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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
6 Διευθύνσεις
5 Τμήματα (υπαγόμενα σε Δ/νσεις της Περιφέρειας)
3 Γραφεία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. Προσωπικό που υπηρετεί στη Π.Ε. Χανίων την 31-12-2018:
180 Μόνιμοι υπάλληλοι
17 ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) 
2 με έμμισθη εντολή (Δικηγόροι)
1 Με απόσπαση
Β. Προσωπικό ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
Κατά το 2018 απασχολήθηκαν στην Π.Ε. Χανίων ως προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου:
Β1. Για τις ανάγκες του  Προγράμματος Δακοκτονίας 2018, είκοσι τέσσερα (24) άτομα.
Β2. Ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου.
Β3 Σαράντα ένα (41) άτομα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 (Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα) του ΟΑΕΔ.



Γ. Πρακτική άσκηση Φοιτητών σε υπηρεσίες της Π.Ε. Χανίων κατά το 2018: 

α) ΑΕΙ: 2 άτομα
β) Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων: 2 άτομα
γ) ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ: 5 άτομα
δ) Μαθητεία: 4 άτομα

Δ. Αποχωρήσεις προσωπικού
Από 1-1-2018 και μέχρι 31-12-2018 αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης τέσσερα (4) άτομα και
λόγω μετάταξης-κινητικότητας δύο (2) άτομα. 

Ε. Μετατάξεις προσωπικού από άλλους φορείς κατά το 2018: 5 άτομα



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

1. Διαδικασίες για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού και ΙΔΑΧ.
2. Διαδικασίες υλοποίησης-παρακολούθησης προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα Δημόσιας Πρόσκλησης 

8/2018 του ΟΑΕΔ.
3. Διαδικασίες για την πρόσληψη, μισθολογική κατάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών-

διδακτορικών τίτλων και απόλυση προσωπικού ΙΔΟΧ, καθώς και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων.
4. Ενέργειες προσλήψεων, απολύσεων προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ καθώς και σύνταξη ετήσιου πίνακα 

προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
5. Διαδικασίες για τη συνταξιοδότηση, μετάταξη, απόσπαση μονίμου προσωπικού και ΙΔΑΧ.
6. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση προσωπικού.
7. Ενέργειες για τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων και δικαιολογητικών για τη πρόσληψη, βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου χρόνου και αποστολή των σχετικών 

αιτημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης.
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.
10. Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεων υπαλλήλων της Π.Ε.Χ, έκδοση 

αποφάσεων τοποθετήσεων, εντολών μετακίνησης εκτός έδρας, αναρρωτικών και λοιπών αδειών κ.λ.π.
11. Τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων (προσωπικών μητρώων) των υπαλλήλων της Π.Ε.Χ τοποθέτηση σ’  

αυτούς  κάθε εγγράφου που αφορά τους υπαλλήλους.
12. Διαρκής ενημέρωση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού (στην ηλεκτρονική εφαρμογή OTS).
13. Ενημέρωση για μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του ΥΠΕΣ & Διοικητικής Ανασυγκρότησης του Υπουργείου Οικονομικών.
14. Αποστολή στοιχείων Μητρώου υπαλλήλων της Π.Ε.Χ, μηνιαία, στην Περιφέρεια Κρήτης.
15. Ενέργειες για έκδοση απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Π.Ε.Χ.



16. Eφαρμογή των διατάξεων  του ν.4354/2015 (μισθολογικές ρυθμίσεις) και των διατάξεων του ν. 4369/2016 (νέο 
βαθμολόγιο): Κατάταξη υπαλλήλων σε Μισθολογικά κλιμάκια, αναγνώριση προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών 
τίτλων, ένταξη σε βαθμούς, ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων 

17. Eφαρμογή των διατάξεων   του Π.Δ. 69/2016 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας  εκτός δημοσίου τομέα)
18. Σύνταξη καταλόγου υπόχρεων για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών 

Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)
19. Διαδικασίες για την εκλογή μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
20. Αποστολή αιτημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε 

υπαλλήλους.
21. Επίβλεψη και έγκριση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και εισαγωγικής εκπαίδευσης 

για τους νεοδιοριζόμενους  υπαλλήλους ως προϋπόθεση για την μονιμοποίησή τους.
22. Ενέργειες  για  πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ στο πλαίσιο εφαρμογής  του προγράμματος «ΑΤΛΑΣ»
23. Ανάρτηση Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στον τηρούμενο πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και αποστολή 

