' η δύναµη ν΄ 

αλλάζεις.  

27 Ιουνίου. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη βραδιά 

αφιερωµένη στην ποίηση του αλεξανδρινού ποιητή Κ.Π. Καβάφη που 

διοργανώθηκε από τους καθηγητές του µουσικού σχολείου στο µικρό κηποθέατρο 

("Μ. Χατζιδάκις") . Ακούστηκαν απαγγελίες ποιηµάτων και µουσικές των Μ. 

Χατζιδάκι, ∆ηµ. Σφακιανάκη και Αθ. Σιµόγλου εµπνευσµένες από το έργο του. 

28, 29 και 30 Ιουνίου. Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στο 

τριήµερο πολιτιστικό αντιρατσιστικό φεστιβάλ "εν δράσει" που πραγµατοποιήθηκε 

στο πάρκο Γεωργιάδη και το οποίο διοργάνωσε ο διεθνής οργανισµός "Κόσµος 

χωρίς πολέµους και χωρίς βία". Με τρεις θεµατικές ενότητες που αποτελούνταν 

από εκδηλώσεις και δρώµενα, όπως θέατρο, οµιλίες- συζητήσεις, παιδικές 

χορωδίες, συναυλίες, πέτυχε να είναι ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, ανθρώπινο, 

κατάφερε να φέρει κοντά πολύ κόσµο, να  τον πληροφορήσει, να τον διασκεδάσει 

και κυρίως να µεταδώσει το µήνυµα ότι κανένας δεν είναι µόνος κι ότι όλοι µαζί 

µπορούµε.   

29 Ιουνίου.  Με τη συµµετοχή του Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης, το 12ο 

Γυµνάσιο παρουσίασε το χορόδραµα "η αρπαγή της Ευρώπης" , το οποίο 

επιµελήθηκε η µουσικός του σχολείου. Το έργο έχει βραβευτεί από το σύλλογο 

Ελλήνων της Γερµανίας και έχει παραστάσεις σε Γερµανία και Ιράκ. Στο δεύτερο 

µέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τραγούδια σε ποίηση Ν. Καζαντζάκη, 

Κωστή Φραγκούλη κα Μανώλη Παπουτσάκη. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 

5, 6 και 7 Ιουλίου. Το Europe Direct συµµετείχε στο πολιτιστικό τριήµερο που 

πραγµατοποιήθηκε στο χωριό Χώνος Μυλοποτάµου και περιλάµβανε συναυλίες, 

αθλητικές εκδηλώσεις, παζάρι τοπικών προιόντων, διαγωνισµό ζωγραφικής για 

παιδιά και καλλιτεχνικής φωτογραφίας για µεγάλους, φυσιολατρικές πεζοπορίες 

κ.α 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 

6,7 και 8 Αυγούστου. To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας 

Κρήτης-Europe Direct, συµµετείχε στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου ESN Erasmus 

του συλλόγου φοιτητών Erasmus του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο είχε σα στόχο την 

ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών και τη συζήτηση µελλοντικών δράσεων. Το 

Europe Direct έκανε µια σύντοµη παρουσίαση των δράσεων του και ενηµέρωσε για 

πιθανές συνεργασίες.  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

26 και 27 Σεπτεµβρίου. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας 

Κρήτης–Europe Direct Κρήτης συµµετείχε στο 2ο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού 

Φόρουµ ∆ηµόσιας Πολιτικής που διοργανώθηκε στα Χανιά. Η συνάντηση είχε σα 

στόχο να θέσει την ελληνική κρίση στο ευρωπαϊκό της πλαίσιο, να ανιχνεύσει τις 

συνέπειές της στο εσωτερικό πολιτικό επίπεδο και ως εκ τούτου να προτείνει 

διεξόδους µέσα από τη θεσµική εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

27 Σεπτεµβρίου. Το  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κρήτης 

σε συνεργασία µε την Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και το Γηριατρικό Ιατρείο 

της Κλινικής και  την Εταιρεία Ν. Alzheimer ‘Αλληλεγγύη’ Νοµού Ηρακλείου, 

συµµετείχε  στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για τους Ηλικιωµένους, που 

έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να είναι η   1η  Οκτωβρίου. 

