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Εισαγωγή 
 

Το 2020 ήταν χρονιά φορτισµένη από τον καταλυτικό χαρακτήρα µιας 
πρωτόγνωρης πανδηµίας για τα δεδοµένα του 21ου αιώνα. Από τις πρώτες 
εβδοµάδες εκδήλωσής της στρέψαµε την προσοχή µας στον κορωνοϊό, 
ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστηµονικής κοινότητας. Μέχρι και σήµερα ο 
COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί έναν κινούµενο στόχο. Μια πρόκληση 
που οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε, επουλώνοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερο, «τις πληγές» σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Στην Κρήτη δώσαµε την πρώτη µάχη µε επιτυχία επειδή συνεργαστήκαµε. 
Συνεχώς είχαµε στο µυαλό µας πως «ότι ισχύει για όλα τα δεινά του κόσµου 
ισχύει και για αυτήν την πανδηµία. Βοηθά τους ανθρώπους να υπερβούν τους 
εαυτούς τους, γιατί όταν βλέπεις τη δυστυχία που φέρνει, δεν πρέπει να 
παραδοθείς». 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Περιφέρεια Κρήτης και εγώ προσωπικά 
ευχαριστούµε, όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή 

της µάχης. Τους υγειονοµικούς του νησιού, γιατρούς και νοσηλευτές, τους 
ανθρώπους στα σώµατα ασφαλείας, τους εργαζόµενους σε νευραλγικούς τοµείς 
του δηµόσιου τοµέα, τους εθελοντές, όλους αυτούς που θωράκισαν την Κρήτη 
και περιόρισαν τις οδυνηρές απώλειες συνανθρώπων µας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η υγειονοµική κρίση, αναπροσάρµοσε σε µεγάλο βαθµό το σχεδιασµός µας.  

Ο απολογισµός του 2020, περιλαµβάνει το έργο της προηγούµενης χρονιάς. 
Αποτυπώνει συγκεκριµένες παρεµβάσεις, έχει ως βάση τους στρατηγικούς µας 
στόχους, ενώ στην κορυφή του βρίσκονται οι άξονες που συνοψίζουν το όραµά 
µας για τον τόπο. Αποτελεί το σηµείο τερµατισµού, αλλά και το σηµείο 
εκκίνησης για τη χρονιά που έχει ξεκινήσει. Σε κάθε επιµέρους τοµέα 
αποτυπώνονται οι παρεµβάσεις µας.  

Στον τοµέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, περπατήσαµε σε νέους 
δρόµους, υπερβαίνοντας κοντόφθαλµες αντιλήψεις και πρακτικές. 
Εµπλουτίσαµε την πολιτική µας ατζέντα θέτοντας σε προτεραιότητα έργα 
µακράς πνοής. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική 
Ελλάδα, βγάζει οριστικά το νησί από το χάρτη της ενεργειακής αποµόνωσης. 
Την ίδια στιγµή συνεχίζουµε το σχεδιασµό µας για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Προτάξαµε, επίσης, τα ζητήµατα της Πολιτικής Προστασίας µε την 
αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού. Στις φυσικές καταστροφές των 
προηγούµενων µηνών βρεθήκαµε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των 
συµπολιτών µας, σε περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα. Στηρίξαµε το έργο 
τόσο της καταγραφής όσο και της αποκατάστασης των ζηµιών. 

Στο τοµέα των Υποδοµών και των Τεχνικών Έργων προκρίναµε και 
υλοποιήσαµε παρεµβάσεις για να αντιµετωπίσουµε εκκρεµότητες του 
παρελθόντος. Χρηµατοδοτήσαµε µε 128.944.135 ευρώ έργα οδοποιίας και 
οδικής ασφάλειας σε 452 σηµεία του οδικού δικτύου. Με 64.813.850 ευρώ 
υλοποιήσαµε µεγάλα υδραυλικά έργα. Παράλληλα, εντάξαµε για 
χρηµατοδότηση δεκάδες νέα τεχνικά έργα σε όλους τους τοµείς δράσης.  
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Τονίζουµε, όµως, ότι για την Κρήτη κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα 
είναι η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα από την Κίσσαµο µέχρι τη 
Σητεία, µαζί µε τους κάθετους άξονες. 

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτη «2014-2020», µέχρι το τέλος της 
χρονιάς είχαν ενταχθεί 546 έργα, προϋπολογισµού  510  εκ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί περίπου στο 128% του προγράµµατος, ενώ οι συµβάσεις  του 
προγράµµατος ανέρχονται σε 331 εκ. ευρώ ποσοστό 84% του π/υ του 
προγράµµατος. 

Στο επίκεντρο του σχεδιασµού µας το 2020, παρέµεινε η κοινωνία, η 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Με προτεραιότητα 
την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των νοσοκοµείων και των δοµών υγείας 
της Κρήτης, µε την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, ειδών ατοµικής 
προστασίας που διανείµαµε σε φορείς και υγειονοµικές µονάδες,  συµβάλλαµε 
καθοριστικά στην ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Συνολικά 
χρηµατοδοτήσαµε µε 36.953.976 ευρώ έργα υποδοµής σε υγειονοµικές 
µονάδες της Κρήτης. ∆ιαθέσαµε από το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα 
23.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των φορέων της υγείας µε νέο επικουρικό 
προσωπικό, ενώ εκδόθηκε και η πρόσκληση για υποδοµές «Αναβάθµισης 
Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης» προϋπολογισµού 10.000.000 
ευρώ. Την ίδια στιγµή βρεθήκαµε δίπλα σε αυτούς που χρειάστηκαν ειδική 
φροντίδα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Πορευθήκαµε µε «πυξίδα» την 

αλληλεγγύη. 

Αξιοποιήσαµε και αναδείξαµε παράλληλα, το πολύτιµο κεφάλαιο της 
πολιτιστικής κληρονοµίας του νησιού. Με σαφές όραµα, µε σύγχρονο θεσµικό 
πλαίσιο, µε µακρόπνοο σχέδιο, µε καινοτόµες µεθόδους και πρακτικές 
αντιµετωπίζουµε τον πολιτισµό ως µια «πολυδύναµη αναπτυξιακή βάση», 
ικανή να κινητοποιήσει δυνάµεις, να ενισχύει τη θέση της Κρήτης στην 
σκακιέρα της πολιτιστικής διπλωµατίας. 

Ο αθλητισµός αποτελεί, επίσης, βασική προτεραιότητα µας. Τη χρονιά που 
πέρασε και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες αναλάβαµε συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες για επενδύσεις και έργα αθλητικών υποδοµών σε όλο το νησί, 
συµµετείχαµε σε αθλητικές διοργανώσεις όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες. 

Στον απολογισµό µας, επιβεβαιώνεται και η στρατηγική επιλογή µας για την 
ενίσχυση της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων. Η µετατροπή της Κρήτης σε 
µια ζώνη καινοτοµίας, η ψηφιακή µετάβαση, η σύνδεση της έρευνας µε τις 
ανάγκες της κοινωνίας µεταφράστηκαν σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. 
Χρηµατοδοτήσαµε µε 2.500.000 ευρώ την προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού 
για σχολεία της Κρήτης.  

Η εκπαίδευση µαζί µε την καινοτοµία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
αποτελούν το διαβατήριο για τη µετάβαση στη νέα εποχή. Μέσα από 
πρωτοπόρες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, µε την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των 
πολιτών η Περιφέρεια Κρήτης, πρώτη στην Ελλάδα, είναι παρούσα στην 
ψηφιακή εποχή. 

Ο πρωτογενής τοµέας και η αγροδιατροφή συνέχισαν να αποτελούν 
αντικείµενο σηµαντικών παρεµβάσεων. Στηρίξαµε τους παραγωγούς για να 
ανταποκριθούν µε επιτυχία στον οικονοµικό ανταγωνισµό. ∆ιευρύναµε τον 
κύκλο εργασιών. Συµβάλλαµε στην κατοχύρωση των προϊόντων της Κρήτης, 
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ενισχύοντας την ποιότητα και την µοναδική τους ταυτότητα. Υλοποιώντας το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης χρηµατοδοτήσαµε µε 82.000.000 ευρώ τις 
επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, την εγκατάσταση 1685 νέων 
αγροτών και την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

Υποστηρίξαµε, επίσης, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  Υλοποιούµε το 
πρόγραµµα της Ψηφιακής Αναβάθµισης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε 
προϋπολογισµό 12.000.000 ευρώ. Χρηµατοδοτήσαµε νέες τουριστικές 
επενδύσεις, εντάξαµε στον αναπτυξιακό νόµο δεκάδες. Παράλληλα, το πρώτο 
εξάµηνο του 2020 εντάχθηκαν στο µεταφορικό ισοδύναµο 1.269 τοπικές 
επιχειρήσεις. Βασική µας πολιτική απόφαση ήταν η ενίσχυση των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων.  Για το λόγο αυτό µε προϋπολογισµό 60.000.000 
ευρώ από το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα, προχωρούµε στην εφαρµογή της 
δράσης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν ανεπάρκεια 
ρευστότητας και υφίστανται σηµαντικές ζηµίες, λόγω των επιπτώσεων από τα 
µέτρα για τον περιορισµό της νόσου COVID-19. 

Στον τουρισµό δώσαµε τη µάχη µε επιτυχία επειδή συνεργαστήκαµε. Σε 
εβδοµαδιαίες συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
διαµορφώναµε τη στρατηγική µας, στηρίζοντας τους εργαζόµενους και τους 
επιχειρηµατίες του κλάδου. ∆ιοργανώσαµε µια ουσιαστική εκπαιδευτική 
παρέµβαση επιµορφώνοντας χιλιάδες εργαζόµενους για τα µέτρα προστασίας, 
πρακτική που ακολούθησαν και άλλες Περιφέρειες. Στηρίξαµε τα αιτήµατα 
των εργαζοµένων. Υλοποιήσαµε τη νέα καµπάνια τουριστικής προβολής µε 
κυρίαρχο στοιχείο την «Αυθεντικότητα» της Κρήτης.  

Την ίδια στιγµή προτάξαµε τη δύναµη της εξωστρέφειας, εκτιµώντας τη διεθνή 
κατοχύρωση της Κρήτης σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ως ένα γεγονός 
καίριας σηµασίας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο απολογισµός των πεπραγµένων κάθε χρονιάς λειτουργεί ως βάση για τις 
επόµενες. Τα προηγούµενα χρόνια έχουν τεθεί ισχυρά θεµέλια, έγιναν 
σηµαντικές παρεµβάσεις. Ο στρατηγικός µας σχεδιασµός επικεντρώνεται τώρα 
στην ποιοτική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στη στήριξη της 
απασχόλησης, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην ενεργό περιβαλλοντική 
διαχείριση και στην αποτελεσµατική διακυβέρνηση. 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει καθιερωθεί ως ατµοµηχανή ανάπτυξης, ως γέφυρα 
επικοινωνίας  µε τους θεσµούς της πολιτείας. Στην πραγµατικότητα 

λειτουργεί σαν το βατήρα για να κάνουµε όλοι µαζί το άλµα προς τα 

εµπρός.  

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, για την εποικοδοµητική συνεργασία και το σύνολο των στελεχών 
της Περιφέρειας, καθώς τη δύσκολη χρονιά που πέρασε ανταποκρίθηκαν µε 
συνέπεια και επαγγελµατισµό στα καθήκοντά τους.  Και βεβαίως να ευχηθώ το 
2021, η χρονιά ορόσηµο για την ελληνική ιστορία να σηµατοδοτήσει το τέλος 
της πανδηµίας, «γιατί οι πανδηµίες τελειώνουν, ενώ η ελπίδα αποτελεί 

πάντα κοµµάτι της ανθρώπινης φύσης». 

Σας ευχαριστώ. 
 
Σταύρος Αρναουτάκης 
Περιφερειάρχης Κρήτης 
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Απολογισµός Προγράµµατος ∆ράσης 

Πρώτο Μέρος 
 

 

Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 
 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Περιβάλλοντος, Ξυλούρης 

Νικόλαος  

 
Το έργο και οι δράσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.Σ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της το έτος 2020,  
αφορούσαν κυρίως τους ακόλουθους βασικούς άξονες:  

� τη µελέτη, εφαρµογή και ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδιασµού και 
κατανοµής των δραστηριοτήτων, και ειδικότερα  την επίβλεψη Πολεοδοµικών 
Μελετών, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και  την κύρωση διορθωτικών πράξεων 
εφαρµογής  
� στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες 
και έργα 
� στην περιβαλλοντική γνωµοδότηση ή αδειοδότηση δραστηριοτήτων/ 
έργων  
� τη λήψη µέτρων για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 
� την εφαρµογή του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων 
� την κατάρτιση του περιφερειακού σχεδίου προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή 
� την προστασία διαχείριση και παρακολούθηση των υδάτων και της 
ατµόσφαιρας 
� την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραµµάτων περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος (συντονισµό ή συµµετοχή) 
� την υποστήριξη / υλοποίηση των στρατηγικών ή και των 
επιχειρησιακών σχεδιασµών της Περιφέρεια Κρήτης  (συµµετοχή σε οµάδες 
εργασίας), 
� τη συµµετοχή σε διαβουλεύσεις  σχεδίων νόµου του ΥΠΕΝ 
� τη συνεργασία µε ΥΠΕΝ για την επίλυση θεσµικών ζητηµάτων 
χωροταξικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής 
� την υλοποίηση της περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και την 
ενσωµάτωση σε αυτή των εθνικών κι ευρωπαϊκών ενεργειακών κατευθύνσεων 
και  σχεδιασµού και  
� την εν γένει στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων της 
µέσα στα πλαίσια της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας  
� την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών πιέσεων, καθώς και για ζητήµατα ενέργειας. 
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1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

� Συµµετοχή σε συναντήσεις ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας και 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, για τον ΠΕΣ∆ΑΚ, τα έργα και τις αρµοδιότητες των 
Φορέων, σύµφωνα µε την εφαρµογή των διατάξεων του νοµοθετικού 
πλαισίου του «Κλεισθένης». 

 
� Στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης στερεών και 

υγρών αποβλήτων, χρηµατοδοτήθηκαν δύο  σηµαντικά έργα του 
σχεδιασµού. Το πρώτο αφορά τα ∆ίκτυα Αποχέτευσης και 
Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων των παραλιακών 
οικισµών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού ∆ήµου Ιεράπετρας και Ανάληψης 
∆ήµου Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου. Ο προϋπολογισµός του έργου 
ξεπερνά τα 11 εκ. ευρώ (11.087.157,48 €). Το δεύτερο έργο αφορά τη 
Συλλογή µεταφοράς και επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων της 
ευρύτερης περιοχής του Παλαικάστρου Σητείας, προϋπολογισµού 5 εκ. 

ευρώ. (4.956.400 €). Το έργο αφορά στη διαχείριση των αστικών 
λυµάτων της ευρύτερης περιοχής του Παλαικάστρου ∆ήµου Σητείας. 

 
� Οργάνωση συναντήσεων σε Ηράκλειο και Χανιά µεταξύ Περιφέρειας, 

ΕΥ∆ ΕΠ Κρήτης και ∆ήµων Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης καθώς 
και φορέων διαχείρισης αποβλήτων, προκειµένου να ενηµερωθούν για 
θέµατα χρηµατοδότησης έργων και δράσεων (µικρής κλίµακας) 
διαχείρισης αποβλήτων από το ΠΕΠ Κρήτης και ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

 
� Συµµετοχή στη διαβούλευση  την τροποποίηση των Νόµων που 

αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση. 
 

� Με χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΕΣ∆ΑΚ µε την 
επιστηµονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα λειτουργήσει πιλοτικά την πρώτη 

µονάδα αξιοποίησης των υπολειµµάτων των απορριµµάτων µε την 

µέθοδο της αεριοποίησης, ύστερα από τη σχετική σύµβαση που 
υπογράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 

2. ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

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

� Ενηµερωτική επίσκεψη στελεχών της Περιφέρειας στο σταθµό 
Φινοκαλιάς  για το Πρόγραµµα αναβάθµισης και δηµιουργίας νέων 
σταθµών ατµοσφαιρικής ρύπανσης που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια 
Κρήτης. 
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3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

� Πραγµατοποιήθηκε  διαδικτυακά η συνάντηση µεταξύ των 
εκπροσώπων της Περιφέρειας, των καθηγητών και ερευνητών των ιδρυµάτων 
του νησιού που έχουν οριστεί ως Οµάδα υποστήριξης της Περιφέρειας, καθώς 
και του αναδόχου που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Περιφερειακού 
Σχεδιασµού για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στην 
Κρήτη. Οι εµπειρογνώµονες της κοινοπραξίας του αναδόχου παρουσίασαν τη 
µεθοδολογία την οποία ακλούθησαν για να εκτιµήσουν την τρωτότητα των 
τοµέων και των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από 
την κλιµατική αλλαγή. Επίσης παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσµατα από την 
ανάλυση της τρωτότητας, καθώς και τα αποτελέσµατα των κλιµατικών 
µεταβολών. Πώς δηλαδή θα εξελιχθεί το κλίµα τις επόµενες δεκαετίες, µε 
διάφορα σενάρια, διεθνώς αναγνωρισµένων κλιµατικών µοντέλων, και ποιοι οι 
κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία 
εξαιτίας των µεταβολών αυτών. 
 
� Συνάντηση εργασίας µε θέµα «∆ιαδικτυακό περιφερειακό εργαστήριο 
για την προσαρµογή της Κρήτης στην κλιµατική αλλαγή» στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράµµατος SOCLIMPACT. 
 
� Συγκρότηση οµάδας εργασίας για την κατάρτιση του Περιφερειακού 
Σχεδίου Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης. 
∆εκατέσσερις καθηγητές και ερευνητές Πανεπιστηµίου, Πολυτεχνείου και ΙΤΕ  
υποστηρίζουν, αµισθί, το έργο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου 
Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης.Ο ΠεΣΠΣΚΑ 
κρίνεται υψηλής σπουδαιότητας για την Περιφέρεια καθώς, εξετάζει το σύνολο 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της Κρήτης και διερευνά την 
επίδραση της κλιµατικής αλλαγής σε αυτό. Για τις γεωγραφικές περιοχές 
προτεραιότητας που θα προκύψουν, µετά την ανάλυση τρωτότητας στην 
κλιµατική αλλαγή, θα προταθούν µέτρα και δράσεις. 

 

� Η πρώτη συνάντηση Περιφέρειας και  αναδόχου που έχει αναλάβει την 
εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για την Προσαρµογή στην 
Κλιµατική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στο νησί, πραγµατοποιήθηκε στην Περιφέρεια 
Κρήτης. Η διαδικτυακή συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να 
ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι φορείς σχετικά µε το έργο και να 
παρουσιαστούν οι στόχοι και τα αποτελέσµατα του που αφορούν το νησί της 
Κρήτης. Αρχικά παρουσιάστηκαν το Περιφερειακό Σχέδιο της Κρήτης για την 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), καθώς και στοιχεία για την 
υφιστάµενη κατάσταση αλλά και µελλοντικά σενάρια των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη. Έγινε επίσης αναφορά σε ερευνητικά 
αποτελέσµατα για τη συµπεριφορά των τουριστών απέναντι στην κλιµατική 
αλλαγή στην Κρήτη. 
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4. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

 

Σηµαντική δραστηριότητα αναπτύσσει η Περιφέρεια Κρήτης την τελευταία 
δεκαετία για την ανάδειξη των Προστατευόµενων Περιοχών της και την 

προστασία της µοναδικής της Βιοποικιλότητας, µαζί µε τα Ερευνητικά – 
Ακαδηµαϊκά Κέντρα του νησιού. Σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς αλλά και 
τους ίδιους τους πολίτες, ευαισθητοποιεί, ενηµερώνει, οργανώνει δράσεις και 
έργα προστασίας, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του νησιού 
σε ό,τι αφορά στις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000, την ορθή διαχείριση 
και προστασία των µοναδικών ενδηµικών ειδών σε στεριά και θάλασσα. 
  
Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Natura 2000 και της Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
Βιοποικιλότητας, επισηµαίνει τη σπουδαιότητα όχι µόνο σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, αλλά και σε ό,τι αφορά: α) στις Περιφερειακές 
Πολιτικές για την τοπικά ορθή διαχείριση των περιοχών αυτών αλλά και β) στη 
∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
καθώς το περιβάλλον, η φύση, το τοπίο, η βιοποικιλότητα αποτελούν κοινά 
αγαθά και κοινό πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και των 
επιπτώσεών τους. 
  
Τα δεδοµένα αυτά βρίσκουν την Κρήτη ήδη σε ενεργό ρόλο σε τοπικό και σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Από την Περιφέρεια Κρήτης, υποβλήθηκαν και σήµερα 
υλοποιούνται µε επιτυχία 4 ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
(PANACEA, IMPRECO, LIFE IP NATURA, DESTI-MED), που αφορούν 
τόσο σε θέµατα διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, όσο και σε 
τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, των πολιτών, των 
επισκεπτών. Εξάλλου, σηµαντικές δράσεις ανάδειξης της µοναδικής 
“κρητικής” βιοποικιλότητας έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραµµα 
ΕΣΠΑ και έχουν ήδη ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 
  
Η Κρήτη, αποτελεί για το Ευρωπαϊκό ∆ιήµερο NATURA και Βιοποικιλότητα 
ένα νησί – παράδειγµα για τη διαφύλαξη της φυσικής µας κληρονοµιάς, την  
προστασία του φυσικού πλούτου και πόρων της χώρας. Στην µετα-εποχή της 
πανδηµίας COVID-19  και της αναθεώρησης Ευρωπαϊκών και Παγκοσµίων 
Πλαισίων Πολιτικής  (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, Στόχοι Βιώσιµης 
Ανάπτυξης ΟΗΕ), η αξία των εννοιών αυτών αποκτά εξέχουσα σηµασία. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 

Τα ευρωπαϊκά Προγράµµατα, στα οποία η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει ως 
εταίρος, και το Τµήµα Περιβάλλοντος έχει το συντονισµό ή τα υλοποιεί 
συνολικά ή εν µέρει, και για τα οποία το 2020 πραγµατοποίησε εργασίες 
σύµφωνα µε τα τεχνικά δελτία, καθώς και διαδικασίες διοίκησης και 
οικονοµικής διαχείρισης είναι τα εξής (αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες 
δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά περίπτωση το 2020): 

 

� LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA) µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 

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

οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα». Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
 
� INTERREG  MED BLUEISLANDS Seasonal variation of waste as 
effect of tourism – (‘’Γαλάζιες Νήσοι’’ Εποχιακή διακύµανση των 

απορριµµάτων ως συνέπεια των απορριµµάτων ως συνέπεια του 

τουρισµού) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG Mediterranean 2014-
2020.  Η Περιφέρεια εκτός των άλλων εργασιών υλοποίησης του έργου, 
πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις ενηµέρωσης σε ξενοδόχους και ∆ήµους στις 
Περιφερειακές Ενότητες (Ηράκλειο 26/2/20, 12/3/20, - Χανιά 27/2/20).   
 
� ADAPT 2 CLIMA Προσαρµογή στις Επιδράσεις της Κλιµατικής 

Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου – Adaptation to Climate 
Change Impacts on the Mediterranean islands’ Agriculture (συµµετοχή της 
Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος του προγράµµατος). 

 
� REPLACE ‘’Regional PolicyActions for Circular Economy – 
Περιφερειακές ∆ράσεις Πολιτικής για την Κυκλική Οικονοµία (συµµετοχή 
της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος του προγράµµατος). 

 
� INTERREG EUROPE Winpol ‘’Waste Management Intelligent 
Systems and Policies’’ – Ευφυή συστήµατα και Πολιτικές ∆ιαχείριση 

αποβλήτων, του χρηµατοδοτικού πλαισίου Interreg EU (συµµετοχή της 
Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος του προγράµµατος). 

 
� RRI2SCALE, "Responsible Research and Innovation Ecosystems at 
Regional Scale for Intelligent Cities, Transport and Energy’’ – Έξυπνες 

Πόλεις, Μεταφορές και Ενέργεια. Υπεύθυνα Οικοσυστήµατα Έρευνας και 

Καινοτοµίας σε Περιφερειακό Επίπεδο" του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου 
Horizon 2020 (συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος του 
προγράµµατος).  
 
� NTERREG ADRION: IMPRECO «Κοινές Στρατηγικές και 

Βέλτιστες  Πρακτικές για τη Βελτίωση της ∆ιακρατικής Προστασίας της 

Ακεραιότητας και των Υπηρεσιών των Οικοσυστηµάτων».  Συνάντηση της 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 10 από 161 

 

Κοινής Οµάδας Εργασίας του έργου πραγµατοποιήθηκε στη Σητεία στις 10 
Μαρτίου 2020. Υλοποιήθηκε επιτυχώς το πιλοτικό σχέδιο δράσης για την 
προστασία ειδών και οικοτόπων ενδιαφέροντος στο βορειοανατολικό άκρο της 
Κρήτης και το έργο IMPRECO βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης.  

 
� INTERREG EUROPE-iWATERMAP “Οδικoί Χάρτες Καινοτοµίας 

στην Τεχνολογία Ύδατος”: Συµµετοχή στην ηµερίδα στις Τεχνικές Σχολές 
του Επιµελητηρίου Ηρακλείου τον Φεβρουάριο 2020 µε θέµα «Εκπαίδευση 
εργαζοµένων στη λειτουργία και συντήρηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού 
και αποβλήτων, για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και του 
Περιβάλλοντος». Οργάνωση τον Ιούνιο 2020 εσπερίδας µε θέµα «Έξυπνη 
διαχείριση αρδευτικού νερού» µε τη συµµετοχή εκπροσώπων ΤΟΕΒ και 
συζήτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της καινοτόµου µεθόδου που έχει 
αναπτυχθεί από το ΙΤΕ : «Έξυπνες Πλατφόρµες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων» µε 
σκοπό την παρακολούθηση των αρδευτικών δικτύων και την εξοικονόµηση 
ύδατος. 

 
� INTERREG MED «SHERPA – Shared knowledge for Energy 
renovation in Buildings by Public Administrations – Ανταλλαγή εµπειριών 

στους ∆ηµόσιους Φορείς για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων». 
Συντονισµός του προγράµµατος από την Περιφέρεια Κρήτης. 
 
�  INTERREG EUROPE «REBUS - Renovation for Energy Efficient 
Builidings- Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια». Συντονισµός του 
προγράµµατος από την Περιφέρεια Κρήτης. 
 
�  INTERREG EUROPE-CLEAN «Technologies and open innovation for 
low -carbon Regions-Τεχνολογίες και Ανοικτή Καινοτοµία στις Περιφέρειες 

Χαµηλού Άνθρακα». Συντονισµός του προγράµµατος από την Περιφέρεια 
Κρήτης. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής ως προς 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δηµόσιων 
υποδοµών κατά 4%, µέσω της αποτελεσµατικής συνεργασίας των δηµόσιων 
αρχών, των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων και 
εταιρειών που µπορούν να εισάγουν νέες καινοτόµες λύσεις.   

 
�  Horizon 2020 «ROBINSON - Smart integRation Of local energy 
sources and innovative storage for flexiBle, secure and cost efficIent eNergy 
Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών 

ενεργειακών πηγών και καινοτόµων πρακτικών αποθήκευσης για 

ευέλικτη, ασφαλή και οικονοµική παροχή ενέργειας σε βιοµηχανοποιηµένα 

νησιά». Κύριος στόχος του έργου ROBINSON είναι η καινοτοµία για καθαρή 
ενέργεια στα νησιά, ώστε να τα βοηθήσει στην απεξάρτηση από ορυκτά 
καύσιµα µε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 
ενέργειας διασφαλίζοντας µια καθαρή, ασφαλή και οικονοµικά αποδοτική 
παροχή ενέργειας µέσω ενός συνδυασµού υποδοµών, παραγωγής και 
αποθήκευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.   

 
�  INTERREG EUROPE «ΤΑΝΙΑ - Treating Contamination through 
Nanoremediation – Αντιµετώπιση ρύπανσης µέσω νανο-αποκατάστασης». 

Συντονισµός του προγράµµατος από την Περιφέρεια Κρήτης. 
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� LIFE-ADAPT 2 CLIMA “Προσαρµογή στις Επιδράσεις της 

Κλιµατικής Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου”: Το έργο 
ολοκληρώθηκε εντός του 2020. 

 
 

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 
 
Με την υπ’ αρ. 90/2019 (πρακτικό 11/25-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης συστάθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας για την περιφερειακή περίοδο από Σεπτέµβριο 2019 έως Νοέµβριο 
2021 (άρθρο 164 του Ν. 3852/2010), στην οποία το Π.Σ. µεταβίβασε τις 
αρµοδιότητες: 
α) για την έκφραση γνώµης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
που έχει από το Ν. 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν. 
3010/2002, καθώς και τη γνωµοδότηση επί των Στρατηγικών µελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Η µεταβίβαση της ανωτέρω αρµοδιότητας στην προτεινόµενη επιτροπή, λόγω 
του µεγάλου αριθµού των υποβληθεισών Μ.Π.Ε. από όλη την περιφέρεια 
Κρήτης, συµβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία, µε την 
έγκαιρη εξυπηρέτηση των επενδυτών και θα αποδεσµεύσει το Π.Σ. από µεγάλο 
αριθµό γνωµοδοτήσεων. 
Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, όλοι 
περιφερειακοί σύµβουλοι, αναλογικά µε την δύναµη των περιφερειακών 
παρατάξεων. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής καθορίστηκε µε απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου και είναι δεκατρία (13). Πρόεδρος της 
Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νίκος 
µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). 
Με την υπ’ αρ. 41/2019 Απόφαση (πρακτικό 08/18-11-2019) της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την περιφερειακή περίοδο 
έως 07/11/2021, εκλέχθηκε ο Περιφερειακός Σύµβουλος και Τακτικό Μέλος 
της Επιτροπής Ξυλούρης Νικόλαος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 175 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά την διάρκεια του 2020 πραγµατοποιήθηκαν 9 συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.  
Σε αυτές και σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που έχει η Επιτροπή εξετάστηκαν 
συνολικά: 

i) Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σηµαντικά θέµατα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος 

ii) ∆ύο (2) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), 

iii) Εξήντα εφτά (67) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα 
και δραστηριότητες, 

και εκδόθηκαν αποφάσεις γνωµοδότησης για τις (ii) και (iii) 
 
Πιο αναλυτικά στην Επιτροπή συζητήθηκαν: 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 12 από 161 

 

i) Τρία (3) σηµαντικά θέµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Συγκεκριµένα 
συζητήθηκαν: 

ii) Ενηµέρωση σχετικά µε την δηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο 
νόµου µε τίτλο «Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α)» 

iii) Ενηµέρωση σχετικά µε την δηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο 
νόµου µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και 
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας» 

iv) Ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο Πρόγραµµα Έρευνας και 
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της 
Κρήτης. 

v) ∆ύο (2) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) που αφορούσε: 

I. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτης πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆Ε Κουρητών του 
∆ήµου Αµαρίου ΠΕ Ρεθύµνης», 

II. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης ανοιχτης πόλης της ∆Ε Συβρίτου του ∆ήµου Αµαρίου 
ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

vi) ∆έκα (10) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σηµαντικές 
υποδοµές όπως οδοποιίες σηµαντικών υποδοµών (Οδικά τµήµατα ΠΕΟ 
Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου και ΕΟ 92, Αναβάθµιση του ΒΟΑΚ στο 
τµήµα Καβούσι-Αυχένας Αγκαθιάς Π.Ε Λασιθίου, Βελτιώσεις 
επαρχιακών δρόµων περιοχής Αγίου Νικολάου, Λιµενικά Έργα (Σούδας, 
Σητείας), έργα διαχείρισης απορριµµάτων (ΧΥΤΥ Αρχανών - 
Αστερουσίων, Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής ∆Ε∆ΙΣΑ, Πιλοτική 
Μονάδα Βιοπλαστικού ΕΣ∆ΑΚ). Γνωµοδοτήσεις υπήρξαν και για 
σηµαντικούς οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων της Κρήτης 
όπως το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων «Αγιος Γεώργιος», το 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ, Πανεπιστηµιούπολη 
Βουτών Ηρακλείου, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου). 

vii) Πέντε (5) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα σταθµών 
βάσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και τηλεπικοινωνιών. 

viii) ∆εκαοχτώ (18) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
διάφορα άλλα έργα (οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, ελαιουργεία, 
τυροκοµεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). 

ix) ∆ώδεκα (12) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές 
Μονάδες και τουριστικά καταλύµατα. 

6) Έντεκα (11) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά 
δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. 
7) Εννιά (9) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκαταστάσεις 
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων. 
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Προγραµµατικές Συµβάσεις 
 

� Προγραµµατική  Σύµβαση  µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών µε θέµα: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωµένων µετρητικών σταθµών για 
την συνεχή παρακολούθηση της συγκέντρωσης ραδονίου σε θέσεις της 
Περιφέρειας Κρήτης».  

� Προγραµµατική  Σύµβαση  µε ΕΣ∆ΑΚ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ) και Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) για την εκπόνηση έργου µε τίτλο: 
«Πιλοτική έρευνα για την µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειµµάτων 
µε τη µέθοδο της αεριοποίησης» .  

� Προγραµµατική  Σύµβαση µε το Πολυτεχνείο Κρήτης για την «Έρευνα - 
Μελέτη σκοπιµότητας για την Εφαρµογή του Μέτρου του Ενεργειακού 
Συµψηφισµού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού 
Συµψηφισµού (Virtual Net-Metering) σε 9 Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Κρήτης». Στόχος του έργου η αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και η µείωση του ενεργειακού κόστους. 

� Προγραµµατική  Σύµβαση µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης "Καθορισµός των επιπέδων συγκεντρώσεων Αιωρούµενων 
Σωµατιδίων (ΑΣ10) κατ’ εφαρµογή της µε αρ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
3272 Β 23-12-2013) στην πόλη του Ηρακλείου". 

� Προγραµµατική  Σύµβαση  µε το Πολυτεχνείο Κρήτης για το «σχεδιασµό, 
την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Γεωγραφικού Συστήµατος 
Πληροφοριών της Περιφέρειας Κρήτης». 
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Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός Σχεδιασµός  
 
 

� Χρηµατοδοτήθηκε η ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίου Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων µε 1,3 εκ. ευρώ. Το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και 
περιλαµβάνει παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του κτιρίου µε αλλαγές στη 
στέγη, σε πόρτες και παράθυρα καθώς και θερµοµόνωση, υγροµόνωση κι 
άλλες εργασίες. 

 

� Με την ευκαιρία της δηµοσίευσης των 29 πρώτων σχεδίων καθαρής 
ενεργειακής µετάβασης σε ισάριθµα ευρωπαϊκά νησιά – µεταξύ των οποίων και 
η Κρήτη – πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακό συνέδριο και συνάντηση εργασίας 
µε θέµα την προώθηση της καθαρής ενεργειακής µετάβασης στα ελληνικά 
νησιά. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Γραµµατεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την καθαρή ενέργεια στα Ευρωπαϊκά νησιά και το Ελληνικό 
νησιωτικό δίκτυο «∆άφνη» και συµµετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. 

 
� Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται µε την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ), για την ενηµέρωση των πολιτών στο θέµα της εξοικονόµησης ενέργειας 
και αντιµετώπισης της ενεργειακής ένδειας. Στο πλαίσιο αυτό κοινοποίηση τον 
οδηγό – εγχειρίδιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος STEP-IN που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Horizon 2020» της ΕΕ, µε εταίρους από 
ελληνικής πλευράς την ΡΑΕ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον ∆ήµο 
Μετσόβου. 

 

� Χρηµατοδοτήθηκε η σύµβαση έργου µε προϋπολογισµό 1,8 εκ. ευρώ 
για την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου της έδρας της Περιφέρεια Κρήτης. 
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), κατά 15% από εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου και της πράξης «STRATENERGY»,  στο οποίο 
συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. 

 
 
� Χρηµατοδοτήθηκε η σύµβαση 1,29 εκ. ευρώ για την «Συντήρηση του 
ηλεκτροφωτισµού του Εθνικού ∆ικτύου στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων 
και Ρεθύµνου». 

 

� Την διαδικασία προσαιγιάλωσης του καλωδίου της «µικρής ηλεκτρικής 
διασύνδεσης» της Κρήτης παρακολούθησε στα Χανιά, ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης Στ. Αρναουτάκης. Η πόντιση έγινε στον κόλπο της Κισάµου και η 
προσαιγιάλωση στην περιοχή Πλακάλωνα. Όπως εξήγησαν οι τεχνικοί 
υπεύθυνοι το καλώδιο είναι µήκους 135 χιλιοµέτρων και σε παγκόσµιο επίπεδο 
αποτελεί την καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόµενου ρεύµατος που βρίσκεται 
στο µεγαλύτερο βάθος, αφού φτάνει περίπου τα 1.000 µέτρα.  
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Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 
 
Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, 
οικονοµικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες και συνδέονται άµεσα µε την 
αλλαγή του κλίµατος, οι τοπικές κοινωνίες- όχι µόνο µπορούν αλλά και πρέπει- 
να συµµετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα-επενδύσεις και σ' 
όλες τις συναφείς δραστηριότητες.  

Γι 'αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη από το 1994, συµµερίζεται και εφαρµόζει 
την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει 
περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασµός και πολιτική ο οποίος περιλαµβάνει και 
την ίδρυση - λειτουργία Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων. 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό 
περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη και οι στόχοι 
του είναι: 

− Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική και Προγραµµατισµός: συµβολή 
στη διαµόρφωση του 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, κλιµατικής 
αλλαγής, τουρισµού, ενεργειακής µετάβασης, κυκλικής οικονοµίας 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, τηλεδιασκέψεις, συνέδρια, 

ηµερίδες, τεχνικές επισκέψεις, οµιλίες σε σχολεία. 
− Προώθηση - Πληροφόρηση - ∆ιάδοση: Προγραµµάτων, τεχνολογιών, 

εφαρµογών και έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής 
Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας/ Περιβάλλοντος/ Βιώσιµων 
µεταφορών/ καταπολέµησης και προσαρµογής της κλιµατικής αλλαγής 
/Καινοτοµίας/ Επιχειρηµατικότητας /Ενεργειακής µετάβασης /Κυκλικής 
Οικονοµίας κλπ. 

− Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας. 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης και 
το ΠΤΑ Κρήτης υλοποίησε το πιλοτικό έργο της σύνταξης του Οδικού χάρτη 
της βιώσιµης ενεργειακής µετάβασης της Κρήτης σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Γραµµατεία για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά νησιά και 
την υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήµιου και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνέταξε πέντε εξειδικευµένα ερωτηµατολόγια που 
εστάλησαν στις αντίστοιχες πέντε κατηγορίες 220 φορέων της Κρήτης. Από 
την συστηµατική διαβούλευση την επεξεργασία των απαντήσεων και τις 
διαδικτυακές συναντήσεις διαµορφώθηκαν οι προτάσεις και τα συµπεράσµατα 
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της «∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης και του Οργανωµένου διαλόγου» καθώς 
και η πρώτη προσέγγιση για το Σχέδιο «Βιώσιµης Ενεργειακής Μετάβασης 

της Κρήτης». 

 

Πρόσθετες δράσεις 

 

� Συνεργασία µε ∆ήµους της Κρήτης για τη συµµετοχή τους και για τη 
σύνταξη των «Σχεδίων Βιώσιµης Ενεργειακής Ανάπτυξης Σ∆ΑΕ» 
στα πλαίσια της σπουδαίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το 
«Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» (COM), διότι το Ενεργειακό Κέντρο 
Περιφέρειας Κρήτης είναι ο Περιφερειακός συντονιστής της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων» στην 
Κρήτη. 

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

� Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Όποτε κατέστη δυνατόν, λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοιού συνεχίστηκε η συνεργασία µε 
εκπαιδευτικούς και µαθητές σε ∆ηµοτικά Σχολεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου. 

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

εξοικονόµησης ενέργειας. 
� Συµµετοχή στις δραστηριότητες για την περιφερειακή ενεργειακή 

διακυβέρνηση και καινοτοµία στα έργα άλλων φορέων της Κρήτης  
(π.χ. Πανεπιστήµιο Κρήτης (ΕΝΕ∆Η), Περιφέρεια Κρήτης, ∆ήµοι 
Κρήτης κλπ.  

� Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 

θεµάτων  προωθήθηκαν σχέδια και έργα ενεργειακής καινοτοµίας 
(βιώσιµες µεταφορές, υδρογόνο, ηλεκτροκίνηση, νησιωτική ενεργειακή 
πολιτική και ενεργειακή µετάβαση, Γαλάζια οικονοµία και ενέργεια 
κλπ) καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων συνεργασίας.  

� Υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα σε 
συνεργασία µε εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς (ΕΛΜΕΠΑ, ΚΑΠΕ, 
Νησιωτικό ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ, ∆ήµοι Κρήτης, Φορείς της Κύπρου). 

 

 

Ηµερίδες- Συνέδρια-Συµµετοχές  
 

 

� «Energy Efficiency in buildings, heating and cooling», Clean Energy 
for EU islands, Webinar, 31 Μαρτίου 2020. 

 
� «Cleaner Energy and Climate neutrality: new avenues to consider», 

The Mediterranean Forum-Circle the Med, 2nd online Debate 
Teleconference, 19 Ιουνίου 2020  
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� «European Union Sustainable Energy Week», European 
Commission, Multiple Webinars, 23-25 Ιουνίου 2020. 

 
� «Clean Energy for EU islands – Greek Partners», Secretariat for 

Clean Energy for EU islands, online Teleconference, 6 Ιουλίου 2020 
 

� «Clean Energy Transition of the Crete island», Regional 
Development Fund of Crete (Coordinator) – Crete Energy Agency – 
Secretariat for Clean Energy for EU islands, Teleconference, 22 Ιουλίου 
2020. 

 
� «Energy saving in public buildings in Crete – The SYNERGEIN 

project», Open teleconference, The ENEDI project – Energy saving in 
University Rata Centers, Interreg Greece – Cyprus, 17 Σεπτεµβρίου 
2020. 