στον ΑΣΕΠ των σχετικών αποδεικτικών ανάρτησης.
24. Υποβολή ερωτημάτων σε Περιφέρεια και αρμόδια Υπουργεία για θέματα υπαλλήλων της Π.Ε.Χ.
25. Μισθοδοσία μονίμων, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου υπαλλήλων (μισθοδοτικές καταστάσεις, χορήγηση 

βεβαιώσεων, απόδοση ΑΠΔ, εφαρμογή των εκάστοτε αλλαγών κ.λ.π.)
26. Αποστολή αρχείων μισθοδοσίας  xml στην Περιφέρεια Κρήτης και ανάρτηση πληρωμών ενταλμάτων στην 

Ενιαία Αρχή Πληρωμής  (ΕΑΠ) μηνιαία.
27. Καταχώρηση πληρωμής υπαλλήλων.
28. Αποστολή μηνιαίων ηλεκτρονικών αρχείων προς το ΙΚΑ (ΑΠΔ), ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΑΥ.
29. Βεβαιώσεις εργοδότη (Π.Ε.Χ)  για διάφορα ταμεία, καθώς και βεβαιώσεις πενταετίας.
30. Μηνιαία ενημέρωση μισθοδοτικών πληρωμών (FIP για κόμβο) στην Περιφέρεια Κρήτης.
31. Τρίμηνη ενημέρωση μισθοδοτικών πληρωμών στην ΕΛΣΤΑΤ.











ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε στο Αρχείο μας, από 1-1-2018 έως & 31-12-
2018, έχουν εκτελεσθεί, από το Τμήμα μας, οι παρακάτω εργασίες:

1. Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, έλεγχος για διαπίστωση 
τυχόν λάθους & άμεση διαβίβαση αυτών για διόρθωση, ειδοποίηση δικαιούχων αυθημερόν & 
πληρωμή αυτών, μετά από προσκόμιση τυχόν φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας - όπου 
απαιτείται λόγω ποσού - & και μετά από έλεγχο ύπαρξης ή μη κατασχετηρίου, εις χείρας της ΠΕ Χανίων,  
ή Σύμβασης σύστασης Ενεχύρου.

2. Παραλαβή από την Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα – μετά από έγγραφο αίτημά μας - μπλόκ επιταγών (των 
25 φύλλων έκαστο) των λογ/σμών μας και καταχώριση αυτών στο σύστημα του Προγ/τος.

3. Εντολές μεταφοράς πιστώσεων από λογ/σμό σε λογ/σμό, για λόγους λογιστικής τακτοποίησης.
4. Κάθε μήνα & έως τις 30 του επόμενου μηνός, εκτύπωση & πληρωμή των κρατήσεων οι οποίες έχουν 

γίνει στα χρηματικά εντάλματα που έχουν πληρωθεί κατά τη διάρκεια του μηνός.
5. Καταχώριση στο σύστημά μας και είσπραξη 733 Γραμματίων είσπραξης Εσόδων, συνολικού ποσού  

17.681.776,81€.                                         



6. Τήρηση ημερολογίου 
Εκτυπώσεις α) ενταλμάτων, ανά Τραπεζικό Λογ/σμό & Κ.Α.Ε

β) γραμματίων είσπραξης ανά Τραπεζικό Λογ/σμό & Κ.Α.Ε .
7. Τήρηση Αρχείων α) χρηματικών ενταλμάτων & Γραμματίων Είσπραξης

β) extrait Tράπεζας
γ) καθολικού
δ) καταστάσεων Τμήματος Οικ/κής Διαχείρισης
ε) Εντολών μεταφοράς χρημάτων προς την Παγκρήτια

και προς την Ε.Α.Π              
στ) Συμβάσεων Σύστασης Ενεχύρου
ζ) κατασχετηρίων
η) καταστάσεων νεφροπαθών

8. Κατά το οικονομικό έτος 2018, εκδόθηκαν από το Τμήμα Οικ/κής Διαχείρισης:
α) πεντακόσια δέκα έξι (516) ΕΓ Χρηματικά εντάλματα του Επιτρόπου, εκ των οποίων πληρώθηκαν 
στους δικαιούχους πεντακόσια έντεκα (511). 
β) χίλια εξήντα (1060) Χρηματικά εντάλματα, 

-εκ των οποίων το αριθ.132Γ ήταν Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)- τα οποία και 
πληρώθηκαν στους δικαιούχους.                     