Συγκεκριµένα την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης 

στα Γραφεία του Europe Direct που βρίσκονται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου,  

λειτούργησε Ιατρείο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα για τα άτοµα της 

τρίτης ηλικίας. 

Σκοπός του ιατρείου ήταν να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό του 

Ηρακλείου σε θέµατα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία, όπως η προαγωγή της καλής 
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υγείας και της ενεργού κοινωνικής ζωής των ηλικιωµένων, η έγκαιρη διάγνωση 

διαταραχών της µνήµης, του συναισθήµατος και η προδιάθεση για πτώσεις κλπ. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

16 Οκτωβρίου. Το Europe direct Κρήτης γιόρτασε µε τους µαθητές του 

Γυµνασίου Γέργερης, την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών µε µια εκδήλωση που τα 

είχε όλα: παρουσίαση από τους µαθητές των χωρών της Ευρώπης, σκετσάκι για τη 

σηµασία του να γνωρίζει κάποιος ξένες γλώσσες, µουσική, παιχνίδι γνώσεων, 

γνωριµία µε την κουζίνα των ευρωπαϊκών χωρών και διανοµή εκπαιδευτικού 

υλικού. 

24 Οκτωβρίου. το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της 

Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία µε τη Νέα Κινηµατογραφική Λέσχη, τα Γραφεία 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου και το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, διοργάνωσαν κάθε Πέµπτη, 

ξεκινώντας από τον Οκτώβριο,  προβολές κινηµατογραφικών ταινιών,  

προσπαθώντας να αξιοποιήσουν την τέχνη ως καινοτόµο µέσο στην 

ευαισθητοποίηση του µαθητικού πληθυσµού του Νοµού µας, περνώντας µηνύµατα 

που αφορούν την επικοινωνία, τις σχέσεις, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το 

σεβασµό στη διαφορετικότητα. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

1 Νοεµβρίου. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στις 

εκδηλώσεις του ∆ήµου Φαιστού για την Ευρωπαική Εβδοµάδα Τοπικής 

∆ηµοκρατίας. Η υπεύθυνη του Europe Direct επισκέφτηκε µαζί µε τη ∆ήµαρχο 

Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη το 1ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Τυµπακίου και 

ενηµέρωσαν τους µαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης σχετικά µε το σκοπό της 

καθιέρωσης της Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας και την ανάγκη συµµετοχής των 

νέων στα κοινά. Στο τέλος υπέγραψαν διακήρυξη συµµετοχής στα κοινά βάσει της 

οποίας δεσµεύονται να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους και να συµµετέχουν 

στις αποφάσεις που τους αφορούν, την οποία συνυπέγραψαν ο διευθυντής του 

σχολείου, τα παιδιά και η ∆ήµαρχος ως νόµιµη εκπρόσωπος του ∆ήµου. 
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδοµάδας τοπικής δηµοκρατίας η υπεύθυνη του 

europe direct Περιφέρειας Κρήτης επισκέφτηκε µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Παιδείας, 

Νεολαίας, Εθελοντισµού & Καινοτοµίας κ. Νίκο Γιαλιτάκη, τα δηµοτικά σχολεία   

1ο, 2ο και 5ο  Ν. Αλικαρνασσού. 

Η υπεύθυνη του europe direct παρουσίασε στα παιδιά τον ορισµό του ενεργού 

πολίτη και ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα. Μίλησε µε τα παιδιά και 

κατάφερε να τους µεταδώσει πολύ σηµαντικές έννοιες όπως είναι η υπευθυνότητα, 

η ενσυναίσθηση και η συµµετοχή! 

Ακολούθησε µια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά 

και τον αντιδήµαρχο, η οποία κατέληξε σε µια διακήρυξη των µαθητών της Ε΄ και 

ΣΤ τάξης  για την συµµετοχή τους στην τοπική κοινωνία. 

Στα πλαίσια της ενηµέρωσης πάνω στις έννοιες του ενεργού πολίτη και της τοπικής 

δηµοκρατίας, οι µαθητές των πρώτων τάξεων των δηµοτικών σχολείων 1ου 2ου 

και 5ου Ν. Αλικαρνασσού παρακολούθησαν από την οµάδα κλωστηδόν παράσταση 

κουκλοθέατρου σχετική µε τις παραπάνω έννοιες. 