 

� «2
nd

 Blue Deal Lab» Interreg Med «Blue Deal», «Webinar, 6 
Οκτωβρίου 2020» 

 

� «Blue Deal», Webinar, ΠΤΑΚ – ΚΑΠΕ, 15 ∆εκεµβρίου 2020 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 
� Πιλοτική υλοποίηση από το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 

και το ΠΤΑ Κρήτης, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Γραµµατεία για 
«Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά νησιά» Οδικού Χάρτη 

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

 

� Συµµετοχή στο νέο ευρωπαϊκό έργο Interreg MED 2014-2020, Blue 

Energy Deployment Alliance» - BLUE DEAL ως συνδεδεµένος 
εταίρος (σε συνεργασία µε το ΠΤΑ Κρήτης). Σκοπός του έργου είναι η 
µελέτη και άρση των δυσκολιών για την ανάπτυξη της «γαλάζιας 
ενέργειας» µε πιλοτική εφαρµογή στο βόρειο θαλάσσιο µέτωπο της 
Κρήτης. 
 

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

Εξοικονόµηση ενέργειας σε ∆ηµόσια Κτίρια του ∆ιασυνοριακού 

Τόξου Ελλάδας Κύπρου» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 
 

� Συµµετοχή - µαζί µε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης στον 
Ελληνικό Κόµβο Γαλάζιας Ενέργειας και στο έργο «PELAGOS». 
 

� Συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα Ευρωπαϊκά 

Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική καινοτοµία. 
 

� Συµµετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης 

των Ευρωπαϊκών Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - 

CPMR στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας και της κλιµατικής 
αλλαγής. 

 

� Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στην «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 

Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισµών 
(FEDARENE) Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση του 2020 / 
Συνεργασία µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ManagEnergy (Σύµφωνο 

των ∆ηµάρχων). 
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Χωροταξικός- Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

 

Τα θέµατα που διεκπεραιώθηκαν και αφορούσαν τις αρµοδιότητες του 
τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού, τα περισσότερα από τα οποία έχρηζαν άµεσης 
λύσης και εµφάνιζαν αρκετά µεγάλου βαθµού δυσκολία και αντιµετώπιση. 
Μεταξύ άλλων διεκπεραιώθηκαν ζητήµατα που αφορούσαν πράξεις εφαρµογής 
οικοδοµικών τετραγώνων, πολεοδοµικών µελετών, Γενικών Πολεοδοµικών 
Σχεδίων, τροποποιήσεις κ.α.   

 

 
GIS (Geographical Information System-GIS) 

 
Ξεκίνησε η δηµιουργία Υπηρεσίας Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) 

Κρήτης. Αντικείµενο της συγκεκριµένης δοµής, αποτελεί ο εκσυγχρονισµός 
των µέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, ως µέσο σχεδιασµού και 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα 
των υφιστάµενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγµένων 
υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό 
(πολίτες, επαγγελµατίες µηχανικοί, αυτοδιοίκηση), αλλά και στη µεταφορά 
τεχνογνωσίας στα στελέχη της Περιφέρειας, προκειµένου να βελτιωθούν οι 
εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδοµένων.   
Τα βασικά δοµικά στοιχεία της ΥΓΕΠ που θα δηµιουργηθεί για την 
Περιφέρεια Κρήτης είναι: 
� Κατάλληλες δοµές για την αποθήκευση των δεδοµένων, σε κατανεµηµένες 

αποθήκες, των οποίων η διαχείριση γίνεται µε ενιαίο τρόπο 
� Υπηρεσία καταλόγου αναζήτησης δεδοµένων και υπηρεσιών µέσω 

περιγραφής 
� Εξυπηρετητές διάθεσης των δεδοµένων αλλά και υπηρεσίες για την 

εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. υπηρεσίες µετασχηµατισµού) 
� Λογισµικό (desktop) για την απεικόνιση και την επεξεργασία των 

δεδοµένων (GIS). 
 

Σκοπός της ΥΓΕΠ µέσω της συγκέντρωσης, οργάνωσης, οµογενοποίησης της 
γεωπληροφορίας σε µια ενιαία σύγχρονη υποδοµή, είναι να εξυπηρετήσει:  
α) την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών,  
β) τους δηµότες, τους επαγγελµατίες, φορείς, επενδυτές, οποίοι θα αποκτήσουν 
δυνατότητες,  
γ) τη διοίκηση. 
 
Η διαχείριση της δηµιουργούµενης ΥΓΕΠ, θα γίνει από τις επιµέρους 
∆ιευθύνσεις, µε την αξιοποίηση των υφιστάµενων γεωχωρικών δεδοµένων της 
Περιφέρειας Κρήτης, εντός των γεωγραφικών της ορίων. Για µία τέτοια 
Υπηρεσία, προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί και να λειτουργήσει, είναι 
απαραίτητη η συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων, απαιτεί ανθρώπινους 
πόρους για την αξιοποίηση των υφιστάµενων ψηφιακών γεωαναφερµένων 
δεδοµένων.  
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Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2007/2/ΕΚ (INSPIRE), και το Νόµο 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Ά), ο οποίος έχει 
στόχο την εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδοµένα και 
υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την εξοικονόµηση 
πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των 
επενδυτικών πρωτοβουλιών, µέσω της δηµιουργίας της Εθνικής Υποδοµής 
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).   
 
Από το Νοέµβριο του 2020 έχει συναφθεί σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία 
GetMap, για την  ανάπτυξη της Υποδοµής µε βάση τη χρήση και 
παραµετροποίηση Ελεύθερου Λογισµικού/ Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα, για 
την δηµιουργία  ιδιοποιηµένων εφαρµογών, προσαρµοσµένων στις ανάγκες 
των επιµέρους ∆ιευθύνσεων.   
Με την ολοκλήρωση της σύµβασης, και σύµφωνα µε το Ν.3979/2011, άρθρο 
19, παρ. 3 και 4, το σύνολο του λογισµικού που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, θα 
προσφερθεί στην Περιφέρεια µε άδεια που θα της επιτρέπει: 
α) να µελετά τον τρόπο λειτουργίας του λογισµικού 
β) να το προσαρµόζει στις ανάγκες της 
γ) να αναδιανέµει αντίγραφα του λογισµικού για οποιοδήποτε σκοπό και σε 
οποιοδήποτε, 
δ) να βελτιώνει και να δηµοσιεύει ή διαθέτει µε οποιοδήποτε τρόπο τις 
βελτιώσεις του προϊόντος λογισµικού που έχει επιφέρει σε οποιοδήποτε.  
 
Για τη διάθεση των Υπηρεσιών Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και 
∆ιόρθωσης/Επικαιροποίησης γεωχωρικών δεδοµένων, θα πρέπει να 
ενσωµατωθεί στη συνέχεια ο διαδικτυακός τόπος, στο γενικό Portal της 
Περιφέρειας ή/και στο portal του WebGis.  
 
Τέλος, θα υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης του περιβάλλοντος µε τη χρήση 
δορυφορικών δεδοµένων σχεδόν πραγµατικού χρόνου, µε άµεση και εύκολη 
πρόσβαση σε ανοικτά δορυφορικά δεδοµένα Sentinel του Ευρωπαϊκού 
αποθετηρίου Παρατήρησης της Γης Copernicus. 
 
Οι χρήστες της εφαρµογής θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την απλή 
οπτικοποίηση των δορυφορικών δεδοµένων και δεικτών που προκύπτουν εξ’ 
αυτών µε διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να εξάγουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα για την περιοχή ενδιαφέροντος, είτε αυτή είναι ο αστικός ιστός, 
αγροτικές καλλιέργειες ή περιοχές προστασίας της φύσης ενώ επιπλέον θα 
παρέχονται υπηρεσίες βασισµένες σε αυτοµατοποιηµένες τεχνικές. 
 
Οι υπηρεσίες πρόσβασης πραγµατικού χρόνου σε δορυφορικά δεδοµένα και 
τηλεσκοπικούς δείκτες θα απευθύνονται προς τις υπηρεσίες του φορέα (π.χ. 
Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Τεχνική Υπηρεσία) αλλά και τον πολίτη, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και µη κυβερνητικούς οργανισµούς  
Για τη διάχυση δεδοµένων µέσω δικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Υ.ΓΕ.Π. της Περιφέρειας, θα τηρούνται πάντοτε οι 
νοµοθετικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από το Ν.3882/2010 και οι 
προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.  
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Πολιτική Προστασία 
 
 
Αντιπεριφερειάρχης στον συντονισµό δράσεων Πολιτικής Προστασίας και 

ΠΑΜ ΠΣΕΑ στην Περιφέρεια και στην ∆ιαχείριση Τεχνικών Μέσων, 

Κουρουπάκης Αναστάσιος  

 

 
Βασικές δράσεις 

 
� Τη διαµόρφωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας 
� Τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας 

για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, εντός των ορίων της 
Περιφέρειας 

� Συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, τους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες,  τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των λοιπών 
περιφερειακών ενοτήτων και τους ∆ήµους της Κρήτης για θέµατα 
Πολιτικής Προστασίας 

� ∆ιεκπεραίωση διαδικασιών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
κατάρτιση των Ειδικών (εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ) των εγκαταστάσεων 
ανώτερης βαθµίδας της Περιφέρειας Κρήτης ως ορίζεται από την 3η 
Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας 

� ∆ιαρκή ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού για τα Τεχνολογικά 
Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) σε συνεργασία µε το 
Περιφερειακό Συµβούλιο 

� Υποβολή προτάσεων σε επιχορηγούµενα προγράµµατα σχετικά µε 
πολιτική προστασία, για όλη την Περιφέρεια Κρήτης 

� Προγραµµατισµός και υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες σε Τεχνικό 
Εξοπλισµό σε συνεργασία µε τη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών για την 
αντιµετώπιση καταστροφών 

� Συµµετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 
των 4 Ενοτήτων και των 24 ∆ήµων της Κρήτης 

� Συµµετοχή στις Επιτροπές Ασφάλειας Λιµένων Κρήτης 
� Επιθεωρήσεις ετήσιες για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στη 

Συµφωνία ΣΕΒΕΖΟ 
� Σχεδιασµός, πραγµατοποίηση και συµµετοχή σε ετήσια βάση σε 

ασκήσεις επί χάρτου ή/και πεδίου για δασικές πυρκαγιές, σεισµούς, 
τεχνολογικά ατυχήµατα, θαλάσσια ρύπανσης, εκκένωσης πληθυσµού, 
κ.λπ 

� Υποβολή εισηγήσεων, διά του Περιφερειάρχη στον Γενικό Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών 
καταστροφών 

� Έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη κήρυξης κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης  
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� Τήρηση όλων των διαδικασιών για τη λειτουργία του ασύρµατου 
δικτύου επικοινωνίας τεχνολογίας TETRA για όλη την Περιφέρεια 
Κρήτης 

� Τήρηση και επικαιροποίηση στοιχείων όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων Πολιτικής Προστασίας για την απρόσκοπτη επικοινωνία µαζί 
τους  

� Τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων 
� ∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες (προµήθειες, οικονοµικά,κ.λπ) 
� Λειτουργία της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και των 

Τµηµάτων αυτής σε 24ωρη λειτουργία 

 

Έντονα καιρικά φαινόµενα 

Το 2020 ακραία καιρικά φαινόµενα έπληξαν µε ιδιαίτερη σφοδρότητα την 
Κρήτη, και κυρίως  την Π.Ε. Ηρακλείου. Πιο συγκεκριµένα, οι βροχοπτώσεις 
και οι χαλαζοπτώσεις που προκάλεσε το φαινόµενο «ΙΑΝΟΣ» 20-22 
Οκτωβρίου, σε συνδυασµό µε τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πληµµύρες που 
σηµειωθήκαν 6 και 10 Νοεµβρίου, προκάλεσαν  πρωτοφανείς καταστροφές  σε 
υποδοµές (σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα οδικά δίκτυα), σε καλλιέργειες 
αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα εντός των ορίων των ∆ήµων 
Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου. Ο τελευταίος, δε, υπέστη ζηµίες 
τεράστιας έκτασης και από τις δύο θεοµηνίες και σχεδόν το σύνολο των 
υποδοµών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα µεγάλα οικιστικά 
κέντρα του ∆ήµου επλήγησαν ανεπανόρθωτα.  

Έντονη χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σηµειώθηκε στις 20,21,22 Οκτωβρίου  
& 06, 07, 08, 09 και 10 Νοεµβρίου. 

 

� Τα φαινόµενα αυτά που έπληξαν µε ιδιαίτερη σφοδρότητα τον Ν. 
Ηρακλείου οδήγησαν  στην Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας τους ∆ήµους Αρχανών -Αστερουσίων,  Ηρακλείου, 
Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας  και  Χερσονήσου και ενεργοποίησαν τις 
διαδικασίες καταγραφής και εκτίµησης ζηµιών επιχειρήσεων µε επιτόπιες 
αυτοψίες τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών όσο και από 
κλιµάκια της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
� Κατατέθηκαν στο Τµήµα Πολ. Προστασίας Π.Ε.Η., περίπου 800 
αιτήσεις πληγέντων επιχειρήσεων, συστάθηκαν 13 τριµελής επιτροπές 
καταγραφής και εκτίµησης ζηµιών και διενεργήθηκαν 800 αυτοψίες σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Η διαδικασία βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη προκειµένου να αποζηµιωθούν οι πληγείσες επιχειρήσεις.  

 
 
� Καθόλη τη διάρκεια της αντιπληµµυρικής περιόδου 2020-2021 
πραγµατοποιούνται  επιτόπιοι έλεγχοι - αυτοψίες υποδοµών στις πληγείσες 
περιοχές λόγω κατολισθήσεων, καταπτώσεων, ρηγµατώσεων και φθορών στο 
οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια και µετά από την εκδήλωση  έντονων καιρικών 
φαινοµένων.  
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Πρόσθετες δράσεις 

 

� ∆ηµοπρασία του έργου: «Προµήθεια Εξοπλισµού για τη βελτίωση 
ετοιµότητας στη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών της 
Περιφέρειας Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη», µε Κωδικό 
Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-42 στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Βιώσιµη Ανάπτυξη 
µε αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη», Με Τίτλο «∆ράση 5.b.3: Βελτίωση της 
ετοιµότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών» µε χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε το συνολικό 
κόστος της πράξης να ανέρχεται στα 1.206.000 € για την προµήθεια 
εξοπλισµού για όλη την Κρήτη: 

• Μη επανδρωµένα ιπτάµενα µέσα 
• Μικρό φορτηγό 4θυρο 
• Αλατοδιανοµέας προσαρµοζόµενος σε φορτηγό 
• Υδροφόρο Πυροσβεστικό Όχηµα 
• Πολυµηχάνηµα εκχιονιστικό µε αλατοδιανοµέα και κλαδοκόπτη 
• Εκσαφέας ερπυστριοφόρος 
• Φορτωτής τροχοφόρος 
• Ισοπεδωτής 

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία συµβασιοποίησης των ανωτέρω 
τµηµάτων, πλην των µικρών φορτηγών, για τα οποία θα επαναληφθεί ο 
διαγωνισµός. 

 
 
� Υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού 
έργου ανάπτυξης πλατφόρµας διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων  στα πλαίσια 
του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη ειδικών σχεδίων αντιµετώπισης 

τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης» (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για 
εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κρήτης. 
� Ολοκλήρωση διαµόρφωσης του Περιφερειακού Σχεδιασµού Πολιτικής 
Προστασίας, µε τη σύνταξη και έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο της 
Περιφέρειας των παρακάτω επιχειρησιακών ειδικών σχεδίων: 
 

1. «∆αρδανός-Βορέας Κρήτη»: Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και  
Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση: α) 
Πληµµυρικών Φαινοµένων, β) Χιονοπτώσεων & Παγετού και γ) Έντονων 
Καιρικών Φαινοµένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 
 

2. «Ιόλαος Κρήτη»: Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών της Περιφέρειας Κρήτης.  

 
3. «Εγκέλαδος Κρήτη»: Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω 

Σεισµών . 
 

 
� Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για 
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, εντός των ορίων της Περιφέρειας. 
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� Συνεργασία µε τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των περιφερειακών 
ενοτήτων, τα Σώµατα Ασφαλείας, την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, τους 
∆ήµους της Ενότητας, εθελοντικές οργανώσεις και λοιπούς φορείς για θέµατα 
Πολιτικής Προστασίας. 

 
� Κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης σε Κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (20-22 Οκτωβρίου 2020 & 6-10 Νοεµβρίου 
2020) 
 
 
� Αποστολή έκτακτων δελτίων επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων στους 
εµπλεκόµενους φορείς κατά τις εργάσιµες ή απογευµατινές ή εξαιρέσιµες 
ηµέρες µετά την ειδοποίηση από το ΕΣΚΕ – ΚΕΠΠ της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας  

 

� Ενηµέρωση κοινού µε έκδοση δελτίων τύπου µε οδηγίες για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων ή δελτίων µε 
οδηγίες αυτοπροστασίας. 

 

 
� Τα στελέχη της ∆/νσης επιλήφθηκαν στην παροχή βοήθειας και στην 
υποστήριξη του έργου των επιχειρησιακών φορέων (Πυροσβεστικό Σώµα, 
κ.λπ.) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2020 σε 24ωρη. 
 
 
� Σύνταξη και τήρηση µητρώου εργοληπτών για την συµµετοχή ιδιωτών 
στο Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Περιφέρεια Κρήτης για την Αντιµετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεση / Βραχεία ∆ιαχείριση των Συνεπειών από την 
εκδήλωση Φυσικών Καταστροφικών Φαινοµένων ή Τεχνολογικών 
Ατυχηµάτων. 

 

� Τη διαρκή παροχή πληροφόρησης, δια του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
για την ενηµέρωση του κοινού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)» για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθµίδας 
στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 
� Συντονισµός ενεργειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλή 
λειτουργία του ανεξάρτητου δικτύου τηλεπικοινωνιών TETRA, στο σύστηµα 
του οποίου συµµετέχουν η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, ο 
Περιφερειάρχης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, οι 
αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακών Ενοτήτων, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, οι ∆ήµοι του 
νησιού, η Αστυνοµική ∆/νση Κρήτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Λιµενική 
∆ιοίκηση, και  ο Ναύσταθµος Κρήτης.  
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Εθελοντικές ∆ράσεις 

 
� ∆ράση Εθελοντικού καθαρισµού του πάρκου της Λίµνης Αγιάς, για τη 
Πολιτική Προστασία, 07 Ιουνίου 2020, Λίµνη Αγιάς, Χανιά 
� ∆ράση Εθελοντικού καθαρισµού στο φοινικόδασος του Αφραθιά και 
στη περιοχή της λίµνης Ζαρού, για τη Πολιτική Προστασία, στις 4 Ιουλίου 
2020, Μεσαρά 
� Συνέχεια των εθελοντικών δράσεων καθαρισµού και ευαισθητοποίησης 
από τη Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης στη περιοχή της Πρέβελης, 
στις 26 Ιουλίου 2020 
� Εθελοντική δράση καθαρισµού και ευαισθητοποίησης από τη Πολιτική 
Προστασία Περιφέρειας Κρήτης στις πληγείσες περιοχές του Κανδάνου- 
Σελίνου στις 6 Σεπτεµβρίου 2020 
� Εθελοντική δράση καθαρισµού και ευαισθητοποίησης από τη Πολιτική 
Προστασία Περιφέρειας Κρήτης στις 11 Οκτωβρίου 2020, στη περιοχή των 
Ανωγείων. 
� Πρόταση εισαγωγής διδασκαλίας µε θέµα την Πολιτική Προστασία από 
Φυσικές Καταστροφές και τον εθελοντισµό στην Ελληνική Α’ βάθµια και Β’ 
βάθµια εκπαίδευση. 
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Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα & 
Καινοτοµία 

Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός  
 
 
Αντιπεριφερειάρχης στον Τοµέα της Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου, 

Καινοτοµίας και Κοινωνικής Οικονοµίας, Αντώνης Παπαδεράκης  

 

 

Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 

 

Σχέδιο ∆ράσης Περιφέρειας Κρήτης 
 

Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλων των έργων, µελετών και λοιπών δράσεων 
που υλοποιούσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΚ) και των 
τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚ και αφού έγινε η σχετική 
επεξεργασία τους, καταρτίστηκε το Σχέδιο ∆ράσης (Σ∆) της ΠΚ/ΠΕ, έτους 
2020, µε πηγές χρηµατοδότησης τους ΚΑΠ, τους Ιδίους Πόρους, τα ταµειακά 
υπόλοιπα από παλαιές, καθώς και άλλες πηγές χρηµατοδότησης, το Π.∆.Ε 
(εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος) και τις λοιπές πηγές εκτός ΕΣΠΑ 
της Ε.Ε.: (HORIZON, LIFE, INTERREG κα). 

Το Σ∆ έτους 2020 εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/2020 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 24/2020, 30/2020, 
61/2020, 80/2020, 93/2020, 105/2020, 117/2020, 126/2020 και 133/2020 
όµοιες. 

 

Σ∆ – ΠΚ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   
(00) 

27 18 3.511.683,37 

Π∆Ε/ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΚΕΛΟΣ 

538 220 *143.245.375,75 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ-
ΛΟΙΠΑ) 

52 10 *41.116.417,82 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(01) 

35 14 6.963.767,05 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02) 48 28 2.584.102,92 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03) 43 21 7.641.071,72 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04) 89 37 5.556.066,94 
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ΣΥΝΟΛΟ 832 348 210.618.485,57 

*: Ενδεικτική κατανοµή  

 

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

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

 
 

Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων (Π∆Ε) 

 
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) Περιφέρειας Κρήτης, ένα 
σηµαντικό µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2020 περιλάµβανε 
έργα – µελέτες της Περιφέρειας, των  ∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και 
λοιπών φορέων, συνολικού προϋπολογισµού 1.273.208.151,84 ευρώ. 

Ειδικότερα: 

Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), προϋπολογισµού 722.268.526,95 ευρώ, 
έχουν ενταχθεί έργα   και µελέτες από προηγούµενα έτη έως και το 2020. Οι 
πληρωµές έτους 2020 ανήλθαν σε 27.750.000,00 ευρώ µε παράλληλη 
εξόφληση των υποχρεώσεων - οφειλών.   

Β. Τα έργα συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους (από την Ε.Ε.), προϋπολογισµού 
550.939.624,89 ευρώ, περιλαµβάνουν : 

� έργα της ΣΑΕΠ 002/1 (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ), 
 
� έργα της ΣΑΕΠ 302/8- Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως π.χ. 
τα διασυνοριακά προγράµµατα «ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ», «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «MED 2007-2013», INTERREG EUROPE 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 

 
� έργα της ΣΑΕΠ 302/2 - Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως 
π.χ. τα διασυνοριακά προγράµµατα «INTERREG IV/C 2007-2013», 
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «SEE», «MED 2007-2013» 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 
 
� έργα της ΣΑΕΠ 002/2 (ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), 
 
� έργα της ΣΑΕΠ 602/6 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-
2020-ΒΑΛΚΑΝΙΑ -ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) και 

 
 
� έργα της ΣΑΕΠ 102/6 (INTERREG ∆ιασυνοριακά προγράµµατα 
«ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020). 
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Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα οι πληρωµές το έτος 2020, ανήλθαν σε 

62.631.885,97 ευρώ. 

 

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.273.208.151,84 470.440.403,68 90.381.885,97 409.616.699,52 

 

 

 

 

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ
ΩΝ ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜ
Η 

ΕΠ302/8 770.415,35 770.394,15 21,20 21,20 0,00 

ΕΠ302/2 1.010.345,59 568.185,45 95.650,28 95.650,28 346.509,86 

ΕΠ002/2 4.144.657,24 3.594.835,06 95.179,55 94.707,60 455.114,58 

ΕΠ002/1 537.382.499,72 115.312.921,81 73.265.661,84 60.389.945,95 
361.679.631
,96 

ΕΠ 102/6 6.881.044,12 2.210.592,72 2.256.759,60 1.960.710,49 
2.709.740,9
1 

ΕΠ602/6 750.662,87 449.761,09 150.850,45 90.850,45 210.051,33 

 ΣΥΝΟΛΟ 550.939.624,89 122.906.690,28 75.864.122,92 62.631.885,97 
365.401.048
,64 
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ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
2020 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002 206.283.381,24 138.272.111,89 6.600.000,00 61.411.269,35 

ΕΠ802 263.224.197,79 103.014.959,19 10.450.000,00 149.759.238,60 

ΕΠ402 21.827.869,43 17.117.003,52 600.000,00 4.110.865,91 

ΕΠ502 209.922.229,69 82.768.165,03 9.600.000,00 117.554.064,66 

ΜΠ002 11.775.848,80 6.361.473,77 500.000,00 4.914.375,03 

ΜΠ902 9.235.000,00 0,00 0,00 9.235.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 722.268.526,95 347.533.713,40 27.750.000,00 346.984.813,55 
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Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης 

(RIS3Crete) 
 

 

Η ∆ΙΑΠ/Τµήµα Σχεδιασµού, σε συνέχεια της υλοποίησης της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete) και των 
διαδικασιών  Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης  (entrepreneurial discovery) 
συνέχισε να παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής.  

Υπενθυµίζουµε ότι, οι τοµείς προτεραιότητας που έχει θέσει η RIS3Crete είναι: 
ο Αγροδιατροφικός Τοµέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός Τοµέας, ο 
Περιβαλλοντικός Τοµέας και ο Τοµέας της Γνώσης.  Στόχος της όλης 
προσπάθειας είναι η στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της 
έρευνας/καινοτοµίας, µε την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόµων 
προτάσεων στους παραπάνω τοµείς, που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν. 

Συντάχθηκε η Β’  Έκθεση Παρακολούθησης της RIS3 Crete για το έτος 2019 
και διαβιβάστηκε µε το  αρ. πρωτ. 284892/07-12-2020 έγγραφο µας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΓ∆Ε & ΕΣΠΑ (Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ). 

Στη έκθεση αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης.  Συγκεκριµένα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις πηγές 
χρηµατοδότησης µε βάση το προβλεπόµενο πλαίσιο χρηµατοδότησης της 
RIS3Crete, για φορείς της Κρήτης (ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και φορείς 
του ∆ηµόσιου τοµέα) που συµµετείχαν σε ενταγµένα προγράµµατα έως τις 
31/12/2019. Ο συνολικός Π/Υ  είναι της τάξης των 150,4 εκ €.  Επιπλέον, 
ακόµη 10 εκ. € έχουν διατεθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο ΤΕΠΙΧ ΙΙ για 
κάλυψη δανείων επιµερισµένου ρίσκου µε ευνοϊκούς όρους, σε επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Κρήτης.  Το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται από το Horizon 
2020 µε 114,6 εκ € για 293 πράξεις όπου συµµετέχουν 32 φορείς (σε 
περισσότερες από µια πράξεις). Στην ΕΠ 1b του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 

καταγράφονται  30,7 εκ € για 101 πράξεις όπου συµµετέχουν 57 φορείς (σε 

περισσότερες από µια πράξεις).  Στο ΠΕΠ 2014 – 2020 οι 22 ενταγµένες 

πράξεις, στις οποίες συµµετέχουν 14 φορείς (σε περισσότερες από µία 

πράξεις), έχουν συνολικό Π/Υ 5,1 εκ. €. 

Οι Ερευνητικοί Φορείς της Κρήτης, συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος του 
Π/Υ (127,5 από τα 150,4 εκ €), οι επιχειρήσεις της Κρήτης συγκεντρώνουν 
17,3 εκ. € και οι ∆ηµόσιοι Φορείς τα υπόλοιπα 5,6 εκ. €.   

Εντοπίστηκαν τα  προβλήµατα στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3Crete) και  τέθηκαν οι προτεραιότητες για την 
αντιµετώπιση τους.  

Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων 
καθώς και των δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης χρησιµοποιήθηκε διαδικτυακή 
εφαρµογή (website) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr.  
Εκεί έχει αναρτηθεί η «Συνοπτική έκθεση για την ενηµέρωση των πολιτών»  
η οποία αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην υποβληθείσα έκθεση και το οποίο 
είναι συνηµµένο αρχείο στον παρόντα απολογισµό. 
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Προγραµµατικές Συµβάσεις 
 

Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού υποστήριξε όλες τις Υπηρεσίες της ΠΚ και των τεσσάρων 
(4) ΠΕ στην σύνταξη των Προγραµµατικών Συµβάσεων (ΠΣ).  Από τα 
στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία µας, κατά την διάρκεια του 2020 ελήφθησαν 
αποφάσεις για να συναφθούν είκοσι εννέα (29) νέες ΠΣ µε ∆ήµους και άλλους 
φορείς, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, δράσεων, κλπ. 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Κρήτης 
 

Καταρτίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Κρήτης, ο 
οποίος αποτελεί µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Κρήτης.  Εγκρίθηκε µε την 118/2020 (ο.ε.), Α∆Α: 9ΚΛΣ7ΛΚ-436 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Με ευθύνη του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής, ο 
Στρατηγικός Σχεδιασµός τέθηκε σε διαβούλευση (έγινε και σχετική ανάρτηση 
στην πλατφόρµα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της περιφέρειας Κρήτης). 
Στην συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης συνεδρίασε στις 
3/12/2020 και ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού µε αριθµό 
απόφασης 1/2020. 
Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού θα τεθεί άµεσα σε οριστική ψήφιση από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο, ενώ το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας 
Κρήτης, του οποίου η κατάρτιση έχει ήδη αρχίσει προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ 
εντός του δεύτερου τριµήνου του 2021. 
 
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Κρήτης: 
 
Σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε αυξανόµενες προκλήσεις, 
συνεκτιµώντας και τις προβλέψεις του εθνικού σχεδιασµού, τις κατευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους εν εξελίξει µεγάλους 
µετασχηµατισµούς, που επιτελούνται σε διεθνές επίπεδο, υιοθετούνται οι εξής 
οριζόντιες αρχές: 
� ∆ιασφάλιση της χωρικής ισορροπίας -για τη δηµιουργία µιας 
ευέλικτης πολυµορφικής υπαίθρου   και ελκυστικών και δυναµικών αστικών 
κέντρων µε ταυτότητα. 
� Εξειδίκευση και συνδυασµένη ανάπτυξη -για την ενδυνάµωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ισχυρών κλάδων, µε 
παράλληλη ενίσχυση των δεσµών µεταξύ τους. 
� Ανακάλυψη του άυλου κεφαλαίου -για τη συνολική ανάδειξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, που διαµορφώνει διαχρονικές αξίες 
και ταυτότητα ενώ αποτελεί το υπόβαθρο για µια νέα δηµιουργία. 
� Πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής. 
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� Μετάβαση στην κυκλική οικονοµία -για τη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονοµίας. 
 
Η καινοτοµία διατρέχει οριζόντια τις 5 βασικές αρχές σε 3 παράλληλα επίπεδα 
για οργανωτικές, τεχνολογικές και κοινωνικές καινοτοµίες. 
 
Οι οριζόντιες αρχές απαιτούν συνδυασµένη δράση σε πολλούς θεµατικούς 
τοµείς και ως εκ τούτου πρέπει να ενσωµατωθούν σε όλους τους επιµέρους 
άξονες πολιτικής διευκολύνοντας την αντιµετώπιση των προκλήσεων, που 
προκύπτουν από τη συνθετική διάγνωση. 
 
Οι βασικές διαπιστώσεις από την συνθετική διάγνωση και την ανάδειξη των 
κρίσιµων ζητηµάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους θεµατικούς τοµείς 
είναι, ότι η Κρήτη έχει αλλάξει. ∆έχτηκε σοβαρό πλήγµα στην περίοδο της 
κρίσης, από το οποίο ανακάµπτει ταχύτερα συγκριτικά µε την υπόλοιπη Χώρα, 
µε επιµέρους κλάδους να επιδεικνύουν ένα σηµαντικό δυναµισµό. Ο τουρισµός 
διήλθε περίοδο αξιοσηµείωτης ανόδου ωστόσο η πανδηµία του COVID19 
δηµιουργεί νέα δεδοµένα µε άγνωστες ακόµη επιπτώσεις και είναι µια 
σηµαντική παράµετρος που θα πρέπει να συνεκτιµηθεί στο σχεδιασµό για την 
περίοδο 2020 – 2023. Έχουν οικοδοµηθεί ισχυρές βάσεις, αλλά υπάρχουν 
ακόµα κενά. Έχουν οικοδοµηθεί ισχυρές βάσεις, δηµιουργούνται πολλές 
ευκαιρίες αλλά σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον παρουσιάζονται συνεχώς 
νέες προκλήσεις. 
 
Οι κύριες προκλήσεις για την επόµενη 4ετία είναι: 
 

� Ολοκλήρωση των µεγάλων αναπτυξιακών έργων που ισχυροποιούν τη 
θέση της Κρήτης. 

� Ενίσχυση της διασύνδεσης µεταξύ των οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
συνδέοντας όλους τους κρίκους της ανάπτυξης. 

� Κάλυψη των απαιτήσεων σε βασικές υποδοµές, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη συντήρηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση τους. 

� ∆ηµιουργία νέων οικονοµικών διαύλων όλων των παραγωγικών 
φορέων µε τις διεθνείς αγορές. 

� Αξιοποίηση των ισχυρών πλεονεκτηµάτων του πολιτισµού και των 
φυσικών πόρων για την ανάδειξη της Κρήτης σε ένα νησί µε ταυτότητα, 
αυτοπεποίθηση και δυναµική κοινωνική συνοχή. 

� ∆ιατήρηση και προστασία υλικών και άυλων πόρων, διαµορφώνοντας 
ένα σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης για το νησί. 

� ∆ιασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προώθηση της 
καινοτοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου και την ανάσχεση του brain drain. 

� ∆ιαµόρφωση προτάσεων µε επίκεντρο την κοινωνία, για τη µείωση 
κοινωνικών ανισοτήτων και αντιθέσεων, ενισχύοντας την ποιοτική 
ανάπτυξη στο νησί. 
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Πεδία Πολιτικής – Στρατηγικές Επιλογές 

 

Για την επίτευξη του οράµατος διαµορφώνονται 4 αλληλοεξαρτώµενα Πεδία 
Πολιτικής, που έρχονται να απαντήσουν σε διαπιστωµένες προκλήσεις και να 
αξιοποιήσουν διαφαινόµενες ευκαιρίες για: 
 

� Ποιοτική Ανάπτυξη, µε εξειδίκευση της οικονοµίας περιβαλλοντικά 
φιλικής, ενσωµάτωση καινοτοµιών και εφαρµογών ΤΠΕ και παράλληλη 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. 

 
� Ενεργό Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, µε πρόληψη επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα έργα και 
δραστηριότητες. 

 
� ∆υναµική Κοινωνική Συνοχή, µε ενίσχυση της 

δηµογραφικής/κοινωνικής δυναµικής, φροντίδα ευάλωτων ηλικιακών / 
κοινωνικών οµάδων και δηµιουργία ευκαιριών για τους νέους, µέσα 
από ενεργές και δυναµικές πολιτικές σε αντιδιαστολή της παθητικής 
αντιµετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων. 

 
� Αποτελεσµατική ∆ιακυβέρνηση, µε ενίσχυση των ικανοτήτων της 

δηµόσιας διοίκησης και της ενεργού και αποδοτικής συµµετοχής των 
τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία και υιοθέτηση 
κοινωνικών καινοτοµιών. 

 
Ανά Πεδίο Πολιτικής, διαµορφώνονται οι κύριες Στρατηγικές Επιλογές µέσα 
από: 

� µια ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων όλων των συντελεστών 
της ανάπτυξης και 

� την αποτίµηση των πραγµατικών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, που 
προκύπτουν από την εµπειρία της εφαρµογής των προγραµµάτων και 
στρατηγικών στην περίοδο 2014 – 2019 ή και προηγούµενων 
Προγραµµατικών Περιόδων. 

 
Κρίσιµες επίσης παράµετροι για την διαµόρφωση των κύριων Στρατηγικών 
Επιλογών είναι : 
 

� οι στόχοι και οι κατευθύνσεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών 
Πλαισίων και Στρατηγικών που βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασµού 
στην παρούσα χρονική στιγµή (ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ΕΠΑ 2021 – 2025) 

� οι 17 στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 
� Θεµατικές Στρατηγικές θεσµοθετηµένες ή σε διαδικασία θεσµοθέτησης 

 
 
 
 
 
 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 34 από 161 

 

 

Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης-Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
 

Αντικείµενο του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι η εφαρµογή των αναπτυξιακών 
νόµων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της ισόρροπης 
ανάπτυξης, τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας και της καινοτοµικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

Ενέργειες 

� Καταβλήθηκε ποσό επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.022.064,32€ σε 
επενδυτικούς φορείς των νόµων N.3299/2004 ποσό 1.109.704,42€, του 
N.3908/2011€ ποσό 696.239,27€ και 4399/2016 ποσό 1.216.120,63. 

 
� Εκδόθηκαν οκτώ (8) Αποφάσεις Πιστοποίησης 50% Οικονοµικού 

Αντικειµένου  του Ν4399/2016 από τις οποίες τρεις (3) αφορούν 
καταβολές επιχορηγήσεων ποσού 611.053,66 και πέντε (5) αφορούν 
φορολογικές απαλλαγές συνολικού ύψους 1.345.225,59€ 

 
� Αποµειώθηκε µία (1) Εγγυητική Επιστολή ποσού 138.600,00 (ΕΥΡΩ) 

στο ποσό των 96.706,40€. 
 

� Εκδόθηκαν έντεκα (11) Αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης 
του κόστους και Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας εκ των οποίων 
εννέα (9) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.3299/2004 και δύο (2) 
αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν. 3908/2011 
 
 

� Εκδόθηκαν δεκάξι (16) Αποφάσεις Τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν 
υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004, η µία (1) αφορούσε σε 
επένδυση που έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο3908/2011 και οι 
έντεκα (11) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 4399/2016. 

 
� Εκδόθηκαν δεκαέξι (16) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών 

Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) αφορούσαν 
σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004, και η µία (1) αφορούσε σε επένδυση 
του Ν.4399/2016. Επίσης, έγιναν δύο (2) αποφάσεις ανάκλησης 
συγκρότησης ΠΟΕ και τρεις (3) αποφάσεις τροποποίησης συγκρότησης 
ΠΟΕ του Ν. 3299/2004.  

 
� Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για δεκαεπτά (17) 

επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) αφορούσαν σε 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 , οι 
τρεις (3) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011 και η µία (1) αφορούσε σε επένδυση του 
Ν.4399/2016.  
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� Στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολής του Ν.4399/2016 

ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής (είχε ξεκινήσει το 
2019 µε 53 προτάσεις) στο καθεστώς της « Γενικής 
Επιχειρηµατικότητας» όπου κατατέθηκαν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Επενδυτών 5 νέες προτάσεις. Στο καθεστώς της «Ενίσχυσης 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού» στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου 
κατατέθηκαν 2 αιτήσεις. Κατατέθηκαν επίσης στο καθεστώς της « 
Γενικής Επιχειρηµατικότητας» στο πλαίσιο του 5ου κύκλου 3 αιτήσεις.  

 
� Στο πλαίσιο του 1ου κύκλου υποβολής του Ν.4399/2016 

ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της 
«Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» όπου 
κατατέθηκαν 49 προτάσεις ενώ στο 2ο κύκλο του ίδιου καθεστώτος 14 
προτάσεις και στον 3ο κύκλο 19 προτάσεις αντίστοιχα.  

 
� Είναι ανοιχτός προς υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Ν.4399/2016 ο 

6ος κύκλος στο καθεστώς της « Γενικής Επιχειρηµατικότητας»  και ο 
4ος κύκλος στο καθεστώς της «Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων 

 

 
 

Τµήµα Τεκµηρίωσης 
 

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

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

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

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

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

 

Το νέο Τµήµα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας προβλέπεται 
να λειτουργήσει ως νέα οργανωτική µονάδα µετά την έγκριση του νέου ΟΕΥ 
της ΠΚ (αριθ. 114/2020 αποφ. Περιφερειακού Συµβουλίου). 
 Η ∆ΙΑΠ, έχοντας αποκτήσει µια συσσωρευµένη εµπειρία από την διαχρονική 
εφαρµογή του επενδυτικού νόµου αλλά και την υλοποίηση της επιχειρηµατικής 
ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3Crete 2014 – 2020, µπορεί να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε συνεργασία πάντα 
µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και τα συλλογικά όργανα των επιχειρήσεων, 
καθώς και στην διασύνδεση της µε την έρευνα & γνώση των 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο µιας συνολικής 
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής.  Τα τελευταία χρόνια, η υπηρεσία 
προχώρησε στη διενέργεια πολλών συναντήσεων εργασίας µε επιχειρηµατικούς 
φορείς και άλλους εµπλεκοµένους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
για τη διερεύνηση της σκοπιµότητας και των απαιτουµένων αναγκαίων 
πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια 
Κρήτης.  
Έχει γίνει συλλογή και επεξεργασία υλικού από όλη τη διαδικασία υλοποίησης 
της RIS3 Crete και έχει προχωρήσει η µελέτη και ο σχεδιασµός του 
πληροφοριακού συστήµατος που θα υποστηρίξει το Παρατηρητήριο 
Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας.  Έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται στο στάδιο 
της πιλοτικής εφαρµογής η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος/βάσης 
δεδοµένων µε στοιχεία επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδηµακών 
ιδρυµάτων-εργαστηρίων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την διαδικτυακή 
πύλη - κόµβο ενηµέρωσης, σχετικά µε πληροφορίες, δράσεις και στατιστικά 
στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας. 
Η υπηρεσία υπέβαλε τεχνικό δελτίο για την ένταξη της πράξης 
«Παρατηρητήριο Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας Κρήτης» 
προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 
2014-2020», το οποίο αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στο ΕΠ µε την µε 
α.π. 3525/29-7-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης.  Στη συνέχεια η ΠΚ προέβη 
στη διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού (α.π. 274058/23-11-2020).  Με 
την υπογραφή της σύµβασης του έργου αυτού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 
Παρατηρητήριο Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας. 
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Στήριξη επιχειρήσεων  

 

� Μεταφορικό Ισοδύναµο  

Αποτελεί σηµαντική  εξέλιξη για την Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιµελητήρια 
του νησιού. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και των Επιµελητηρίων 
επανήλθε και στη νέα κυβέρνηση  από τον Ιανουάριο του 2020 το πάγιο αίτηµα 
για επέκταση του µέτρου και στη Κρήτη πράγµα που  τον Απρίλιο έγινε δεκτό 
και το Αύγουστο υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ εφαρµογής του µέτρου. Έτσι για το 
1ο εξάµηνο του 2020 εντάχθηκαν 1.269 Κρητικές επιχειρήσεις µε συνολική  

επιδότηση µεταφορικού κόστους  3.193.032 € .Ο αριθµός των ωφελούµενων 
αναµένεται να αυξηθεί για τα επόµενα εξάµηνα µετά και από την διεύρυνση 
(κατά την δέσµευση του Υπουργού) των ωφελούµενων ΚΑ∆. 
 

Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ  

 

� Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης προκηρύχθηκε  το Φεβρουάριο η 

πρόσκληση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθµιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» 

αρχικού προϋπολογισµού 4.000.000 για την οποία λόγω COVID δόθηκε 

παράταση υποβολής µε παράλληλη δέσµευση  ένταξης όλων των προτάσεων 

µε βαθµολογία άνω του 40%. Στη 1η φάση αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε 

εντάχθηκαν 290 επιχειρήσεις µε συνολική ∆ηµόσια χρηµατοδότηση 100% 

ύψους 3.184.075,22 €  ενώ µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο αριθµός 

αναµένεται να ξεπεράσει τις 1.400 επιχειρήσεις και η ∆ηµόσια χρηµατοδότηση 

τα 12 εκ. Ευρώ. 

� Τον Σεπτέµβριο προκηρύχθηκε η πρόσκληση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-

19 στην Περιφέρεια Κρήτης» µε µη επιστρεπτέα επιχορήγηση  αρχικού 

προϋπολογισµού 50 εκ. Ευρώ όπου αυξήθηκε τελικά  σε 60.000.000. Οι 

αιτήσεις είναι σε αξιολόγηση και αναµένεται να ενταχθούν πάνω από 2.500 

επιχειρήσεις.  

� Από το ΠΕΠ Κρήτης χρηµατοδοτείται κα η πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ 

για την χρηµατοδότηση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ν6ΝΤ) όπου το 

2020 στη δράση αυτή απορροφήθηκαν 9.379.800,64. 

� Επιπλέον από τα άλλα προγράµµατα  επιχειρηµατικότητας του 

ΕΠΑΝΕΚ (Πτυχιούχοι, Νεοφυείς ,Τουρισµός, Εργαλειοθήκες 

Ανταγωνιστικότητας, Ψηφιακά, Επιχειρούµε Έξω κ.α)  χρηµατοδοτούµενα από 

κεντρικούς πόρους , απορροφήθηκαν το 2020 από τις επιχειρήσεις της Κρήτης  

µέσω ΕΦΕΠΑΕ 11.806.549  €. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 
 

� ROAD CSR (INTERREG EUROPE) 

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

Το Τµήµα σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας έκανε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υλοποίηση και το κλείσιµο του έργου σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο. Επιπλέον υλοποιήθηκε το Πιλοτικό έργο µε τίτλο 
«Πρόγραµµα  Καθοδήγησης για Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις στην 
Κρήτη» ( «Socially Responsible Cretan Business – Mentoring Programme») 
και προϋπολογισµό 19.800,00 €.  Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου 
διοργανώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις 
επιχειρήσεις της Κρήτης σε συνεργασία µε  το Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήµιο στις 24-28 Αυγούστου 2020.  Στο πλαίσιο του έργου 
δηµιουργήθηκε το Παρατηρητήριο ΕΚΕ της Περιφέρειας Κρήτης όπου οι 
επιχειρήσεις µπορούν να βρουν χρήσιµες πληροφορίες και τα παραδοτέα του 
έργου (http://ris3.crete.gov.gr/eke/).  Στις 8 και 9 Οκτωβρίου η οµάδα εργασίας 
συµµετείχε µέσω τηλεδιάσκεψης στην τελική συνάντηση των εταίρων που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια της Εξτρεµαδούρα στην Ισπανία, όπου 
παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσµατα του έργου.  
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Τεχνικά Έργα-Υποδοµές 
 

 

Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων 
 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(με ΦΠΑ) 

ΕΡΓΑ Η/Μ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ: ΔΑΦΝΩΝ-ΑΘΑΝΑΤΩΝ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 240.000,00 91.970,79 

2 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΚΟΜΒΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 90 
74.400,00 26.784,00 

3 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΚΟΜΒΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ 
ΓΑΛΗΝΗΣ 

74.400,00 70.680,00 

4 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

24.800,00 24.428,00 

5 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
1.290.000,00 366.551,63 

6 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
900.000,00   

7 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΧΕΙΑΣ 

ΑΜΜΟΥ 
74.400,00   

8 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00   

9 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
24.800,00 24.768,80 

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 64.342,98 

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 74.381,40 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 24.800,00 24.800,00 
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13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

24.800,00 

1. 

22.285,00 
2. 2.156,06 

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 6.000,00 5.930,92 

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 55.800,00 55.676,00 

16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
74.400,00 67.332,87 

17 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ 
74.400,00   

18 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ, 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

240.000,00   

19 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΕΝΌΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΚΑΙ Β) ΕΝΌΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 20 Μ. ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

240.000,00   

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ 101.680,00   

 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

21 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ 

ΕΩΣ ΤΙΣ ΓΟΥΒΕΣ ΣΤΟ ΕΟΔ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

74.400,00 69.192,00 

22 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
247.876,00 170.991,00 

23 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΑ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 
320.726,00 219.726,76 

24 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
235.600,00 101.308,00 

25 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
245.520,00 142.392,97 

26 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 

ΚΙΣΣΑΜΟ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΧΑΝΙΩΝ 

489.394,00   

27 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
235.600,00   

28 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
235.600,00   



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 41 από 161 

 

29 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

198.400,00   

 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 
895.000,00 390.210,58 

31 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-3ο 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
1.000.000,00 334.207,19 

32 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ 

ΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

235.600,00 197.904,00 

33 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ, 

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

241.800,00 205.530,00 

34 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 

210.800,00 179.180,02 

35 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

243.040,00 213.875,19 

36 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΛΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

241.800,00 205.530,00 

37 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ 
235.600,00 197.904,00 

38 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

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

ΧΩΡΑΦΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙ-ΚΑΛΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

241.800,00 205.530,00 

39 
ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-
ΧΑΝΙΩΝ  

245.520,00 206.236,80 

40 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
545.600,00 474.683,82 

41 
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
74.400,00 72.912,00 

42 
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
74.400,00 72.168.00 

43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 6.400.000,00 
3.296.046,

28 

44 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
12.500.000,00 

7.600.905,

45 

45 
Συντήρηση της Ε.Ο. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και επεμβάσεις 

στο Εθνικό Δίκτυο πλησίον της πόλεως Ηρακλείου 
2.000.000,00 

1.054.028,

89 

46 Βελτίωση - Συντήρηση Σήμανσης στο ΕΟΔ Κρήτης 1.400.000,00 434.000,00 
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47 
Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης 
34.500.000,00 

22.632.310

,23 

48 

Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις ΜΟΑ (Μειωμένης 

Οδικής Ασφάλειας) στους οδικούς άξονες : 1) Ηράκλειο - Μοίρες - 
Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, 2) Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια 

(ΠΕΟ) & 3) Χανιά - Ρέθυμνο (ΠΕΟ) 

9.980.000,00 
5.032.737,

32 

49 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ 

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 
9.000.000,00 

5.572.977,

03 

50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ) 74.400,00 46.871,74 

51 
Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παράνυμφων - Τριών Εκκλησιών 
στην περιοχή των Αστερουσίων 

2.500.000,00 
1.548.149,

51 

52 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ   500.000,00 272.991,90 

53 
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα του 

οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης 
1.200.000,00 653.898,29 

54 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 1.000.000,00 459.762,47 

55 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 500.000,00 220.000,01 

56 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

2.285.000,00 
1.127.555,

03 

57 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ 
247.000,00 205.009.99 

58 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

3.000.000,00 
1.258.684,

58 

59 
1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" 

307.844,16 307.844,16 

60 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

3.300.000,00   

61 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ν.Ε.Ο.Δ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 558.000,00   

62 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Π.Ε.Ο. 

ΚΡΗΤΗΣ 
247.000,00   

63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.300.000,00   
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64 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 

16.500.000,00   

65 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
1.500.000,00   

66 
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
74.400,00   

67 
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ 

600.000,00   

68 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ- Β' ΦΑΣΗ 2.600.000,00   

69 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

900.000,00   

70 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

2.500.000,00   

71 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΘΟΔΕΤΟΥ 

ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ 

248.000,00   

72 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΒΟΑΚ 
3.737.131,15   

 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

73 

Διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων και βελτίωση του οδικού 
τμήματος από κόμβο προς Χορδάκι μέχριτην είσοδο του αερολιμένα 

Χανίων της αρ. 94 Ε.Ο. Χανίων - Αεροδρομίου του τριτεύοντος οδικού 

δικτύου 

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

74 

Ασφάλεια συμβολής της δημοτικής οδού με το νότιο παράπλευρο της 

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

Πάνορμο - Εξάντης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ 

ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ 
  

75 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ" & "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ" (Ε.Ο. 

97) 

74.000,00 70.680,00 

76 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Χ.Θ. 7+150 έως 

10+176,50 αρχ. χλμ) 
248.675,71 70.062,00 

77 

Ολοκληρωτικές Μελέτες  

Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης  
(οδικά τμήματα εντός  Ν. Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο - Σελλιά - 

Λευκόγεια - Ακούμια - Αγ. Γαλήνη) 

1.170.000,00 

980.000 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

78 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
179.353,23 143.482,58 
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79 

Μελέτη υπόγειας πεζοδιάβασης σύνδεσης του νότιου με το βόρειο 

παράπλευρο της με αρ. 90 ΝΈΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου στη Χ.Θ. 

1+055 του τμήματος Πάνορμο - Εξάντης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ 

ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ 
  

80 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΕΠΙ 

ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
246.640,00 244.173,59 

81 

ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑ 

74.400,00 73.396,24 

82 

ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00 73.599,70 

83 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

24.800,00 24.304,00 

84 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩ ΣΤΗΝ 

Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
163.000,00 159.740,00 

85 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ -   ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

74.400,00   

86 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00   

87 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΖΟΥΡΙΔΑΣ 

24.800,00   

88 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
350.000,00   
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Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 

Μεγάλα Υδραυλικά Έργα 
 

 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(με ΦΠΑ) 

1 Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων 3.808.000,00 2.802.761,24 

2 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων ΥΠΟΕΡΓΟ: 

§ Τεχνικός Σύμβουλος - Έλους  
199.795,05 159.845,56 

3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)» 

3.675.000,00 3.137.148,35 

4 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

24.000.000,00 14.300.000,00 

5 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:Τεχνικός Σύμβουλος -  Φράγμα 

Πλακιώτισσας 

479.812,57 497.589,86 

6 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης 

Πρώτης Πλήρωσης Φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς 

Ηρακλείου Κρήτης     

72.050,00 70.625,06 

7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
11.280.630,00 9.010.900,90 

8 
Παρακολούθηση και φάκελος πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα 

φράγματος Χαλαυριανού  
155.174,22 62.071,92 

9 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
240.000,00 201.954,05 

10 
Επειγουσες επεμβάεις προστασίας ποδός πρανών και στέψης 

φράγματος Χαλαυριανού 
290.000,00 270.724,23 

11 
Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Δ. Δ. Πανοράματος Ν. 

Ηρακλείου  
11.460.000,00 7.432.275,40 

12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
5.593.000,00 2.936.648,42 

13 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠO ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

1.500.000,00   

14 
 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
2.000.358.96 486.487,07 
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15 ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 216.181.02 62.361,00 

16 

Πρόσθετα γεωτεχνικά και γεωλογικά - πλημμυρικο κυμα - 

κανονισμος πληρωσης φραγματος Αμιρων - Αγιου Βασιλειου 

Ηρακλειου 

74.359,12 21.381,41 

17 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ"ΦΡΆΓΜΑ ΑΣΙΤΏΝ - ΠΡΙΝΙΆ Ν. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ  " 
115.424,97 30.750,00 

18 
ΥΠΟΕΡΓΟ: Αντικατάσταση παλαιού αγωγού άρδευσης Ασιτών 

– Πυργού για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων  
-   

19 Λιμνοδεξαμενή Στερνών     

20 ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ ΑΝΩΓΕΊΩΝ 995.822,92   

21 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

874.200,00 161.138,00 

 
 

Κτηριακά Έργα 
 
 
 

Α/Α  ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(με ΦΠΑ  

1 

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου επικοινωνιακού 

και μορφωτικού ιδρύματος Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και 

Αρκαδίας.  

349.982,56 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

(7) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

265.655,28 

2 

 Επέκταση εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων Ιεράς 

Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου – 

Ολοκλήρωση υποδομών 

300.000,00 147.642,79 

3 

Συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ Παναγιάς 

Φανερωμένης στην περιοχή Γουρνιά Παχειάς Αμμου Δήμου 

Ιεράπετρας 

2.028.000,00 - 

4 
Μελέτη Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  

Λασιθίου στο Γ.Ν. & Κ.Υ Νεάπολης «Διαλυνάκειο»  
  199.654,01 

5 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
170.000,00 162.063,15 

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ'' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 203.748,17 96.905,34 

7 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
825.000,00 - 

8 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
790.000,00 - 

9 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 
90.000,00   
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10 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ 
150.000,00 64.790,42 

11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ-ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  
30.000,00 30.000,00 

 
 

Λοιπά έργα 
 

Α/Α  ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(με ΦΠΑ  

1 

Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής, 2ο 

Υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών 

συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης 

11.600.000,00 6.121.449,51 

2 
Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης περιοχής 1ο 

Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
6.700.000,00 5.400.160,61 

3 

Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης περιοχής 5ο 

Υποέργο: αντλιοστασια , ολοκλήρωση αγωγων συλλογης 

λυματων αγωγος τελικής διάθεσης και φρεάτιο φόρτισής του  

12.500.000,00   

4 
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
2.695.496,30   

5 
Αξιοποίηση πηγών  - βελτίωση υδροληψίας Οικισμού 

Καπετανιανά, Δήμου Γόρτυνας 
198.000,00 86.953,83 

6 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σεισάρχων 

Δήμου Ανωγείων 
135.000,00 134.540,00 

7 
Αντικατάσταση αγωγού Δ3 αρδευτικού ΤΟΕΒ Γ' Ζώνης 

Μεσσαράς 
247.380,00 142.309,75 

8 
Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης στη 

θέση Λιγαρας Ανω Βιάννου 
105.000,00 67.292,68 

9 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΔΠ/ΔΤΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ 

245.133,26 203.460,60 

10 
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
24.800,00   
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Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Θέµατα 
 
 

Αντιπεριφερειάρχης στον τοµέα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων, 

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

 

Οι κύριοι άξονες της Περιφέρειας Κρήτης είναι :  

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

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

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

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

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

 

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

 

 

Κύρια αποτελέσµατα – δραστηριότητες  
 

 

� Επανεκλογή ως Αντιπρόεδρου της CPMR  -του Αρµόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη- στη Συνέλευση των Παράκτιων και Αποµακρυσµένων 
Περιφερειών της Ευρώπης, µε αρµοδιότητα τα Θαλάσσια Θέµατα, Οκτώβριος 
2020 και συµµετοχή στο Πολιτικό Γραφείο της CRPM. 
� Εκλογή ως Αντιπρόεδρου -του Αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη- του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου EUROMONTANA για τη συνεργασία και ανάπτυξη των 
ορεινών όγκων, Νοέµβριος 2020. 
� Επιστολή προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον-Ωκεανούς 
και Αλιεία κο Virginius Sincevincius  για τη στήριξη της Αλιείας - 
Υδατοκαλλιέργειας λόγω των οικονοµικών επιπτώσεων από την πανδηµία του 
COVID19. 
� Συντονισµός ∆ιαδικτυακού Συνεδρίου µε θέµα “Στήριξη µέτρων στους 
τοµείς της Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της πανδηµίας 
COVID 19. 
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� ∆ιοργάνωση και συντονισµός ∆ιαδικτυακού Συνεδρίου µε θέµα 
“Συνεργατικοί Μηχανισµοί στην Κρήτη, για τη Βιώσιµη Γαλάζια Οικονοµία 
και τον Παράκτιο Τουρισµό”. 
� Συµµετοχή στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της 
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR στο Μονπελιέ-Γαλλία. 
� ∆ιαδικτυακή Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR, Ιούνιος 
2020. 
� Συµµετοχή στο ∆ιαδικτυακό Συνέδριο  που διοργανώθηκε από το 
Ευρωκοινοβούλιο - ∆ιακοµµατική Οµάδα των Ευρωβουλευτών SEARICA (για 
τη θάλασσα, ποταµούς, παράκτιες περιοχές, νησιά) και τη Συνέλευση 
Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) για τον 
βιώσιµο τουρισµό. 
� Τηλεδιάσκεψη της CPMR- Συνέλευσης των Παράκτιων και 
Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης µε τη νέα Γενική ∆ιευθύντρια 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, κα Charlina Vitcheva, Σεπτέµβριος 
2020. 
� Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
EUROMONTANA,  που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά, ∆εκέµβριος 2020. 
� ∆ιαδικτυακή Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR, Ιούνιος 
2020. 
� Συνάντηση εργασίας για την  Εδαφική Συνεργασία και τις 
Μακροπεριφέρειες, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη ∆ιαµεσογειακή 
Επιτροπή της CPMR – Συνέλευσης των Παραθαλάσσιων Περιφερειών της 
Ευρώπης. 
� Τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg MED “SHERPA”  
στις Βρυξέλλες, για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων, 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, Ιανουάριος 2020. 
� Συνέδριο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για του «Ορεινούς Όγκους» και 
συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Αναστασιάδη και 
Υπουργούς, στις Πλάτρες Κύπρου, Ιανουάριος 2020. 
� Ηµερίδα “Η Κοινωνική Συµµετοχή των Νέων σε δύσκολους καιρούς»” 
στην Περιφέρεια Κρήτης, σε συνδιοργάνωση µε το ΚΕΜΕ-ΠΚ (Κέντρο 
Ερευνών και Μελετών Πανεπιστηµίου Κρήτης)  και την Ελληνική οµάδα του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος EURYKA, Ιανουάριος 2020. 
� Ηµερίδα µε θέµα την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική και το 
νησιωτικό χώρο στο Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης, Φεβρουάριος 2020. 
� ∆ιοργάνωση Ηµερίδας µε τους ∆ηµάρχους της Κρήτης και τους 
τοπικούς τουριστικούς φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού 
έργου Interreg MED “BLUEISLANDS” για τον µετριασµό των απορριµµάτων 
στον παράκτιο χώρο στο Ηράκλειο, Μάρτιος 2020. 
� ∆ιαδικτυακό συνέδριο για την «Πρόληψη των Απορριµµάτων στις 
Παραλίες και στη Θάλασσα -Προοπτικές Κυκλικής Οικονοµίας»,  Απρίλιος 
2020. 
� Συντονισµός συνάντησης εργασίας µε τους τοπικούς φορείς 
(stakeholders)  του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg EU “iWaterMap” στην 
Περιφέρεια Κρήτης, για τις έξυπνες τεχνολογίες στον τοµέα των Υδάτινων 
Πόρων, Μάιος 2020. 
� Συµµετοχή στη συνάντηση της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021» κας Γιάννα Αγγελοπούλου ∆ασκαλάκη µε τον Περιφερειάρχη Κρήτης 
Σταύρο Αρναουτάκη για τις δράσεις του εορτασµού των 200 χρόνων από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Ιούλιος 2021 
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� Συµµετοχή µέσω τηλεδιάσκεψης στην ∆ιηµερίδα της EUSAIR - 
Ευρωπαϊκή Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για την περιοχή Αδριατική/Ιόνιο, 
για τη Συζήτηση για τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
Σεπτέµβριος 2020. 
� Τελικό διαδικτυακό τριήµερο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg 
ADRION “INNOVAGRO”   για την προώθηση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή Αδριατική 
– Ιόνιο, Οκτώβριος 2020. 
� Ενηµερωτική συνάντηση για την προώθηση του Οικοτουρισµού στην 
προστατευόµενη περιοχή «∆υτικά Αστερούσια»  στα Πιτσίδια του ∆ήµου 
Φαιστού µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
ανταγωνιστικού προγράµµατος DESTIMED PLUS, Οκτώβριος 2020. 
� Τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Greening The Islands, για την 
πλωτή αιολική ενέργεια, Οκτώβριος 2020. 
� Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό ∆ιαδικτυακό ∆ιάλογο από την Κοµισιόν 
για τη Βιώσιµη Γαλάζια Οικονοµία, µε αφορµή την πρόσφατη δηµόσια 
Ανακοίνωση του Σχεδίου για τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Βιώσιµη 
Γαλάζια Οικονοµία, µε το συντονισµό του κ Χρ Οικονόµου, Επικεφαλής 
Μονάδας στην DG MARE, Οκτώβριος 2020. 
� Συµµετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο CIRCLE THE MED Forum 
που πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη, για τον κρίσιµο ρόλο των 
Περιφερειών για την εδαφική συνοχή και την βιώσιµη ανάπτυξη στη 
Μεσόγειο, Νοέµβριος 2020. 
� ∆ιαδικτυακή συνάντηση για έναν Συνεργατικό Μηχανισµό (cluster) για 
το λιµάνι Ηρακλείου στην Κρήτη στο πλαίσιο του έργου ERMES του 
προγράµµατος συνεργασίας ESPON 2020. 
� Τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου  Interreg ADRION 
IMPRECO, για την προστασία και τη συνέχεια των οικοσυστηµάτων στην 
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, Νοέµβριος 2020. 
� Τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών και 
η διακοµµατική οµάδα για τις αγροτικές, ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές 
RUMRA & Smart Villages για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τις αγροτικές και 
ορεινές περιοχές, Νοέµβριος 2020. 
� Τηλεδιάσκεψη µε το ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
για τη διερεύνηση ανάπτυξης υπεράκτιων µορφών αιολικής ενέργειας, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Interreg MED BlueDeal, ∆εκέµβριος 
2020. 
� ∆ιαδικτυακή συνάντηση µε τους τοπικούς ενδιαφεροµένους φορείς του 
ευρωπαϊκού έργου INTERREG ADRION “ADRISEISMIC” για την 
αντισεισµική προστασία ιστορικών µνηµείων και κτιρίων που αποτελούν 
σύµβολα της τοπικής, πολιτιστικής ταυτότητας και πυρήνες κοινωνικο-
οικονοµικού ιστού των περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου, ∆εκέµβριος 2020. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

Α/Α ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 SOCLIMPACT ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ HORIZON 2020 

2 STRATENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERREG GR CYPRUS 

3 ΝΑΥΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ INTERREG GR CYPRUS 

4 BRANDTOUR ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ INTERREG EU 

5 CLEAN ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERREG EU 

6 iWATERMAP ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ INTERREG EU 

7 WIN POL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ INTERREG EU 

8 NICHE ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΜΜΕ INTERREG EU 

9 REBUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ INTERREG EU 

10 ROAD ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ INTERREG EU 

11 TANIA 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙ

Α 

INTERREG EU 

12 MD.NET ΔΙΑΤΡΟΦΗ INTERREG MED 

13 MISTRAL ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTERREG MED 

14 ODEON ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ INTERREG MED 

15 PANORAMED ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ INTERREG MED 

16 NATURA IP ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA LIFE  

17 RRI2SCALΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΕΞΥΠΝΕΣ 

ΠΟΛΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
HORIZON 2020 

18 ADRISEISMIC ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ADRION 

19 CAPonLITTER 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
INTERREG EU 

20 REPLACE ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERREG EU 

21 DTraiN ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΜΜΕ ERASMUS 

22 IncludeEU ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ AMIF 

23 MOVING ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ HORIZON 2020 

24 BLUEFASMA 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΛΙΕΙΑ-

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

INTERREG MED 

25 DESTIMED+ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ INTERREG MED 

26 INCIRCLE ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERREG MED 

27 ROBINSON ΕΝΕΡΓΕΙΑ HORIZON2020 
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Παιδεία, ∆ια Βίου Μάθηση και Απασχόληση 

Αντιπεριφερειάρχης τοµέα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και 

Νέας Γενιάς, Ευχαριστία (Έφη) Κουτεντάκη  

 

Εντενταλµένη Περιφερειακός Σύµβουλος για την Π.Ε. Χανίων, 

Μαλανδράκη Σοφία  

 
 
Οι βασικοί άξονες δράσης της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, 
απασχόλησης και Νέας Γενιάς, της Περιφέρειας Κρήτης, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 186, τοµέας Η και ∆, του νόµου 3852/2010 
και αφορούν : α) στην υποστήριξη της ∆ιά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο των 
κατευθύνσεων και του σχεδιασµού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και β) στην εκτέλεση και εκπόνηση προγραµµάτων που 
αφορούν σε θέµατα Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, σε συµφωνία µε τον 
αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

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

Το όραµα της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης 
και Νέας Γενιάς  να καταστήσει τη γνώση και την κατάρτιση επένδυση για το 
ανθρώπινο δυναµικό αλλά και δηµοκρατικό στοιχείο της διαβίωσης των 
πολιτών, πραγµατώνεται µέσω της ανάπτυξης πολιτικών δια βίου µάθησης. Η 
αξιοποίηση των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών δοµών, που 
ανταποκρίνονται  σε όλους τους τύπους της µάθησης διά βίου (τυπική 
εκπαίδευση, µη τυπική εκπαίδευση, άτυπη µάθηση, αρχική και συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α.) αποτυπώνει τον 
απώτερο στόχο της Αντιπεριφέρειας, που είναι η διασύνδεση, µε αξιόπιστο 
τρόπο, των πολιτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την 
επαγγελµατική κατάρτιση στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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Εκπαιδευτικές ∆ράσεις-∆ιοργανώσεις 
 
 

� Υλοποίηση 3
ου

 Κύκλου Σεµιναρίων ∆ιδασκαλίας Ρύθµου και 

κρουστών στην εκπαίδευση  

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, το πρόγραµµα 
"Η τέχνη του ρυθµού στην εκπαίδευση" σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Κρήτης. Το πρόγραµµα προάγει την ∆ιά Βίου Μάθηση και συνδράµει τους 
συµµετέχοντες – εκπαιδευτικούς και εργαζόµενους στις κοινωνικές δοµές – να 
χρησιµοποιήσουν το ρυθµό, τη µουσική και τα κρουστά ως εναλλακτικούς 
τρόπους µάθησης και επαγγελµατικής αποτελεσµατικότητας.  Πρόκειται για 
ένα κοινωνικό αγαθό που η Περιφέρεια Κρήτης προσφέρει δωρεάν στους 
πολίτες του νησιού µας µε στόχο την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική 
τους ανάπτυξη και πρόοδο. Λόγω των επιβαλλόµενων υγειονοµικών 
περιορισµών το πρόγραµµα διεξήχθη και µέσω ψηφιακής πλατφόρµας. 

 

� Επέκταση του προγράµµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού 

"The Tipping Point" 

Η Περιφέρεια Κρήτης, επεκτείνει το πρόγραµµα Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού "The Tipping Point" σε όλα τα δηµόσια λύκεια της Κρήτης 
(106 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)  σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κρήτης. Στόχος: η ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα 
επαγγελµατικού προσανατολισµού στη σύγχρονη ψηφιακή πραγµατικότητα και 
η ενίσχυση των δυσπρόσιτων σχολικών µονάδων. ∆ιαδικασία : τηλεδιασκέψεις 
µαθητών και εκπαιδευτικών µε µέντορες από όλο τον κόσµο. Αποτελέσµατα : 
ψηφιακός γραµµατισµός, επαγγελµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση 
µαθητών και µαθητριών, βιωµατική µάθηση. 

 

� Συνδιοργάνωση-συµµετοχή στο 6
ο
 ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο 

Ι.Α.Κ.Ε.  

Θέµα : "Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη 
νεωτερικότητα". Σκοπός : η κριτική διερεύνηση και ο επιστηµονικός διάλογος 
σχετικά µε το χώρο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό συγκείµενο. 

 

� Συνδιοργάνωση-συµµετοχή στο 3
ο
 Πανελλήνιο ∆ιαδικτυακό 

Επιστηµονικό Συνέδριο Π∆Ε Κρήτης 

Θέµα : "Ερευνώ, διδάσκω, µαθαίνω : Αναζητώντας το µίτο της γνώσης στο 
λαβύρινθο της σύγχρονης εκπαίδευσης". Σκοπός : η κατάθεση, µέσω του 
διαλόγου, προβληµατισµού και προτάσεων για ζητήµατα που αφορούν τη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Συµµετέχοντες : εκπαιδευτικοί και 
στελέχη της εκπαίδευσης, µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, ερευνητές. 
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� Υποστήριξη Πανελληνίου ∆ιαδικτυακού Συνεδρίου του 

Προγράµµατος «Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε 

εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Κρήτης 

 

Θέµα : οι νέες εξελίξεις στο χώρο της κυκλοφοριακής αγωγής, τα σύγχρονα 
εργαλεία και οι καλές πρακτικές από το χώρο της τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης. Οι εργασίες του συνεδρίου συµπληρώνουν το Πρόγραµµα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής για την ενίσχυση της στρατηγικής ασφαλούς 
οδήγησης και πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, 
που υλοποιεί το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου από κοινού µε την Περιφέρεια Κρήτης. 

 

� ∆ιάθεση Ηλεκτρονικών Συσκευών (tablets) στα δηµόσια Λύκεια 

της Περιφέρειας Κρήτης  

Στο πλαίσιο της ψηφιακής και τεχνολογικής αναβάθµισης των σχολείων του 
νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έµπρακτα τους µαθητές, µε την 
προσφορά ηλεκτρονικών συσκευών (638 Tablets) στις σχολικές µονάδες. 
Στόχοι : η ενδυνάµωση της µάθησης, ο εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και η εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των µαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία υπό οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες. Αποτελέσµατα 
: επιχειρείται η µακροπρόθεσµη εµβάθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
µαθητών, αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της προσφοράς της 
Περιφέρειας Κρήτης προς τις σχολικές µονάδες και ισχυροποιείται το δικαίωµα 
όλων των µαθητών στη γνώση. 

 

� Παράδοση Ψηφιακού Εξοπλισµού σε σχολικές µονάδες της 

Περιφέρειας Κρήτης  

Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠ «Κρήτη 2014-2020»                                      
µε 2,5 εκ. ευρώ και αφορά την προµήθεια σταθερών και φορητών 
υπολογιστών, εξοπλισµό για βιντεοπροβολές, ψηφιακούς εκτυπωτές, σετ 
ροµποτικής, καθώς και άλλο τεχνολογικό εξοπλισµό σε 572 σχολεία της 
Κρήτης. Στόχος : η αναβάθµιση των ψηφιακών και  τεχνολογικών υποδοµών 
σε σχολικές µονάδες όλης της Κρήτης και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  

 

� ∆ιοργάνωση 1
ου

 και 2
ου

 Κύκλου Επιµορφωτικών Σεµιναρίων για 

την προφύλαξη από τον SARS-COV-2 και τα µέτρα πρόληψης 

στους εργαζόµενους στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

Σε συνεργασία µε τους φορείς της εκπαίδευσης και τους ∆ήµους η Περιφέρεια 
Κρήτης συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση και τον 
περιορισµό της πανδηµίας. Στόχοι του προγράµµατος : η επιµόρφωση των 
εργαζοµένων στην καθαριότητα στις σχολικές µονάδες, στις βασικές αρχές 
υγιεινής για τον έλεγχο και την πρόληψη του κινδύνου έκθεσης στον ιό που 
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προκαλεί την τρέχουσα πανδηµία COVID-19, τις ενέργειες σε περίπτωση 
εµφάνισης κρούσµατος για λοίµωξη COVID-19, καθώς και σε µεθόδους, 
τεχνικές και λειτουργίες επαγγελµατικού καθαρισµού, απολύµανσης και 
αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειµένων που ευνοούν τη µετάδοση 
της πανδηµίας. ∆ιαδικασία : η επιµόρφωση, διάρκειας δύο (2) ωρών, 
πραγµατοποιήθηκε  διαδικτυακά από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης 
(∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, Πολιτική Προστασία) σε συνεργασία µε τη 
Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίµων, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

 

� Προµήθεια ειδικών µασκών χειλεοανάγνωσης σε µαθητές και 

µαθήτριες µε προβλήµατα ακοής και οµιλίας 

Η εκπαιδευτική κοινότητα παραλαµβάνει από την Περιφέρεια Κρήτης 5.404 
ειδικές µάσκες για την χειλεοανάγνωση. ∆ιαθέτουν διαφάνεια η οποία 
επιτρέπει την επικοινωνία των παιδιών (που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ακοής και οµιλίας) µεταξύ τους, µε τους εκπαιδευτικούς και µε τους 
συµµαθητές τους. Η Περιφέρεια Κρήτης παραδίδει ειδικές µάσκες στο σύνολο 
των µαθητών του τµήµατος, όπου ανήκουν τα παιδιά µε προβλήµατα ακοής και 
οµιλίας, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα αντίστοιχα τµήµατα και 
στους εργαζόµενους στα ΚΕΣΥ όλων των περιφερειακών ενοτήτων. Στόχος : η 
ισότιµη συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
χωρίς διακρίσεις αλλά µε ασφάλεια. 

 

� Υλοποίηση προγράµµατος εξατοµικευµένης ψυχοκοινωνικής 

παρέµβασης και συµβουλευτικής για τις µαθησιακές δυσκολίες 

Η Περιφέρεια Κρήτης χρηµατοδοτεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µια κινητή µονάδα µε σκοπό την αξιολόγηση των µαθησιακών 
δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού 
σχολείου και την παροχή βραχείας συµβουλευτικής υποστήριξης στην 
οικογένειά τους. Στόχος : η βοήθεια προς τα παιδιά και τους γονείς τους ώστε 
να διαχειριστούν σωστά τη µαθησιακή δυσκολία, να βελτιώσουν την 
καθηµερινότητά τους, να επιτύχουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους µε 
κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και µεθόδους και µε την κατάλληλη 
καθοδήγηση των γονέων τους. Περιλαµβάνει δωρεάν συνεδρίες αξιολόγησης 
και στήριξης παιδιού και οικογένειας από διεπιστηµονική οµάδα του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. 

 

� Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εργαλείων Υποστήριξης Πολιτικών 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Συµβουλευτικής  

Υπογράφηκε σύµβαση ανάµεσα στην Περιφέρεια Κρήτης µε την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Κ∆ΒΜ 2 Εκπαιδευτική 
- Αναπτυξιακή «Πλοηγός». Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την κωδικοποίηση και 
την αποτύπωση των ήδη υλοποιούµενων πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων σε 
σχέση µε τη σκοπιµότητα επένδυσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο 
πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συµβουλευτικής, ως 
στρατηγικής προτεραιότητας από τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού.  
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Σκοπός της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι να εδραιώσει τη συνεργασία 
µεταξύ των φορέων για την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των 
πεδίων διά βίου µάθησης, ύστερα από αξιοποίηση των παραδοτέων του 
Περιφερειακού Μηχανισµού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Τρόποι υλοποίησης του 
φυσικού αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης  µέσω της ανάλυσης του 
διεθνούς πλαισίου και της ανάδειξης καλών πρακτικών στο πεδίο της ∆ιά Βίου 
Μάθησης, της ανάδειξης της εκπαίδευσης, κατάρτισης, συµβουλευτικής και εν 
γένει της διά βίου µάθησης, της αναλυτικής παρουσίαση της υφιστάµενης 
κατάστασης στην Κρήτη (φορείς – προγράµµατα – δράσεις – πρωτοβουλίες), 
της εκπόνησης «Στρατηγικού Σχεδίου ∆ιά Βίου Μάθησης για την Περιφέρεια 
Κρήτης», µε ενσωµατωµένη µεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης της 
εφαρµογής των επιµέρους δράσεων και της εκπόνησης οδικού χάρτη για την 
εφαρµογή της στρατηγικής στη χωροεδαφική ενότητα της Περιφέρειας 
Κρήτης.   

 

Ηµερίδες & Συνέδρια –Λοιπές ∆ράσεις 
 
 

� Συµµετοχή στην 6
η
 ∆ιηµερίδα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

 

∆ιοργανώθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Χανίων και την Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων ∆. 
Χανίων, µε τίτλο "Ρωτώ και Μαθαίνω, Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλµατος". 
Πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες από επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων καθώς 
και πληροφόρηση και ατοµική συµβουλευτική. 

 

� Ενηµέρωση των σχολικών µονάδων για τον καθαρισµό και την 

απολύµανση των σχολικών κτηρίων για την αντιµετώπιση του 

Covid-19 

Σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής ενηµερώσαµε την εκπαιδευτική κοινότητα για τον καθαρισµό και 
την απολύµανση των σχολικών κτηρίων για την αντιµετώπιση του Covid-19, 
σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες του Ε.Ο.∆.Υ. Στόχος η υγειονοµική 
ασφάλεια της µαθησιακής διαδικασίας και η προστασία των ευάλωτων 
οµάδων. 

 

 

� Συµµετοχή στο πρόγραµµα «In action for a better school-

∆ηµιουργούµε έναν καλύτερο κόσµο» 

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του οργανισµού QualityNetFoundation, µε 
στόχο την προώθηση, µέσω ενός εγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος, 
της γνώσης για τους 17 Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
στα σχολεία.  
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� Συµµετοχή στη δράση διαδικτυακής προσοµοίωσης της ολοµέλειας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Europa.S.T.E.EN.S." 

Η δράση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων σε συνεργασία µε το Europe Direct της Περιφέρειας 
Κρήτης. Θέµα: «Το περιβαλλοντικό αποτύπωµα πριν και µετά την κρίση του 
κορονοϊού. Από το σχολείο και τις τοπικές κοινωνίες µέχρι την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη συµφωνία (EUGreenDeal)». Συµµετείχαν µαθητές, µαθήτριες και 
εκπαιδευτικοί από σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης. Σκοπός: να συζητηθούν και να αποτυπωθούν οι προτάσεις των νέων 
στη θεµατική, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τους φορείς χάραξης                                                                                          
πολιτικής της Περιφέρειας και το Europe Direct  για την προώθηση της φωνής 
των νέων τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 

� Οργάνωση ∆ράσης Απολογισµού Α’ Φάσης εφαρµογής του 

Εκπαιδευτικού προγράµµατος "The Tipping Point – Σχολικός 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

Συµµετείχαν, διά ζώσης και διαδικτυακά, εκπρόσωποι του ΤΤΡ, των Κέντρων 
Συµβουλευτικής των 4 περιφερειακών ενοτήτων και των εκπαιδευτικών. 
Άξονες της συζήτησης : η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων από την 
εφαρµογή του προγράµµατος πριν και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και η 
ανατροφοδότηση, προκειµένου να ενισχυθεί το πρόγραµµα κατά τη Β' φάση 
εφαρµογής του.  

 

� Συµµετοχή σε επιµορφωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του 

ψηφιακού τόµου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 
ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης και συµµετείχαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, καθηγητές ΑΕΙ και εκπαιδευτικοί. Σκοπός 
της εκδήλωσης ήταν, µεταξύ άλλων, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
έρευνας, που διεξήχθη από µέλη του ΠΕ.ΚΕ.Σ. µε θέµα την εφαρµογή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 στις 
σχολικές µονάδες της Κρήτης. 

 

 

� Συµµετοχή στη 2
η
 ∆ιαδικτυακή Ηµερίδα για τα «∆ίκτυα και τις 

δοµές υποστήριξης και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας» 

∆ιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ 
Κρήτης) και συµµετείχαν στελέχη δοµών και φορέων υποστήριξης γυναικών, 
εκπρόσωποι γυναικείων συλλόγων και πρόεδροι δηµοτικών επιτροπών 
ισότητας. Στόχος : η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών. 

 

� Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθηµάτων στην Κρήτη 
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Κατατέθηκε αίτηµα για συγκρότηση και λειτουργία εξεταστικού κέντρου 
ειδικών µαθηµάτων στην Κρήτη. Στόχος : η ψυχολογική, οικονοµική και ηθική 
στήριξη των υποψηφίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών και των 
οικογενειών τους - ιδιαίτερα, λόγω της επιβαρυµένης υγειονοµικής κατάστασης 
εξαιτίας του Covid-19. Αποτέλεσµα: για πρώτη φορά συγκροτήθηκε και 
λειτούργησε εξεταστικό κέντρο ειδικών µαθηµάτων (τα µαθήµατα του 
ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου και τα ξενόγλωσσα µαθήµατα εκτός της 
αγγλικής γλώσσας και των µουσικών µαθηµάτων) στην Κρήτη.   

 

� Παραγωγή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Φακέλου µε αντικείµενο την 

Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη 

 

 
 
 
 
 
Μεταφορά µαθητών για τα έτη 2017-2020.  

 

Κατόπιν της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν 
στους µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η υπηρεσία 
∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εµπορίου προχώρησε στη κατάρτιση 
των απαιτούµενων δροµολογίων µε λεωφορεία και επιβατικά ∆Χ (ταξί) ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες µεταφοράς 11.788 µαθητών. Έτσι, διενεργήθηκε 
ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά. Τέλος, η εν λόγω υπηρεσία, πέραν της 
καθηµερινής φροντίδας και επίβλεψης της διαδικασίας µεταφοράς των 
µαθητών, συνεργάζεται καθηµερινά µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
επιλύοντας τα όποια προβλήµατα ανακύπτουν. Για το 2020 το συνολικό ποσό 
για τη µεταφορά µαθητών ανέρχεται στα 15.055.828 εκ. ευρώ. 

Ενέργειες για δηµιουργία ολοκληρωµένης Πλατφόρµας Μεταφοράς Μαθητών, 
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης (∆/νσεις Ανάπτυξης, 
Οικονοµικών, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Τεχνικών Έργων), αλλά και των 
συνεργαζόµενων φορέων – οργανισµών: ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης – Σχολικές 
Μονάδες, Αναδόχους, Υπουργεία κτλ. 
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Απασχόληση 
       

� Παρακολούθηση έργου «Περιφερειακός Μηχανισµός για την 

παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.  

Προκειµένου να συνδεθούν αποτελεσµατικά και αξιόπιστα οι πολιτικές για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση στην 
Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκεται η οργάνωση και λειτουργία ενός 
Περιφερειακού Μηχανισµού Παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, ο οποίος θα διαµορφώνει τις κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των 
δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης. Η λειτουργία του Περιφερειακού 
Μηχανισµού γίνεται µέσω της χρηµατοδότησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
και αφορά στη συγκρότηση ενός µόνιµου µηχανισµού για τη διάγνωση και 
παρακολούθηση της κατάστασης των πραγµάτων (state of play) και των 
τάσεων στην αγορά εργασίας όσο και αναγκών της αγοράς εργασίας σε 
δεξιότητες και επαγγέλµατα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 
2016-2021. 