Ακυρώθηκαν, από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, συνολικά πέντε Χρηματικά εντάλματα του Επιτρόπου 
(5), τα ΕΓ αριθ.18,19, 20, 353 & 419 

Σημειωτέον ότι πολλά εντάλματα είχαν πλέον του ενός δικαιούχους.
Εκδόθηκαν  400 επιταγές της Παγκρήτιας Συν/κής Τράπεζας, ποσού 8.650.697,26     ευρώ, για πληρωμή των 

δικαιούχων, των κρατήσεων μηνός, για πληρωμές της Δ.Ο.Υ, του ΙΚΑ (για λογ/σμό δικαιούχων των 
οποίων οι προσκομισθείσες φορολογικές & ασφαλιστικές ενημερότητες είχαν παρακράτηση) & για 
πληρωμή διαφόρων φόρων.

Έχουν εξοφληθεί στην Τράπεζα, μέχρι 31-12-2018 - σύμφωνα με τα μηνιαία extrait - όλες, πλην  (4) επιταγών, 
οι οποίες εξοφλήθηκαν το τρέχον έτος 2019.

Εκδόθηκαν επίσης 811 Εντολές, προς την Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα, για μεταφορά ποσών προς πληρωμή 
δικαιούχων που διαμένουν  εκτός αλλά & εντός του Νομού, καθώς και για πληρωμή της κράτησης υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών & έχουν εξοφληθεί όλες, από την Τράπεζα, πλην 
τεσσάρων (4) εντολών - που αφορούν πληρωμή κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018,   η απόδοση των 
οποίων θα γίνει το τρέχον έτος 2019-

Πραγματοποιήθηκαν 57 πληρωμές από την ΕΑΠ- ΔΙΑΣ για την πληρωμή: 
α) πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της ΠΕ Χανίων (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ κ.λ.π) β) 

Μισθοδοσία παγιδοθετών, εργατών δακοκτονίας, τομεαρχών δακοκτονίας κ.λ.π γ) πληρωμές απόδοσης 
μηνιαίων κρατήσεων από ΕΑΠ- ΔΙΑΣ ΑΕ.



Επίσης πραγματοποιήθηκαν 12 πληρωμές Διατροφικού επιδόματος από ΔΙΑΣ ΑΕ. 9. Τήρηση βιβλίου 
επιταγών, όπου αναγράφονται όλες οι πληρωμές δικαιούχων που πραγματοποιήθηκαν με επιταγές, οι 
πληρωμές των κρατήσεων μηνός, οι πληρωμές της Δ.Ο.Υ, του ΙΚΑ (για λογ/σμό δικαιούχων των οποίων οι 
προσκομισθείσες φορολογικές & ασφαλιστικές ενημερότητες είχαν παρακράτηση) ο φόρος εργολάβων 
3% κ.λ.π

10. Τήρηση ειδικού βιβλίου , όπου αναγράφονται  όλες οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από ΕΑΠ -
ΔΙΑΣ (καθαρό ποσό – ακαθάριστο ποσό, κρατήσεις, δικαιούχος), ανά Χρηματικό Ένταλμα καθώς &

11. Τήρηση ειδικού βιβλίου, όπου αναγράφονται  όλες οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με Εντολές 
προς την Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα,  για μεταφορά ποσών προς πληρωμή δικαιούχων (με έμβασμα 
στους Τραπεζικούς τους Λογ/σμούς) καθώς και για πληρωμή της κράτησης υπερ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών

12. Καθημερινή παρακολούθηση , μέσω των extrait της Τράπεζας, της κίνησης των λογ/σμών μας, 
προκειμένου να διαπιστώσουμε τη συμφωνία τους με το σύστημά μας.

Σημειώνεται, ότι πολλά έγγραφα, τα οποία ζητούμε, όπως φορολογικές ενημερότητες, ασφαλιστικές 
ενημερότητες, Τραπεζικοί Λογ/σμοί δικαιούχων κ.λ.π,  δεν πρωτοκολλούνται, για λόγους αποφυγής 
γραφειοκρατείας αλλά τηρούνται στο Αρχείο μας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.                                                            



ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Α) Πρωτοκόλληση – Διεκπεραίωση και Αρχειοθέτηση εγγράφων της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού και των  
Τμημάτων: Οικονομικής Διαχείρισης,  Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Τουρισμού.