 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

14 ∆εκεµβρίου. Τo Εurope Direct της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στη 

Χριστουγεννιάτικη παραµυθένια µουσική παράσταση της ∆ιεθνούς Χορωδίας 

INTERCANTO, «THE SOUND OF ANGELS», η οποία παρουσιάστηκε στη Βασιλική 

του Αγίου Μάρκου στις 14 ∆εκεµβρίου 2013 , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 

∆ήµου Ηρακλείου «Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014» .Στην παράσταση 

συµµετείχαν περισσότεροι  από 40 καλλιτέχνες – τραγουδιστές, σ' ένα πρόγραµµα 

µε χριστουγεννιάτικα χορωδιακά τραγούδια της Ευρώπης από τον µεσαίωνα έως 

σήµερα. 

23 ∆εκεµβρίου. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) 

Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία µε τις καθηγήτριες ξένων γλωσσών του 7ου 

Γυµνασίου Ηρακλείου, διοργάνωσαν τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου , στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του 7ου Γυµνασίου,  Χριστουγεννιάτικη Γιορτή µε τίτλο : 

«Χριστουγεννιάτικη γιορτή µε άρωµα Ευρώπης» 

Η υπεύθυνη του Europe Direct  παρουσίασε στα παιδιά τα πιο χαρακτηριστικά 

έθιµα των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά είχαν την 
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ευκαιρία µέσα από την παρουσίαση να εντοπίσουν την κοινή προέλευση πολλών 

εθίµων και κατά συνέπεια και τα κοινά στοιχεία  των λαών της Ευρώπης.  

Η γιορτή συνεχίστηκε µε κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και µε σκετσάκια στα αγγλικά, γερµανικά και γαλλικά. 

Στο τέλος τα παιδιά αντάλλαξαν δώρα και ευχές σε όσες ευρωπαϊκές γλώσσες 

γνώριζαν.  
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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 2013:  

 

Απολογισµός 2013* 

Ταµειακό 

Υπόλοιπο 2012 

(31/12/2012) 

∆ιαµορφωµένος 

Προϋπολογισµός 

2013 

Εισπραχθέντα Ενταλθέντα 

Ταµειακό Υπόλοιπο 

(µεταφορά στο 2014)* 

(31/12/2013) 

Περιφέρειας 00 2.487.477,01  6.154.660,11  4.538.436,05  3.026.618,29  1.511.817,76  

Π.Ε Ηρακλείου 01  7.659.217,85  45.252.352,91  27.997.102,38  21.911.448,07 6.085.654,31  

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03  2.725.983,77 32.131.906,44 17.174.313,18  14.870.320,22  2.303.992,96  

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02 5.580.992,26 21.306.957,34  15.286.769,24  10.482.787,92  4.803.981,32 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 5.907.032,34 21.124.304,70  14.988.024,89  8.370.657,56€ 6.617.367,33  

      

 

* προσωρινά στοιχεία Ιανουαρίου 2014    

 

  



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 τρίτο 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.   

• Έξι 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 τρίτου 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 τέταρτου 

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 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. 
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• 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 

841 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  

 

Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

Για την Ενότητα Περιφέρειας 00 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα 2013 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  396.297,00 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  0,00 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Κ.Α.Π. 1.499.757,07 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 1.130.564,22 

ΣΥΝΟΛΟ 3.026.618,29 

 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα 2013 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.503.842,45 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 4.747.955,58 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 7.288.778,15 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
1.533.534,99 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Κ.Α.Π. 
3.578.671,86 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 1.812.534,83 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 22.601,81 

ΛΟΙΠΑ 1.423.528,40 

ΣΥΝΟΛΟ 21.911.448,07 

 

Για την Π.Ε. Χανίων 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα 2013 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  1.071.830,86 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.458.589,67 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 8.164.549,53 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  2.204.572,22 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 931.869,19 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 32.383,00 

ΛΟΙΠΑ 6.525,75 

ΣΥΝΟΛΟ 14.870.320,22 

 

Για την Π.Ε. Ρεθύµνου 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα 2013 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  817.896,03 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 547.130,93 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6.458.773,98 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
2.219.914,78 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 368.853,88 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 11.016,72 