  
Τµήµα Απασχόλησης 

Υλοποίηση ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Απασχόλησης 

Η Περιφέρεια Κρήτης, µε το αρ. οικ.40/24-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλήθηκε να 
συµµετέχει στην υλοποίηση Β’ Κύκλου του Προγράµµατος Απασχόλησης 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας 8 µηνών και για έως 344 θέσεις, µε στόχο 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της µακροχρόνιας ανεργίας και την 
επανασύνδεση των µακροχρόνια ανέργων µε την αγορά εργασίας, καθώς και 
την προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, µε την κάλυψη 
κοινωνικών αναγκών.  

Από το Τµήµα Απασχόλησης και τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων 
υποβλήθηκαν µέσα στο 2019 συνολικά 84 προτάσεις για 311 θέσεις για 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, µε 
αντικείµενο την αναβάθµιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ψηφιοποίηση αρχείων, την 
αναβάθµιση και λειτουργία του περιβάλλοντος, κλπ. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. 37195/29-6-2020 ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο 
4/2020 του ΟΑΕ∆, για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτοµα σε ∆ήµους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες 
Υπουργείων και άλλων Φορέων. Με την πρόσκληση αυτή κατανεµήθηκαν 
τελικά 305 θέσεις απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως απεικονίζονται 
στον παρακάτω πίνακα, εκ των οποίων πληρώθηκαν 234 θέσεις.   
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Νο 4/2020 

  
αρχική 
πρόταση 

εγκρικριµένες 
θέσεις 

Κάλυψη 
θέσεων 

00-01 Ε∆ΡΑ & Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145 144 128 

02 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 56 55 44 

03 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 60 59 42 

04 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 50 47 20 

Σύνολα 311 305 234 

 

Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε το προηγούµενο Πρόγραµµα 
Κοινωφελούς Απασχόλησης, σύµφωνα µε την ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο 
8/2018. 

 

Εκτίµηση αναγκών σε εργατικό δυναµικό από τρίτες χώρες µε τη διαδικασία 
της µετάκλησης για την περίοδο 2021-2022 στην Περιφέρεια Κρήτης  
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Τεχνικά Έργα στον Τοµέα της Εκπαίδευσης 
 

 
 

Ενταγµένες Πράξεις ∆ικαιούχος 
Προϋπολογισµός  

ένταξης 

Παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας και  ενεργειακής 

αναβάθµισης 6ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ρεθύµνης 

∆ΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

439.000,00 € 

Παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας και ενεργειακής  

αναβάθµισης 5ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ρεθύµνης 

∆ΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

495.000,00 € 

Παρεµβάσεις Ενεργειακής 

αναβάθµισης Γυµνασίου Λυκείου 

∆ήµου Ανωγείων  

∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 581.429,45 € 

Ενεργειακή Αναβάθµιση 

∆ηµοτικού Σχολείου Ρογδιάς  

∆ΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

250.000,00 € 

Ενεργειακή Αναβάθµιση 

∆ηµοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Μαράθου 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

105.000,00 € 

Ενεργειακή Αναβάθµιση 

∆ηµοτικού Σχολείου  και 

Νηπιαγωγείου Τυλίσου 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

209.000,00 € 
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 
 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος στον τοµέα Τουρισµού και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  Κώτσογλου Κυριάκος  

 

Η εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
συνεχίστηκε και το 2020.  

Η εφαρµογή των επιχειρησιακών στόχων του ΣΣΗ∆ κατά τα προηγούµενα έτη,  
και η συναφής εµπειρία που αποκτήθηκε από αυτήν, ανέδειξαν  νέες δυναµικές, 
οι οποίες, σε συνδυασµό µε την κατακόρυφη αύξηση και αναδιαµόρφωση των 
αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στον τοµέα των Ψηφιακών 
Εφαρµογών ∆ιακυβέρνησης, λόγω και των µέτρων αντιµετώπισης του COVID-
19, οδήγησαν σε νέες, διευρυµένες δράσεις Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι 
οποίες συµπλήρωσαν και αναβάθµισαν σε µεγάλο βαθµό τους προηγούµενους 
επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους. 

 

� Στόχος – 1  Ενοποίηση Εντύπων και ∆ιαδικασιών 

 
• Ολοκληρώθηκε η paperless λειτουργία του ΤΥΣΟ µέσω χρήσης της 

συνεργατικής πλατφόρµας  για διεξαγωγή των Συνεδριάσεων  και την 
έκδοση αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων. 

• Τυποποιήθηκε η µορφή των υπογραφών στα email. 
 

� Στόχος – 2 Μηχανογραφικοί Συνεργάτες 

 

Εκπαίδευση  µηχανογραφικών συνεργατών σε : 
• Παραµετροποίηση ψηφιακών υπογραφών σε Η/Υ  
• Επιδιόρθωση προβληµάτων σχετικών µε login σε domain, δηµιουργία 

χρηστών κ.α. 
• Επιδιόρθωση προβληµάτων σε Η/Υ,  σε εφαρµογές του office ,εύκολη 

και γρήγορη δηµιουργία και µορφοποίηση αρχείων   
• Εκπαίδευση στην νέα έκδοση Πάπυρος 

 
� Στόχος - 3 Ticketing Support System 

• Αναβάθµιση και διεύρυνση της  πλατφόρµας «ΠΑΠΥΡΟΣ», µέσω της 
οποίας υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται αιτήµατα υποστήριξης-
συντήρησης και προµήθειας εξοπλισµού 

• Ολοκλήρωση 1100 Αιτηµάτων Υποστήριξης Πληροφορικής  
• Ολοκλήρωση 200 Αιτηµάτων Εξοπλισµού Πληροφορικής  

 

� Στόχος - 4 ∆ιαχείριση Εκπαίδευσης και Γνώσης 

 

• Εξατοµικευµένη εκπαίδευση χρηστών (Υπαλλήλων ΠΚ και Αιρετών) 
για τη χρήση εφαρµογών Τηλεδιάσκεψης, εξ αποστάσεως εργασίας, 
χρήσης ψηφιακής υπογραφής, και χρήση νέων εφαρµογών ΠΑΠΥΡΟΥ. 
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• ∆ιενέργεια διαδικτυακών συναντήσεων µέσω της εφαρµογής ΖΟΟΜ (3 
αίθουσες zoom στην ΠΚ), του epresence, skype,Teams, Google Meet  
και άλλων µέσων για όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Συντονισµός και 
οργάνωση 520 netmeetings µε 11.050 συµµετέχοντες. Εκπαίδευση και 
υποστήριξη κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 

• ∆ηµιουργία Εγχειριδίων χρήσης για όλους τους υπαλλήλους της ΠΚ  
και ανέβασµα αυτών στην εφαρµογή του Παπύρου. 

 
� Στόχος - 5 ∆ιαχείριση Επικοινωνίας  

 

• ∆ιασύνδεση του ΣΗ∆Ε της Περιφέρειας Κρήτης µε την ΙΡΙ∆Α. 
• Ορισµός σηµείων επαφής και εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη 

∆ιακίνηση Αλληλογραφίας µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και 
των Εποπτευόµενων Φορέων του µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙ∆Α» 

• Υλοποίηση αποµακρυσµένης σύνδεσης των χρηστών στους 
υπολογιστές των γραφείων τους, µε την χρήση VPN (Εικονικά ιδιωτικά 
δίκτυα) (500 vpn συνδέσεις) σε συνεργασία µε την ΓΓΠΣ∆∆. 
Υποστήριξη και καθοδήγηση των υπαλλήλων για την δηµιουργία των 
αποµακρυσµένων συνδέσεων. 

• Αύξηση χωρητικότητας δεδοµένων του mail server της ΠΚ. 
 

� Στόχος - 7 Οργανωτικές Αλλαγές, Απλούστευση ∆ιαδικασιών 

 
• Ανάπτυξη web εφαρµογής απογραφής για όλη την ΠΚ και φιλοξενία σε 

δικό µας server, µε χρήση open source τεχνολογιών. Καταχώρηση των 
στοιχείων των υπαλλήλων και όλου του τεχνικού εξοπλισµού,  
υπολογιστών και των περιφερειακών. 

• Ανάπτυξη εφαρµογής για προβολή των στοιχείων του  προσωπικού της 
ΠΚ στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και συγκεκριµένα στο 
www.crete.gov.gr/contacts . Tα στοιχεία αυτά αντλούνται από την 
εφαρµογή της απογραφής. 

• Εξασφάλιση, εγκατάσταση και υποστήριξη για τη χρήση (λόγω 
COVID) νέων ψηφιακών εφαρµογών εξ αποστάσεως εργασίας των 
εργαζοµένων και  τηλεδιασκέψεων για τη λειτουργία των Συλλογικών 
οργάνων της Περιφέρειας. 

• Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ Γ. Γ. Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης και Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών πληροφοριακών υποδοµών, καθώς 
και για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού (διάθεση 
στην Περιφέρεια Κρήτης της Υποδοµής IAAS στο Ενιαίο  
Κυβερνητικό νέφος -Υπηρεσίες G-Cloud) 

 
 

� Στόχος – 8 Ψηφιοποιήσεις Αρχείων Υπηρεσιών της Π.Κ. & Π.Ε. 

 

• Προµήθεια εξοπλισµού (scanner, εκτυπωτών και Η/Υ) για την  
Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης 
(αντικατάσταση παλαιού τύπου άδειας οδήγησης µε νέου, έκδοση 
αντιγράφου σε περίπτωση απώλειας φθοράς) σε συνεργασία µε όλους 
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τους εµπλεκόµενους φορείς (την ΓΓΠΣ∆∆, το Ι.Τ.Ε, την ΕΛ.ΑΣ. και το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών). 

• Ψηφιοποίηση Αρχείων της ∆/νσης ∆/κού Οικονοµικού -Τµήµα 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Χανίων. 

 

� Στόχος -10  ∆ηµιουργία Χωρικού Συστήµατος G.I.S. Crete 

 

• Σύναψη Σύµβασης για την Ανάπτυξη Υποδοµής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών http://gis.crete.gov.gr της Περιφέρειας Κρήτης, που 
αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής για την  
παρακολούθηση του περιβάλλοντος µε τη χρήση δορυφορικών 
δεδοµένων σχεδόν πραγµατικού χρόνου. Το σύστηµα παρέχει άµεση και 
εύκολη πρόσβαση σε ανοικτά δορυφορικά δεδοµένα Sentinel του 
Ευρωπαϊκού αποθετηρίου Παρατήρησης της Γης Copernicus. Οι 
υπηρεσίες πρόσβασης πραγµατικού χρόνου σε δορυφορικά δεδοµένα 
και τηλεσκοπικούς δείκτες απευθύνονται προς τις Υπηρεσίες της ΠΚ  
(π.χ. Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Τεχνική Υπηρεσία) αλλά και 
τον πολίτη, περιβαλλοντικές οργανώσεις και µη κυβερνητικούς 
οργανισµούς. 

 

� Στόχος – 11 Ιστοσελίδα Π.Κ.  & e-Services 

 

• Αναβάθµιση ιστοσελίδας, www.crete.gov.gr  έλεγχος και 
παραµετροποίηση, σε συνεργασία µε την ανάδοχο εταιρία. Μεταφορά 
περιεχοµένου παλαιάς  ιστοσελίδας στην νέα. Επικοινωνία µε όλες τις 
∆/νσεις της Π.Κ.  

• Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών στην ορθή χρήση της νέας 
ιστοσελίδας. 

• Μεταφορά ιστοσελίδας στους εξυπηρετητές της ΓΓΠΣ∆∆. 
• Ενηµέρωση Ιστοσελίδας, ανάρτηση άρθρων, διαγωνισµών, δηµιουργία 

κατηγοριών, δηµιουργία µενού σε συνεργασία µε διάφορες υπηρεσίες 
για κάλυψη αναγκών όλης της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

� Στόχος – 12 Αιτήµατα Πολιτών – Επικοινωνία µε SMS 

 

• Συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργικότητας αιτηµάτων πολιτών 
µέσω της ιστοσελίδας µε πιστοποίηση χρηστών µέσω της ΓΓΠΣ . 

• Σύνδεση των αιτηµάτων µε το πρωτόκολλο (εφαρµογή ΠΑΠΥΡΟΣ). 
 

� Στόχος – 13 Hardware Asset Management 

 
• Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

της Π.Ε. Ηρακλείου.  
• Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού ψηφιοποίησης για την Π.Ε 

Ηρακλείου (scanners, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ) για 
την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών της ΠΕ 
Ηρακλείου. Ειδικότερα: scanners A4, εκτυπωτές Α4, πολυµηχανήµατα 
Α4. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση- παραµετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου 
και τηλεφωνικών συσκευών στο Κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας και σε 
άλλες υπηρεσίες. 
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• Προµήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο προµήθειας εξοπλισµού 
πληροφορικής, συναφούς µε την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού Covid-19 και αποτροπής περαιτέρω διασποράς του µέσω της 
εξ’ αποστάσεως δηµόσιας διοίκησης και τηλεεργασίας. 

• Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της ΠΕ Ηρακλείου,  για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη προληπτικών µέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τηλεεργασίας των υπαλλήλων. 

• Προµήθεια – εγκατάσταση νέας ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ- ΜΑΝ για το κτίριο 
της οδού Πλαστήρα. 

• Παράδοση και εγκατάσταση 119 νέων PC σε 15 οργανωτικές µονάδες 
της Περιφέρειας. 

• ∆ιενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για την 
ΠΕ Χανίων», για την αγορά Εξυπηρετητή, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και λοιπών 
εξοπλισµού πληροφορικής . 

• Προµήθεια και αντικατάσταση κεντρικών SERVERS, και 
RACKSTATION στο κτίριο ∆ιοίκησης της ΠΚ,  στη ∆/νση τεχνικών 
Έργων ΠΚ (Λασαίας), στη ∆/νση Μεταφορών, προετοιµασία 
εγκατάστασης νέου SERVER στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας ΠΕ 
Ηρακλείου. 

• Αλλαγή Η/Υ και εγκατάσταση εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισµού 
πληροφορικής σε όλες τις ∆/νσεις της Π Ε Χανίων. 

• Προµήθεια 19 υπολογιστών 2 φορητών υπολογιστών, ενός server, 
τεσσάρων φωτοτυπικών µηχανηµάτων, προµήθεια εκτυπωτών, φαξ, web 
καµερών  και ενός συστήµατος τηλεδιασκέψεων  για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕΡ. Εγκατάσταση όλων των παραπάνω στις υπηρεσίες, 
καθώς και υποστήριξη στην αποµακρυσµένη εργασία των συναδέλφων 
λόγω των αναγκών που προέκυψαν από την πανδηµία. 

• ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής στην Π.Ε. 
Λασιθίου και για προµήθεια αναλώσιµων υλικών. 
 

 

� Στόχος -  14 Εκµετάλλευση Υπάρχοντος αλλά & Ελεύθερου Software 

• Χρήση του QUANTUM για web G.I.S. της Π.Κ. 
• Χρήση ελεύθερου λογισµικού για την ανάπτυξη των εφαρµογών της 

απογραφής, των εκλογικών αποτελεσµάτων: 
Ubuntu,Mysql,PHP,WordPress,Nginx.  

� Στόχος – 15  Συνεργατική Πλατφόρµα Π.Κ. 

• Εκπαίδευση νέων χρηστών στην Συνεργατική Πλατφόρµα της 
Περιφέρειας Κρήτης 

• Απόδοση δικαιωµάτων σε νέους χρήστες ανά χρήστη και ∆/νση µέσα 
στην πλατφόρµα 
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� Στόχος - 16 ∆ιαλειτουργικότητα Software 

• Ανάπτυξη εφαρµογής Project Management, για την εξασφάλιση και την 
επέκταση της ∆ιαλειτουργικότητας ∆ιαχείρισης Έργων µέσω της 
εφαρµογής ΠΑΠΥΡΟΣ της Περιφέρειας Κρήτης. 

• Συνεργασία µε την  Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & 
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ KAI 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για τη τη χρήση της ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας e-
Παράβολο που διατίθεται από το Κέντρο ∆ιαλειτουργικότητας (ΚΕ.∆) 
του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. 

� Στόχος – 17 ΠΑΠΥΡΟΣ  – Επέκταση της Χρήσης στο Σύνολο 

Χρηστών 

• Μετάπτωση στην νέα έκδοση Πάπυρος 7.5 
• ∆ηµιουργία Αιτηµάτων Υποστήριξης Πληροφορικής  
• ∆ηµιουργία Αιτηµάτων Εξοπλισµού Πληροφορικής  
• Εισαγωγή νέων Χρηστών στο σύστηµα "ΠΑΠΥΡΟΣ". 
• Εκπαίδευση παλιών και νέων χρηστών στην νέα έκδοση στην διακίνηση 

των εγγράφων µε την  χρήση των ψηφιακών υπογραφών.  
• Υποστήριξη χρηστών και επίλυση προβληµάτων στην νέα έκδοση και 

στην Mobile έκδοση.  

� Στόχος – 18  Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών  

• Εγκατάσταση  ψηφιακών πιστοποιητικών σε νέους Η/Υ.  
• Ανανέωση όσων ψηφιακών πιστοποιητικών έληξαν. Παροχή νέων. 
• Εκπαίδευση των νέων χρηστών στην χρήση της ψηφιακής υπογραφής 
• Υποστήριξη χρηστών και επίλυση προβληµάτων.  
• Ορισµός Επόπτη και ∆ιαχειριστών Νέων Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

(∆ΨΠ) για την Περιφέρεια Κρήτης, βάσει της 32141 ΕΞ 2020/13-11-
2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 

• ∆ιαβιβάστηκε αίτηµα στη Γενική ∆ιεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής 
του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης για την εξασφάλιση 500 
Άυλων (token less) Υπογραφών.  

� Στόχος - 20  e-Democracy, Πλατφόρµες   ΤΥΣΟ, Paperless Π.Σ., 

Εκλογές, Wi Fi Φωνητική Πύλη  

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την παρουσίαση των εκλογικών 
αποτελεσµάτων.  

• Μετεγκατάσταση δεδοµένων των προηγούµενων εκλογικών 
διαδικασιών στην νέα πλατφόρµα. Ολοκλήρωση έρευνας και ανάλυσης 
σε επίπεδο βάσης δεδοµένων για µία οµοιόµορφη δοµή η οποία θα 
µπορεί να εξυπηρετεί όλων των ειδών τις εκλογικές διαδικασίες, µε 
αποτελέσµατα σε διαφορετικά επίπεδα (επικρατείας, νοµού, δήµου) και 
συνδυασµούς σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς και την ιδιοµορφία Α και 
Β Κυριακής, καθώς και τη διαδικασία σταυροδοσίας σε υποψηφίους 
συνδυασµών.  
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� Στόχος - 22 Συνεργασίες µε Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα   

 
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  µεταξύ της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» και του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»  που περιλαµβάνει 
τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών:  
 1.Υπηρεσίες τεχνικής στήριξης του υπολογιστικού νέφους της 
Περιφέρειας Κρήτης και διαχείρισης συστηµάτων (system 
administration)  

2.Υπηρεσία φιλοξενίας υπολογιστικού εξοπλισµού στο Κέντρο 
∆εδοµένων του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

3.Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάµενων δικτυακών και 
υπολογιστικών υποδοµών και εκπόνηση προτάσεων/µελέτης για την 
επέκταση και τη βελτίωση τους. Υποστήριξη και λειτουργία 
υφιστάµενων δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών. 

4.Ανάλυση, σχεδιασµός και ανάπτυξη καθώς και πιλοτική λειτουργία 
εφαρµογών που θα βελτιώνουν την λειτουργία υπηρεσιών της 
Περιφέρειας. Υποστήριξη και διαχείριση των εφαρµογών.   

 
� Στόχος – 23-24  Πολιτική & Σχέδιο Ασφαλείας Τ.Π.Ε. - Κανονισµός 

Λειτουργίας ΤΠΕ 

 

• Ενηµέρωση του προγράµµατος προστασίας από λογισµικό κακόβουλης 
λειτουργίας σε όλους τους υπολογιστές 

• Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στους λογαριασµούς ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου των χρηστών 

• ∆ηµιουργία νέων domain servers µε λειτουργικό Windows 2012 R2, 
εφαρµογή group policies χρηστών, παραµετροποίηση WSUS και 
εγκατάσταση active directory. 

• Νέα Σύµβαση για την προµήθεια υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών 
∆εδοµένων (DPO) της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Πολιτισµός-Αθλητισµός  
 

 

Αντιπεριφερειάρχης, Φασουλάκης Κώστας (από Μάρτιο 2020) και 

Εντεταλµένος (από Ιανουάριο 2020) 

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για τον Αθλητισµό, Συριγωνάκης 

Νίκος  

 

Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος για τον Πολιτισµό στην Π.Ε. 

Χανίων, Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία  

 

 

Πολιτισµός  
 

Η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης κινήθηκε και για το 2020 µε διπλό 
προσανατολισµό ανάµεσα: 

• στην προαγωγή του σύγχρονου Πολιτισµού µε την ενίσχυση του 

σύγχρονου  πολιτιστικού προϊόντος, και  

• την συντήρηση και ανάδειξη των µνηµείων του αρχαιολογικού, 

αρχιτεκτονικού και ευρύτερα πολιτιστικού αποθέµατος της Κρήτης. 

 

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Είναι γνωστό ότι το 2020 δεν ξεκίνησε µε καλούς οιωνούς για τον σύγχρονο 
Πολιτισµό, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, δεδοµένης της πανδηµίας 
του ιού SARS-Cov-2 που έπληξε όλον τον κόσµο, την Ελλάδα και την Κρήτη. 

Οι εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την αντιµετώπιση της διασποράς του ιού, 
επέβαλαν την ολοκληρωτική σχεδόν αναστολή της λειτουργίας του συνόλου 
των χώρων αναψυχής και διασκέδασης και σε µεγάλο βαθµό την απαγόρευση 
συναθροίσεων του κόσµου, που υπό άλλες συνθήκες αποτελεί βέβαια τον κύριο 
αποδέκτη του εκάστοτε πολιτιστικού προϊόντος.  

Οι ίδιες όµως συνθήκες που επέβαλλαν επιτακτικά την συρρίκνωση της 
πολιτιστικής παραγωγής, ανέδειξαν ως πρωταρχική αναγκαιότητα την άσκηση 
πολιτικών στήριξης του πολιτιστικού προϊόντος, προκειµένου οι φορείς και οι 
άνθρωποι του πολιτισµού να µη µείνουν απροστάτευτοι εν µέσω της 
πρωτοφανούς αυτής κρίσης, η οποία απέτρεπε την παραγωγή κάθε 
πολιτιστικής δράσης. 

Για το λόγω αυτό η Περιφέρεια Κρήτης προσανατολίστηκε εξαρχής στην 
εφαρµογή πολιτικών στήριξης των ντόπιων καλλιτεχνών και των τοπικών 
σχηµάτων. 

Μέσα στο σύντοµο χρόνο των 6 εβδοµάδων της καλοκαιρινής περιόδου, που 
όρισε η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), προγραµµατίστηκαν  168  
εκδηλώσεις, µε κύριο γνώµονα την στήριξη των τεχνών, των καλλιτεχνών, της 
κοινωνικής συνοχής, της συλλογικής ψυχολογίας και ευρύτερα του πολιτισµού 
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στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο σύνολό τους οι εκδηλώσεις αυτές αποδόθηκαν 
στο κοινό µε ελεύθερη είσοδο,  και βέβαια µε την τήρηση των προβλεπόµενων 
υγειονοµικών πρωτοκόλλων.  

Το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης διανθίστηκε 
µε συναυλίες όλων των ειδών (έντεχνα, κλασικά, ροκ, παραδοσιακά κ.α.) που 
ενίοτε µεταδόθηκαν ζωντανά µε live streaming.  

∆εν έλειψε και η µέριµνα για την ενίσχυση και προβολή του θεάτρου, µε την 
υπαγωγή στον προγραµµατισµό της Περιφέρειας Κρήτης θεατρικών και 
µουσικοθεατρικών παραστάσεων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.  

Σε συνδιοργάνωση µε το Υπουργείο Πολιτισµού στο πλαίσιο του νέου θεσµού  
«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισµός» υλοποιήθηκε το ψηφιακό πρόγραµµα 
ενίσχυσης της παραδοσιακής µουσικής, στο οποίο περιελήφθησαν 30  
συγκροτήµατα µε περίπου  150  καλλιτέχνες και εργαζόµενους  στο χώρο του 
σύγχρονου πολιτισµού, από ολόκληρη την Κρήτη. 

 
 

Κατά το 2020 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις 

(ενδεικτικά): 

 

Θέατρο  

� Θεατρική παράσταση «ΤΟ ΤΑΒΛΙ» 
� Θεατρική παράσταση «Γλυκά Φωνήεντα µε τηγανητές πατάτες» 
� Παιδικό Μιούζικαλ «Καθρέφτη Καθρεφτάκι µου» 
� Μουσικοθεατρική παράσταση «Ήσουνα φεγγάρι» από το µουσικό 

σχήµα «Οδηπόρος» 
� Θεατρική παράσταση «το σπίτι της «Μπερνάντα Άλµπα». 
� Θεατρική παράσταση «το µικρό πόνι» 
� Μουσικοθεατρική παράσταση «στα παράθυρα του κόσµου» 
� Κουκλοθέατρο «παραλίγο… Βεζύρης» 
� Παιδική παράσταση «Τυµπανοπατήµατα» 
� Θεατρική παράσταση « Τα µωρά τα φέρνει ο πελαργός» 
� Θεατρική παράσταση «Η κερένια κούκλα» 
� Θεατρική παράσταση «ART» 
� Θεατρική παράσταση «Παραµύθι δίχως όνοµα» 
� Υποστήριξη της παράστασης του έργου «Φαέθων» από το ∆ΗΠΕΘΕ 

Κρήτης. Περιοδεία στις 4 Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (σε 
συνεργασία µε τις κατατόπους  Εφορείες  Αρχαιοτήτων  στο Φρούριο 
Φιρκά στην παλιά πόλη των Χανίων, στο Υστεροµινωϊκό Νεκροταφείο 
Αρµένων στο Ρέθυµνο,  στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζηδάκης» στα 
Ενετικά τείχη του Ηρακλείου,  στο Μινωϊκό Ανακτορικό Κέντρο στο 
Μοναστηράκι Ρεθύµνου και στον Αρχαιολογικό χώρο «Λατώ). 

 
 

Μουσική 

� Μουσικοποιητική παράσταση «Ρωµάνα» 
� Συναυλία Ελληνικής Συµφωνικής Μουσικής µε τους «VAMOS» 
� Μουσική παράσταση «ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΙΚΑ» 
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� Συναυλία Μάνου Παπαδάκη «Η ΓΥΡΑ» 
� Ρεσιτάλ Λυρικού Τραγουδιού µε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες 
� Συναυλία έντεχνου και Rock τραγουδιού “Alma” 
� Συναυλία παραδοσιακής µουσικής «οι µουσικές της Κρήτης» 
� Συναυλία Γιάννη Κασσωτάκη 
� Συναυλία Χαΐδηδες «Και όµως κινείται – ∆ρακοδόντι» 
� Συναυλία Πέτρου Γαϊτάνου 
� Συναυλία Σωτήρη Αλεξάκη & Οµερτά    
� Συνδιοργάνωση µε το Υπουργείο Πολιτισµού 4 «Φεγγαροβραδιών» της 

Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, σε Χανιά, Ηράκλειο, Αρχάνες, Γόρτυνα.  
 

Φεστιβάλ 

� 8ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων 
� 4ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου 
� Φεστιβάλ «Τέχνες του Νότου» 
� ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ «Χρυσέα» 
� Cheniartoon international comic & animation festival 
� Dance Days Chania  «Συν-κίνηση» 
� TEDXChania Salon 2020 

 

Εικαστικές δράσεις 

� Μουσείο «El Greco» στο Φόδελε, ∆ιεθνής έκθεση Ζωγραφικής, µε 
τίτλο «Συνοµιλώντας µε τους Πολιτισµούς του Κόσµου». 

� Έκθεση ζωγραφικής του Ρουσσέτου Παναγιωτάκη στην ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη ∆ήµου Ηρακλείου « Βασιλική του Αγίου Μάρκου». 

� Στην Πινακοθήκη Βιάννου «Σάββας Πετράκης» στον Κερατόκαµπο, µε 
θέµα «η Νήσος Κ και η Θεωρία του Νότου- Μυθοπλασία» µε εκθέσεις, 
καλλιτεχνικά δρώµενα, παιδαγωγικά εργαστήρια κ.α. 

� Έκθεση ψηφιδωτού από το σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης «Ο Άγιος 
Πολύκαρπος» στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη ∆ήµου Ηρακλείου 
«Βασιλική του Αγίου Μάρκου». 

� Ρέθυµνο, Εικαστική Έκθεση από το σύλλογο καλλιτεχνών «Κατάρτι». 
 

 

 

Τεχνικά έργα και υποδοµές σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία  

 

Εκτός από τις δράσεις για την υποστήριξη και την ανάδειξη του σύγχρονου 
ελληνικού πολιτισµού, κατεβλήθησαν σοβαρές προσπάθειες για την 
προετοιµασία και την παραγωγή έργου, αναφορικά µε την συντήρηση και 
αποκατάσταση σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της Κρήτης.  

Η αρµοδιότητα για τη στερέωση των µνηµείων ανήκει ως γνωστόν 
αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά για πρώτη φορά η Περιφέρεια 
Κρήτης ανέλαβε  την εκπόνηση µελετών, καθώς και την προώθησή τους 
αρµόδιους φορείς, µέσα στο πλαίσιο της υποβοήθησης των τοπικών 
Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων, όπου ζητήθηκε και κρίθηκε απαραίτητο.  
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� Θρησκευτικά Μνηµεία 

- Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. 

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση - αποκατάσταση Ηγουµενείου Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη». Το τελευταίο έτος ολοκληρώθηκαν και 
προωθήθηκαν οι σχετικές µελέτες, και συνετάχθησαν νέες,  µε αποτέλεσµα την 
έγκαιρη ωρίµανση του έργου και την υποβολή του στους άξονες του ΕΣΠΑ. 

Το έργο υποβλήθηκε  και πρόκειται να υλοποιηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ηρακλείου.  

- Παναγία Φανερωµένη Αρχανών:  

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση του κελύφους του ιερού ναού Παναγίας 
Φανερωµένης Άνω Αρχανών». Προωθήθηκε εντατικά η ωρίµανση  των 
σχετικών  µελετών, για τη τελική αξιολόγησή τους από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο του Υπουργείου Πολιτισµού.  Το έργο ωρίµασε και 
προτάθηκε για τους άξονες του ΕΣΠΑ από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.  

- Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά Ηρακλείου 

Για την σωτηρία του εµβληµατικού ναού της πόλης του Ηρακλείου που 
εµφάνιζε σηµαντικά στατικά προβλήµατα στα τρουλαία ιδίως τµήµατα και στα 
κωδωνοστάσια, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µε το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Υπουργείο Πολιτισµού και τη Περιφέρεια Κρήτης, 
προκειµένου να εκπονηθούν οι ειδικές µελέτες για την οριστική αποκατάσταση 
των ευπαθειών του µνηµείου, το οποίο κινδύνευε ακόµη και µε κατάρρευση.  

- Ι. Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων 

Για την συντήρηση και αποκατάσταση ενός από τα πλέον ιστορικά µοναστήρια 
της Κρήτης και κατεξοχήν δείγµατος αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στον 
ελληνικό χώρο, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µε το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, το Υπουργείο Πολιτισµού και τη Περιφέρεια Κρήτης, προκειµένου να 
εκπονηθούν οι ειδικές µελέτες που θα επιτρέψουν την χρηµατοδότηση των 
αναγκαίων σχετικών εργασιών από το ΕΣΠΑ. 

- Ιερός ναός Αγίου Παντελεήµονα Φόδελε ∆ήµου Μαλεβιζίου 

Για την αποκατάσταση του ερειπωµένου Ηγουµενείου της ιστορικής Μονής 
υπογράφηκε η απαιτούµενη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου 
Πολιτισµού, Αρχιεπισκοπής Κρήτης και Περιφέρειας, και δροµολογήθηκε η 
χρηµατοδότηση  του έργου από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

- Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου στα Λιβάδια. 

Προωθήθηκαν οι σχετικές µελέτες και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο της 
συντήρησης και αποκατάστασης του ναού του Μιχαήλ Αρχαγγέλου Λιβαδίων 
Μυλοποτάµου, στο οποίο οι σχετικές εργασίες αναµένονται άµεσα. 

 

� Αρχαιολογικοί Χώροι- Μνηµεία 

- Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 
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Υπογράφηκε προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείου Πολιτισµού για την 
επανέναρξη των εργασιών αποκάλυψης του Μεγάλου Θεάτρου της Γόρτυνας, 
που συνιστά το µεγαλύτερο αντίστοιχο για ολόκληρη την Κρήτη. Στην διετούς 
διάρκειας προγραµµατική σύµβαση, πέραν των ανασκαφικών και λοιπών 
αρχαιολογικών εργασιών, προβλέπεται και η εκπόνηση των απαιτούµενων 
µελετών για την τελικά επανάχρηση του µνηµείου ως θεάτρου.  

- Αρχαία Απτέρα.  

Στην σπουδαιότατη αυτή αρχαιολογική θέση συνεχίστηκαν οι εργασίες 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και ολοκληρώνεται η δηµιουργία 
διαδροµών διασύνδεσης των µνηµείων της ευρύτερης περιοχής. 

- Αρχαία Λισσός. 

Στην εµβληµατική αρχαία πόλη του Σελίνου, πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες 
εργασίες για την διερεύνηση και αποκάλυψη του αρχαίου Ωδείου, καθώς και 
εργασίες και µελέτες για τη δηµιουργία διαδροµών εντός και εκτός του 
αρχαιολογικού χώρου. 

- Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς 

Κατά το τρέχον έτος προχώρησε η ωρίµανση των οριστικών µελετών και η 
τελική ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου συντήρησης και ανάδειξης των 5 ναών των 
βυζαντινών και µεταβυζαντινών χρόνων του Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς. 
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε Προγραµµατική Σύµβαση µε το Πολυτεχνείο 
Κρήτης για την µελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης ενός συνόλου µνηµείων 
στην περιοχή των Σφακίων µε έµφαση στην περιοχή της Αγίας Ρουµέλης ως 
νότιας εισόδου στο Φαράγγι της Σαµαριάς.  

- Αρχαιολογικός Χώρος Πραισού 

Μεταξύ υπουργείου Πολιτισµού και Περιφέρειας Κρήτης υπογράφηκε 
Προγραµµατική Σύµβαση για τη χρηµατοδότηση αναγκαίων αρχαιολογικών 
εργασιών και άλλων παρεµβάσεων για την αναβάθµιση του µείζονος αυτού 
αρχαιολογικού χώρου της ΠΕ Λασιθίου. 

- Μοναστηράκι Ρεθύµνου:  

Συνεχίστηκαν και κατά το 2020 οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης της 
σηµαντικής θέσης του Αµαρίου µε στόχο την αναβάθµισή της, µέσω της 
υλοποίησης εργασιών διαµόρφωσης των διαδροµών περιήγησης και 
κατάλληλης σήµανσης για πληροφόρηση. 

 

- ΥΜ Νεκροταφείο Αρµένων  

Συνεχίστηκαν και κατά το 2020 οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του 
εξέχοντος για την ΠΕ Ρεθύµνου αρχαιολογικού χώρου, µε στόχο την 
αναβάθµιση της σηµαντικής θέσης του Αµαρίου, µέσω της υλοποίησης 
εργασιών διαµόρφωσης των διαδροµών περιήγησης και κατάλληλης σήµανσης 
για πληροφόρηση. 

- Ενετικές οχυρώσεις Ηρακλείου και Χανίων. 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και οι ωριµάνσεις των µελετών και 
πραγµατοποιήθηκαν οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ σηµαντικών τµηµάτων των 
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εµβληµατικών µεσαιωνικών οχυρώσεων των δύο µεγάλων πόλεων της Κρήτης, 
Ηρακλείου και Χανίων, στις οποίες οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης 
θα ξεκινήσουν άµεσα.  

- Βενετικά Νεώρια Χανίων 

Για την συντήρηση και επανάχρηση των µεγαλοπρεπών βενετικών Νεωρίων 
στο λιµάνι των Χανίων υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µε το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, το Υπουργείο Πολιτισµού και τη Περιφέρεια Κρήτης, 
προκειµένου να εκπονηθούν οι ειδικές µελέτες, που θα επιτρέψουν την 
χρηµατοδότηση του έργου κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο του 
ΕΣΠΑ. 

- Φρουρίου Φραγκοκάστελου  

Στο εµβληµατικό φρούριο των Σφακίων πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες 
εργασίες συντήρησης και ανάδειξης, προκειµένου το φρούριο να γίνει 
ελκυστικότερο στον επισκέπτη. 

- Σπιναλόγκα 

Προωθήθηκε σηµαντικά και εν τέλει εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το εµβληµατικό για 
την ΠΕ Λασιθίου έργο της δ΄φάσης συντήρησης και ανάδειξης της Οχυρής 
Νησίδας Σπιναλόγκα. 

 

� Μουσεία - αρχαιολογικές εκθέσεις 

Μουσεία Χανίων, Αγίου Νικολάου, Μεσαράς. 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την οριστική αποπεράτωση και 
λειτουργία των νέων Αρχαιολογικών Μουσείων στα Χανιά και στη Μεσαρά 

(Γόρτυνα), και του ανακαινισµένου Αρχαιολογικού Μουσείου  στον Άγιο 

Νικόλαο. ∆ροµολογήθηκαν και αναµένονται εξελίξεις στο θέµα των µελετών 
για το νέο Μουσείο της πόλη του Ρεθύµνου. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει η σηµαντική 
αρχαιολογική έκθεση «Τα νησιά των ανέµων, Ο θαλάσσιος πολιτισµός του 
Προϊστορικού Αιγαίου», σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της 
Χαϊδελβέργης. 

 

� Αρχαιολογικές ανασκαφές. 

Με αποκλειστική χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, και µε ευθύνη των 
τοπικών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών συνεχίστηκαν και για το 2020 οι 
αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλές θέσεις της Κρήτης, µε σηµαντικότερες 
στην Ελεύθερνα και στις θέσεις Ονυθέ, Ορθέ και καλό Χωραφι.  

 

� Άλλες δράσεις αναφορικά µε την ανάδειξη των Μνηµείων 

- Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων 

Μεσαράς. 
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Ολοκληρώθηκε η ωρίµανση των σχετικών µελετών και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 
το έργο δηµιουργίας του ∆ικτύου ∆ιαδροµών και Ενοποίησης των 
Αρχαιολογικών Χώρων της Μεσαράς, µε στόχο την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση του ευρύτατου πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής. 

 

- Προετοιµασία για τη σειριακή ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων 

της Κρήτης στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς 

της UNESCΟ.  

Μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισµού υπογράφτηκε 
προγραµµατική σύµβαση για τη χρηµατοδότηση της διαδικασίας για την 
προετοιµασία των σχετικών φακέλων υποβολής των Μινωικών Ανακτόρων, 
Κνωσού, Φαιστού, Ζάκρου, Μαλίων και Κυδωνίας στον Κατάλογο των 
Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCΟ. 

 

- Προετοιµασία  για την υλοποίηση Πολιτιστικής ∆ιαδροµής µεταξύ 

των κύριων Μινωικών Ανακτόρων. 

Μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου 
«∆ΙΑΖΩΜΑ»  υπογράφηκε  Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο τη 
δηµιουργία Πολιτιστικής διαδροµής στα Μινωικά Ανάκτορα, και µε απώτερο 
στόχο την υλοποίηση µιας νέας Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στο Νέο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2021-2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 76 από 161 

 

 

Αθλητισµός 
 

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

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

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

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

διοργανώσεις και ∆ράσεις Αθλητικού περιεχοµένου.  
� Εκδηλώσεις µε χαρακτήρα Φιλανθρωπικό. 
� Αθλητικός  τουρισµός.   
   
 
 
 
 
 

Αθλητικές Υποδοµές & Αθλητικά Σωµατεία 
 

Για την Περιφέρεια Κρήτης το υψηλό επίπεδο των αθλητικών υποδοµών, η 
ασφάλεια των αθλητών, των παιδιών και των συνοδών τους αποτελεί βασική 
προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό και το 2020, συνεχίστηκε η προσπάθεια για 
τη συντήρηση και αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών του νησιού. Για το 
λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκαν δεκάδες παρεµβάσεις σε αθλητικούς χώρους, 
καθώς επίσης και προµήθεια εξοπλισµού για διάφορα αθλήµατα.  
 
Η Περιφέρεια Κρήτης, στη βάση της δικαιοδοσίας της, διένειµε δίκαια πόρους 
υπέρ του σωµατειακού αθλητισµού µε όρους ανταποδοτικότητας προς όφελος 
της κοινωνίας και των αθλητών. Μέσω προγραµµάτων της συντήρησης, της 
αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ενισχύεται 
έµπρακτα η ανάπτυξη των ερασιτεχνικών σωµατείων του νησιού µας, όλων 
των αθληµάτων.  
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Υποδοµές στον αθλητισµό 

 

Α/Α  ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(με ΦΠΑ  

1 
 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου Αμμούδας Δήμου Αγίου Νικολάου 

247.500,00 135.597,75 

2 
 Αποκατάσταση χώρου και αποδυτηρίων του γηπέδου του 

Π.Ο.Α. 
330.000,00 175.486,19 

3 
Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του 

αθλητικού συλλόγου όμιλος Λίντο 
247.800,00 148.056,43 

4 
Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου και αποδυτηρίων του 

Δημοτικού γηπέδου Αβρακόντε  
365.000,00 232.059,82 

5 
Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου 

Ασημίου  
247.900,00 146.732,87 

6 
Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου 

Καστελλίου 
217.000,00 133.240,83 

7 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ 
360.000,00 233.035,12 

8 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ποσειδώνα 150.000,00 93.000,00 

9 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 
300.000,00 190.745,49 

10 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

990.000,00 ΚΕΝΟ 

11 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
ΚΕΝΟ ΚΕΝΟ 

12 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

Ε.Γ.Ο.Η. 
ΚΕΝΟ ΚΕΝΟ 

13 

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της πυρόσβεσης - 

πυρανίχνευσης του κλειστού Γυμναστηρίου Βαρδινογιάννειου 

Αθλητικού Κέντρου  

24.800,00 ΚΕΝΟ 

14 

Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση του ξύλινου δαπέδου 

καλαθοσφαίρισης του κλειστού Γυμναστηρίου 

Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου  

24.800,00 ΚΕΝΟ 

15 
 Ανακαίνιση των αποδυτηρίων του εθνικού αθλητικού κέντρου 

Ηρακλέιου - Κολυμβητήριο Λίντο 
460.000,00 219.032,69 

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 100.000,00 ΚΕΝΟ 
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Κοινωνικός Αθλητισµός 
 

Από το 2014 η Περιφέρεια Κρήτης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του 
µαζικού αθλητισµού σε όλες τις κοινωνικές οµάδας. Έτσι υλοποιείται µία 
καινοτόµα ιδέα πανελλαδικά, που είχε µεγάλη ανταπόκριση από όλους τους 
Αθλητικούς Φορείς του νησιού  και η προσφορά στην δοκιµαζόµενη σήµερα 
Ελληνική οικογένεια, είναι µεγάλη και καταλυτική. 
 