ΛΟΙΠΑ 59.201,60 

ΣΥΝΟΛΟ 10.482.787,92 

 

Για την Π.Ε. Λασιθίου 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα 2013 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 3.814.059,65 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 522.620,95 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ 68.260,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 458.921,79 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  2.094.416,94 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.412.378,23 

ΣΥΝΟΛΟ 8.370.657,56 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.661.832,06 

 

Και µέσα στο 2013 καταφέραµε χωρίς νέο δανεισµό, µε µεγάλες οικονοµίες και 

εξορθολογισµό των δαπανών να φανούµε συνεπείς στις υποχρεώσεις της χρονιάς 

καθώς και να εξυπηρετήσουµε το χρέος µας, αφού υπήρχε άλλωστε ο περιορισµός 
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του Π.∆.113/2010 αλλά και η προτεραιότητα που έθεσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης 

για αποπληρωµή των χρεών. 

Εκείνο το οποίο πρωτίστως έπρεπε να ελέγξουµε µε µεγάλη προσοχή ήταν ο 

τοµέας των δαπανών. Από την πρώτη στιγµή δεσµευτήκαµε και θέσαµε επ΄αυτού 

συγκεκριµένα κριτήρια:  

α) πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.  

β) Εξορθολογισµός των δαπανών. 

γ) Επίτευξη οικονοµιών  

δ) Πιστή τήρηση του προϋπολογισµού 

 

Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού για 

το Οικονοµικό Έτος 2013 

         

• Άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών 

ενοτήτων. Έχουν ανοιχτεί  τραπεζικοί λογαριασµοί στην Παγκρήτια Σ.Τ. της 

Περιφέρειας και των Π.Ε  Πιο συγκεκριµένα : 

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                      5  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 ( 5 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. µε εντολές 

µεταφοράς. 
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• Οι εντολές µεταφοράς για το Οικονοµικό Έτος 2012 ανήλθαν στον αριθµό  

60 

• Εκδόθηκαν 3.094 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής για την Περιφέρεια και 

την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνολικού ποσού   24.942.961,72 

Για την Περιφέρεια εκδόθηκαν  Χρηµατικά  Εντάλµατα:   

Πληρωµής  και Προπληρωµής   ποσού                                     3.027.089,94         

Για την Π. Ε. Η. Εκδόθηκαν  Χρηµατικά Εντάλµατα  

Πληρωµής και Προπληρωµής ποσού                                       21.915.871,78 

Ολική ακύρωση  ενταλµάτων χρήσης 2013                                    4.895,36 

 

Εκδόθηκαν 1.429 Γραµµάτια Είσπραξης για την Περιφέρεια και την Περιφερειακή  

Ενότητα Ηρακλείου : 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                     2.050.954,04                                         

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           20.337.884,53                  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                     22.388.843,57 

 

Προσωρινός απολογισµός. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ            

ΕΣΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013     4.538.436,05                                                                                  

ΕΞΟ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013     3.026.618,29                                        

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013    1.511.817,76                                                             

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΣΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013    27.997.102,38                                                                                 

ΕΞΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013                                        21.911.448,07                                           

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013                                         6.085.654,31                          



 

2013: Απολογισµός Περιφέρειας Κρήτης 

136 

 

Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν περίπου       

2.625 επιταγές και  481 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 µε εντολές µεταφοράς στους λογαριασµούς τους και 

∆.Ο.Υ. Β΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των επικουρικών Ταµείων,  

του ∆ηµοσίου κλπ. µε ταυτόχρονη έκδοση Φορολογικής ενηµερότητας για 

Περιφέρεια και Π.Ε.Η, συνολικού ποσού 1.768.799,90 €. 

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. 

 

Απολογισµός Τµήµατος Προσόδων και Περιουσίας  

• 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, 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. 

• Μετά την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Κρήτης 

ηλεκτρονικά στην εφαρµογή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, 
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που έχει δηµιουργηθεί από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Εσωτερικών συνεχίστηκε η ενηµέρωση της εφαρµογής και το 2013. 

• Υποβλήθηκε   Ε9  για την Περιφέρειας Κρήτης. 

• Έγινε αλληλογραφία µε τις ∆/νσεις  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου και 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για ενεργοποίηση των διατάξεων περί 

εσόδων από φθορά οδού. 

• Για τα µισθώµατα από Κυκλοφοριακές Συνδέσεις γίνεται συνεχώς 

επικαιροποίηση των πινάκων των εκµεταλλεύσεων που υποχρεούνται να 

πληρώνουν µίσθωµα. 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. 

• 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. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Έργο 
Υπογραφή 

Σύµβασης 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Κόστος (€)  

(µε ΦΠΑ) 
Ανάδοχος 

Παράταση συµβάσεων 

µεταφοράς Μαθητών 

σχολικού έτους 2013-

2014, στην Περιφέρεια 

Κρήτης 

14.10.2013 Ηρακλείου 6.201.613,80 

ΚΤΕΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 

15.10.2013 Λασιθίου 1.444.480,20 

ΚΤΕΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 

23.10.2013 Χανίων 6.157.827,00 
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε. 

23.10.2013 Ρεθύµνου 4.427.800,20 
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Η συνολική αποτύπωση του λειτουργικού κόστους για την Περιφέρεια και τις 

Περιφερειακές ενότητες έχει εξής: 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ταµειακό διαθέσιµο 

(31/12/2013), που προέρχεται και από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, 

βέβαια δεν θεωρείται επίσηµο, εφόσον θα υποστεί επεξεργασία, έχει υπολογιστεί 

µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και ανέρχεται στο ποσό των 21.322.813,68 €. 

Το ταµειακό µας υπόλοιπο έχει προέλθει από τα υπόλοιπα των τραπεζικών 

λογαριασµών όψεως µετά από την αφαίρεση δεσµευµένων ποσών, ανεξόφλητων 

επιταγών, εκκρεµών ενταλµάτων, παρακρατηθέντων ποσών από πάσης φύσεως 

πληρωµές οι οποίες θα αποδοθούν στην Εφορία, ή στα Ασφαλιστικά Ταµεία.  

Το διαθέσιµο ταµειακό υπόλοιπο (31/12/2013) θεωρείται σηµαντική πηγή για την 

άµεση εκκίνηση της δραστηριότητας της Περιφέρειας στο 2014. Αφ’ ενός καλύπτει 

µέρος από τις εναποµείνασες ανεξόφλητες υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου αποτελεί 

εγγύηση σταθερότητας και φερεγγυότητας στα οικονοµικά της Περιφέρειας. 

Τέλος καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια για την εξόφληση όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων υποχρεώσεων µέχρι της λήξης του οικονοµικού έτους 2013 αφ’ 

 

Γεωγραφική εµβέλεια 

Κόστος 

Λειτουργίας 

2013 

Κόστος 

Λειτουργίας 

2012 

Μεταβολή  

Π.Ε. Ηρακλείου 2.008.199,00 2.529.927,64 - 20,62% 

Π.Ε. Χανίων  899.019,27 1.118.331,93 - 19,61% 

Π.Ε. Ρεθύµνης 1.363.874,75 1.836.727,55 - 25,74% 

Π.Ε. Λασιθίου 520.704,19 675.112,84 - 22,87% 

Ενότητα Περιφέρειας 1.203.245,25 1.612.181,77 - 25,37% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.995.042,46 7.772.281,73 - 22,87% 
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ενός για να µην χαθούν συγκεκριµένες πιστώσεις υπό προθεσµία, αφ’ ετέρου να 

τονωθεί η τοπική αγορά µε την εισροή κονδυλίων σε περίοδο εορτών. 

Καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια για την εξυγίανση των οικονοµικών της 

Περιφέρειας µας. Η προσεκτική οικονοµική πολιτική που ασκήσαµε και το 2013 και 

συνεχίζουµε να ασκούµε έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα µέχρι σήµερα: βελτίωσε 

την οικονοµική θέση µας και συνέβαλλε στην ανάκτηση της αξιοπιστίας µας 

απέναντι στους πολίτες αλλά και στους ελεγκτικούς µηχανισµούς. 