Το 2014 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Ηράκλειο και ακολούθησαν τα 
Χανιά. Το 2014 εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 76 παιδιά από Χανιά και 
Ηράκλειο. Το 2015 λειτούργησε το πρόγραµµα και στο Ρέθυµνο και στο 
Λασίθι µε την ίδια εξίσου επιτυχία, αφού εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα 161 
παιδιά. Το 2016  το πρόγραµµα του Κοινωνικού Αθλητισµού συµπεριέλαβε 
130 παιδιά σε όλη την Κρήτη, το 2017 143 παιδιά, το 2018 178 και το 2019 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 184 παιδιά, πάντα µε κοινωνικά κριτήρια. Το 2020 
και εξ αιτίας των περιορισµών της πανδηµίας συµµετείχαν 61 παιδιά. 
 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις στον τοµέα του Αθλητισµού 
 
Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το τµήµα Πολιτισµού 
και Αθλητισµού της Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης, 
διενεργήθηκαν κυρίως κατά το Β΄ εξάµηνο του έτους λόγω της πανδηµίας, 
κάποιες εκ των οποίων,  διαδικτυακά. Όλες οι εκδηλώσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν στα 

«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας», ανά χρονική περίοδο. Για τον λόγο αυτό, πολλές 

εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες ήταν προγραµµατισµένες να γίνουν, 

ακόµα και κατά το Β’ Εξάµηνο του 2020, ακυρώθηκαν.  

 
 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης "Πανελλήνιος Ποδηλατικός 
Αγώνας 28α Καζαντζάκεια".  
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «∆ιεξαγωγή αθλητικής 
συνάντησης Ζίου Ζίτσου - Σωµατική και πνευµατική σταδιακή επιστροφή στην 
προπονητική και αγωνιστική δραστηριότητα».  
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Rethymno Futsal tournament 
2020».   
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης  «Virtual Crete Halfmarathon».  
�  Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Τουρνουά Πετοσφαίρισης 
Γυναικών & Κορασίδων».  
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Προκριµατικοί Αγώνες του 
οµίλου της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Γυναικών 
2021».                       
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «1ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Ακαδηµιών Α.Π.Σ Σπάθα Κολυµπαρίου». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλήνιο Αναπτυξιακό 
Τουρνουά µπάσκετ µικρών αθλητών». 
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� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «23ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Σκάκι για Νέους και Νεανίδες κάτω των 18 ετών». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων «”Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Eliminator" και "∆ιεθνής Αγώνας Ποδηλασίας"». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Eco All Star Game 2020». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 
Ανδρών». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Taekwon - Do I.T.F. Ανδρών Γυναικών και Εφήβων Νεανίδων». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων «”13ο ∆ιεθνές Τουρνουά 
Σκακιού Παλαιόχωρας" και "30ο Πανελλήνιο Ανοικτό Πρωτάθληµα Ανδρών - 
Γυναικών"». 
� Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «GR Wave Festival Faneromeni 
2020». 
� Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης «TRIMORE M.T.   Rethymno / 
ISOMAN by G 2020» 
� ∆ιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης  «Ποδόσφαιρο & Ευ 
Αγωνίζεσθαι». 
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Τουρισµός 
 
 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Κώτσογλου Κυριάκος  

 

Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος για την ΠΕ Ηρακλείου, Μηλάκη 

Γεωργία 

 

 
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού ανάγονται ιδίως στη κατάρτιση 
προγραµµάτων για τον τουριστικό σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό 
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.). και τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού της Περιφέρειας, την  παροχή γνωµοδότησης, κατ’ 
άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2545/1997 (Α΄ 254), για χαρακτηρισµό και οριοθέτηση 
Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και την 
κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, σχεδίου ανάπτυξης 
υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής στον 
τουρισµό. 

Στα Τµήµατα Τουρισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, 
Ρεθύµνου και Λασιθίου, υπάγονται σε τοπικό επίπεδο οι αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης Τουρισµού της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

Υλοποίηση του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 

Κρήτης έτους 2020:  

 

� Συµµετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις 
� Φιλοξενίες, ∆ιοργάνωση Press / FamTrips, ∆ηµόσιες Σχέσεις  
� Εκδηλώσεις 
� Υλικό Προβολής 
� ∆ιαφήµιση 
� ∆ιαχείριση και Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας 
www.incrediblecrete.gr, ∆ιαχείριση και προώθηση των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης της Περιφέρειας-Προµήθεια λογισµικού & ασύγχρονη εκπαίδευση   
� Εκπόνηση ερευνών  

 

Υλοποίηση του έργου "∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας 

Κρήτης 2019-2021" του προγράµµατος ΕΣΠΑ, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-

2020» προϋπολογισµού 2.999.149,76 € που περιλαµβάνει τα εξής υποέργα: 

 

� Υποέργο 1: Αναβάθµιση, διαχείριση και επιµέλεια του περιεχοµένου 
της διαδικτυακής πύλης της Περιφέρειας Κρήτης, «Incredible Crete» 
� Υποέργο 2: Σχεδιασµός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής 
� Υποέργο 3: Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής/ Παραγωγή 
Οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας 
� Υποέργο 4: Συµµετοχή σε εκθέσεις, workshops – roadshows, φιλοξενίες 
&  εκδηλώσεις προβολής και δηµοσίων σχέσεων 
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� Υποέργο 5: Έρευνες Κοινού 
� Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών συµβούλου 
� Υποέργο 7: Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής / Προβολή στα 
Social Media 
� Υποέργο 8: Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής / ∆ιαφηµιστική 
Προβολή 

 

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014 - 2020» και 
ειδικότερα στην “∆ράση 6.c.4: Ενίσχυση ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής» µε 
τίτλο: «Ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4 ως 

εργαλείου για την ανάπτυξη και προβολή του Τουρισµού της Κρήτης», 
προϋπολογισµού 600.000,00€ 

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

Χώρων Μεσαράς», προϋπολογισµού 700.000,00€ 

 
 
 

Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης- 

Παρατηρητηρίου Τουρισµού στην Περιφέρεια Κρήτης 
 
Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Ζαχαρίας ∆οξαστάκης 

 
Με το συντονισµό του Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ζαχαρία 
∆οξαστάκη ιδρύθηκε το Κέντρο Τεκµηρίωσης-Παρατηρήτριο Τουρισµού στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  
 
Το Παρατηρητήριο Τουρισµού έχει ως ρεαλιστικό στόχο τη δηµιουργία ενός 
εργαλείου σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
επαναδιαµόρφωσης του τουρισµού σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 
Ουσιαστικά, το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα σύστηµα συλλογής, ταξινόµησης 
και επεξεργασίας ποσοτικών ροών και στατιστικών στοιχείων, µέσω της 
σύστασης δυο πυλώνων: α. Του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται και το 
υποστηρίζει και β. του πολύ-επίπεδου µηχανισµού διαβίβασης της 
πληροφορίας που δηµιουργείται. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η αειφορία 
του τουριστικού προορισµού, ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιµος σε τρεις 
κοµβικές διαστάσεις: οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Το 
Παρατηρητήριο Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης, για να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά και να έχει διάρκεια πρέπει να διασφαλίσει µέσα από την 
προγραµµατική σύµβαση µε το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, την ίδρυση και λειτουργία δύο (2) 
βασικών δοµών. Οι δοµές αυτές απαραιτήτως θα παρέχουν τη δυνατότητα προς 
όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς, πολιτικούς φορείς, αρχές, 
επιστηµονικά ιδρύµατα, επιχειρηµατίες και µεµονωµένα άτοµα να έχουν 
πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση για τα κυριότερα στοιχεία που αφορούν το 
Κρητικό τουριστικό προϊόν. 
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Τουριστικές Εκθέσεις 
 
Σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Τουρισµού των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, 
Λασιθίου, Ρεθύµνου η ∆/νση Τουρισµού της Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε 
το 2020 σε 11 Εκθέσεις Τουρισµού µε φυσική παρουσία και 5 διαδικτυακές, 
συνολικά δεκαέξι (16) εκθέσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. 

 

Πίνακας Εκθέσεων στις οποίες συµµετείχε η Περιφέρεια Κρήτης το 2020  

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ 

1 REISELIVMESSE ΝΟΡΒΗΓΙΑ / ΟΣΛΟ 

2 VAKANTIEBEURS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ / 
ΟΥΤΡΕΧΤΗ 

3 FERIENMESSE ΑΥΣΤΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ 

4 CMT STUTTGARD ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η 

5 MATKA ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ / 
ΕΛΣΙΝΚΙ 

6 SALON DES VACANCES ΒΕΛΓΙΟ / ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

7 NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW ΗΠΑ / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

8 ΙMTM ΙΣΡΑΗΛ / ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

9 F.RE.E ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΜΟΝΑΧΟ 

10 FERIEFORALLE ∆ΑΝΙΑ / ΧΕΡΝΙΝΓΚ 

11 T.T.R. ΡΟΥΜΑΝΙΑ / 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  

12 BEIJING FAIR Virtual ∆ιαδικτυακή για την 
Κινεζική αγορά 

13 SATTE GenX India Virtual ∆ιαδικτυακή για την 
Ινδική αγορά 

14 WTM Virtual ∆ιαδικτυακή έκθεση 
Λονδίνου 

15 7th ATHENS INTERNATIONAL 
TOURISM EXPO Virtual 

∆ιαδικτυακή έκθεση 
Αθήνα 

16 Ι.Β.Τ.Μ. WORLD Virtual   ∆ιαδικτυακή για την 
αγορά M.I.C.E 

 

Τα Τµήµατα Τουρισµού συνέβαλαν ουσιαστικά στην οργάνωση, διακόσµηση, 
στελέχωση, συντονισµό και λειτουργία των εκθέσεων, τόσο όσων έγιναν µε 
τον παραδοσιακό τρόπο µε φυσική παρουσίαση καθώς και όσον έγιναν µε 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 83 από 161 

 

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

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

 

 

 

Φιλοξενίες 
 

Η ∆/νση Τουρισµού επιµελήθηκε την παροχή φιλοξενίας (µε ποικίλους 
τρόπους, ήτοι παροχή διαµονής, µετακίνησης, αεροπορικών εισιτηρίων, 
ξενάγησης, εισιτηρίων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, διατροφή κλπ.). 

� Ειδικότερα, παρείχε διευκολύνσεις στο συνεργείο παραγωγής της µίνι 
σειράς ντοκιµαντέρ (6 επεισοδίων) µε τίτλο "A Greek Odyssey", µε 
παρουσιάστρια την πολυβραβευµένη Αγγλίδα ιστορικό κα Bettany 
Hughes, προκειµένου για τα γυρίσµατα ενός επεισοδίου για την Κρήτη 
(05-14/01/2020). Τη σειρά, η οποία προβλήθηκε στο Channel 5, είχαν 
παρακολουθήσει κατά µέσο όρο 1,5 εκατοµµύριο θεατές µόνο τον 
Ιούνιο στο Ηνωµένο Βασίλειο ενώ αναµένεται να την 
παρακολουθήσουν εκατοντάδες εκατοµµύρια παγκοσµίως (ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Ασία κ.λπ.). 

� Σε συνεργασία µε το Γραφείο ΕΟΤ  Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας 
παρείχε φιλοξενία από 11-18.03.2020 τον ταξιδιωτικό συντάκτη  κ. 
Conor Power, ο οποίος επισκέφθηκε την Κρήτη, µε σκοπό τη συλλογή 
απαραίτητου υλικού για τη συγγραφή αφιερώµατος στη δηµοφιλή 
ιρλανδική εφηµερίδα «The Irish Times», καθώς και για ένα 
δεκαπεντάλεπτο αφιέρωµα σε εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού 
«Dublin City FM», καθιστώντας την Κρήτη ιδανικό προορισµό 
περιπατητικού τουρισµού για όλο το χρόνο για το ιρλανδικό κοινό. 

� Σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό Alpha tv πραγµατοποιήθηκε 
φιλοξενία και διευκολύνσεις στα µέλη τηλεοπτικού συνεργείου µε 
σκοπό να πραγµατοποιηθεί οδοιπορικό του alpha στην Κρήτη από 23-
31.5.2020. Πραγµατοποιήθηκε πλήθος ρεπορτάζ µε σκοπό την προβολή 
του νησιού σε πανελλήνιο δίκτυο, αναδεικνύοντας τοπικά θέµατα, 
αξιοθέατα, παραλίες, έθιµα, γαστρονοµία µε σκοπό την τόνωση του 
τουρισµού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

� Παροχή διευκολύνσεων µετακίνησης στον Αυστριακό δηµοσιογράφο 
Mag. Sepp Puchinger.  
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� Φιλοξενία της κας Rebecca Hall (δηµοσιογράφου, συγγραφέα & travel 
blogger), στα Χανιά από 18-24.07.2020 για να γράψει ένα ταξιδιωτικό 
άρθρο για το καναδικό περιοδικό Beau Monde Traveler.  

� Σε συνεργασία µε το Γραφείο ΕΟΤ  Ρουµανίας φιλοξενήθηκαν από 07-
14/07/2020, είκοσι (20) δηµοσιογράφοι από όλο το φάσµα των 
ρουµάνικων µέσων ενηµέρωσης, µεταξύ άλλων τρία από τα µεγαλύτερα 
τηλεοπτικά δίκτυα της Ρουµανίας, όπως Antena 1 και Antena 3 µε 24% 
µερίδιο τηλεθέασης, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpres καθώς 
και εφηµερίδες ηµερήσιας κυκλοφορίας, όπως η Click µε τιράζ 63.000 
φύλλα. Οι δηµοσιογράφοι µε καθηµερινές µεταδόσεις σε ζωντανή 
σύνδεση και οι bloggers µε πλήθος αναρτήσεων στα δηµοφιλέστερα 
κοινωνικά δίκτυα µετέδιδαν εικόνες τόσο για την τήρηση των 
υγειονοµικών πρωτοκόλλων, αλλά και για την θετική εικόνα που έχουν 
αποκοµίσει ήδη οι πρώτοι επισκέπτες του νησιού µετά την άρση των 
ταξιδιωτικών περιορισµών. 

� Φιλοξενία του Γερµανού δηµοσιογράφου κ. Gero Gunter στις 5/10 στον 
Πλακιά Ρεθύµνου. 

� Σε συνεργασία µε το Γραφείο ΕΟΤ  Ηνωµένου Βασιλείου 
φιλοξενήθηκε ο Βέλγος φωτογράφος-δηµοσιογράφος κ. Jonathan 
Ramael, από 24-31/10/2020, προκειµένου για τη συγγραφή οδοιπορικού 
µε αυτοκίνητο στην Κρήτη, το οποίο θα δηµοσιευτεί στο δηµοφιλές 
Βέλγικο περιοδικό VAB-magazine. 

 

Πρόσθετες δράσεις 
 

� CretefromHome για την στήριξη του κρητικού τουρισµού. Νέο βίντεο 
και ιστότοπος της Περιφέρειας Κρήτης. Το cretefromhome ενισχύει την 
πρωτοβουλία του Υπουργείο Τουρισµού greecefromhome. Συνδυάζει 
τις νέες τεχνολογίες µε τον τουριστικό κλάδο. Αναδεικνύει τη δύναµη 
της ψηφιακής εποχής στη σηµερινή πραγµατικότητα. Με τη συνεργασία 
τοπικών φορέων, µε τη στήριξη φορέων του πολιτισµού το περιεχόµενο 
θα ανανεώνεται και θα εµπλουτίζεται συνεχώς. 

Ο ιστότοτοπος: https://cretefromhome.grΟ  
Το βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=vC5Uzztd1uM&feature=youtu.be 
 

� ∆ηµιουργία και δηµοσίευση της νέας τουριστικής καµπάνιας και 

ταυτότητας της Περιφέρειας Κρήτης για την επόµενη τριετία µε τιτλο:  

«Νιώσε την αυθεντική Κρήτη («Sense the Authentic»).  

Η νέα επίκαιρη και δυναµική τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας 

Κρήτης είναι ειδικά σχεδιασµένη να προσαρµόζεται στις 

προτεραιότητες του τουρισµού και τις διαρκώς µεταβαλλόµενες 

τουριστικές συνθήκες. Η κεντρική ιδέα της καµπάνιας φωτίζει τη 

µοναδικότητα, την οποία η Κρήτη προσφέρει ως προορισµός στον 

επισκέπτη της. Επικεντρώνεται στη γνησιότητα, αλλά και τον πλούτο 

των εµπειριών, που απλώνονται στις τέσσερις εποχές του χρόνου και σε 

όλους τους τοµείς της τουριστικής δραστηριότητας, πάντα µε το ίδιο 

διαφοροποιό χαρακτηριστικό: την αυθεντικότητα. 
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Το video:  

https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/259343155322268/ 

Η τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας Κρήτης είναι ειδικά 
σχεδιασµένη ώστε να είναι επίκαιρη και δυναµική και να 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Κρήτης αλλά και τις 
διαρκώς µεταβαλλόµενες τουριστικές συνθήκες. Αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής τουρισµού της Περιφέρειας 
Κρήτης που στόχο έχει την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
του προορισµού και την ενδυνάµωση σε παγκόσµιο επίπεδο του brand 
name «ΚΡΗΤΗ».  

 
 

� Αναβάθµιση των πρωτοπόρων  διαδραστικών συστηµάτων ∆ιάχυτης 

Νοηµοσύνης που έχουµε εγκαταστήσει, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),  στις πύλες εισόδου του νησιού 

(Αεροδρόµιο Ηρακλείου, Λιµάνι Ηρακλείου και Σούδας,  Κεντρική 

Αγορά Χανίων και Ενετικό Λιµάνι Χανίων). Με τις καινοτόµες αυτές 

εφαρµογές οι επισκέπτες, από την πρώτη στιγµή, αποκτούν µια 

συνολική εικόνα της Κρήτης.  

 
 

 

 

Συµµετοχές 
 

� Συµµετοχή στις εκδηλώσεις του 11ου «SYMPOSSIO GREEK 
GOURMET TOURING (2020)», οι οποίες ήτο προγραµµατισµένο να 
λάβουν χώρα σε περίπου 30 ευρωπαϊκές – πόλεις σταθµούς της 
Ευρώπης, µε στόχο την προβολή του  γαστρονοµικού πλούτου της 
Κρήτης (δυστυχώς λόγω της πανδηµίας υλοποιήθηκαν οι 10 εξ αυτών) 

� Συµµετοχή στο πρώτο B2B Workshop το οποίο διοργανώθηκε στο Τελ-
Αβίβ (Ισραήλ) στις 13/02/2020 µε πρωτοβουλία του ΕΟΤ, αµέσως µετά 
τη λήξη της διεθνούς έκθεσης τουρισµού Ι.Μ.Τ.Μ. 

� Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την προώθηση του Λεοντόψαρου στην 
Π.Ε. Λασιθίου  στις 25/9/2020 

 

Τουριστικά portals 
 

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

∆ιαχείριση και προώθηση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης της 

Περιφέρειας 

 
 

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



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 86 από 161 

 

� ∆ηµιουργία περιεχοµένου και προώθηση της ιστοσελίδας για τον 
τουρισµό της Περιφέρειας Κρήτης «www.incrediblecrete.gr» µέσω της 
Google/ 

� Προµήθεια εξοπλισµού για την συντήρηση, επισκευή, 
επανατοποθέτηση και αναβάθµιση των εγκατεστηµένων διαδραστικών 
συστηµάτων "Creative Crete" 

� CretefromHome για την στήριξη του κρητικού τουρισµού. Νέο βίντεο 

και ιστότοπος της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Παραγωγή και διακίνηση νέου οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο 

της νέας τουριστικής καµπάνιας “Sense The Authentic” 
 
 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 
� Υποβολή πρότασης και ένταξη της πράξης µε τίτλο: «SMART TOUR», 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-
Κύπρος  2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 3, προϋπολογισµού 
1.900.000€. 

 
 

� Ένταξη πρότασης µε τίτλο: "ΝΗΣΙΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ της 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ"  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα Κύπρος 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3 ∆ιατήρηση και  
προστασία του  περιβάλλοντος και  πρόληψη κινδύνων, Μέτρο 3.2.: 
Βελτίωση  της  ελκυστικότητας  των  περιοχών  φυσικού  και  
πολιτιστικού  ενδιαφέροντος, προϋπολογισµού 1.900.000 €  

 
� Υποβολή πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014-2020» 

και ειδικότερα στη δράση «Ενίσχυση ∆ράσεων Τουριστικής 
Προβολής» µε τίτλο «∆ηµιουργία ∆ικτύου Πολιτιστικών ∆ιαδροµών 
Αρχαιολογικών Χώρων Μεσσαράς» προϋπολογισµού 700.000€  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 87 από 161 

 

 

Υγεία-Κοινωνική Πολιτική 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης στον Τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Βαµβακάς Λάµπρος  

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για τις Κινητές Μονάδες, την 

Πρόληψη και την Προαγωγή ∆ηµόσιας Υγείας, Πιτσούλης Γιώργος  

 

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

Κρασουδάκη Σοφία  

 

Εντεταλµένή Περιφερειακή Σύµβουλος για τη ∆ιασύνδεση µε τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις, Μηλάκη Γεωργία  

 

 
 

Οι αρµοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και 
βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσµού, τοπικού, παγκόσµιου, 
µετακινούµενου και µη, µέσω πολυτοµεακών συνεργασιών και πρακτικών που 
αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του 
ατόµου ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και 
να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισµό, τον έλεγχο και την προστασία των 
επαγγελµάτων και των υπηρεσιών υγείας, µε σαφή προσανατολισµό την 
ποιότητα ζωής ασθενών και µη, και µε βάση τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων του 
πληθυσµού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της υγείας µε την 
ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

 

∆ράσεις Αντιµετώπισης της πανδηµίας COVID-19 
 

 

Η Πανδηµία του Κορωνοϊού αποτελεί τη µεγαλύτερη υγειονοµική κρίση της εποχής 
µας και ίσως τη σηµαντικότερη πρόκληση που αντιµετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης 
µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Η Περιφέρεια Κρήτης, από την πρώτη στιγµή της 
πανδηµίας στη χώρα µας βρέθηκε στην πρώτη γραµµή στη µάχη για την προστασία 
και τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και την ενίσχυση της δυνατότητας 
ανταπόκρισης των ∆οµών Υγείας του νησιού στις αυξηµένες ανάγκες σε υποδοµές, 
εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης, ανταποκρίθηκε άµεσα στα αιτήµατα των 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων, των ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας, των 
κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων του νησιού, αλλά και των δηµόσιων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων για την έµπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη τους ώστε να 
µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις πρωτόγνωρες ανάγκες που 
δηµιούργησε η Πανδηµία. 
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Ενδεικτικές δράσεις (κατά άξονα) 

 

 

 

Α/Α Άξονες Προτεραιότητας ∆ράσεις ανά  Άξονα Προτεραιότητας 

 

1. Άµεση και ουσιαστική ενίσχυση των 

∆οµών του ∆ηµόσιου Συστήµατος 

Υγείας  

 

Επένδυση σε Υποδοµές, Βιοϊατρικό 
Εξοπλισµό και Ανθρώπινο ∆υναµικό  

2. Επαύξηση της ετοιµότητας και της 

γνώσης των εργαζοµένων κοινωνικών 

δοµών, επιστηµονικών και κοινωνικών 

φορέων, δήµων, δηµόσιων υπηρεσιών, 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, σχολικών 

µονάδων και του ευρύτερου κοινού 

Ενίσχυση Νοσοκοµείων, Κέντρων 
Υγείας, ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας, 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων,  
Κοινωνικών και Εθελοντικών Φορέων 
και Συλλόγων µε Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας, υγειονοµικό υλικό και 
έντυπο ενηµερωτικό υλικό, 
εκπαιδευτικές και ενηµερωτικές δράσεις, 
επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, συγγραφή οδηγών, 
χρηµατοδότηση ερευνών 

 

3. Προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των φιλοξενούµενων και 

των εργαζοµένων σε Μονάδες 

Φροντίδας Ηλικιωµένων και ∆οµές 

Κοινωνικής Φροντίδας 

 

Παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας, 
εκπαίδευση και επιµόρφωση 
προσωπικού, εντατικοί κοινωνικοί και 
υγειονοµικοί έλεγχοι 
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1. Άµεση ενίσχυση των ∆οµών του ∆ηµόσιου Συστήµατος Υγείας 

 

Α/Α ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

1 

Έκτακτη επιχορήγηση του Εργαστηρίου Κλινικής 

Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για να λειτουργήσει ως Εργαστήριο 
Αναφοράς έναντι του Κορωνοϊού.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

2 

Προμήθεια του Εργαστηρίου Αναφοράς 

Κορωνοϊού της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με δυο Θαλάμους 
Βιοασφάλειας Τάξης 2 για την ενίσχυσή του, ώστε 
να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα εκτέλεσης 

μεγάλου αριθμού μοριακών τεστ σε καθημερινή 
βάση. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

3 

Προμήθεια των Νοσοκομείων Αγίου Νικολάου, 
Ιεράπετρας και Σητείας με Οικίσκους Εξέτασης 

και Βραχείας Νοσηλείας για την ενίσχυση της 
ετοιμότητάς τους έναντι του Κορωνοϊού. 

ΠΕ Λασιθίου 

4 

Προμήθεια 10 Οικίσκων για τις ανάγκες των 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης, για την 
ασφαλή και έγκαιρη ανίχνευση ασθενών με 
κορωνοϊό. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

5 

Προμήθεια 2 οικίσκων, για τις ανάγκες του 
παιδιατρικού Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 
«Αγ. Γεώργιος». 

ΠΕ Χανίων 

6 

Προμήθεια της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) 
Ρεθύμνου με Οικίσκο για την Υποδοχή και 
Διαλογή Κρουσμάτων Κορωνοϊού. 

ΠΕ Ρεθύµνου 

7 

Προμήθεια με 6 συσκευές παροχής 
αναπνευστικής υποστήριξης µε υψηλή ροή τις 
«Κλινικές COVID» των Νοσοκομείων της Κρήτης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

8 
Ενίσχυση του ΠαΓΝΗ με δυο υπερσύγχρονα 
υπερηχογραφικά μηχανήματα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

9 

Ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
των Νοσοκομείων της Κρήτης με 20 

Αναπνευστήρες και 1 Θωρακικό Σύστημα 
Τομογραφίας Ηλεκτρικής Εμπέδησης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

10 

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων 

Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την 
ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας 
COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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2. Επαύξηση της ετοιµότητας και της γνώσης των εργαζοµένων 

κοινωνικών δοµών, επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων, δήµων, 

δηµόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, σχολικών µονάδων και 

του ευρύτερου κοινού 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

1 

Προμήθεια με τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας και το κατάλληλο υγειονομικό υλικό 
των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των 
Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΗΦ ΑμεΑ), των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, του 

Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), των 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, των Δήμων, των 
Ιατρικών Συλλόγων, των Εθελοντικών Οργανώσεων 
κ.λ.π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

2 
Αποστολή οδηγιών προφύλαξης έναντι του 
κορωνοϊού στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

11 
Ολοκλήρωση και παράδοση προς λειτουργία της 
Νέας Πτέρυγας του Βενιζελείου Νοσοκομείου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

12 

Προμήθεια του Εργαστηρίου «Μηχανολογίας, 

Ακρίβειας, Αντίστοιχης Μηχανικής και 
Εμβιομηχανικής» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου με εξειδικευμένο εξοπλισμό 
παραγωγής νήματος τρισδιάστατης εκτύπωσης 

για την κατασκευή ασπίδων προστασίας 
προσώπου με σκοπό την προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης 
του Κορωνοϊού. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

13 

Ίδρυση, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης και 
τη Διοίκηση του ΠαΓΝΗ, του Σταθμού Αιμοδοσίας 
στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία 

Ελευθερίας (Ο πρώτος Σταθμός Αιμοδοσίας που 
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα σε επίπεδο 
Περιφέρειας). 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

14 

Ίδρυση του Σταθμού Αιμοδοσίας ΠαΓΝΗ και 

Βενιζελείου Νοσοκομείου, σε συνεργασία της 
Περιφέρειας Κρήτης με το Δήμο Ηρακλείου, στο 
κέντρο του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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3 

Δράσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης σε σχέση με 
τον κορωνοϊό για τους εκπαιδευτικούς, τις σχολικές 
καθαρίστριες, το προσωπικό του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, τους 

υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων και τους 
εργαζομένους δημόσιων υπηρεσιών, αθλητικών 
Σωματείων, επιχειρήσεων, των ΚΤΕΛ, της ΔΕΗ, των 
Λιμεναρχείων, του Αερολιμένα κ.λ.π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

4 

Υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος 
«Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα 
πρόληψης στον Τουρισμό», για τους εργαζομένους 
στον Τουρισμό, τις πύλες εισόδου, τις μεταφορές, τις 

κατασκηνώσεις και τις πολιτιστικές και αθλητικές 
οργανώσεις, από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας 

Κρήτης και τη συμμετοχή των στελεχών των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

5 

Δημιουργία δυο τηλεοπτικών μηνυμάτων (spot), στα 

πλαίσια του Έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης, εκδόσεις 2020-2022» για την 
ενίσχυση της επίγνωσης των πολιτών σχετικά με 
την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων για την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας έναντι του 
Κορωνοϊού, με τίτλο: 

«Τα παράπονά σου στο Χαρδαλιά»  

 «Πάρτι διαδικτυακά για να το ζήσει και η γιαγιά» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

3. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των φιλοξενούµενων και των 

εργαζοµένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και ∆οµές Κοινωνικής 

Φροντίδας 

Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

1 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη χρηματοδότηση της 
«Οροεπιδημιολογικής Μελέτης για τον ιό SARS-

COV-2 (Λοίμωξη COVID-19) στο Γενικό Πληθυσμό 
της Κρήτης». 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

2 

Συγγραφή του Οδηγού «Διαδικασίες καθαρισμού, 

απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, 
χώρων, αντικειμένων» (Παπαδάκης Αντώνιος και 
Κουφάκης Ελευθέριος). 

ΠΕ Ηρακλείου 
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3 

Συγγραφή του Οδηγού «Ειδικό σχέδιο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
διαχείρισης μονήρους ή πολλαπλών πιθανών ή 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων SARS-CoV-2 επί 

επιβατηγού πλοίου (κρουαζιερόπλοιου) στο Λιμένα 
Ηρακλείου» (Παπαδάκης Αντώνιος, Κουφάκης 
Ελευθέριος, Καμπανά Κυριακή). 

ΠΕ Ηρακλείου 

4 

Σύσταση ειδικών κλιμάκιων από κοινωνικούς 

λειτουργούς και επόπτες δημόσιας υγείας για τη 
διενέργεια κοινωνικών και υγειονομικών ελέγχων 
στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

5 
Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης, αποστολή 
γραπτών συστάσεων και οδηγιών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

6 

Συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Κρήτης στην «Επιτροπή Εποπτείας» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων σε 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομές 
Κοινωνικής Φροντίδας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

7 

Συμμετοχή στη «Διεπιστημονική Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Υποστήριξη των Δομών 
Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Κρήτης 
στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και 
ωφελούμενων έναντι του νέου Κορωνοϊού SARS-
COV-2», που συγκροτήθηκε με απόφαση της 7ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας και σε  συνεργασία της 
Περιφέρειας Κρήτης, του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

8 

Υλοποίηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων σε εργαζόμενους των Δομών 
Κοινωνικής Φροντίδας «Μέτρα Πρόληψης κατά της 
Διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις 
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης» και 
πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μονάδες  

Φροντίδας Ηλικιωμένων και σε Δομές Κοινωνικής 
Φροντίδας για την παροχή συμβουλευτικής 
στήριξης και καθοδήγησης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

9 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  για την 
υλοποίηση του έργου «Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων 
Παρεµβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των 
Ηλικιωµένων που διαβιούν σε Μονάδες Φροντίδας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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Ηλικιωµένων “Όχι πια Μόνοι”», µε σκοπό την 
άµβλυνση των επιπτώσεων της πανδηµίας στην ψυχο-
συναισθηµατική υγεία, τη λειτουργικότητα και την 
ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων. 

10 

Παράδοση ηλεκτρονικών συσκευών Tablets στις 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της επικοινωνίας των 

ηλικιωμένων ατόμων με τις οικογένειές τους και τη 
μείωση της μοναξιάς και της κοινωνικής 
απομόνωσης που βιώνουν εξαιτίας της 
απαγόρευσης του επισκεπτηρίου λόγω της 
πανδημίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

∆ηµόσια Υγεία 
 

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας είναι αρµόδια 
για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των 
οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης 
λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων 
αρµοδιότητάς τους. Bρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια 
Υπουργεία για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των 
υποθέσεων αρµοδιότητάς τους. Στους πίνακες για τις δράσεις για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, έχουν ενσωµατωθεί συγκεντρωτικά οι 
ενέργειες που σχεδίασε και υλοποίηση η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας. 
 

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

 

� ∆ιενεργήθηκαν 403 εµβολιασµοί σε ταξιδιώτες από το τµήµα ∆ηµόσιας 
Υγιεινής. 
� Καλύπτουµε τον τοµέα ταξιδιωτικής ιατρικής για τις Π. Ε. Ηρακλείου 
& Λασιθίου. 
 
� Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης κατά το έτος 
2020  εισηγήθηκε τη σύναψη, ανέθεσε και συνέχισε την υλοποίηση των 
παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων: 
 
� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την «Εξειδικευµένη 
επιστηµονική υποστήριξη και αξιολόγηση των Προγραµµάτων 
Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 2020 – 2022». 
 
� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής, δια του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας, για την Έρευνα: «∆ιατήρηση ενός  ολοκληρωµένου 
Περιφερειακού Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου (ΚΚΚ)». 
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� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης – Τµήµα Ιατρικής, δια του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας, για την:  «Έρευνα αξιολόγησης της πορείας και 
θεραπείας των χρόνιων ψυχικών νοσηµάτων της  Κρήτης», καθώς και 1η 
Τροποποίηση για την παράταση χρόνου ισχύος της ως άνω Προγραµµατικής 
σύµβασης. 
 
� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «Παρατηρητήριο Καρδιαγγειακών 
Νοσηµάτων στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας για την Περιφέρεια Κρήτης». 

 
 
� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «Πρώιµη ανίχνευση του καρκίνου του 
πνεύµονα βασισµένη στο ιστορικό και στη συµπτωµατολογία στην 
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και την ογκολογία». (Οι φάσεις 1 και 2 έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεµεί διαδικασία 1ης  τροποποίησης για την 
παράταση χρόνου ισχύος της ΠΣ). 
 
� Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης - Τµήµα Ιατρικής, δια του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «Οροεπιδηµιολογική µελέτη για τον ιό 
SARS-CΟV-2 (λοίµωξη COVID-19) στο γενικό πληθυσµό της Κρήτης», 
καθώς και 1η Τροποποίηση ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας 
υλοποίησής της και ως προς την προσθήκη νέας δράσης στο αντικείµενο της 
φάσης 2, χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού του έργου. 
 
� Συντονισµός της λειτουργίας των κινητών µονάδων Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας: 

 

Λόγω της πανδηµίας περιορίστηκε για λόγους πρόληψης η λειτουργία των 
κινητών µονάδων από το Μάρτιο του 2020. 
 
�  Κινητή Μονάδα Οδοντιατρικής: Επισκέψεις σε 27 Νηπιαγωγεία,  
∆ηµοτικά και Ειδικά Σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειες 
Κρήτης όπου εξετάστηκαν 923 παιδιά σε διάστηµα τριών (3 ) µηνών. 
 

� ∆ιοργάνωση δράσεων φωταγώγησης κτηρίου Περιφέρειας τον 
Οκτώβριο και το Νοέµβριο µε αφορµή τις παγκόσµιες ηµέρες για διάφορες 
µορφές καρκίνου. 

 

Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας 
 

Το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας είναι αρµόδιο για την εφαρµογή υπερτοπικών 
προγραµµάτων και δράσεων κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης ευπαθών 
οµάδων του πληθυσµού, τη συµβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη των ευπαθών οµάδων σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην 
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Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), τη διεκπεραίωση 
∆ιακρατικών Υιοθεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης , την τήρηση 
Μητρώου ∆ιακρατικών Υιοθεσιών, την υποστήριξη και συµβουλευτική 
ατόµων για αναζήτηση ριζών όταν πρόκειται για ∆ιακρατική Υιοθεσία, την 
οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης των υποψηφίων θετών και 
αναδόχων γονέων για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,  την τήρηση Μητρώου 
των Κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας και την παροχή αριθµού 
µητρώου, για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας από το 
ΕΛΜΕΠΑ.  Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά το έτος 2020 είναι οι 
παρακάτω: 

 

 

Ενδεικτικές δράσεις 

 

� Προαγωγή του θεσµού της αναδοχής, ώστε να υποστηριχθεί η 
αποϊδρυµατοποίηση, καθώς κύριο µέληµα της Περιφέρειας Κρήτης είναι η 
µεταβίβαση της φροντίδας των παιδιών από τα ιδρύµατα στην κοινότητα. 

 

 

� Σχεδιασµός, υλοποίηση και προβολή διαφηµιστικού σποτ κοινωνικού 

µηνύµατος µε θέµα «Γίνε Ανάδοχος Γονιός» µε σκοπό την προαγωγή του 
θεσµού της αναδοχής. Εγκρίθηκε από το ΕΣΡ η προβολή του στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής και τοπικής εµβέλειας. Αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και των µητροπολιτικών ∆ήµων της Κρήτης, 
καθώς και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
� Εκπαίδευση υποψηφίων θετών γονέων (ήδη έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες 

οικογένειες). 

 
� Σχεδιασµός του κοινωνικού έργου «Προώθηση δράσεων ενάντια στις 

επικίνδυνες συµπεριφορές, την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών από 

εφήβους» σε συνεργασία µε το ΕΛΜΕΠΑ. Η συγκεκριµένη δράση δεν 
υλοποιήθηκε εξαιτίας των περιοριστικών µέτρων ενάντια στην επιδηµία 
COVID 19. 

 
 
� ∆ιανοµή ειδών υπόδησης (αθλητικά παπούτσια) σε 668 άτοµα που 
φιλοξενούνται σε ∆οµές Κοινωνικής Φροντίδας, ∆οµές Παιδικής Προστασίας, 
Κ∆ΑΠµεΑ, Κ∆ΗΦ ΑµεΑ, ΣΥ∆, µε σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών των 
φιλοξενουµένων σε αυτές τις ∆οµές  και τον περιορισµό του κοινωνικού τους 
αποκλεισµού στη δύσκολη κοινωνικοοικονοµική περίοδο που διανύουµε. 

 
 
� Συνδιοργάνωση εκδήλωσης – δύο διαδικτυακών ηµερίδων  µε το 
Σύλλογο Ρευµατοπαθών Κρήτης  µε τίτλο : α. «Η γυναίκα που νοσεί µε 

ρευµατικό νόσηµα στην οικογένεια και στην εργασία» η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στο Ηράκλειο και β. «Covid-19 η 

επόµενη µέρα» µε σκοπό την ενηµέρωση της κοινωνίας των πολιτών από την 
επιστηµονική κοινότητα για τα αναφερόµενα στις ηµερίδες θέµατα. 
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� Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «32

ο
 Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο» 

µε την παγκρήτια παιδιατρική εταιρεία,  η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 7-8 
Νοεµβρίου 2020 στο Ηράκλειο και είχε ως σκοπό της την ενηµέρωση των 
παιδιάτρων της Κρήτης για τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα στο χώρο 
καθώς ο ρόλος του παιδιάτρου σήµερα είναι πολυδιάστατος και συνίσταται στη 
εµβάθυνση της επιστήµης του και στην ακούραστη φροντίδα της θεραπείας 
των µικρών ασθενών, µε στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των παιδιών. 

 
 
� Επανέκδοση και επικαιροποίηση εντύπου µε θέµα «Οδηγός ∆οµών 

Φροντίδας Ατόµων Τρίτης Ηλικίας» σε 25.000 αντίτυπα, µε σκοπό την  
ενεργοποίηση των ατόµων της τρίτης ηλικίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση 
των ίδιων και του περιβάλλοντός τους στην ενεργό γήρανση. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκε η διανοµή των φυλλαδίων σε ∆οµές και Φορείς της 
Περιφέρειας Κρήτης και όλων των ∆ήµων της Κρήτης. 
 
� Επανέκδοση και επικαιροποίηση εντύπου µε θέµα «Στρατηγικές 

Αντιµετώπισης Αδιεξόδων που παρουσιάζονται στην Κρίση» σε 25.000 
αντίτυπα, µε σκοπό την ενηµέρωση και την πρόληψη καταστάσεων κρίσης στο 
γενικό πληθυσµό. Πραγµατοποιήθηκε επίσης  διανοµή των φυλλαδίων σε 
∆οµές και Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης και όλων των ∆ήµων της Κρήτης. 

 
 
� Σχεδιασµός και υλοποίηση κοινωνικής δράσης µε θέµα «∆ιάθεση 91 

tablets µε θήκη για εφαρµογές/προγράµµατα κοινωνικής δικτύωσης και 

ενίσχυσης των ψυχολογικών και νοητικών δεξιοτήτων των ατόµων Τρίτης 

Ηλικίας που φιλοξενούνται στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων της 

Περιφέρειας Κρήτης». Τα ανωτέρω tablets χορηγήθηκαν σε 20 ∆οµές που 
φιλοξενούν ηλικιωµένους µε σκοπό την επικοινωνία τους  µε τα µέλη του 
οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός τους, τη µείωση της κοινωνικής 
αποµόνωσης και της µοναξιάς που βιώνουν αυτά τα άτοµα λόγω και των 
περιοριστικών µέτρων εξαιτίας της πανδηµίας COVID 19, αλλά και την 
προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης.   
 