∆εν επιλέξαµε ούτε και το 2013 τη λύση του δανεισµού, µεταφέροντας το 

πρόβληµα στα επόµενα χρόνια, δεν κλείσαµε τα µάτια στις παθογένειες, γιατί το 

αυτοδιοικητικό οικοδόµηµα πρέπει και µπορεί να αποτελέσει τη βάση της 

αναγέννησης της χώρας. 
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Μέρος 3ο : Πεπραγμένα της Διοίκησης 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης ασκείται από τον Περιφερειάρχη 

Σταύρο Αρναουτάκη, τους τέσσερις (4) άµεσα εκλεγµένους 

Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ενοτήτων, τους τρεις (3) 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 Νικόλαο Ραπτάκη.   

 

 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

 Ο Περιφερειάρχης αµέσως µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε την 

Α.Π: 2704/2 Φεβρουαρίου 2011 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. Καστρινάκη Νικόλαο του Λεωνίδα, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου (Από τις 13-9-2013 τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου 

κατέχει η κυρία Πελαγία Πετράκη). 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

 Ο Περιφερειάρχης µε την Α.Π: 2813/9 Ιανουαρίου 2013 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.  
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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”. 

  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». 

 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 Με την αριθµ. 2817/9 Ιανουαρίου 2013 απόφαση του Περιφερειάρχη: 

- Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλο, 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. 
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-Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 

στον τοµέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η Μανασάκη Βιργινία του 

Εµµανουήλ. 

- Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 

στον τοµέα Ψυχικής Υγείας, η Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία του Μιχαήλ. 

- 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. 

- Ορίστηκε ως Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος, στους τοµείς Αθλητισµού & 

Νέας Γενιάς στην Π.Ε. Ηρακλείου, η Κουτεντάκη Ευχαριστία του Εµµανουήλ. 

-Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, µε ανάθεση αρµοδιοτήτων 

στον τοµέα του Πολιτισµού, ο Ζαµπετάκης Φανούριος (Φάνης) του Μιχαήλ. 

-Ορίστηκε ως Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, στον τοµέα του 

Αθλητισµού στην Π.Ε. Χανίων ο Κουρουπάκης  Αναστάσιος του Περικλή. 

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου για το 2013 ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος κ. Πιτσούλης Γεώργιος.   

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2013, 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 280 ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
∆ηµοσιεύσεις Μελετών 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 28 15 10 19 72 
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∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 
Περιβαλλοντικών Όρων 57 19 39 60 175 
∆ηµοσιεύσεις ∆ιαδικασίας 
Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης 11 5 2 3 21 
∆ηµοσιεύσεις 
Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
Αξιολόγησης 5 6 0 1 12 
∆ηµοσιεύσεις Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών 1    1 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 280 
 

Β. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης το έτος 2013 πραγµατοποίησε 20 

συνεδριάσεις και ελήφθησαν 141 αποφάσεις από τις οποίες  περίπου 138 

αναρτήθηκαν στη διαύγεια (Ν. 3861/2010).  

Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δηµοσιοποιούνται και είναι αναρτήσιµες από 

την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το 2013 είναι η εξής:  

1. Αγγελάκη Μαρία 

2. Αλεξάκης Γεώργιος 

3. Αλεξάκης Εµµανουήλ 

4. Βαρδουλάκης Μανόλης 

5. Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ 

6. Βρύσαλης ∆ηµήτριος 

7. Γιακουµάκης Γεώργιος 

8. Γιαννουλάκης ∆ηµήτρης 

9. Γιαννούλης Νικόλαος 

10. Γουλιδάκης Ιωάννης 

11. Γύπαρης Κωνσταντίνος 

12. ∆ασκαλάκη Καλλιόπη 

13. Ζαµπετάκης Φάνης 

14. Κακογιαννάκης Νικόλαος 

15. Καλογερής Νικόλαος 

16. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας 

17. Κλώντζας Εµµανουήλ 

18. Κοκολάκης Αλέξανδρος 

19. Κονταξάκης Γεώργιος 

20. Κονταξάκης Ευτύχιος 

21. Κουρουπάκης Αναστάσιος 

22. Κουτεντάκη Ευχαριστία 

23. Λαµπρινός Κωνσταντίνος 

24. Λεβάκη Όλγα 

25. Λεονταράκης Ιωάννης 

26. Μαλλιαρός Νικόλαος 
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27. Μανασάκη Βιργίνια 