� Σχεδιασµός και έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του Προγράµµατος 
Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και 
τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωµένων, «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», σε 
συνεργασία µε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (ΕΛΜΕΠΑ). Το 
Πρόγραµµα θα αφορά στη δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας, η οποία θα 
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον που θα υποστηρίζει µέσω 
διαδραστικών, και µη, εργαλείων και υλικών, την πνευµατική, σωµατική και 
κοινωνική δραστηριότητα των ηλικιωµένων. Επίσης, θα περιλαµβάνει την 
εκπαίδευση των φροντιστών για την ενίσχυση της ασφάλειας, της βιολογικής 
υγείας και της λειτουργικότητας των ηλικιωµένων και την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας των πολιτών για θέµατα που αφορούν την Ενεργό  Γήρανση. 

 
 
� Σχεδιασµός, προµήθεια και στην εγκατάσταση συστήµατος 
«Αισθητήρων – Φάρων» για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Σκοπό της 
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δράσης αυτής αποτέλεσε η προώθηση της ισότιµης κοινωνικής ένταξης των 
ατόµων µε προβλήµατα όρασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η 
εγκατάσταση των συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε στα τέσσερα (4) Κεντρικά 
∆ιοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριµένα Π.Ε Ηρακλείου, 
Π.Ε Χανιών, Π.Ε Ρεθύµνου και Π.Ε Λασιθίου, ώστε τα περίπου δυόµισι 
χιλιάδες άτοµα µε προβλήµατα όρασης της Περιφέρειας Κρήτης, κατά την 
εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες να απολαµβάνουν ασφαλή και άνετη 
πλοήγηση στον χώρο. 
 
� Σχεδιασµός και υλοποίηση κοινωνικής δράσης µε θέµα «Προµήθεια 

ατοµικών ειδών καθηµερινής χρήσης ώστε να δοθούν ως 

χριστουγεννιάτικο δώρο στα άτοµα που διαβιούν σε Μονάδες Κοινωνικής 
Προστασίας παιδιών και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες». Πρόκειται για µια 
κίνηση που είχε ως στόχο να δωρίσει συµβολικά δώρα στα παιδιά και τα 
Άτοµα µε Αναπηρία που φιλοξενούνται στις κοινωνικές δοµές της Κρήτης. 

 
  
� Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας  µε τα Παιδικά Χωριά SOS, µε 
σκοπό την κοινή δέσµευση ως προς την προώθηση του θεσµού της 
αναδοχής προς τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, τους επαγγελµατίες των 
δοµών παιδικής προστασίας και τους επαγγελµατίες των φορέων που 
υλοποιούν τις διαδικασίες αναδοχής, αλλά και την ανάληψη ευρύτερων 
δράσεων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέµατα 
∆ικαιωµάτων του παιδιού. 
 
� Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε τον Μορφωτικό Σύλλογο Επιστηµών 
Υγείας Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα: «Εγκέφαλος και Υγεία: Από την 

παιδική στην Εφηβική Ηλικία» που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2020 
στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

 
 
� Συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο «Ευ Ζω µε τον Καρκίνο» για την 
έκδοση εντύπων σχετικά µε τον καρκίνο του παγκρέατος. 
Πραγµατοποιήθηκε διανοµή των σχετικών εντύπων στις ∆οµές Υγείας. Η 
έκδοση των φυλλαδίων πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
Κοινότητας σχετικά µε τους κινδύνους του καρκίνου του παγκρέατος και την 
πρόληψη προκειµένου να βοηθηθούν ασθενείς να αγωνιστούν και να 
επιβιώσουν από αυτή τη νόσο. 
 
� Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε την ΜΚΟ «Ασκληπιός Πρόληψις» µε 
θέµα «Πρόληψη και έγκαιρη ∆ιάγνωση του Καρκίνου» που 
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8 Απριλίου 2020 στο Ηράκλειο. 

 
 
� Στο πλαίσιο  της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Υπεραστικού και 
Αστικού ΚΤΕΛ των 4 Π.Ε. της Κρήτης και κατόπιν διαβούλευσης µε τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Περιφέρειας Κρήτης,  σχεδιάστηκε για 
πέµπτη συνεχόµενη χρονιά  η  εφαρµογή της  ∆ράσης «Χορήγηση  ∆ωρεάν 

Καρτών Μετακίνησης  Απόρων Φοιτητών» από τον τόπο διαµονής τους 
προς το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που φοιτούν και αντίθετα,  για το Ακαδηµαϊκό 
έτος 2020-2021.  Επιπροσθέτως, το έτος 2020 και για πρώτη χρονιά 
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σχεδιάστηκε η εφαρµογή της δράσης «Χορήγηση ∆ωρεάν Καρτών 

Μετακίνησης Απόρων ΑµεΑ Φοιτητών» για τους οποίους προέκυπτε ανάγκη 
µετακίνησης τους µε ειδικό µέσο ή µε εξοπλισµένα µέσα µαζικής µεταφοράς 
από τον τόπο διαµονής τους προς το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που φοιτούσαν και 
αντίθετα.  

∆ηµιουργία Κοινωνικών Μηνυµάτων 

Mε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας η Περιφέρεια Κρήτης 
δηµιούργησε κοινωνικά τηλεοπτικά µηνύµατα τα οποία ύστερα από έγκριση 
του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου προβλήθηκαν σε πανελλήνιο 
επίπεδο. 

 
� “Γίνε ανάδοχος γονιός!”: Κοινωνικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό, 
µήνυµα της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας για τα 
δικαιώµατα του παιδιού. https://youtu.be/ZpZ7aF6YRHc 

 

� Η Περιφέρεια Κρήτης µαζί µε την οµάδα του Ηµιµαραθωνίου Κρήτης 
παρουσίασε τον Αύγουστο ένα ξεχωριστό µήνυµα προστασίας - «Φοράµε 

µάσκα µένουµε ασφαλείς» - από τον κορονοϊό προτείνοντας τη χρήσης της 

προστατευτικής µάσκας. Το βίντεο κέρδισε το ενδιαφέρον και τη στήριξη των 
πολιτών και αναπαράχθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και τα µέσα ενηµέρωσης.  
https://youtu.be/VotPva5Yv–M 
 

� Τηλεοπτικό σποτ «Φέτος γιορτάζουµε διαφορετικά- Μένουµε ασφαλείς» για 
την περίοδο των εορτών. 
https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/3655934247795404 
 
 
�  «Είναι στο χέρι µου», το κεντρικό µήνυµα της Περιφέρειας Κρήτης για 

την πρόληψη του καρκίνου του µαστού. Με κεντρικό µήνυµα «Είναι στο χέρι 

µου», η Περιφέρεια Κρήτης ανανεώνει και συνεχίζει τις δράσεις της στον 

αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου κάθε Οκτώβρη που είναι αφιερωµένος 

στην πρόληψη. 

            https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/4671505969556523 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 99 από 161 

 

 

Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών-Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής 
 
ΤΕΒΑ 

� Υλοποίηση πράξεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική 
Βοήθεια και Βασική Υλική Συνδροµή» του ΤΕΒΑ. 
� ∆ιασύνδεση φορέων που συµµετέχουν στην Κοινωνική Σύµπραξη 
Περιφέρειας Κρήτης. 
 
� ∆ιασύνδεση µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
 
� Υλοποίηση των συµβάσεων προµηθειών της πράξης «Κοινωνική 
Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και 
βασικής υλικής συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών 
µέτρων 2018-2019 mis 5029840, συνολικού προϋπολογισµού 7.146.427,81€» - 
πραγµατοποίηση 8 διανοµών προϊόντων συνολικής αξίας 2.000.000€ (είδη 
παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, οπωροκηπευτικά) σε απόρους της 
Περιφέρειας Κρήτης δικαιούχους του ΤΕΒΑ (ωφελούµενες οικογένειες 8.228, 
ωφελούµενα άτοµα 16.088). 
 
� Στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικών µε το Πρόγραµµα, σύνταξη 
έκθεσης δεικτών απορρόφησης. 
 
� Υλοποίηση της  Προγραµµατικής Σύµβασης Περιφέρειας Κρήτης  µε το 
ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης 
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, 
∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών µέτρων 2018-2019» 
προϋπολογισµού 90.865,50€. 
 
� Υλοποίηση της  Προγραµµατικής Σύµβασης Περιφέρειας Κρήτης  µε το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύµπραξη 
Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής 
υλικής συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών µέτρων 
2018-2019» προϋπολογισµού 92.000€. 
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Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης  
 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) 
επανασυγκροτήθηκε µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, 
κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Κρήτης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Νόµος 4604 του 2019, ΦΕΚ 
50/26.3.2019), µε Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής, Λάµπρο Ν. Βαµβακά και µε νέα διευρυµένη σύνθεση. 

Η ΠΕΠΙΣ Κρήτης αποτελεί το βασικό όργανο της Περιφέρειας για την 
υποστήριξη και την παρακολούθηση της ισότητας των φύλων στην 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική και την ενίσχυση των διαδικασιών για την 
ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου στις δηµόσιες πολιτικές, τις πολιτικές 
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας και τα προγράµµατα και τις 
δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Στα πλαίσια των πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποιεί η ΠΕΠΙΣ Κρήτης 

έχουν πραγµατοποιηθεί ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις: 

� Συνεδριάσεις των µελών της ΠΕΠΙΣ Κρήτης στις 17 Ιουλίου 2020 και 
στις 10 Νοεµβρίου 2020, ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και 
σχεδιασµός µελλοντικών δράσεων. 
� Εκστρατεία 16 ηµερών, µε το σύνθηµα «Βάψτε τον κόσµο Πορτοκαλί: 
Ενώνουµε ∆υνάµεις-Σταµατάµε τη Βία», από τις 25 Νοεµβρίου, «Παγκόσµια 
Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», έως τις 10 
∆εκεµβρίου, «Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων», στα πλαίσια της 
παγκόσµιας ετήσιας εκστρατείας του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών:  
� ∆ιαδικτυακή Επιστηµονική Ηµερίδα, µε θέµα «Εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών: εµπειρικά δεδοµένα και πρακτικές παρέµβασης», 26 Νοεµβρίου 
2020. 
� ∆ιαδικτυακή Επιστηµονική Ηµερίδα, µε θέµα «∆ίκτυα και δοµές 
υποστήριξης και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας», 10 ∆εκεµβρίου 
2020.  
� Φωταγώγηση του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης, µε πορτοκαλί 
χρώµα, το παγκόσµιο χρώµα αλληλεγγύης, «Παγκόσµια Ηµέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», 25 Νοεµβρίου 2020.  
� Ηλεκτρονική διάχυση υλικού ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης 
(φυλλάδια, µάσκες, αφίσες) σε κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς του 
νησιού, σε τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και στις ∆ηµοτικές Επιτροπές 
Ισότητας των Φύλων (∆ΕΠΙΣ). 
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Αυτοτελές Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής 

Ένταξης 
 
 

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί: 

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

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

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

� στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το 
Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις: 

� την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήµατος και 
Συνθηκών ∆ιαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριµένων 
πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας, 
� την ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης 
των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούµενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως 
σε ζητήµατα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της 
ανάπτυξης οικονοµικής δραστηριότητας, 
� την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινοµένων, όπως 
ακραία φτώχεια, υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την αντιµετώπιση κοινωνικών 
προβληµάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, 
� τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών 
φαινοµένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της 
περιφερειακής στρατηγικής" άρθρο 14 του Ν. 4445/2016. 

 

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο αποτελεί µέρος της συνολικής λειτουργίας 
του Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ) Συντονισµού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 
όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήµα:  
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Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν.4445/2016)
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Από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ΕΜ και  Αρχιτεκτονική ΕΜ στον Ν. 4445/2016

 

Ενδεικτικές δράσεις 

� Έργο ΕΣΠΑ "Στήριξη της Λειτουργίας Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης" µέσω του 
Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την επόµενη τριετία 2020-2023 
(υποστήριξη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου): 

Υπογραφή Σύµβασης (08/2020) για τη στελέχωση του Παρατηρητηρίου µε 3 
εξειδικευµένα στελέχη, 2 Κοινωνικούς Επιστήµονες και 1 στέλεχος 
πληροφορικής.  

� Υπογραφή Σύµβασης (08/2020) µε τον ΕΛΚΕ-Πανεπιστηµίου Κρήτης 
για τη διενέργεια εξειδικευµένων ερευνών: 

α. «Εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη»  

β. «Εντοπισµός και ανάλυση θυλάκων τοπικής  αποστέρησης και φτώχειας»  

γ. «Αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης και για ειδικές κοινωνικές 
οµάδες»  

 

Πρόσθετες δράσεις 

� Υπογραφή Σύµβασης (12/2020) για τη ∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακής 
Πύλης, τη διοργάνωση ηµερίδων/εργαστηρίων και ∆ιεθνούς Συνεδρίου. 
� Πραγµατοποίηση 1ης τηλεδιάσκεψης µε της Επιστηµονική Οµάδα του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του 
Παρατηρητηρίου (18/09/2020). 
� Ηµερίδα για νοσήµατα (γυναικολογικοί καρκίνοι).  
� Ηµερίδα για την έµφυλη βία. 
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� Ηµερίδα για τη συµµετοχή γυναικών στη δηµόσια ζωή και τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
� Ηµερίδα καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βέλτιστων πρακτικών. 
� Ηµερίδες για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εκφοβισµό στο χώρο 
εργασίας.  
� 3 Εργαστήρια Επιχειρηµατικότητας.  
� Έρευνα Επιχειρηµατικότητας γυναικών στην Κρήτη. 
� 2 Θερινά Σχολεία Επιστήµης & Τεχνολογίας.  
� ∆ράσεις ενηµέρωσης/ευαισθητοποίσης για θέµατα έµφυλων 
διακρίσεων/στερεοτύπων σε σχολεία της ∆/θµιας Εκπαίδευση. 
� Έρευνα εκτίµησης αναγκών πληροφόρησης στο χώρο εργασίας. 
� Έρευνα εκτίµησης αναγκών πληροφόρησης σε θέµατα υγεία.ς 
� Οδηγός & διαδραστική ιστοσελίδα. 
� 4 Εβδοµάδες Πληροφόρησης σε ζητήµατα σεξουαλικής ανάπτυξης και 
υγείας νέων και εφήβων (ενιαίο σηµείο πληροφόρησης) 
� 1 σποτ µικρής διάρκειας για τα δικαιώµατα των κοριτσιών  
� Στατιστικά στοιχεία συµµετεχόντων / προφίλ χρηστών πληροφόρησης 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

� Ευρωπαϊκό Έργο INCLUD EU / AMIF  

 
Το έργο Includ-EU στοχεύει στην οικοδόµηση πιο συνεκτικών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών µέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών, 
συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη 
Ρουµανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ειδικότερα το έργο επιχειρεί να 
συµβάλει: α) στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης µεταναστών τρίτων 
χωρών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) στην ενίσχυση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την κοινωνική ένταξη σε κρίσιµους τοµείς 
που συνάδουν µε τις προτεραιότητες που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης της 
ΕΕ  και γ) στη χάραξη της µελλοντικής πολιτικής κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ. 
Για την επιτυχία του εγχειρήµατος, το έργο θέτει επιµέρους στόχους: 
Ειδικός στόχος 1: Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών από τις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Ρουµανία, Σλοβενία, αναφορικά µε τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης 
µεταναστών τρίτων χωρών. 
Ειδικός στόχος 2: Εφαρµογή και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που προωθούν 
την κοινωνική ένταξη µεταναστών τρίτων χωρών σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία. 
Ειδικός στόχος 3: ∆ιαµόρφωση ενός άτυπου δικτύου περιφερειών και τοπικών 
αρχών µε διαφορετικά επίπεδα εµπειρογνωµοσύνης, το οποίο αξιοποιεί τη 
διαφορετικότητα των εδαφικών προσεγγίσεων, των πολιτικών και των 
πρακτικών  για την κοινωνική ένταξη. 
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Υποδοµές για την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική 

Ενταγµένες Πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 

2014-2020» 
 

 

 

Α/Α ΟΠΣ Ενταγμένες Πράξεις  Ημερομηνία Ένταξης Δικαιούχος  Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Ένταξης 

1 5070503 Ενίσχυση των Φορέων 
Υγείας µε επικουρικό 
προσωπικό για την 
ανταπόκριση στις 
ανάγκες λόγω της 
επιδηµίας COVID-19 
στην Περιφέρεια 
Κρήτης 

01/09/2020 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

22.866.080,00 € 

2 5055293 ∆ίκτυο δοµών και 
υπηρεσιών για την 
αντιµετώπιση των 
εξαρτήσεων 

07/04/2020 ΟΚΑΝΑ 749.332,00 € 

3 5045771 Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
Ιατροτεχνολογικού, 
Ξενοδοχειακού, 
Ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού και 
Εξοπλισµού 
Νεκροτοµείου των νέων 
πτερύγων του Γ.Ν. 
“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

04/03/2020 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

1.350.630,48 € 

4 5051258 Προµήθεια και 
εγκατάσταση ενός 
Συστήµατος 
Μαγνητικού 
Τοµογράφου για τις 
ανάγκες λειτουργίας του 
Πα.Γ.Ν.Η. 

04/03/2020 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.400.000,00 € 

5 5045259 Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Βιοϊατρικού 
Εξοπλισµού για το 
Πα.Γ.Ν.Η. 

14/02/2020 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

310.000,00 € 

6 5052145 Προµήθεια και 
εγκατάσταση µικτού 
ψηφιακού συστήµατος 
Ψηφιακής Καρδιο- 
Αγγειογραφίας 

05/02/2020 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

680.000,00 € 

7 5052614 Ενίσχυση των 
υπηρεσιών 
διαπολιτισµικής 
µεσολάβησης σε 
Κέντρα Κοινότητας/ 
Κέντρα ένταξης 

05/02/2020 ΕΕΤΑΑ ΑΕ 308.880,00 € 
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µεταναστών στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

8 045316 Ανάπτυξη και 
λειτουργία ιατρείου 
διαταραχών µνήµης και 
ανώτερων νοητικών 
λειτουργιών από το 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Ρεθύµνου  

21/11/2019 (συνεχίζεται) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

90.000,00 € 

9 5041815 Λειτουργία Κέντρου 
Ηµέρας Ασθενών µε 
Alzheimer του ΠΑΓΝΗ 

21/11/2019 (συνεχίζεται) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

365.280,00 € 

10 5044878 Ανάπτυξη υπηρεσιών 
ολοκληρωµένης 
Κοινοτικής θεραπείας 
και νοσηλείας κατ΄ 
οίκον από το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας 
Ρεθύµνου 

21/11/2019 (συνεχίζεται) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

126.000,00 € 

11 035309 Πολυδύναµο Κέντρο 
Περιφέρειας Κρήτης, µε 
έδρα τα Χανιά 

27/09/2019 (συνεχίζεται) ΚΕΘΕΑ 204.480,00 € 

12 5035322 Κινητή Μονάδα 
Περιφέρειας Κρήτης, µε 
έδρα το Ηράκλειο 

27/09/2019 (συνεχίζεται)  ΚΕΘΕΑ 230.000,00 € 

13 5045591 Πολυδύναµο Κέντρο 
Περιφέρειας Κρήτης, µε 
έδρα τον Αγ. Νικόλαο 

27/09/2019 (συνεχίζεται) ΚΕΘΕΑ 204.480,00 € 

14 5045616 Μονάδα για Άτοµα µε 
Ψυχιατρική 
Συννοσηρότητα 
Περιφέρειας Κρήτης, µε 
έδρα το Ηράκλειο 

27/09/2019 (συνεχίζεται) ΚΕΘΕΑ 294.960,00 € 

15 5045509 Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού στο 
Γ.Ν.”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ” 

11/09/2019 

(συνεχίζεται)  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

300.000,00 € 

16 5037515 Νέο Ισόγειο Κτίριο 
Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου 
Πλατανιά 

10/09/2019 (συνεχίζεται) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.134.996,68 € 

17 5041964 Ανάπτυξη 
παιδοψυχιατρικών 
υπηρεσιών από την 
Κινητή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας του 
Κ.Ψ.Υ- Γενικού 
Νοσοκοµείου Χανίων 

05/09/2019 (συνεχίζεται) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

59.000,00 € 

18 5045305 Ανάπτυξη 
Παιδοψυχιατρικών 
υπηρεσιών στην 
Κ.Μ.Ψ.Υ. νοµού 
Λασιθίου 

05/09/2019 (συνεχίζεται) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ «Η ΑΡΩΓΗ» 

126.000,00 € 
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19 045547 Ανάπτυξη 
παιδοψυχιατρικών 
υπηρεσιών µέσω της 
ενίσχυσης του 
Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
Ηρακλείου 

05/09/2019 

(συνεχίζεται)  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

65.000,00 € 

20 5045551 Ανάπτυξη 
παιδοψυχιατρικών 
υπηρεσιών µέσω της 
ενίσχυσης του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας 
Ηρακλείου 

05/09/2019(συνεχίζεται) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

29.000,00 € 

21 5045557 Ανάπτυξη υπηρεσιών 
νοσηλείας κατ’ οίκον 
από το Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Ηρακλείου 

05/09/2019 
(συνεχίζεται) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - "ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

126.000,00 € 

22 5045708 Πρόγραµµα 
∆ιασύνδεσης 
Ινστιτούτου Έρευνας, 
Εκπαίδευσης 
Ψυχιατρικών Ανοϊκών 
Ασθενών – Alzheimer- 
Χανίων µε ΚΑΠΗ – 
ΚΗΦΗ Περιφέρειας 
Κρήτης 

05/09/2019 
(συνεχίζεται) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - 

ALZHEIMER 

70.000,00 € 

23 5045159 Αναβάθµιση 
Βιοϊατρικού 
Εξοπλισµού Κέντρων 
Υγείας Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Κρήτης 

07/08/2019 (συνεχίζεται) 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

520.000,00 € 

24 5037494 Ανέγερση 
Περιφερειακού Ιατρείου 
Θραψανού 

01/08/2019 (συνεχίζεται) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 172.800,00 € 

25 5042203 Νέο Ισόγειο Κτίριο 
Περιφερειακού Ιατρείου 
Ψαρή Φοράδας 

01/08/2019 (συνεχίζεται) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 224.000,00 € 

26 5029412 Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού για τις 
ανάγκες λειτουργίας του 
Πα.Γ.Ν.Η. 

08/02/2019 (συνεχίζεται) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

1.520.000,00 € 

27 5032934 Προµήθεια 
απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση των 
Κ∆ΗΦΑµεΑ «∆ικαίωµα 
στη Ζωή» – Προµήθεια 
Οχηµάτων 

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

28 5032867 Αποπεράτωση 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων, 
διαµόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου 
και προµήθεια 
εξοπλισµού Μονάδας 
Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (ΜΦΗ) 
“ΠΑΝΑΓΙΑ Η 

05/02/2019 (συνεχίζεται) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.787.838,72 € 
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ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ” 

29 5034542 Προµήθεια 
απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση του 
οργανισµού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Προστασίας και 
Παιδείας Μαλεβιζίου – 
Προµήθεια οχήµατος 

05/02/2019 (συνεχίζεται) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ(∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.) 

104.780,00 € 

30 5034579 Προµήθεια 
απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση του 
Κ∆ΗΦΑµεΑ “ΚΗΦΑΠ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ” – 
Προµήθεια Οχήµατος 

05/02/2019 (συνεχίζεται) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Η 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 

115.320,00 € 

31 5034548 Προµήθεια 
απαιτούµενου 
εξοπλισµού για την 
ενίσχυση: Α) του 
Κέντρου Ηµέρας για 
άτοµα µε Αυτισµό-∆Α∆ 
και Β) του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Αγωγής 
και Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ατόµων µε 
Αναπηρία ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ – Προµήθεια 
Οχηµάτων 

05/02/2019 (συνεχίζεται) ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ Η "ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" 

209.560 
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Αγροτική Οικονοµία 
 

Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τοµέα, Μανώλης Χνάρης  

 

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για την Π.Ε. Λασιθίου, 

Τσιφετάκης Γεώργιος  

 

Ο πρωτογενής τοµέας της Κρήτης αποτελεί τον πυλώνα της τοπικής 
οικονοµίας, καθώς και είναι από τους µοναδικούς κλάδους ο οποίος άντεξε 
στην κρίση που προκλήθηκε λόγω της πανδηµίας. Πράγµα που σηµαίνει ότι 
είναι εδραιωµένος και σηµαντικός για την οικονοµία του νησιού µας. 
Ο δικός µας ρόλος ως Περιφερειακή αρχή, είναι να τον θωρακίσουµε και να 
του δώσουµε ώθηση, προκειµένου να  τους µετατρέψουµε σε µοχλούς 
ανάπτυξης, ακολουθώντας και επενδύοντας σε µια στρατηγική που ήδη έχουµε 
καταρτίσει, συνεχίζοντας να κατακτούµε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους 
και να βάζουµε νέους. 
Σε συνεργασία µε όλους τους φορείς του τόπου µας και µε γνώµονα την κοινή 
προσπάθεια, τη δυναµική προσαρµοστικότητα µας στις απαιτήσεις των καιρών, 
προκειµένου να πετύχουµε τα µέγιστα δυνατά οφέλη, τόσο για  τα προϊόντα 
µας, όσο και για τους ανθρώπους του νησιού µας. Λειτουργούµε ως αρωγοί και 
υποστηρικτές τους, αφουγκραζόµενοι τα όσα µας ζητούν και το πώς µας 
αξιολογούν. 
Στόχος µας είναι να πάει µπροστά αυτός ο τόπος. Να προσδώσουµε στα 
προϊόντα µας την αναγνωρισιµότητα και την προστιθέµενη αξία, που αναλογεί 
στην ποιότητα που τα χαρακτηρίζει  και την παράδοση που τα ακολουθεί, κάτω 
από ένα κοινό branding, το σήµα «Κρήτη» και µια ενιαία προσπάθεια.  
Γιατί στις µέρες µας, µόνο µε τη συνεργασία, τη συµπόρευση και την οµαδική 
προσπάθεια, θα αποκοµίσουµε ως τόπος και ως πολίτες τα µέγιστα δυνατά 
οφέλη.     
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Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού 
 
 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Η΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΗ ΚΛΑ∆ΟΣ 

1. 7
η
 ΕΞΠΟΤΡΟΦ            28 - 30 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Αθήνα Τροφίµων &Ποτών 

2. DETROP 
BOUTIQUE 

 

22 - 24 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Θεσσαλονίκη Τροφίµων, Ποτών, 
Εξοπλισµού & 
Συσκευασίας 

3.  FRUITLOGISTICA   

5 - 7 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Βερολίνο, 

Γερµανία 

Φρέσκα φρούτα, 
λαχανικά, ξηρά 
φρούτα ,ξηροί 

καρποί , αγροτικά 
προϊόντα, 

µπαχαρικά, 
καρυκεύµατα, 

βιολογικά 
προϊόντα  

4. 6
ΟΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

04 

ΙΟΥΛΙΟΥ  

2020 

Ρέθυµνο Ελαιόλαδο  

5. 19
η
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ 

 <<ΚΡΗΤΗ Η 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ>> 

 

11-19 

ΙΟΥΛΙΟΥ 

 2020 

Πειραιάς Τροφίµων &Ποτών 

6. 1
η
 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ << FOOD 
MARKET SHOW>> 

08  -11 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 Τροφίµων &Ποτών 
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∆ηµιουργία & παραγωγή προωθητικού υλικού  

� Επανεκτύπωση folder & φυλλαδίων για την προβολή & προώθηση των 
προϊόντων, του πρωτογενή τοµέα της Κρήτης σε ελληνικά και αγγλικά και σε 
5000 αντίτυπα ανά γλώσσα/ανά προϊόν. 
� ∆ηµιουργία και εκτύπωση πάνινων τσαντών, µε λογότυπο Περιφέρεια 

Κρήτης και σήµα Κρήτη, για ανάγκες προβολής του αγροδιατροφικού 
τοµέα. 

 

 

Εκδηλώσεις, Ηµερίδες και Φεστιβάλ 
 

Σε συνεργασία µε την Αγροδιατροφική Σύµπραξη, οργανώθηκε ο 6ος 

Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου, ο οποίος έλαβε χώρα στο Ρέθυµνο, 
κατά το µήνα Ιούλιο (04/07), µε στόχο την ανάδειξη και προώθηση του 
ποιοτικού Κρητικού και τυποποιηµένου ελαιολάδου, τόσο στην εσωτερική όσο 
και στις διεθνείς αγορές. 

Ο Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός για ακόµη µία χρονιά, πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης (ΣΕ∆ΗΚ), το 
Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης  (ΣΕΚ), το Σύνδεσµο Τυποποιητών Ελαιολάδου 
Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το ∆ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το Μεσογειακό 
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων και το Εργαστήριο Οργανοληπτικής 
Αξιολόγησης του ΑΣ. Ρεθύµνου. 

Ο διαγωνισµός αφορούσε το τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 
εσοδείας 2019 -20 καθώς και το βιολογικό ελαιόλαδο εσοδείας 2019-2020. 
Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 100 δείγµατα, 25 βιολογικής καλλιέργειας 
και 75 συµβατικής καλλιέργειας.   
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∆ακοκτονία 
 

Συντονισµό για την διεξαγωγή 3 ανοικτών  διεθνή διαγωνισµών  για  την  " 
Προµήθεια δακοκτόνων υλικών, για το έτος 2020, προς κάλυψη αναγκών του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 
στη Περιφέρεια Κρήτης"  

� Εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος 
δακοκτονίας.  

� Συντονισµός για την διεξαγωγή συµπληρωµατικού διαγωνισµού για την  
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς 
για το 2020-2022.  
 

� Συντονισµό για την διεξαγωγή ανοικτού διεθνή συµπληρωµατικού 
διαγωνισµού για την  «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς για το 2020 της Π.Ε. Ηρακλείου.  

� Αναζήτηση και έρευνα για «Επιστηµονικές Απόψεις» για τα παθογόνα 
αίτια της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθµισης του Ελαιόλαδου στην Κρήτη 
την Ελαιοκοµική περίοδο του 2020 . 

� Σύνταξη «Υπηρεσιακού σηµειώµατος» σχετικά µε την εφαρµογή του  
προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2020, µε αφορµή σχετικών επερωτήσεων  
Περιφερειακών  Συµβούλων.  

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

 

Προγραµµατικές Συµβάσεις 
 

Εκπόνηση και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρακάτω 
Προγραµµατικών Συµβάσεων :  

� Πρότυπος Πιλοτικός Πειραµατικός Αµπελώνας : ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 
� Αµπελώνας ∆ιατήρησης Ποικιλιών: ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 
� Αναπαραγωγή και Βελτίωση Ανθεκτικών Μελισσιών στην Κρήτη-

AΝΑΜΕΛ 

� Εξειδικευµένη επιστηµονική υποστήριξη και καινοτόµες δράσεις για τη 
φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2020-2021 

� Προκαταρκτική διαδικασία για την  Έγκριση σύναψης προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: 
«Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης». 
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Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 
 

Η ∆ιεύθυνση  Αγροτικής Οικονοµίας, ανέλαβε ως  Ενδιάµεσος  Φορέας  
∆ιαχείρισης την άσκηση αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆ ΠΑΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 
65 του Ν.4314/2014, για τα ακόλουθα υποµέτρα / δράσεις του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης:  

  

� 4.1  Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

� 4.2.1  Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός 
του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) επενδυτικών 
σχεδίων  

� 4.2.2  Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός 
του Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό προϊόν)  

� 4.2.3  Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
από επαγγελµατίες αγρότες  

� 6.1  Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς  

� 6.2  Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για µη γεωργικές 
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές  

� 6.3  Ενισχύσεις για την ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων  

 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και των αρµοδιοτήτων 
που απορρέουν από αυτό έχουµε την ευθύνη  :  

� Της έκδοσης  των  σχετικών  προσκλήσεων   σε περιφερειακό επίπεδο. 
 

� Της πραγµατοποίησης   διοικητικών    ελέγχων    στις αιτήσεις στήριξης 
που υποβλήθηκαν. 

 
� Της παρακολούθησης   της πορείας  υλοποίησης των παραπάνω  

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 
 
 

Εφαρµογή Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 

� Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 
� Υποστηρικτικές/πρόσθετες ενέργειες αλλά και ενέργειες ενηµέρωσης 

των ∆ΑΟΚ καθώς και των γεωτεχνικών-µελετητών όσον αφορά στην 
παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης του υποµέτρου. 

� Ενηµερωτική συνάντηση για την παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων και αποστολή 
διευκρινιστικών εγκυκλίων, ηλεκτρονικών ενηµερώσεων-οδηγιών από 
την ΕΥΕ ΠΑΑ, για τη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων. 

� Παραλαβή 245 αιτήσεων τροποποίησης και των αντίστοιχων πρακτικών 
(πορίσµατα) αξιολόγησης αυτών. 

� Έκδοση 5ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων στο 
υποµέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις».  
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� Ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση πορισµάτων γνωµοδότησης 
σε 396 αιτήσεις στήριξης από τις συνολικά 1098. 

� Ανάρτηση πινάκων αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων 
ενίσχυσης (1098 ηλεκτρονικές υποβολές) που κατατέθηκαν από Φυσικά 
και Νοµικά Πρόσωπα καθώς και από Συλλογικά Σχήµατα για ένταξη 
στη ∆ράση 4.1.1 και 4.1.3. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 
και στο ∆ιαύγεια. 

� Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσµάτων 
διοικητικού ελέγχου αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά 
και Νοµικά Πρόσωπα καθώς και από Συλλογικά Σχήµατα για ένταξη 
στη ∆ράση 4.1.1 και 4.1.3. µετά την εξέταση των ενδικοφανών 
προσφυγών (841 δικαιούχοι, δηµοσία δαπάνη: 41.064.656,96€) και 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στο 
∆ιαύγεια. 

� Απόφαση συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης 
τωνεπενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. 

 

 

 

 

 

Πρόσθετες δράσεις 
 

� Αξιολόγηση και εφαρµογή της  πρότασης  του ΕΛΓΟ- ∆ήµητρα  για 
την βελτιστοποίηση των δολωµατικών ψεκασµών δακακτονίας µέσω της on 
line παρακολούθησης των δολωµατικών ψεκασµών για το έτος 2020. 
� Συνεχής συνεργασία µε την  "Συµβουλευτική Επιστηµονική  Επιτροπή 
σε θέµατα φυτοπροστασίας" που συγκροτήθηκε µε απόφαση το αρµόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τοµέα, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και  
βελτιστοποίηση της  εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας.    
� Συµµετοχή στην υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσµών του δάκου σε 
διάφορες ελαιοκοµικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)». Το έργο θα υλοποιηθεί 
µε συντονιστή το ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ (συντονιστής φορέας) σε συνεργασία 
µε το Παν/µιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ/ΙΜΒΒ καθώς και σε 
συνεργασία µε το ΤΑΑΕ Χανίων και τις αντίστοιχες ∆ΑΟΚ.  
� Συνέχιση συλλογής πρωτογενών στοιχείων (για τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τοµέα) σε επίπεδο Περιφέρειας προκειµένου να υποστηριχτεί η 
προσπάθεια για ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος GIS. 
� Στατιστική επεξεργασία στοιχείων της αγροτικής γης και ζωικού 
κεφαλαίου από ΟΠΕΚΕΠΕ & ΕΛΣΤΑΤ. 
� Συµµετοχή στην διαµόρφωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας και τη 
λειτουργία των επιµέρους πλατφορµών που υπάρχουν σ’ αυτή. Ενέργειες για 
δηµιουργία πλατφόρµας που αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Πρωτογενή 
Τοµέα προς τον πολίτη. 
� Σε συνεργασία µε τους τεχνικούς της εταιρείας κατασκευής και 
διαχείρισης του Παπύρου, δηµιουργία ιδιαίτερου χώρου για τα διάφορα µέτρα 
του ΠΑΑ 2014-2020. 
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� Παρουσίαση πιλοτικού σχεδίου δράσης του έργου στην οµάδα στόχου -
πιλοτική περιοχή ΒΑ άκρο Κρήτης (03/2020). 
� Παρουσίαση κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος του έργου σε 
σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης της πόλης του Ηρακλείου (Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας 03/2020). 
� Επιµέλεια φυλλαδίων µε οικοτουριστικές διαδροµές στην πιλοτική 
περιοχή µελέτης του έργου και κώδικα καλής συµπεριφοράς προς τα 
απειλούµενα είδη-στόχους (06/2020). Αποστολή σε ενδιαφερόµενους φορείς 
(ΚΠΕ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ∆ήµος Σητείας, Γεωπάρκο Σητείας) των 
παραπάνω φυλλαδίων σε ηλεκτρονική µορφή και παρουσιάσεων µε 
προστατευόµενα είδη-στόχους. 
� Συµµετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων (10/2020, 
12/2020) µε παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων για τα πακέτα εργασίας 
Επικοινωνία και Πιλοτικό Σχέδιο ∆ράσης-Μέτρα και Στρατηγική 
Οικοσυστηµάτων & Οικοσυστηµικών Υπηρεσιών. 
� ∆ιοργάνωση τελικής συνάντησης οµάδας στόχου (11/2020) για την 
παρουσίαση και συµµετοχή της Περιφέρειας  στο Κοινό ∆ίκτυο 
Προστατευόµενων Περιοχών. 

 

 

 

 

Συµµετοχές σε δράσεις 
 

 

� 18η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών "Κρήτη η Μεγάλη 
Συνάντηση 7-15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα" 

� ∆ιεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων στο πλαίσιο ενηµέρωσης των 
παραγωγών του νησιού σχετικά µε την αντιµετώπιση των ασθενειών και 
εχθρών της ελιάς µε στόχο την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας 
του παραγόµενου προϊόντος 

� Συνδιοργάνωση ∆ράσεων µε ∆ίκτυο Οινοποιών Ν. Ηρακλείου 
"Υποστηρίζοντας τον Κρητικό Οινοποίο και Αµπελουργό" το καλοκαίρι 
του 2020. 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας συντονίζει την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών έργων: 

 

� MISTRAL "Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτοµίας για τη 

διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της 

Γαλάζιας Ανάπτυξης":  

Συµµετοχή διαδικτυακά στις συναντήσεις των εταίρων του έργου (03/2020, 
05/2020, 07/2020, 10/2020 και 12/2020. Παρουσίαση των δράσεων της 
Περιφέρειας Κρήτης για τα πακέτα εργασίας που αφορούν την Επικοινωνία του 
έργου και τον ∆ιαγωνισµό για Γαλάζια Επιχειρηµατικότητα.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (09/2020)για προετοιµασία και 
συµµετοχή τοπικών επιχειρήσεων στο εκπαιδευτικό διήµερο σχετικά µε την 
ανάπτυξη συνεργειών Γαλάζιας Επιχειρηµατικότητας. 

 

� BLUE fasma "Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters 

και δικτύων για καινοτοµία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές 

της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας 

κυκλικής οικονοµίας στην αλιεία /υδατοκαλλιέργεια": 

Επικοινωνία µε τµήµατα Αλιείας ΠΕ για ενηµέρωση και συµµετοχή 
ενδιαφερόµενων στο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης εφαρµογής κυκλικής 
οικονοµίας (σύλλογοι επαγγελµατιών παράκτιας και µέσης αλιείας, 
µεταποιητικές µονάδες, µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυοπωλεία) 

Συµµετοχή διαδικτυακά στην συνάντηση εταίρων του έργου (07/2020) και 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων του πακέτου εργασίας 3 σχετικά µε τις 
δραστηριότητες ελέγχου κυκλικότητας των επιχειρήσεων 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής κυκλικότητας 13 τοπικών 
επιχειρήσεων και σύνοψη αποτελεσµάτων (09/2020). 

 

� ADAPT2CLIMA "Προσαρµογή του γεωργικού τοµέα των νησιών 

της Μεσογείου στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής": 

Παρουσίαση αποτελεσµάτων στην τελική συνάντηση του έργου (Αθήνα, 
11/02/2020). Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις συναντήσεις - 
ενηµερώσεις µε τους συναδέλφους των ∆ΑΟΚ στις ΠΕ όπως και σύνδεση του 
έργου µε δράσεις  της ∆ΑΟ που αφορούν την ενηµέρωση για προσαρµογή των 
καλλιεργειών στην κλιµατική αλλαγή (φυλλάδια για ορθολογική χρήση νερού 
άρδευσης, ελαιοκαλλιέργεια και κλιµατική αλλαγή). 

 

� IMPRECO "Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη 

βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της 

ακεραιότητας των οικοσυστηµάτων”.  
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� LIFE IP 4 NATURA «Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση 

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

των οικοτόπων και των οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα». 
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Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO  

 

Πρόεδρος της Ένωσης Arepo, η Περιφερειακή Σύµβουλος Ειρήνη 

Χουδετσανάκη 

Από το 2011, η Περιφέρεια Κρήτης  παρακολουθεί και στηρίζει τις 
δραστηριότητες της Ένωσης AREPO, η οποία αποτελεί Ένωση Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών, µε κύριο αντικείµενο την προώθηση, 
προάσπιση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, 
Ορεινό Προϊόν), σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών οργάνων 
της.  
Η Ένωση AREPO αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο συµµετέχουν 34 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, από 8 κράτη µέλη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Γερµανία, Κροατία, Πορτογαλία και Πολωνία).  
Με την οµόφωνη εκλογή της προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης το 2017, και 
µετά από διερευνητικές επαφές, πέντε νέες Ελληνικές Περιφέρειες αποτελούν 
πλέον τα νέα µέλη της Ένωσης  AREPO (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας), δηµιουργώντας έτσι, µια ισχυρή Ελληνική 
αντιπροσωπεία.   
Το 2020 έγινε αλλαγή της προέδρου της Ένωσης AREPO από την Περιφέρεια 
Κρήτης. 
Μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, η κα Ειρήνη 
Χουδετσανάκη - Γιακουµάκη, Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε Ηρακλείου, 
ανέλαβε την προεδρία της Ένωσης AREPO.      
Το 2020 η Περιφέρεια Κρήτης συνέχισε την έντονη δραστηριότητά της, 
συµµετέχοντας- υποστηρίζοντας  και προωθώντας σηµαντικές ενέργειες. 
 