28. Μαρής Γεώργιος 

29. Μηλιός Ιωσήφ (από 13-9-2013, µετά την εκλογή της κ. Πετράκη ως 

Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου) 

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 Αριστείδης 

40. Παπαδάκης Εµµανουήλ 

41. Παρασύρης Ιωάννης 

42. Πασπάτης Γρηγόριος 

43. Πιτσούλης Γεώργιος 

44. Πλακιωτάκης Γιάννης 

45. Ρίζος Σεραφείµ 

46. Σαρρής ∆ηµήτριος 

47. Σερµάκης Νεκτάριος 

48. Σηµανδηράκης Παναγιώτης 

49. Τζανακάκη - Μελισσάρη Μαρία 

50. Φυγετάκης Νεκτάριος 

51. Χνάρης Εµµανουήλ 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2013 συνεδρίασε 

14 φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις – εισηγήσεις 

προς την Οικονοµική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συµβούλιο. 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Το έτος 2013 πραγµατοποιήθηκαν 29 συνεδριάσεις της επιτροπής και 

ελήφθησαν 774 αποφάσεις. 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και είναι 

αναρτήσιµες από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση της Οικονοµικής Επιτροπής για το 2013 είναι η εξής:  

Πρόεδρος: Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Μαρής Γεώργιος 1. Ξωµεριτάκης Αλέξανδρος  

2. Γουλιδάκης Ιωάννης  2. Κουτεντάκη Ευχαριστία 

3. Σηµανδηράκης Παναγιώτης 3. Λεονταράκης Ιωάννης 

4. Ξυλούρης Νικόλαος 4. Χνάρης Εµµανουήλ  

5. Κακογιαννάκης Νικόλαος  5. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος 

6. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος 6. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

7. Παπαβασιλείου Νεκτάριος  7. Γιακουµάκης Γεώργιος 

8. Σερµάκης Νεκτάριος 8. Ορφανός Στυλιανός  

 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2013 συνεδρίασε 

14 φορές και εξέδωσε 116 αποφάσεις, από τις οποίες οι 62 αφορούν 

γνωµοδοτήσεις επί  Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και  οι 54  αφορούν 

αποφάσεις για Προγραµµατικές Συµβάσεις.   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

δηµοσιοποιούνται και είναι αναρτήσιµες από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για το 2013 είναι 

η εξής:  

Πρόεδρος: Νικόλαος Καλογερής, Αντιπ/ρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 
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1. Πετράκη Πελαγία (έως τις 13/9/2013) 1. Χνάρης Εµµανουήλ  

2. Λαµπρινός Κωνσταντίνος 2. Κοκολάκης Αλέξανδρος  

3. Ξωµεριτάκης Αλέξανδρος 3. Ξυλούρης Νικόλαος 

4. Γιαννούλης Νικόλαος 4. Κονταξάκης Ευτύχιος  

5. Μιχελογιάννης ∆ηµήτριος 5. Μαρής Γεώργιος    

6. Μανασάκη Βιργινία 6. Ζαµπετάκης Φάνης 

7. Αλεξάκης Γιώργος  7. Φυγετάκης Νεκτάριος 

8. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος   8. Παπαβασιλείου Νεκτάριος 

9. Μαλλιαρός Νικόλαος 9. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας  

10. Παπαδάκης Αριστείδης 10. Σερµάκης Νεκτάριος 

11. Γιακουµάκης Γεώργιος 11. Νικολαράκης Κωνσταντίνος 

12. Γύπαρης Κωνσταντίνος 12. Αγγελάκη Μαρία 

 

 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης κατά το έτος 2013 συνεδρίασε 3 φορές και 

ελήφθησαν 15 αποφάσεις.   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης δηµοσιοποιούνται και είναι 

αναρτήσιµες από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ανναπτυξης για το 2013 είναι 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 
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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. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης κατά το έτος 2013 συνεδρίασε µία φορά 

προκειµένου να διατυπώσει γνώµη επί της: «Μελέτης Αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 

Κρήτης, (Στάδιο της Α φάσης (Α.1)». 
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7. 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 

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.  
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