 
 
1. Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας AREPO, της Περιφέρειας Κρήτης 
Με την υπ’  αριθµ. 750/2-4-2020, απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 
Σταύρου Αρναουτάκη, συγκροτήθηκε η Οµάδα Εργασίας AREPO της 
Περιφέρειας Κρήτης. 
 Έργο της Οµάδας Εργασίας AREPO είναι:  

� Η επεξεργασία θεµάτων και η υποβολή προτάσεων που αφορούν τις 
Γεωγραφικές Ενδείξεις (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π.), τις Προαιρετικές 
Ενδείξεις Ποιότητας (Προϊόν Ορεινής Παραγωγής και Προϊόντα 
Νησιωτικής Γεωργίας) και τα Προϊόντα Ποιότητας, προς τον 
Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

� Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα των Γεωγραφικών 
Ενδείξεων προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π., σε συνεργασία µε το 
γραφείο της Ένωσης AREPO, στις Βρυξέλλες.   

� Η προώθηση και  προάσπιση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Κρήτης και των παραγωγών που συµµετέχουν στις 
διαδικασίες παραγωγής των Προϊόντων Προέλευσης (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., 
Ι.Π.Π.) µέσω της Ένωσης AREPO, στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών οργάνων της. 

� Η οργάνωση και ανάπτυξη διαλόγου, διαβουλεύσεων, κοινών µελετών 
και δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των παραγωγών, για τα 
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Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, ιδίως σε νοµικό, επιστηµονικό, 
οικονοµικό και πολιτιστικό πεδίο. 

� Συνεργασία µε το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες. 
 
 
 
Ενδεικτικές ∆ράσεις 

 
� Εκτελεστικό Συµβούλιο Ένωσης AREPO - 6 Ιουλίου 2020 

Τη ∆ευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε το 
Εκτελεστικό Συµβούλιο της Ένωσης AREPO, µέσω τηλεδιάσκεψης. 
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο είναι το διοικητικό όργανο της Ένωσης AREPO 
και απαρτίζεται από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο (Πρόεδρο των παραγωγών 
της ένωσης) και τον Ταµία (εκπρόσωπο Περιφέρειας Καταλονίας). 
Κύριο έργο του είναι, να κατευθύνει τις δραστηριότητές της Ένωσης και 
πραγµατοποιείται τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων. 
Η Ένωση AREPO πολύ γρήγορα προσαρµόστηκε στα νέα δεδοµένα. 
Ειδικότερα, µέσω της επικοινωνίας των στελεχών της Ένωσης AREPO, 
εξασφαλίστηκε η ενηµέρωση για τα τρέχοντα θέµατα και έγιναν δεκτά 
αιτήµατα για ένταξη στην Ένωση AREPO σηµαντικών οµάδων Παραγωγών 
και Περιφερειών όπως:  

• Η Ένωση Euro Foie Gras, µε την οποία υπογράφτηκε συµφωνητικό 
συνεργασίας.  

• Η ADRAL - Alentejo Regional Development Agency από την 
Πορτογαλία, για συµµετοχή της στις δραστηριότητες της Ένωσης 
AREPO, ως παρατηρητής.  

• H Περιφέρεια Αττικής, η µεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας, µε έδρα 
την Αθήνα, έγινε από Παρατηρητής - ενεργό µέλος της Ένωσης 
AREPO κ.ά.   

 
� ∆ιαδικτυακή Γενική Συνέλευση Ένωσης AREPO 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης AREPO πραγµατοποιήθηκε 
διαδικτυακά η Γενική Συνέλευση των µελών Περιφερειών και Παραγωγών, 
λόγω των περιοριστικών µέτρων του COVID -19. Την παράταση της 
Προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση των Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών και Παραγωγών AREPO, µέχρι την Άνοιξη του έτους 2021, 
αποφάσισε οµόφωνα η 1η για το έτος 2020 Γενική Συνέλευση, που 
πραγµατοποιήθηκε σε διαπεριφερειακή τηλεδιάσκεψη των µελών της από 34 
χώρες. 
 

� ∆ιαδικτυακή συνάντηση των Ελληνικών Περιφερειών της Ένωσης 

AREPO, για την αναθεώρηση της Κ.Γ.Π., σε θέµατα προϊόντων 

Γεωγραφικών Ενδείξεων 

Την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση 
των Ελληνικών Περιφερειών της Ένωσης AREPO, προκειµένου να υπάρξει 
ενηµέρωση και να συζητηθούν οι εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά 
µε τα Προϊόντα Ποιότητας (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π.), την αναθεώρηση της 
Κ.Γ.Π. και την επισήµανση των τροφίµων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm 
to Fork».  
Η συνάντηση οργανώθηκε από τους υπεύθυνους πολιτικής του γραφείου 
αντιπροσωπείας της Ένωσης AREPO στις Βρυξέλλες, κα Giulia Scaglioni, κα 
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Francesca Alampi και το Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης, κ. Laurent Gomez. 
Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης, τα µέλη των Ελληνικών Περιφερειών 
ενηµερώθηκαν για την αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας της Ε.Ε., για τη 
διαµορφούµενη θέση της Ένωσης AREPO, για τη Στρατηγική «Farm to Fork» 
(από το χωράφι στο πιάτο) και για την ενίσχυση της πολιτικής ποιότητας της 
Ε.Ε. Ιδιαίτερα για τη διατροφική επισήµανση και την  παρουσίαση της 
ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις 
και το πλαίσιο εφαρµογής.  
 

� Συναντήσεις Οµάδας Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης 

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, η Πρόεδρος της Ένωσης AREPO 
παρουσίασε το ∆ίκτυο AREPO και αναφέρθηκε συνοπτικά για τις δράσεις της 
Ένωσης AREPO µετά την ανάληψη της Προεδρίας,  για τις εξελίξεις που έχουν 
επιτελεστεί, τη νέα Κ.Γ.Π. στον τοµέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων και για τις 
εξελίξεις στο πρόγραµµα προώθησης προϊόντων για το 2020. Επιπρόσθετα 
αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική «Farm to Fork», για την πορεία των εξελίξεων 
που υπάρχουν στον τοµέα των διµερών συµφωνιών της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες, 
ενώ επεσήµανε το σηµαντικό παρεµβατικό ρόλο της Ένωσης AREPO στα 
θεσµικά όργανα της Ε.Ε. Επιπρόσθετα επισηµάνθηκε ο ρόλος της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που αντιπροσωπεύουν οι Γ.Ε. κάθε Περιφέρειας, ενώ 
παρουσιάστηκε  η νέα ενιαία πλατφόρµα καταγραφής των Γ.Ε. στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 
 

� ∆ιαδικτυακή συνάντηση της Οµάδας Εργασίας AREPO (2η 

Συνάντηση) 

Στις 25 Νοεµβρίου 2020 πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της 
Οµάδας Εργασίας AREPO, της Περιφέρειας Κρήτης. 
Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν  για την “Πράσινη Συµφωνία” η οποία 
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆εκέµβριο 2019. 
Ειδικότερα αναλύθηκε η στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο»  
(farm to fork), που ανακοινώθηκε στις 20 Μαΐου 2020. 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται έως την 
Άνοιξη 2022, να υιοθετήσει ένα ενιαίο σύστηµα επισήµανσης των 
συσκευασµένων τροφίµων, βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές 
προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων υψηλής διαιτητικής 
και διατροφικής αξίας. 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που κατέθεσαν τα µέλη της 
Οµάδας Εργασίας της Ένωση AREPO. 
Στην ενηµέρωση των µελών της Οµάδας Εργασίας AREPO της Περιφέρειας 
Κρήτης, παρουσιάστηκαν επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις και έγινε παρουσίαση 
των κυριότερων υφιστάµενων εθελοντικών Ευρωπαϊκών συστηµάτων τα οποία 
έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη µέλη. 
 

� Άτυπη συνάντηση µελών της Οµάδας Εργασίας AREPO, από 

Υπηρεσιακούς, Ακαδηµαϊκούς, Ερευνητικούς, Φορείς  (3η 

Συνάντηση) 

Στις 17 ∆εκεµβρίου 2020 και στο πλαίσιο ανάθεσης και σύνταξης ενός 
τεκµηριωµένου κειµένου για την προστασία των Γ.Ε., προσκλήθηκαν σε άτυπη 
συνάντηση Υπηρεσιακοί, Ερευνητικοί, Ακαδηµαϊκοί και Φορείς που 
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συµµετέχουν στην Οµάδα Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης, 
προκειµένου να ισχυροποιηθεί η άποψη της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά µε 
τις δυσµενείς συνέπειες που θα έχει η εφαρµογή ενός απλοποιηµένου 
συστήµατος επισήµανσης τροφίµων στη βιωσιµότητα των Γ.Ε.. 
Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάστηκαν, οι δυνατότητες µελέτης 
των επιπτώσεων από την προτεινόµενη επισήµανση των τροφίµων, µέσω της 
νέας Στρατηγικής «Farm2Fork» (Από το αγρόκτηµα στο πιάτο) και τα 
συστήµατα επισήµανσης των τροφίµων που εφαρµόζονται / προτείνονται / 
ανακοινώνονται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκών κρατών µελών και του Ηνωµένου 
Βασιλείου.   
Τρέχοντα θέµατα που απασχολούν την Ένωση AREPO: 

• Συνέπειες από την υποχρεωτική Επισήµανση των Τροφίµων στις Γ.Ε. 
• Η στήριξη των µικρών παραγωγών των Γ.Ε.  
• Οι συνέπειες του BREXIT στη διακίνηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων 

(Γ.Ε.), στο Ηνωµένο βασίλειο. 
• Η νοµοθετική κατοχύρωση των µη αγροτικών προϊόντων ως 

Γεωγραφικές Ενδείξεις. 
• Η Υλοποίηση των προτάσεων της Οµάδας Εργασίας AREPO. 
• Η Πολιτική Ποιότητας. 
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Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης 

 
 

Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης ο Περιφερειακός Σύµβουλος, 

Σταύρος Τζεδάκης 

 

 

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συµβάλλει καθοριστικά 
και αποτελεσµατικά στην πιστοποίηση της αξίας των προϊόντων, στην 
ενίσχυση του τουρισµού και στην προώθηση των χώρων µαζικής εστίασης του 
νησιού, ακολουθώντας συγκεκριµένους άξονες δράσης. Φροντίζει µέσα από 
κάθε της ενέργεια να αναδεικνύει, να προβάλλει και να υποστηρίζει το 
«Καλάθι» των προϊόντων του νησιού, την Κρητική ∆ιατροφή και γενικά τη 
γαστρονοµική κουλτούρα της Κρήτης. 
Έργο της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης είναι να 
προσδώσει νέα δυναµική, στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής και να ενισχύσει τους χώρους µαζικής εστίασης του νησιού. 
Παράλληλα, στοχεύει στη διεύρυνση των κλάδων αυτών και στη σύνδεσή τους 
µε τον τουρισµό, την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, παρέχοντας συστηµατικές 
ενέργειες προβολής. 
Το πρόγραµµα της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, που φέρει τον τίτλο «The 
European Food Masters - Taste the authentic», ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 
31 Μαρτίου 2021. Για τους τρείς ελέγχους, στους οποίους κλήθηκε η εταιρεία, 
να ανταποκριθεί λόγω του γεγονότος της ολοκλήρωσης του προγράµµατος, 
έλαβε τις αντίστοιχες εκθέσεις, χωρίς ευρήµατα.  
Επρόκειτο για µια ολοκληρωµένη δράση προβολής των προϊόντων της Κρήτης, 
εστιάζοντας κυρίως σε τρεις κατηγορίες προϊόντων: τα Π.Ο.Π. 
(Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης), τα Π.Γ.Ε. (Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης) και τα Βιολογικά Προϊόντα. Η καµπάνια 
αποσκοπούσε, µέσα από µια σειρά πολλαπλών ενεργειών, στην προώθηση, την 
αναγνώριση και κατά συνέπεια την κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και 
Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια και τη Γερµανική αγορά. 

 
Μέχρι σήµερα περισσότερα από 1000 προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί µε το 

σήµα «Κρήτη-Γενέτειρα αξιών». 

 

  

«Προωθητικές ∆ράσεις-∆ιαγωνισµοί-Ηµερίδες 

 
 

Food Market Show 2020 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριµένου προγράµµατος µε τίτλο: «Προβολή 
& Προώθηση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς και του 
γαστρονοµικού & τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και υποστηρικτικές 
ενέργειες», η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Κρήτης συµµετείχε στην 1η ∆ιαδικτυακή Έκθεση «FOOD MARKET SHOW 

2020» από 08 – 14 ∆εκεµβρίου 2020. 
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6
ος

 Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο η αξιολόγηση των δειγµάτων, 
στις 04 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο του 6ου Παγκρήτιου ∆ιαγωνισµού 

Ελαιολάδου, τον οποίο οργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης και η 
Αγροδιατροφική Σύµπραξη, µε στόχο την ανάδειξη και προώθηση του 
ποιοτικού Κρητικού και τυποποιηµένου ελαιολάδου, τόσο στην εσωτερική όσο 
και στις διεθνείς αγορές. 
Ο Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός για ακόµη µία χρονιά, πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης (ΣΕ∆ΗΚ), το 
Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης  (ΣΕΚ), το Σύνδεσµο Τυποποιητών Ελαιολάδου 
Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το ∆ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το Μεσογειακό 
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων και το Εργαστήριο Οργανοληπτικής 
Αξιολόγησης του ΑΣ. Ρεθύµνου. 
Ο διαγωνισµός αφορούσε το τυποποιηµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 
εσοδείας 2019-20 καθώς και το βιολογικό ελαιόλαδο εσοδείας 2019 -20. 
Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 100 δείγµατα, 25 βιολογικής καλλιέργειας 
και 75 συµβατικής καλλιέργειας. 
 
 
 
 
 
Σεµινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

 

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια Παιδείας 
– Απασχόλησης  & ∆ια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και µε 
το Κέντρο ∆ιά Βίου µάθησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης,  πρόκειται να 
υλοποιήσουν το Α’ πιλοτικό Εκπαιδευτικό εξ΄ αποστάσεως  Πρόγραµµα, για 
τον Αγροδιατροφικό τοµέα & τον Τουρισµό.  

 
 
Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας  

 
Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, από τον µήνα Μάρτιο ως και το τέλος του 
έτους 2020, είχε αναστείλει την λειτουργία του, λόγω των έκτακτων µέτρων 
της πανδηµίας και το κλείσιµο των εκπαιδευτικών δοµών.  
Αυτό το χρονικό διάστηµα αξιοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης και 
η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες, 
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του ιστορικού κτιρίου, οι οποίες 
είχαν κριθεί απαραίτητες.  
 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

 

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

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

του 2017 και έχει διάρκεια 36 µήνες. 

 
To περιεχόµενο του µηνύµατος «The European Food Masters», τονίζει την 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα εµβληµατικά τρόφιµα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Βιολογικά, ενώ το µήνυµα «…taste the authentic» 
αναφέρεται στο στοιχείο της γνησιότητας των τροφίµων. 
https://www.youtube.com/watch?v=3_KtHWgqgKE 
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Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά ∆ίκτυα 
 
 

Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα  όπου συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης 
 

� Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι ∆ιεπεριφερειακές 
Οµάδες Φυσικών Πόρων (NAT) και Περιβάλλοντος (ENVE). 
� Ευρωµεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση  (ARLEM) 
και Επιτροπή Βιώσιµης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM. 
� ∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) 
όπου ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Γ. Αλεξάκης κατέχει την 
Αντιπροεδρία επί των Θαλασσίων Θεµάτων και συµµετέχει στη ∆ιαµεσογειακή 
της Επιτροπή εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. 
� Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης 

(AREPO). 
� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιφερειών Έρευνας και Καινοτοµίας 

(ERRIN) για συντονισµό τις Θεµατικές Οµάδες Τουρισµού και Γαλάζιας 
Ανάπτυξης και Εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 
� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής ∆ράσης 

(ELISAN) όπου το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 
εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 
� Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ENSA).  

� Παγκόσµιο ∆ίκτυο Greening The Islands (Πρασινίζοντας τα Νησιά). 
� Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί επίσης µέλος του εγκεκριµένου 
Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας "Μεσογειακό Αρχιπέλαγος" και 
διατηρεί επικοινωνία µε την "Αµφικτυονία", και σε άλλες συνεργατικές 
δράσεις, και λοιπά δίκτυα. 

 

Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  
 

Με δεδοµένες τις έκτακτες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία Covid-19, 
τους περιορισµούς στις µετακινήσεις και τα ταξίδια οι δράσεις του Γραφείο 
Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες περιορίστηκαν, καθώς στο Βέλγιο από 
την έναρξη της πανδηµίας τέθηκαν αυστηροί περιορισµοί στις µετακινήσεις και 
στους δηµόσιους χώρους. Παρόλα αυτά το γραφείο συνέχισε τη λειτουργία του 
παρέχοντας εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε όλους τους φορείς της Κρήτης. 
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Κέντρο Προαγωγής Εθελοντισµού και της ∆ιασύνδεσης της Περιφέρειας 

µε Φορείς και Οργανώσεις 

 

Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος στον τοµέα διασύνδεσης της 

Περιφέρειας µε εθελοντικές οργανώσεις, Γεωργία Μηλάκη 

Το Κέντρο Εθελοντισµού και διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης µε Φορείς 
και Οργανώσεις έχει ως στόχο να συντονίσει σε περιφερειακό επίπεδο δράσεις 
εθελοντισµού αλλά και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε αντίστοιχες 
δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 
Το πρόγραµµα δράσεων του κέντρου έχει ως γενική αποστολή: 
 
� Tην οργάνωση, ενθάρρυνση και στήριξη του Εθελοντισµού στην 
Κρήτη.  
� Tην τεκµηρίωση της συµβολής του Εθελοντισµού στην τοπική 
ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
� Τη σύσταση µητρώου Φορέων και Οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε κάθε τοµέα 
(κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, περιβαλλοντικό, φιλοζωικό). Στο Μητρώο 
εγγράφονται φορείς και οργανώσεις που διαθέτουν νοµική οντότητα.  
� Την οργάνωση της Τράπεζας Εθελοντισµού και Αλληλεγγύης στην 
οποία καταγράφονται η εθελοντική προσφορά και η αλληλεγγύη µέσα από 
πράξεις, έργα και δράσεις των πολιτών. 
� Τον συντονισµό σε περιφερειακό επίπεδο των δράσεων εθελοντισµού 
αλλά και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε αντίστοιχες δράσεις σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.  
� Τη διασύνδεση των φορέων σε διακρατικά δίκτυα συνεργασιών.  
� Την κινητοποίηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των Εθελοντικών 
Οργανώσεων και την θεσµική, επιστηµονική, υλικοτεχνική και 
οικονοµική ενίσχυσή τους.  
� Τη συστηµατική καλλιέργεια, διάδοση και εµπέδωση στην κοινωνική 
συνείδηση του πνεύµατος και των αξιών του εθελοντισµού µε κάθε πρόσφορο 
µέσο. 
� Την επιµέλεια και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης. 
� Την ανάδειξη των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και 
της συνεισφοράς του Εθελοντισµού στην επίτευξή τους.  
� Τη διασύνδεση κάθε δράσεως εθελοντισµού µε τους αντίστοιχους 
στόχους του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης και τους 17 
Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
� Την ενίσχυση της συνεργασίας µε τους ∆ήµους της Κρήτης, τις 
ελληνικές αρχές και τους αρµόδιους φορείς, την Ε.Ε., τον ΟΗΕ. 
� Την ανάδειξη του Κέντρου ως Καλή Πρακτική των Περιφερειών, στην 
Ελλάδα και στον κόσµο. 
 
Για το 2020, το πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 
Εθελοντισµού σχεδιάστηκε έτσι ώστε το Κέντρο να µπορέσει να ανταποκριθεί 
στην πολύπλευρη και πολυδιάστατη αποστολή του, εν µέσω της υγειονοµικής 
κρίσης της πανδηµίας από τη νόσο COVID-19.  
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη στήριξη των φορέων 
εθελοντισµού της Κρήτης, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία µε τις Εθνικές 
Μονάδες για τον εθελοντισµό και το Ευρωπαϊκό Σώµα Αλληλεγγύης, η 
συνεργασία µε τον ΟΗΕ και φορείς εκπροσώπησής του στη χώρα µας για τη 
διάδοση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης καθώς και µε τους δήµους της 
Κρήτης.  
Το Κέντρο εργάστηκε στην πραγµατοποίηση δηµόσιων διαλόγων και δράσεων 
για την κατανόηση και ανάδειξη της αποστολής του, τη συν-διαµόρφωση ενός 
κοινού οράµατος για το µέλλον, την υποστήριξη και συµµετοχή των φορέων 
και των πολιτών µε τρόπο συνειδητό και πλήρως ενηµερωµένο.  
Στόχος του κέντρου είναι να υποστηρίξει τη συµµετοχή στον εθελοντισµό 
αναγνωρίζοντας την ελευθερία της έκφρασης, το σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την καταπολέµηση των 
διακρίσεων. 
Για τη στήριξη του έργου του Κέντρου Εθελοντισµού δηµιουργήθηκε 
διαδικτυακός τόπος για την ενηµέρωση της κοινωνίας και των εθελοντών. 
 
 
Ενδεικτικές δράσεις 

 
 
� ∆ράση «Γίνε εθελοντής για την προστασία της δηµόσιας υγείας της 
Περιφέρειας Κρήτης» για την ενίσχυση των δοµών υγείας της Περιφέρειας 
Κρήτης κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τη νόσο COVID-19. 
 
� Σχεδιασµός ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων του Κέντρου 
Προαγωγής Εθελοντισµού. 
 

 
� Οργάνωση τηλεδιάσκεψης και ενηµέρωση των πολιτικών εκπροσώπων 
µε αρµοδιότητα σε θέµατα εθελοντισµού των ∆ήµων Κρήτης µε σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων για τον εθελοντισµό, την καταγραφή της εµπειρίας των 
δήµων και την ενθάρρυνση σχεδιασµού κοινών δράσεων στο πλαίσιο 
προαγωγής του εθελοντισµού. 
 
� Συνάντηση εργασίας µε πολιτικούς εκπροσώπους και τεχνικά στελέχη 
του ∆ήµου Μαλεβιζίου για την οργάνωση του τοµέα εθελοντισµού.  
 
� Ενηµέρωση νέων εκπροσώπων ∆ήµων Κρήτης που συµµετέχουν µε 
ενεργό ρόλο στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων για την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία EUROPE GOES LOCAL (ενεργοποίηση και ενδυνάµωση νέων 
που συµµετέχουν στη διοίκηση τοπικών υποθέσεων) και ενθάρρυνση της 
συµµετοχής  τους. Για πρώτη φορά, συµµετείχαν 10 άτοµα από την Κρήτη. 
 
� Ενηµέρωση των Εθνικών Μονάδων (ΙΚΥ και ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) για το 
Κέντρο Εθελοντισµού της Π.Κ. καθώς και του Ιδρύµατος Μποδοσάκη, του 
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, της BISRUPT, Αναπτυξιακής Ηρακλείου και άλλων 
φορέων και οργανώσεων. 
 
� Συµµετοχή στη δράση εθελοντικής αιµοδοσίας στο Ηράκλειο 30-31 
Μαΐου 2020, µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σε 
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συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισµό «Tο Χαµόγελο του 
Παιδιού», σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης, µε την Αιγίδα της 
7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, τον ∆ήµο Ηρακλείου και σε 
συνεργασία µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) και µε το 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). 
 
� Συνδιοργάνωση µε το Ινστιτούτο Οδικής ασφάλειας Ι.Ο.Α.Σ.  της 
δράσης «14η Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήµατα» 15/10/20. 
 
� Οργάνωση εκπροσώπησης της Π.Κ. στο 3ο συνέδριο Νεολαίας υπό την 
αιγίδα της Γερµανικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης και της 
Προεδρίας του Συµβουλίου των Υπουργών της Ευρώπης (7-10/12/2020). 
 
� Συνεργασία του συνεργαζόµενου µε τον ΟΗΕ οργανισµού Quality Net 
Foundation  για την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού και την οργάνωση 
δράσεων εθελοντισµού για την προαγωγή των 17ΣΒΑ. Σκοπός η ενίσχυση του 
εθελοντικού αποτυπώµατος της Περιφέρειας Κρήτης στην ατζέντα 2030 για 
τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών. 
 
� Συµµετοχή στην Εβδοµάδα ∆ράσης για τους 17ΣΒΑ 19-26/9/20. 
 
 
� Συµµετοχή σε δράση της Πολιτικής Προστασίας για τον εθελοντικό 
καθαρισµό του φυσικού περιβάλλοντος στον Ζαρό. 
 
� Συµµετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του 
καρκίνου του µαστού της Περιφέρειας Κρήτης 31/10/20 και στην φωταγώγηση 
για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού - συνδιοργάνωση Π.Κ. µε το 
σύλλογο «Ευ Ζω µε τον Καρκίνο». 
 
� Συµµετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον εορτασµό της 
Παγκόσµιας ηµέρας για τον ∆ιαβήτη, µε τη φωταγώγηση του κτιρίου της 
Περιφέρειας Κρήτης 14/11/20. 
 
� Συµµετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 
παγκρέατος - συνδιοργάνωση της Π.Κ. µε το σύλλογο «Ευ Ζω µε τον 
Καρκίνο». 
 
� Συµµετοχή στη φωταγώγηση του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης ως 
έναρξη των δράσεων για την «Εβδοµάδα Ενηµέρωσης για τα 
Βλαστοκύτταρα» µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Οµφαλικού Αίµατος - 
συνδιοργάνωση της Π.Κ. µε τη ∆ηµόσια Τράπεζα Οµφαλικών 
Βλαστοκυττάρων  (∆ηΤΟΒ) Κρήτης της Αιµατολογικής Κλινικής του 
ΠΑ.Γ.ΝΗ.  
 
� Οργάνωση και υλοποίηση της εθελοντικής δράσης Dance for Pink που 
θεσµοθετείται να επαναλαµβάνεται σε ετήσια βάση τον µήνα Οκτώβριο και 
βασίζεται στην ανάπτυξη χορογραφίας από εθελόντριες µε σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Καρκίνο του Μαστού. Με τον τρόπο αυτό 
υπενθυµίζεται και ενισχύεται η ανάγκη προσυµπτωµατικού ελέγχου σε 
συνδυασµό µε τη υιοθέτηση ενός υγιεινού προτύπου ζωής που συνδυάζει τη 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισµός 2020 

Σελίδα 128 από 161 

 

σωµατική άσκηση και την καλλιτεχνική έκφραση. Η δράση βιντεοσκοπήθηκε 
και αποτελεί µέρος του υλικού της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ υποβλήθηκε προς 
βράβευση στο WHO Health For All Film Festival του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας στα πλαίσια των δράσεων εθελοντικής προαγωγής της 
υγείας.  
 
� Συµµετοχή στην οµάδα προώθησης της εκστρατείας GREEN TRIP 
DingDongEu και σχεδιασµό Green Challenge προς το ευρύ κοινό σε 
συνεργασία µε το Europe Direct Crete. 
 
� Σχεδιασµός και υλοποίηση βίντεο τουριστικής προβολής της Π.Κ. µε 
θέµα: εθελοντισµός. Σκοπός του βίντεο σποτ : πως η εµπειρία του τουρίστα 
επισκέπτη στην Κρήτη εµπλουτίζεται καθοριστικά από τη δράση των 
εθελοντών της Κρήτης. Στόχοι: η ανάδειξη της δράσης των εθελοντών της 
Κρήτης και η αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην ποιότητα της τοπικής 
κουλτούρας και στην ποιότητα της τουριστικής εµπειρίας που αποκοµίζει ο 
επισκέπτης από την εµπειρία του µε την τοπική κοινωνία. Υλοποιήθηκε και 
προβλήθηκε στις 4/12 στη διαδικτυακή εκδήλωση για την ∆ιεθνή Ηµέρα 
Εθελοντισµού για τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη.  
 
� Σχεδιασµός και οργάνωση της εορταστικής διαδικτυακής εκδήλωσης 
«Μια αγκαλιά για τα παιδιά» µε τη συµµετοχή 13 εθελοντικών οµάδων της 
Περιφέρειας Κρήτης που σκοπό είχε την ανάδειξη του εθελοντικού τους έργου 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούν ευαίσθητες 
κοινωνικά οµάδες (παιδιά µε αναπηρία, παιδιά µε νεοπλασία, κακοποιηµένα 
παιδιά κλπ.). Η εκδήλωση υλοποίηθηκε σε livestreaming στις 30/12/20.  
 
� Ένταξη του Κέντρου προαγωγής του Εθελοντισµού στο στρατηγικό 
σχεδιασµό για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας 2020 – 
2023. 
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Europe Direct Κρήτης 

  

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe 
Direct of Crete -, έχει ως στόχο να συµβάλει στην βέλτιστη ενηµέρωση των 
πολιτών για κάθε τοµέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα 
αυτών που επηρεάζουν την καθηµερινή τους ζωή. Κεντρική κατεύθυνση του 
συγκεκριµένου αυτού εγχειρήµατος και επιστέγασµα της πραγµάτωσης αυτού 
αποτελεί η ανάδειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών βάσει των έξω 
προτεραιοτήτων της Επιτροπής για το 2019-2024. 

Συγκεκριµένα οι στόχοι της Επιτροπής είναι: 

 1. Ευρωπαϊκή Πράσινη συµφωνία (Ανάδειξή µας στην πρώτη κλιµατικά 
ουδέτερη ήπειρο) 

2. Μια Ευρώπη έτοιµη για την ψηφιακή εποχή (Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ 
θα ενδυναµώσει τα άτοµα µέσω µιας νέας γενιάς τεχνολογιών)  

3. Μια οικονοµία στην υπηρεσία των ανθρώπων (Η ΕΕ πρέπει να διαµορφώσει 
ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και ανάπτυξη που να δηµιουργεί 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις µικρές επιχειρήσεις) 

4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσµο (Η ΕΕ θα ενισχύσει τη φωνή της στον 
κόσµο, µε την προάσπιση της πολυµερούς προσέγγισης και µιας παγκόσµιας 
τάξης που βασίζεται σε κανόνες) 

 5. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής µας (Η Ευρώπη οφείλει να 
προστατεύει το κράτος δικαίου προκειµένου να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη 
και τις βασικές αξίες της ΕΕ) 

6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία (Πρέπει να διασφαλίσουµε 
ότι οι απόψεις των Ευρωπαίων θα λαµβάνονται περισσότερο υπόψη και ότι η 
δηµοκρατία µας θα προστατεύεται από εξωτερικές παρεµβάσεις, όπως η 
παραπληροφόρηση και τα µηνύµατα µίσους στο διαδίκτυο. 

 

Ηµερίδες & Συνέδρια- Συµµετοχές  
 

 

Για το 2020, το πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την πολύπλευρη 
και πολυεπίπεδη αποστολή του. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
εργάστηκε στην πραγµατοποίηση δράσεων αναφορικά της κατανόησης από 
τους πολίτες των προτεραιοτήτων που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα 
από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του Μαΐου 2019, όπου περιγράφονται οι κύριες 
προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη και ο τρόπος που θα µπορούσε να 
εξελιχθεί η Ένωση µέχρι το 2025.  

Πιο συγκεκριµένα, το Κέντρο προχώρησε στη πραγµατοποίηση διαδικτυακών 
ηµερίδων ενηµέρωσης και σεµιναρίων µε τη συνεργασία φορέων που κάλυπταν 
όλη την Κρήτη και όχι µόνο, έτσι ώστε να παράσχει τη κάθε δυνατή 
ενηµέρωση περί της δηµιουργίας καλύτερων δυνατών συνθηκών για τους νέους 
ανθρώπους, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται και να 
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καταστούν ενεργοί στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Στόχος αυτών των 
δράσεων ήταν να γνωστοποιηθούν στο έπακρο οι πρωτοβουλίες που λαµβάνει 
η ΕΕ για τους νέους, έτσι 
εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. ∆όθηκε προτεραιότητα στην 
πληρέστερη ενηµέρωση περί του νέου θεµατολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη. Ακόµη, µέσω των δράσεων το Κέντρο προέβη και στην ενδελεχή 
αποτύπωση και παρουσίαση των χρηµατοδοτικών εργαλείων “Access to 
finance” που παρέχει η ΕΕ αναφορικά της ανάδειξης της καινοτοµικής 
επιχειρηµατικότητας, νεοφυούς ή µη, αλλά και των ωφελειών επίτευξης των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και στην ανάδειξη των πολλαπλ
της κυκλικής οικονοµίας στην καινοτοµία, την ανάπτυξη και στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, αναφορικά µε τη “Συνδεδεµένη ψηφιακή ενιαία αγορά” το Κέντρο 
έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση και προώθηση των πρωτοβουλιών 
της ΕΕ για την πλήρη αξιοποίηση των πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης της 
συνδεδεµένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής 
της στρατηγικής αυτής και των ωφελειών που προκύπτουν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιοργάνωση online event 
� ∆ιοργάνωση online event µε τίτλο: Ψηφιακός εγγραµµατισµός σ’ έναν 

κόσµο που αλλάζει 
� ∆ιοργάνωση online event 

Citizens. 
� Συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο Ψηφι∆α 

Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ του διαδικτυακού εργαστηρίου 
µυθοπλαστικής σχεδίασης µε θέµα την επινόηση ενός µελλοντικού 
ψηφιακού παιχνιδιού µε χρήση τεχνολογιών διάδρασης 
interaction / BBI) 
Ψηφιακης ∆ηµιουργίας 

� Συνδιοργάνωση µε τα Κέντρα του Ελληνικού ∆ικτύου 
µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Αθήνα, του 4ου EU Jobs and M
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 ώστε κάθε νέος να έχει πραγµατικές προοπτικές για 
εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. ∆όθηκε προτεραιότητα στην 
πληρέστερη ενηµέρωση περί του νέου θεµατολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη. Ακόµη, µέσω των δράσεων το Κέντρο προέβη και στην ενδελεχή 

ση και παρουσίαση των χρηµατοδοτικών εργαλείων “Access to 
finance” που παρέχει η ΕΕ αναφορικά της ανάδειξης της καινοτοµικής 
επιχειρηµατικότητας, νεοφυούς ή µη, αλλά και των ωφελειών επίτευξης των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και στην ανάδειξη των πολλαπλών ωφελειών 
της κυκλικής οικονοµίας στην καινοτοµία, την ανάπτυξη και στη δηµιουργία 

Επιπλέον, αναφορικά µε τη “Συνδεδεµένη ψηφιακή ενιαία αγορά” το Κέντρο 
έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση και προώθηση των πρωτοβουλιών 

ν πλήρη αξιοποίηση των πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης της 
συνδεδεµένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής 
της στρατηγικής αυτής και των ωφελειών που προκύπτουν. 

online event µε τίτλο: Fake News - Digital Citizens.
∆ιοργάνωση online event µε τίτλο: Ψηφιακός εγγραµµατισµός σ’ έναν 
κόσµο που αλλάζει - Digital Citizens. 

online event µε τίτλο: Privacy & Security -

υνδιοργάνωση µε το Σύλλογο Ψηφι∆α (https://psifida.gr/) και το 
ιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ του διαδικτυακού εργαστηρίου 

µυθοπλαστικής σχεδίασης µε θέµα την επινόηση ενός µελλοντικού 
ψηφιακού παιχνιδιού µε χρήση τεχνολογιών διάδρασης (brain

) - στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ 
κης ∆ηµιουργίας (www.digifest.info). 

Συνδιοργάνωση µε τα Κέντρα του Ελληνικού ∆ικτύου Europe Directs, 
µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Αθήνα, του 4ου EU Jobs and Mobility Roadshow. 
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ν πλήρη αξιοποίηση των πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης της 
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Citizens. 
∆ιοργάνωση online event µε τίτλο: Ψηφιακός εγγραµµατισµός σ’ έναν 

- Digital 

(https://psifida.gr/) και το 
ιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ του διαδικτυακού εργαστηρίου 

µυθοπλαστικής σχεδίασης µε θέµα την επινόηση ενός µελλοντικού 
brain-to-brain 

ου Μαθητικού Φεστιβάλ 

Europe Directs, 
µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
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� Συµµετοχή στην επιµορφωτική ηµερίδα: «Σχολεία - Πρέσβεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που διοργάνωσε το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

� Συµµετοχή στην online Ελληνική Εβδοµάδα Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας, Startup Greece Week  2020, Θεσσαλονίκη, 
Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Τρίπολη, Ρόδος, Ξάνθη, Ιωάννινα, 
Καλαµάτα, Πάτρα. 

� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion, τίτλος: “Deep tech startups”. 
� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion "From research to business" & 

"Social Entrepreneurship". 
� Συµµετοχή στο Open Coffee Heraklion, τίτλος: “From research to 

market”. 
� Συµµετοχή στο Fuckup Nights Greece - Quarantine Edition, ιστορίες 

για αποτυχηµένες επιχειρήσεις, projects και καριέρες, όπου οµιλητές 
µοιράστηκαν διαδικτυακά και απευθύνονταν σε όποιον πιστεύει ότι 
µπορεί να εξελιχθεί από τα λάθη του και τα λάθη των άλλων, να 
κινητοποιηθεί, να εµπνευστεί, να αλληλοεπιδράσει µε άλλα ανήσυχα 
µυαλά & να γνωρίσει το “κίνηµα της αποτυχίας”. 

� ∆ιαδικτυακή Προσοµοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropaS 
Teens Κρήτης µε τη συµµετοχή µαθητών και µαθητριών Α’ και Β’ 
Λυκείου της Κρήτης. 

� Online Ενηµερώσεις σε σχολεία 
� Ενηµέρωση σε µαθητές και εκπαιδευτικούς από το 5ο ΓΕΛ Ρεθύµνου, 

τη Ρουµανία, Λετονία, Φιλανδία και Πορτογαλία στη Περιφέρεια 
Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+ για τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές προαγωγής και προώθησης της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς. 

� Υποστήριξη της Έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα: Art of Social Media 
2020. 
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Παγκόσµιο Συµβουλίο Κρητών (ΠΣΚ) & Απόδηµων Κρητών µε την 

Περιφέρεια Κρήτης  

 
 
Παρά την υψηλή για την Περιφέρεια Κρήτης διαβάθµιση στη σχετική 
ιεράρχηση των ζητηµάτων του απόδηµου Ελληνισµού, οι πρωτόγνωροι 
περιορισµοί που επεβλήθησαν στο σύνολο των µετακινήσεων, δεν άφησαν 
περιθώρια στην υλοποίηση των πολιτικών µας για τους απόδηµους οµοεθνείς.  

Ως εκ τούτου δεν πραγµατοποιήθηκαν καθόλου εφέτος οι προγραµµατισµένες 
επισκέψεις στο εξωτερικό, δεδοµένου και του γεγονότος ότι και οι αντίστοιχες  
εκδηλώσεις, στις οποίες είχαν κληθεί αντιπροσωπείες της Περιφέρειας Κρήτης, 
µαταιώθηκαν στο σύνολό τους.  

Εν τούτοις, και παρά τις αντιξοότητες, δεν υπήρξε χαλάρωση των σχέσεων µε 
τις αντιπροσωπείες, τα Συµβούλια και τις Οµοσπονδίες των αποδήµων Κρητών 
όπου γης,  η επικοινωνία µε τους οποίους µάλλον αυξήθηκε την περίοδο της 
πανδηµίας.   

Με τη δυνατότητα  των τηλεδιασκέψεων  υπήρξε συχνή και ουσιαστική επαφή 
και επικοινωνία για τα ζητήµατα των αποδήµων, και σε αρκετές περιπτώσεις 
δροµολογήθηκαν λύσεις  για αυτά. 

Η επαφή πάντως, αναµενόµενα, µονοπωλήθηκε από τις συζητήσεις για την από 
κοινού διοργάνωση των εκδηλώσεων για τους εθνικούς εορτασµούς των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Για την διοργάνωση και προετοιµασία 
των εορτασµών αυτών συγκροτήθηκε κοινό Συντονιστικό Όργανο, στο οποίο 
συµµετέχει µεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού και Αποδήµου 
Ελληνισµού, και σύντοµα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσµατα της 
ενίσχυσης της επικοινωνία µεταξύ των δύο µερών. 
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Οικονοµικός Απολογισµός 
 

 

Απολογισµός 
2020* 

∆ιαµορφωµένος 
Π.Υ  2020                      

(1) 

Ταµειακό 
Υπόλοιπο 

2019            (2) 

Εισπραχθέντα 
2020                    
(3) 

Σύνολο 
Εσόδων 2020                   

(2)+(3) 

Σύνολο Εξόδων 
2020        

(Ενταλθέντα ) 

Ταµειακό Υπόλοιπο 2020 
(µεταφορά στο 2020) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 100.698.921,11 5.211.157,71 74.478.606,36 79.689.764,07 72.795.481,39 6.894.282,68 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  30.649.142,66 14.285.231,40 13.322.947,33 27.608.178,73 10.987.056,19 16.621.122,54 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ  16.989.078,39 5.818.208,73 11.170.869,66 16.989.078,39 10.442.966,00 6.546.112,39 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 30.877.172,53 13.655.404,13 15.854.823,25 29.510.227,38 17.064.228,93 12.445.998,45 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ  17.863.404,92 9.677.730,32 6.628.700,40 16.306.430,72 7.063.376,63 9.243.054,09 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 197.077.719,61 48.647.732,29 121.455.947,00 170.103.679,29 118.353.109,14 51.750.570,15 

 
 

 

 

 

          ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2020 2019 2018 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 2020/2019 

ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗ % 

2020/2018 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 2019/2018 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

5.211.157,71 4.769.067,19 3.868.152,67 9,27 34,72 23,29 

+ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

18.384.076,25 13.979.336,75 13.600.219,83 31,51 35,17 2,79 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  23.595.233,96 18.748.403,94 17.468.372,50 25,85 35,07 7,33 

-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΕΞΟ∆Α  

16.700.951,28 13.537.246,23 12.699.305,31 23,37 31,51 6,60 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

6.894.282,68 5.211.157,71 4.769.067,19 32,30 44,56 9,27 
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Αποτελέσµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

 

 

 

Για την Περιφέρεια Κρήτης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  11.849.658,23 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ * 4.823.586,65 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ 56.122.236,51 

ΣΥΝΟΛΟ 72.795.481,39 
 

 

 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  2.174.691,56 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.844.873,09 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.561.298,02 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  791.991,86 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ   

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ   

ΛΟΙΠΑ 614.201,66 

ΣΥΝΟΛΟ 10.987.056,19 
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Για την Π.Ε. Ρεθύµνου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  
3.601.546,81 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.379.963,87 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.650.616,11 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  781.910,36 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 13.093,00 

ΛΟΙΠΑ 15.835,85 

ΣΥΝΟΛΟ 10.442.966,00 

Για την Π.Ε. Χανίων 

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  5.720.297,86 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.573.518,96 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.890.409,11 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  3.788.938,40 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 48.227,40 

ΛΟΙΠΑ 42.837,20 

ΣΥΝΟΛΟ 17.064.228,93 
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Για την Π.Ε. Λασιθίου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.918.894,38 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.624.052,63 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  956.505,93 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 551.029,92 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 0,00 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0,00 

ΛΟΙΠΑ 12.893,77 

ΣΥΝΟΛΟ 7.063.376,63 
 
 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2019 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ        
2020 - 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 00 11.849.658,23 11.587.504,83 2,26 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01 2.128.257,79 1.699.783,62 25,21 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02 3.601.546,81 3.616.900,74 -0,42 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03 5.720.297,86 5.583.602,70 2,45 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 2.918.894,38 2.891.756,99 0,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 26.265.088,84 25.379.548,88   
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Απολογισµός Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικού  

 

  

 

� Για τη παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας 

Κρήτης, και των Περιφερειακών Eνοτήτων, έχουν ανοιχτεί 149  τραπεζικοί 

λογαριασµοί εκ των οποίων 143 λογαριασµοί όψεως στη Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα, 5 τραπεζικοί λογαριασµοί Ταµειακής διαχείρισης στη 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, και 1 τραπεζικός λογαριασµός όψεως στη ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως αυτοί αναλύονται ανά Περιφερειακή Ενότητα παρακάτω: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 53 τραπεζικοί λογαριασµοί           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 τραπεζικοί λογαριασµοί                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩ 26 τραπεζικοί λογαριασµοί                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 19 τραπεζικοί λογαριασµοί                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ16 τραπεζικοί λογαριασµοί                                   

� Ενέργειες για τη δυνατότητα καθηµερινής παρακολούθησης των 

παραπάνω Τραπεζικών λογαριασµών όψεως µέσω του e-Banking της 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,για όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες. 

� Εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης για την 

κατανοµή όλων των  επιχορηγήσεων  µε Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τον 

Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας Κρήτης, στους αντίστοιχους 

τραπεζικούς λογαριασµούς των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

� Μεταφορές ∆ιαθεσίµων από τους λογαριασµούς της Περιφέρειας 

Κρήτης    και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο τραπεζικό 

λογαριασµό 1120270-4 της µισθοδοσίας, για πληρωµή Χρηµατικών 

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

∆ιαθεσίµων ανήλθαν στις 205 για το Έτος 2020.  

� Εξοφλήθηκαν 4.355 Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και 

Προπληρωµής, για την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου, συνολικού ποσού 27.688.007,47 € 

� Για την Περιφέρεια Κρήτης Εξοφλήθηκαν 1.592 Χρηµατικά  

Εντάλµατα  Πληρωµής  και 3 Προπληρωµής  συνολικού  ποσού 16.701.127,29 

€                         

� Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Εξοφλήθηκαν 2.760 

Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής και 0 Προπληρωµής συνολικού  ποσού   

10.986.880,18  € 
� Έγινε Ολική ακύρωση 13 ανεξόφλητων χρηµατικών ενταλµάτων 

οικονοµικού έτους 2020 συνολικού ποσού  152.732,91€ . 
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� Για την Περιφέρεια Κρήτης ακυρώθηκαν 2 ανεξόφλητα χρηµατικά 

εντάλµατα συνολικού ποσού 6.998,60€. 

� Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ακυρώθηκαν 11 ανεξόφλητα 

χρηµατικά εντάλµατα συνολικού ποσού 145.734,31€. 

� Εκδόθηκαν συνολικά 1.349 Γραµµάτια Είσπραξης εκ των οποίων τα 

454 για την Περιφέρεια Κρήτης και τα 895  για την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2020: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                             

23.595.233,96                                            

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

             +27.608,178,73                         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2020                                                        

51.203.412,69 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2020                                                          

23.595.233,96                                                                                   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2020                                                        -

16.700.951,28 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2020                                                 

6.894.282,68 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΟΥΣ 2020                                                         

27.608.178,73 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2020                                                       - 

10.987.056,19   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2020                                               

16.621.122,54                          
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� Για την πληρωµή των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων εκτυπώθηκαν 

4.136 παραστατικά εκ των οποίων 362  Επιταγές και  3.774 Εντολές 

Μεταφοράς προς την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

� Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής των 

παραπάνω Χρηµατικών Ενταλµάτων από τους δικαιούχους όπως (τραπεζικός 

λογαριασµός ΙΒΑΝ, φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, 

κλπ). 

� Αποδόθηκαν οι Κρατήσεις των παραπάνω χρηµατικών ενταλµάτων µε 

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

στους λογαριασµούς τους, στη ∆. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς και στην 

ηλεκτρονική εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µε ταυτότητες οφειλής και πληρωµή τους 

µε επιταγές, κάθε µήνα υπέρ των ∆ικαιούχων  Ταµείων  του ∆ηµοσίου κλπ.   

συνολικού ποσού   5.778.251,99€ 

� Καθηµερινός έλεγχος και συµφωνία όλων των τραπεζικών 

λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου  µε την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

� Μηνιαίες συµφωνίες των Αναλυτικών Καθολικών και Γενικού 

Καθολικού όλων των τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης  και 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.  

� Προσδιορισµός και Σύνταξη Πινάκων Ταµειακών Υπολοίπων έτους 

2020 των Τραπεζικών λογαριασµών της Περιφέρειας Κρήτης και της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

 

 

Ο Απολογισµός του Τµήµατος Προσόδων και Περιουσίας της Περιφέρειας 

Κρήτης για το οικονοµικό έτος 2020 

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

� Επικαιροποίηση φακέλων των ιδιόκτητων ακινήτων που τηρούνται στο 
τµήµα. 

� Επικαιροποίηση φακέλων των µισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης  

� ∆ιαδικασίες για τη διενέργεια µειοδοτικών δηµοπρασιών µισθώσεων 
ακινήτων για τη στέγαση  υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. 
Ηρακλείου. 

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

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

 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τµήµατος Προµηθειών εκτός από την 
µέριµνα για την προετοιµασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση των ανωτέρω 
διαγωνισµών/ αναθέσεων για το έτος 2020, συντάχθηκαν και υπογράφηκαν 48 
συµβάσεις,  έγιναν 30 εισηγήσεις στην Οικονοµική Επιτροπή σχετικά µε την 
έγκριση διάθεσης πίστωσης 416 περίπου δαπανών για την υλοποίηση των 
αιτηµάτων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών των ∆ιευθύνσεων και 
Τµηµάτων της Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο και των ∆ιευθύνσεων 
της Π.Ε. Ηρακλείου.   

Επίσης κατά το έτος 2020 διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου  Οικονοµική Επιτροπή µε απόφαση της, να συγκροτήσει τις 
παρακάτω επιτροπές:  

α) παραλαβής των εργασιών συντήρησης & επισκευής οχηµάτων – 
µηχανηµάτων των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. και Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Κρήτης,  

β) παραλαβής για την προµήθεια ανταλλακτικών & καυσίµων και ανάθεσης 
εργασιών επισκευής & συντήρησης των οχηµάτων-µηχανηµάτων των ∆/νσεων 
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. και Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,   

γ) αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης,  

δ) εξέτασης ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών,  

ε) παραλαβής υλικών και εργασιών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης µε 
έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε.Η.,  

στ) παραλαβής για δαπάνες ∆ηµοσίων Σχέσεων και εθνικού χαρακτήρα. 
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∆ιοικητικός Απολογισµός 
 

 

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

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

 

   A/A ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Υπάλληλοι 

1 Γραφεία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών  6 

2 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  25 

3 ∆/νση Περιβάλλοντος &  Χωρικού Σχεδιασµού  18 

4 ∆/νση Τεχνικών Έργων Ε∆ΡΑΣ  45 

5 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου  40 

6 ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  7 

7 ∆/νση ∆ιοίκησης 24 

8 ∆/νση Οικονοµικού 25 

9 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας  9 

10 ∆/νση Κτηνιατρικής  4 

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

55 

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

13 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 1 

14 ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου  18 

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

16 ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & Γραφείο 
Κίνησης 

54 

17 ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  9 

18 ∆/νση Κοιν. Μεριµνας  8 

 

       19 

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

 

25 

20 Νοµική Υπηρεσία 1 
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21 Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ηρακλείου 3 

22 ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 1 

23 Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων 3 

24 ∆/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2 

25 Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου  1 

26 Αυτοτελές Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικής Ένταξης 

2 

  ΣΥΝΟΛΟ 394 

Μέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκαν στην Π.Ε.Ηρακλείου 1 διορισµός 
διακριθέντος αθλητή και 1 αναδροµικός διορισµός από την Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Έγιναν προσλήψεις συνολικά 128 ανέργων βάσει της αριθµ.4/2020 
∆ηµόσιας Πρόσκλησης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης 
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» για θέσεις πλήρους 
απασχόλησης. Επιπλέον  έγιναν συνολικά 16 προσλήψεις προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη 
κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου 
COVID-19.  

Από την Περιφέρεια µετατάχθηκαν 9 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και 
κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 11 υπάλληλοι µετατάχθηκαν στην 
Περιφέρεια Κρήτης από άλλους φορείς, από 01-01-2020 στα πλαίσια του κύκλου 
κινητικότητας. Επίσης, έγιναν 5 µετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης 
σε ανώτερο κλάδο καθώς και 2 µετατάξεις σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας. 
Επιπλέον, διενεργήθηκε η διαδικασία για την απόσπαση 6 υπαλλήλων προς την 
Περιφέρεια Κρήτης και 4 υπαλλήλων προς άλλους φορείς.         

Το έτος 2020 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (394 υπάλληλοι 
στις 31-12-2020) συνταξιοδοτήθηκαν και παραιτήθηκαν συνολικά 15 υπάλληλοι 
(ποσοστό 3,80% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές, η διάρθρωση κατά την 31-12-2020 του 
προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 791 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 
706 είναι µόνιµοι και οι 85 είναι Ι∆ΑΧ και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 201 υπάλληλοι εκ 
των οποίων οι 175 είναι µόνιµοι και οι 26 Ι∆ΑΧ.  

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

  
Ηµεροµηνία 

31/12/2011  

Π.Ε.Ηρακλείου & 
Αυτοτελή Τµήµατα 

31/12/2018 
Π.Ε.Ηρακλείου  

31/12/2019 
Π.Ε.Ηρακλείου 

31/12/2020 
Π.Ε.Ηρακλείου 

Μόνιµοι 248 189 180                        175 

Ι∆ΑΧ 17 24 24 26 
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Σύνολο 
υπαλλήλων 

 

265 

 

213 

 

204 

 

201 

 

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

1. Παρακολουθεί και καταρτίζει ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων 
εκτάκτου και µονίµου προσωπικού.  

2. Ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των στοιχείων της απογραφής για 
όλους τους µισθοδοτούµενους από την Περιφέρεια υπαλλήλους.  

3. Επικαιροποιεί και αποστέλλει στοιχεία που αφορούν στο 
απασχολούµενο προσωπικό, τα έτη υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, τις 
θέσεις που κατέχουν, τις καλυµµένες οργανικές θέσεις, κ.λπ. σε φορείς 
όπως π.χ. η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κ.α.   

4. Παρακολουθεί και ενηµερώνει τα προσωπικά µητρώα του προσωπικού 
των υπηρεσιών της έδρας, καθώς της Π.Ε. Ηρακλείου, εκδίδει 
πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών, χορηγεί µισθολογικά κλιµάκια, 
αναλαµβάνει τη διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και τον καθορισµό των ηµερών των εκτός έδρας µετακινήσεων των 
υπαλλήλων. 

5. Εκδίδει τις πράξεις απόλυσης (ύστερα από αίτηση και αυτοδίκαιες) των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Ηρακλείου και 
φροντίζει για την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή των ∆ελτίων Ατοµικής 
και Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

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

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

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

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

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

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

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

13. Αναλαµβάνει τη διαδικασία διορισµού του προσωπικού ειδικών θέσεων 
στην Περιφέρεια Κρήτης.  
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14. Προχωρά στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου εκτός 
δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.69/2016.  

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

16. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των ∆ηµοτικών, Περιφερειακών,  
Βουλευτικών Εκλογών αλλά και των εκλογών για την ανάδειξη των 
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

17. Φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης των υπαλλήλων καθώς και για την παραποµπή στην Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης.    

18. Καταχωρεί στοιχεία στο ψηφιακό Οργανόγραµµα του Μητρώου 
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθορίζει γενικά και 
ειδικά περιγράµµατα των θέσεων εργασίας και αξιολογεί αιτήσεις 
υποψηφίων από και προς άλλους φορείς στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Συστήµατος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).  

19. Έχει την ευθύνη για τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της 
Χάγης (apostille) σε έγγραφα Πολιτών που προορίζονται για χρήση στο 
εξωτερικό.  

20. Εκδίδει αποφάσεις δικαιοπραξιών ακινήτων.  
21. Έχει την ευθύνη για την πρόσληψη ανέργων βάσει ∆ηµόσιας 

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

22. Συλλέγει και καταχωρεί στοιχεία που αφορούν στη στελέχωση των 
Υπηρεσιών στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
στα πλαίσια της πανδηµίας του κορωνοϊού.  

 

 

 

 

∆ιοικητική Οργάνωση  

Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Ζαχαρίας ∆οξαστάκης 

 

 

� Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και τη 
διασφάλιση ικανών συνθηκών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.  

� Από τον Ιούλιο του 2020 και µέχρι τον Οκτώβριο του 2020, µε την 
Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) επεξεργαστήκαµε και προτείναµε προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας το νέο Σχέδιο Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο και ψηφίστηκε τον 
10\2020 από το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

� Κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων για τις αρµοδιότητες του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, την οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
και την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις 
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� Πρόταση για τον Εσωτερικό Έλεγχο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

� Νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ( Ε.Σ.∆.Α). 
� Πρόταση Χρηµατοδότησης Σχεδίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης. 
� Μεταφορικό Ισοδύναµο (Μ.Ι) στη νησιωτική επικράτεια. 
� ∆ιαχείριση φυσικών καταστροφών. 

� Εκσυγχρονισµός Χωροταξικής & Πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 
� Ταµείο Υποδοµών 

 

 

 

Περιφερειακό Συµβούλιο 

 

Μέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 2019-2023 

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

 

 
Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων είναι αρµόδιο ιδίως για την υποστήριξη των 
συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση µητρώου και 
αρχείου των πράξεών τους.  

 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α. Tο Π.Σ. για το έτος 2020, 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 92 ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµοσιεύσεις Μελετών 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 13 13 17 23 66 

∆ηµοσιεύσεις Εγκρίσεων 

Περιβαλλοντικών Όρων 

(Ε.Π.Ο.) και τροποποίησης 

ΑΕΠΟ  9 3 3 11 26 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 92 

 

Στρατηγικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)     3 
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Επίσης το ΠΣ στα πλαίσια διαβούλευσης µε το κοινό, προέβη σε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΚ όλων των ΜΠΕ και σε ενηµέρωση των 
∆ήµων, στην χωρική αρµοδιότητα των οποίων βρίσκεται κάθε επένδυση, 
προκειµένου να εκφράσουν  σχετική άποψη τα συλλογικά όργανα κάθε ∆ήµου. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο το έτος 2020 πραγµατοποίησε 20 
συνεδριάσεις και ελήφθησαν 147 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 8 Ορθές 
επαναλήψεις αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 147+8=155) 

Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2020 
συνεδρίασε 13 φορές, συζήτησε θέµατα της Περιφέρειας και εξέδωσε 
αποφάσεις - εισηγήσεις  προς το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το έτος 2020 πραγµατοποιήθηκαν 41 συνεδριάσεις της επιτροπής και 
ελήφθησαν 1737 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 83 Ορθές επαναλήψεις αποφάσεων 
(σύνολο αποφάσεων: 1737+83=1820). 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δηµοσιοποιούνται και 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2020 
συνεδρίασε 9 φορές και εξέδωσε 67 αποφάσεις, οι οποίες αφορούν 
γνωµοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης έγιναν 3 
Ορθές επαναλήψεις αποφάσεων  (σύνολο αποφάσεων: 67+3=70) 

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
δηµοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Προγραµµατισµού κατά το έτος 2020 συνεδρίασε 7 φορές 
και εξέδωσε 54 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 6 Ορθές επαναλήψεις αποφάσεων. 
(σύνολο αποφάσεων: 54+6=60) 

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προγραµµατισµού δηµοσιοποιούνται 
και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ 4 του  Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
έχουν αναρτηθεί  στη διαύγεια.  
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∆οµές 
 

 

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης 
 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ∆, ιδρύθηκε 
τον Φεβρουάριο του 1998, σύµφωνα µε τον Ν. 2218/94 (και τις τροποποιήσεις 
του). 

Το ΠΤΑ Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταµεία της 
χώρας, ενός καινοτόµου θεσµού, µε στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών 

της χώρας και της διαδικασίας της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. 
 
Με της εφαρµογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», το ΠΤΑΚ διοικείται από 9/µελές Συµβούλιο, Πρόεδρος του 
οποίου είναι από 1/7/2011 ο Περιφερειάρχης Κρήτης.  
 
O σκοπός και οι κύριες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης 
συνοψίζονται στα εξής: 
 

� Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
χρηµατοδοτήσεων φορέων του δηµόσιου τοµέα και άλλων νοµικών 
προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και λοιπών 
φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα 
ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας.  

� Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  
� Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της 

περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή 
αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.  

� Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των 
έργων προς υλοποίηση, προετοιµασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την 
εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.  

� Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τοµέα της 
εκπόνησης µελετών και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που 
αναθέτει στο Ταµείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των πόρων.  

� Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
� Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση 

αναπτυξιακών, τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και 
η επίβλεψη και υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων 
ανατίθεται στο Ταµείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, από δήµους και από Ν.Π.∆.∆.  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες της 
πανδηµίας, επιβεβαιώθηκαν, τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήµατα του 
θεσµού του Περιφερειακού Ταµείου ως υπολόγου των πιστώσεων του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε): 

 
• Η ανάληψη της αρµοδιότητας του υπολόγου των έργων του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος και ΕΣΠΑ)  
από ένα φορέα ορθά στελεχωµένο και οργανωµένο - και όχι από ένα 
µεγάλο αριθµό υπολόγων διαφορετικών φυσικών προσώπων δηµοσίων 
υπαλλήλων - εγκατεστηµένων σε ισάριθµες υπηρεσίες 
 

• Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευµένου 
στελεχιακού  δυναµικού για την ανάληψη του ελέγχου της νοµιµότητας 
και κανονικότητας των δαπανών µε την συστηµατοποίηση των 
διαδικασιών εκταµίευσης και συνεπώς την διευκόλυνση του τελικού 
δικαιούχου, την ταχύτητα και διαφάνεια των διαδικασιών και την 
µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας κονδυλίων. 
 

• Το ΠΤΑΚ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσµατικό στην επιστηµονική, 
τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τοµέα της 
εκπόνησης µελετών και ερευνών και εφαρµογής και διαχείρισης 
εθνικών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων που του 
αναθέτει η Περιφέρεια ή άλλοι φορείς. Έτσι µέχρι τώρα έχει 
διαχειριστεί - και διαχειρίζεται - περισσότερα από  115 ευρωπαϊκά-
ανταγωνιστικά, καθώς και εθνικά - περιφερειακά προγράµµατα και 
δράσεις, µε συνέπεια την αξιοποίηση επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων 
και την συσσώρευση πολύτιµης τεχνογνωσίας.  
 

• Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του ΠΤΑΚ αποδεικνύεται από την 
ανάληψη και εκτέλεση πιλοτικών και καινοτόµων έργων περιφερειακής 
διάστασης. 

 
 

To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2020 ως υπόλογος του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε (Εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) 
προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της κανονικότητας και νοµιµότητας και 
διενήργησε κυρίως ηλεκτρονικές (και άλλες) πληρωµές συνολικού ύψους 
123.447.241,47 € (παρουσιάζοντας αύξηση 59,3% (77.491.308,40) σε 
σχέση µε τις πληρωµές του 2019). 

 
Οι πληρωµές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2020 

ΣΑΕ055 1.011.678,49 

ΣΑΕΠ002 19.214.405,26 
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ΣΑΕΠ002/2 545.156,19 

ΣΑΕΠ0021 32.881.865,41 

ΣΑΕΠ102/6 894.481,40 

ΣΑΕΠ302/2 47.897,92 

ΣΑΕΠ302/8 21,20 

ΣΑΕΠ402 3.156.678,08 

ΣΑΕΠ502 19.418.632,16 

ΣΑΕΠ602/6 90.850,45 

ΣΑΕΠ802 39.723.136,06 

ΣΑΜΠ002 656.707,24 

ΣΕ024 2.571.147,69 

ΣΕ0752 832,00 

ΣΕ0938 2.031.651,90 

ΣΕ571 1.202.100,02 

ΣΥΝΟΛΟ 123.447.241,47 

 

 

Εκ των ανωτέρων πληρωµών: 

• 39.723.136,06 € αφορούν στην Αποκατάσταση Ζηµιών από Φυσικές 

Καταστροφές (ΣΑΕΠ 802) η οποία παρουσίασε τριπλασιασµό σε σχέση µε 
το 2019 και στην διεκπεραίωση της οποίας ανταποκρίθηκε ταχύτατα και 
αποδοτικότατα το ΠΤΑ Κρήτης. 

• 32.881.865,41€ αφορούν το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε. 
• 4.246.262,41€ αφορούν στις πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων. 
• Σηµειώνεται επίσης ότι 2.571.147,69 € αφορούν στις ενισχύσεις των 

επενδύσεων των «Αναπτυξιακών νόµων» στην Κρήτη - που ανέλαβε 
πρώτη φορά το ΠΤΑΚ από το 2016 - τις οποίες διεκπεραίωσε και εντός του 
2020 µε υποδειγµατικό και έγκαιρο τρόπο. 

 

� Κατά την διάρκεια του έτους 2020, το Π.Τ.Α. Κρήτης, 

δραστηριοποιήθηκε επίσης ως Αναπτυξιακός Φορέας που χρηµατοδοτεί 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί, χρηµατοδοτεί προγραµµατικές 

συµβάσεις µε ΑΕΙ της Κρήτης, λειτουργεί ως οικονοµικός και διοικητικός 

διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης 

και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, και συµµετέχει ως εταίρος σε 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα και ως φορέας υλοποίησης 

στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης.   

Μετά από κοινή πρόταση των αναπτυξιακών φορέων ΟΧΕ περιοχών 
UNESCO ΑΚΟΜΜ – ∆ΟΚΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ – Φ.∆.Ε. ∆ρυµού Σαµαριάς – Λ. 
Ορέων προς το ΠΤΑ Κρήτης για την ανάληψη του έργου «Branding 
περιοχών UNESCO Κρήτης» εγκρίθηκε – µετά από την υποβολή της 
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σχετικής πρότασης του ΠΤΑΚ – από την Περιφέρεια Κρήτης η υλοποίηση 
του σχετικού έργου. Η κοινή πρόταση των φορέων αλλά και η έγκριση 
αποτελούν αναγνώριση της διαχειριστικής ικανότητας και εµπειρίας αλλά 
και του αναπτυξιακού ρόλου του ΠΤΑ Κρήτης σε καινοτόµες δράσεις και 
έργα. Εντός του 2021 θα γίνει ο διεθνής διαγωνισµός για ανάδοχο και για 
έναρξη της υλοποίησης της.  

 

Στις πρόσθετες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου, ως υπόλογος, το 
2020 συµπεριελήφθησαν: 

� Οι πληρωµές (κρατικές ενισχύσεις) των έργων RIS3Crete έρευνας – 

καινοτοµίας. 
� Οι πληρωµές των ενισχύσεων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών 

Νόµων στην Κρήτη. 
� Οι πληρωµές, των οδοιπορικών εξόδων των υπηρεσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

� Το έργο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής, ∆ιοικητικές  ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 
2015-2018 - Περιφέρεια Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής. 

� Το έργο «LIFE IP4 Natura «Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση 
και διαχείριση περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα, της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

� Πληρωµές Τοµεακών Έργων των Υπουργείων (Υγείας, Υποδοµών 
και Μεταφορών κ.λ.π.), Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, των 
Εφορειών Αρχαιοτήτων Χανίων – Ρεθύµνου – Αγίου Νικολάου, 
Αναπτυξιακών Εταιριών Κρήτης (Ταπ Τοκ). 

 

 

� ∆ιακινήθηκαν 9.743 έγγραφα. Έγινε συνεχής καταχώρηση και 
ενηµέρωση των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων 
(ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, ΤΑΧΙS, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και χρήση του συστήµατος 
ηλεκτρονικών πληρωµών. 

� Ελέχθησαν 2.530 λογαριασµοί έργων και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 
ισόποσες εντολές πληρωµής για τα έργα Π∆Ε, ενώ εκδόθηκαν 
συνολικά 5.716 εντάλµατα πληρωµής (αύξηση 8,64% σε σχέση µε το 
2019). 

� Συντάχθηκαν 602 ∆ελτία δήλωσης δαπανών έργων και Στοιχεία 
Πληρωµών ( µε συνοδευτικά δικαιολογητικά) που απεστάλησαν στους 
φορείς των οποίων έργα πληρώνει το ΠΤΑΚ. 

� Επικαιροποιήθηκαν - συστηµατοποιήθηκαν και απεστάλησαν στους 

δικαιούχους των έργων – εξειδικευµένοι κατάλογοι µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά πληρωµής για ενίσχυση της διαφάνειας και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι κατάλογοι υπάρχουν και στο δικτυακό 

τόπο του ΠΤΑΚ (www.pta.gr). 
� Το ΠΤΑΚ συµµετείχε – χρηµατοδότησε 3 Προγραµµατικές 

Συµβάσεις,  διεκπεραίωσε 235 αιτήµατα χρηµατοδοτήσεων 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, µε 764 αποφάσεις πληρωµής που 
αφορούν επίσης σε προµηθευτές, σε λειτουργικές δαπάνες, σε 
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Ευρωπαϊκά προγράµµατα και σε αναπτυξιακές χρηµατοδοτήσεις, 
συνολικού ύψους 1.843.267,39€. 

� Όλοι οι λογαριασµοί του ΠΤΑ Κρήτης παρακολουθούνται 
ηλεκτρονικά ενώ γίνεται χρήση και ενηµέρωση των συστηµάτων 
ΤΑXIS και ΕΦΚΑ. Η επικοινωνία και επίλυση των θεµάτων γίνεται 
κυρίως µε ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία 
περιορίζοντας στις απολύτως απαραίτητο την ανταλλαγή εγγράφων. 

� ∆ιεκπεραιώθηκαν περιοδικές πιστοποιήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι για 
ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως και άλλων ελεγκτικών φορέων (Ε∆ΕΛ, 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Ελεγκτικό Συνέδριο) µε εγκωµιαστικά 
σχόλια για την λειτουργία του ΠΤΑΚ. 

� Έγινε έναρξη της συµµόρφωσης του ΠΤΑ Κρήτης για τον Γενικό 

Κανονισµό Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR). 
� Περατώθηκε η συµµόρφωση του ΠΤΑ Κρήτης για τη διάθεση 

Ανοικτών ∆εδοµένων (Open Data). 
� Συνεχίστηκε η πλήρης λειτουργία του πιλοτικού ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης πόρων (ERP) του ΠΤΑΚ, 
µε ανάλογο σύστηµα σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες (∆ΙΑΠ) της 
Περιφέρειας Κρήτης ως πιλοτικό έργο ηλεκτρονικής 
διαλειτουργικότης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Συστηµατική συνεργασία µε όλα τα ΠΤΑ της χώρας (συναντήσεις 
εργασίας κλπ). 

 

� Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Όποτε κατέστη δυνατόν, λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοιού συνεχίστηκε η συνεργασία µας µε 
εκπαιδευτικούς και µαθητές σε ∆ηµοτικά Σχολεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου. 

� Το ΠΤΑΚ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για υποστήριξη του 
αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Οκτώβριο 
του 2015, υποστηρίζει οικονοµικά, διοικητικά και επιστηµονικά το 

Γραφείο των Βρυξελλών της Περιφέρειας Κρήτης. 

� Κατά το 2020 στο ΠΤΑ Κρήτης, εργάστηκαν µε οκτάµηνες συµβάσεις 

εργασίας 6 νέοι επιστήµονες (ΣΟΧ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
ΑΣΕΠ. 

� Συνεχίστηκε κατά το 2019 η πολυετής επιτυχής συνεισφορά του ΠΤΑ 
Κρήτης µε την απασχόληση 6 «Συµβάσεων Μαθητείας». 

� Το ΠΤΑ Κρήτης συµµετέχει µέσω του ∆ιευθυντή του στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας Κρήτης 
(ΠΣΕΚ-Κ) και στην διαβούλευση για την Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Ηµερίδες-Συνέδρια-Συµµετοχές 

 

� Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης – Προς µία Αναγέννηση του 
αγροτικού χώρου», Αναπτυξιακή Πλοηγός, 14 Φεβρουαρίου 2020, 
Ηράκλειο. 

 

� «Η καινοτοµία στην Ελλάδα και οι φορείς που την στηρίζουν», 
Περιφέρεια Κρήτης – Επιµελητήριο Ηρακλείου, 14 Φεβρουαρίου 
2020, Ηράκλειο. 

 

� Ενηµερωτική Συνάντηση για την πορεία υλοποίησης του 
«Επιχειρησιακού προγράµµατος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Περιφέρεια 
Κρήτης, 28 Φεβρουαρίου 2020, Ηράκλειο. 

 

� «Life program-Life Capacity Building», Greek Task Force, online 
teleconference, 14 Μαΐου 2020. 

 

� «Clean Energy Transition of the Crete island», Regional 
Development Fund of Crete (Coordinator) – Crete Energy Agency – 
Secretariat for Clean Energy for EU islands, Teleconference, 22 
Ιουλίου 2020. 

 

� «Energy saving in public buildings in Crete – The SYNERGEIN 
project», Open teleconference, The ENEDI project – Energy saving 
in University Rata Centers, Interreg Greece – Cyprus, 17 
Σεπτεµβρίου 2020. 

 
 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 

 
� Πιλοτική υλοποίηση από το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 

και το ΠΤΑ Κρήτης σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Γραµµατεία για 
«Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά νησιά» Οδικού Χάρτη 

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

� Συµµετοχή στο νέο ευρωπαϊκό έργο Interreg MED 2014-2020, Blue 

Energy Deployment Alliance» - BLUE DEAL ως συνδεδεµένος 
εταίρος (σε συνεργασία µε το ΠΤΑ Κρήτης). Σκοπός του έργου είναι η 
µελέτη και άρση των δυσκολιών για την ανάπτυξη της «γαλάζιας 
ενέργειας» µε πιλοτική εφαρµογή στο βόρειο θαλάσσιο µέτωπο της 
Κρήτης. 
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� Συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου «Συνεργασία για την 

εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια κτίρια του διασυνοριακού 

τόξου Ελλάδα – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ του 
προγράµµατος Interreg Ελλάδα – Κύπρος όπου το ΠΤΑ Κρήτης είναι 
εταίρος. 
 

� Συνεχίστηκε την οικονοµική διαχείριση 3 ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
(Περιφέρειας Κρήτης, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση και ΠΤΑ Κρήτης) 
και συνεχίστηκαν οι διαδικασίες «κλεισίµατος» 4 παλαιοτέρων. 
 

� Ενεργός συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα 

Ευρωπαϊκά Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και 
Περιβαλλοντική καινοτοµία.  
 

� Μέλος µαζί µε ΠΤΑ Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 

Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισµών 
(FEDARENE) / Συνεργασία µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
ManagEnergy (Σύµφωνο των ∆ηµάρχων). 
 

� Συµµετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης 

των Ευρωπαϊκών Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - 

CPMR στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας και της κλιµατικής 
αλλαγής. 
 

� Υπεβλήθηκαν νέες προτάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών 
ανταγωνιστικών προγραµµάτων (Ελλάδα – Κύπρος, Horizon 2020). 
 

� Συµµετοχή - σε συνεργασία µε το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας 
Κρήτης - στον Ελληνικό Κόµβο Γαλάζιας Ενέργειας και στο 

ευρωπαϊκό έργο PELAGOS. 
 

Οι δραστηριότητες αυτές επέτρεψαν την αύξηση της απορροφητικότητας, την 
προσοδοφόρο αξιοποίηση επιπρόσθετων διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και τη 
µέγιστη ωφελιµότητα (π.χ. µε αντίστοιχη µείωση του µισθολογικού κόστους 
του ΠΤΑΚ) από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και των 
στρατηγικών έργων, για την Περιφέρεια Κρήτης. 
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Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κρήτης 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 
Α΄265/23.12.2014) αποτελεί τη συνέχεια της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
(Ε∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε µε την µε Α.Π. 
9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008). 
Αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020, ενώ 
παράλληλα αποτελεί Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013 και Τοµεακά προγράµµατα της ΠΠ 2014-2020.  

Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 
υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Κύριο αντικείµενο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι: 

� Η διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη» 2014-2020 
� Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Υποδοµών Μεταφορών και Περιβάλλοντος (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  
� Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  
� Ο σχεδιασµός του ΕΠ "ΚΡΗΤΗ" 2021-2027 

Οι αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στους Ν. 
3614/2007 και Ν. 4314/2014 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

∆ιαχείριση ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ 2014-2020 εγκρίθηκε από τις 
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την C(2014) 10175 final/18.12.2014 
απόφαση και συγχρηµατοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ), σε ποσοστό 80%. 

Οι παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται αναφέρονται σε 7 Άξονες 
Προτεραιότητας ως ακολούθως: 

 

� Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της Κρήτης  
� Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιµη Ανάπτυξη µε 

αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη 

� Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και 

κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη 

� Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και 

προσαρµογή των εργαζοµένων στις αλλαγές 
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� Άξονας Προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας στην Κρήτη  
� Άξονας Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
� Άξονας Προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

 

 

Η εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται 
µετά την 4η  αναθεώρηση λόγω covid σε 394.196.731 €, εκ των οποίων τα 
315.357.384,8 € αποτελούν την Κοινοτική Συµµετοχή.  

Με ολοκληρωµένες όλες τις βασικές  διαδικασίες και έχοντας εκπληρώσει όλες  
τις προϋποθέσεις, που  θέτουν οι κανονισµοί  της ΕΕ, η ΕΥ∆ συνέχισε το 2020, 
την ενεργοποίηση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, η οποία άρχισε το 2015 µε την 
έκδοση νέων προσκλήσεων και την ένταξη νέων  έργων.  

Το 2020, το πρόγραµµα αναµφισβήτητα επηρεάστηκε από την πανδηµία, 

τόσο ως προς τη στόχευσή του, όσο και ως προς την υλοποίησή του. 
Εκλήθη µε τους διαθέσιµους πόρους του να υποστηρίξει την υγειονοµική 
θωράκιση της Κρήτης καθώς και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν σηµαντικά. 

 

Στο  τέλος του 2020 είχε σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση του 
προγράµµατος ως ακολούθως: 

1. Εξειδικεύτηκαν µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, δράσεις  
προϋπολογισµού 676 εκ. ευρώ, ποσοστό 171,5% του προϋπολογισµού του 
προγράµµατος, δίνοντας τη δυνατότητα έκδοσης µεγάλου αριθµού 
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων.  

2. Εκδόθηκαν  προσκλήσεις  προϋπολογισµού  646 εκ. ευρώ, ποσοστό 164% 
του προγράµµατος. Παρατηρούµε δηλαδή µια ταυτόσηµη πορεία των 
εξειδικεύσεων µε τις προσκλήσεις  που εκδίδονται. 

3. Εντάχθηκαν   546  έργα, προϋπολογισµού  510  εκ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί περίπου στο 128 % του προγράµµατος.  

 4. Οι συµβάσεις του προγράµµατος ανέρχονται σε 331 εκ. ευρώ ποσοστό 84 
% του π/υ του προγράµµατος. 

5. Οι δαπάνες του προγράµµατος ανέρχονται σε 168. εκ ευρώ ποσοστό 42,5 % 
του π/υ του προγράµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης 

 

Πορεία ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014

 

Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο
π/υ 78,5 εκ. ευρώ. 

 

Πρόκειται για τις προσκλήσεις των δράσεων :

1. «Ψηφιακή Αναβάθµιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», 

ευρώ  

2. «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από την πανδηµία Covid-

 

Για την υγειονοµική θωράκιση της Κρήτης 

1. Εντάχθηκε η δράση : «
προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδηµίας 

COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» π/υ 23 εκ

2. Εκδόθηκε η πρόσκληση «Υποδοµές Αναβάθµισης Υπηρεσιών Υγείας 

στην Περιφέρεια Κρήτης» π/υ 10

 

 

∆ιαχείριση δράσεων του Ε.Π. ΠΑΑ  2014

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Περιφέρειας Κρήτης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα διαχείρισης ορισµένων 
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2014-2020, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.
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ΡΗΤΗ» 2014-2020 µέχρι 31/12/2020 

θηκαν δύο προσκλήσεις µε Ενδιάµεσο Φορέα τον   ΕΦΕΠΑΕ 

Πρόκειται για τις προσκλήσεις των δράσεων : 

Ψηφιακή Αναβάθµιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», π/υ 18,5 εκ. 

2. «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 

-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», π/υ 60 εκ. ευρώ

γειονοµική θωράκιση της Κρήτης  

δράση : «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας µε επικουρικό 

προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδηµίας 

19 στην Περιφέρεια Κρήτης» π/υ 23 εκ. ευρώ». 

κδόθηκε η πρόσκληση «Υποδοµές Αναβάθµισης Υπηρεσιών Υγείας 

στην Περιφέρεια Κρήτης» π/υ 10 εκ. ευρώ». 

∆ιαχείριση δράσεων του Ε.Π. ΠΑΑ  2014-2020 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Κρήτης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα διαχείρισης ορισµένων 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.  

Σειρά1
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προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδηµίας 

κδόθηκε η πρόσκληση «Υποδοµές Αναβάθµισης Υπηρεσιών Υγείας 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Κρήτης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα διαχείρισης ορισµένων 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
, οι οποίες εκχωρήθηκαν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Σειρά1
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Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχει αναλάβει ως Ενδιάµεσος Φορέας τη 
διαχείριση των παρακάτω δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 : 

� ∆ράση 4.3.1 : Υποδοµές Εγγείων Βελτιώσεων µέχρι π/υ 2.200.000  
ευρώ 
� ∆ράση 4.3.4 : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (Αγροτική Οδοποιία) 
� ∆ράση 16.1 : Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων της 

Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιµότητα της γεωργίας (συµπράξεις περιφερειακού επιπέδου). 
� ∆ράση 16.4 : Ενίσχυση Οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας µεταξύ 

των φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού για την δηµιουργία και την ανάπτυξη 
των βραχέων αλυσίδων εφοδιασµού και των τοπικών αγορών 
συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο 
� ∆ράση 19.2 : Στήριξη της Υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτικών 
(CLLD/LEADER) 
� ∆ράση 19.3 : Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) στο πλαίσιο των CLLD/LEADER 
� ∆ράση 19.4 : Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εµψύχωση στο 

πλαίσιο των  CLLD/LEADER 

 

Το έτος 2020: 

1. Συµβασιοποιήθηκαν  τα έργα αγροτικής οδοποιίας π/υ 7 εκ. ευρώ  

2. Εντάχθηκαν 11  έργα της  δράσης  4.3.1 «Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων» 

και 22 έργα του  µέτρου 16 «Συνεργασία»  

3. Εντάχθηκαν τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα  LEADER 

 

∆ιαχείριση δράσεων του ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

Η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κρήτης είναι αρµόδια 
για τη διαχείριση δράσεων του τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι δράσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση στερεών και υγρών 
αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, π/υ περίπου  6,7 εκ. ευρώ, σε όρους 
δηµόσιας δαπάνης. 

Η αρµοδιότητα διαχείρισης, της έχει εκχωρηθεί µε την αρ.πρωτ. 3848/18-3-
2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & 
Τουρισµού (ΦΕΚ 805/Β/6-05-2015), όπως προβλέπεται και στο Ν. 4314/2014. 

Το έτος 2020 συνεχίστηκε η υλοποίηση /συµβσιοποίηση  2 έργων της  ∆ράσης: 
«Ολοκλήρωση των υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
(ΕΕΛ) στους οικισµούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσµός 2.000-15.000 ι.π.) και 
συνεχίστηκε η αξιολόγηση των  έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων. 

 

 

Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2021-2027  
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Η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την 
έκθεσή της για το σχεδιασµό του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο της 1ης 
εγκυκλίου του εν λόγω υπουργείου. 

Λόγω της πανδηµίας δεν πραγµατοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της   
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος. Αντ' αυτών έγιναν τεχνικές 
συναντήσεις µε τηλεδιάσκεψη µε τις αρµόδιες Ευρωπαϊκές και Εθνικές αρχές. 

 

Πρόσθετες δράσεις 
 

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε στην Ευρωπαϊκή Καµπάνια “EU Delivers in 

the Regions” για το έτος 2020 µε το  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,  
δεδοµένου ότι σηµαντικές δράσεις του έχουν τύχει της συγχρηµατοδότησης 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µέσω Τοµεακών 
και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε βασικότερες αυτές του 
εκσυγχρονισµού του Μουσείου, της επανέκθεσης των αρχαιολογικών 
ευρηµάτων και της διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. 

Η Ευρωπαϊκή Καµπάνια “EU Delivers in the Regions” πραγµατοποιείται από 
τα µέσα του 2018 σε 40 περιφέρειες µελών κρατών της Ε.Ε. και αφορά σε έργα 
των οποίων η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός συγχρηµατοδοτήθηκε από τα 
Ευρωπαϊκά Ταµεία και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

 

Συµµετοχή σε εθνικά δίκτυα 
 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συµµετείχε στα παρακάτω εθνικά δίκτυα 
µέσω τηλεδιασκέψεων: 

� ∆ίκτυο Έξυπνης εξειδίκευσης 
� ∆ίκτυο Χωρικών παρεµβάσεων 
� ∆ίκτυο Αξιολόγησης προγραµµάτων ΕΣΠΑ 
� ∆ίκτυο  καταπολέµησης της απάτης  
� ∆ίκτυο δηµοσιότητας δράσεων ΕΣΠΑ 

 