Β) Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille), σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 
υπηρεσίες της Π. Ε. Χανίων και προορίζονται από τους πολίτες για χρήση στο εξωτερικό.

Γ) Αποστολή – Παραλαβή συστημένων φακέλων αλληλογραφίας από και προς το ταχυδρομείο των Δ/σεων και 
Τμημάτων της ΠΕΧ καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Δ) Αποστολή – Παραλαβή εγγράφων από και προς την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Χανίων και 
συνεργαζόμενων με την ΠΕΧ Τραπεζών.

Ε) Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και αποφάσεων όλων των υπηρεσιών της ΠΕΧ,  με ψηφιακή υπογραφή 
για καταχώρηση στο ΦΕΚ.

ΣΤ)Έκδοση αποφάσεων δικαιοπραξιών ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 και 32 του Ν. 1892/1990 
Ζ)Μέριμνα για την καλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού των συσκευών και τις 

παροχές κοινής ωφέλειας .
Η) Μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων και την συντήρηση τους.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός  Απολογισμός έτους 2018
Σας στέλνουμε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται τα έργα , οι μελέτες και οι Προγραμματικές συμβάσεις 

που υλοποίησε και  υλοποιεί  η  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων .
Το συνολικό ύψος των έργων, που με εγκεκριμένες πιστώσεις, υλοποίησε, υλοποιεί και δημοπράτησε 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  ανέρχεται στο ποσό  27.531250,67 € 
των οποίων οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Κρήτης (20,293 εκ. €), και τους ΚΑΠ και  Ιδίους Πόρους της Π.Ε. Χανίων (7,239 εκ. €).  

Πέρα από τα παραπάνω έργα που αφορούν εγκεκριμένες πιστώσεις, έχει υποβληθεί από την Π.Ε. Χανίων 
τεχνικό δελτίο στον κ. Περιφερειάρχη για το μεγάλο έργο διευθέτησης του ποταμού Ταυρωνίτη
προϋπολογισμού 10 εκ. € και πρόταση για  χρηματοδότηση του έργου «  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ»  προϋπολογισμού 1.787.838,72€ στο 
ΕΣΠΑ .

• Επί πλέον σας γνωρίζουμε ότι στα αντικείμενα  του προσωπικού της Δ.Τ.Ε. περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω:

• Η επίβλεψη έργων  ΕΣΠΑ  , του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕΧ,  και  του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη 

• Η παρακολούθηση των Λιμενικών Έργων στα οποία έχουμε οριστεί Προϊσταμένη Αρχή
• Η  παρακολούθηση έργων Υπουργείου Παρ. Ανασυγκρ. Περ/ντος και Ενέργειας  στα οποία έχουμε οριστεί 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία (Φράγμα  Βαλσαμιώτη, Λιμνοδεξαμένη Ομαλού)
• Η  επίβλεψη έργων Δήμων τα οποία εκτελούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων 
• Η  επίβλεψη μελετών επαρχιακών  οδών 
• Η υποχρεωτική  συμμετοχή του  στις επιτροπές παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων της 

Περιφέρειας  με Φορείς ( Πανεπιστήμια κλπ)
• Η εξέταση τεχνικών αιτημάτων των ΤΟΕΒ και δημοπράτηση σχετ. έργων     



• Η αστυνόμευση ρεμάτων και τον επί τόπου έλεγχο μελετών που υποβάλλονται για οριοθέτηση ρεμάτων   
• Ο έλεγχος  βατότητας επαρχιακών οδών (συνολικό μήκος Επαρχιακού Δικτύου 900χλμ)
• Η  έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων και εισόδου - εξόδου σε ειδικά κτίρια επί επαρχιακού οδικού 

δικτύου
• Η ταξινόμηση, ακινητοποίηση  και  μεταβίβαση  Μηχανημάτων Έργων 
• Οι  δειγματοληψίες υλικών επί τόπου  σε Δημοσία και Ιδιωτικά έργα την ώρα ενσωματώσεις που πολλές 

φορές γίνεται εκτός ωραρίου υπηρεσίας 
• Ο έλεγχος απαλλοτριώσεων και χορήγηση σχετ. βεβαιώσεων .
• Ο καθαρισμός τάφρων και πρανών με αυτεπιστασία
• Ο καθαρισμός ποταμών και δρόμων  από τα μηχανήματα της Π.Ε.Χ.
• Η τήρηση των Περιφερειακών εμπειροτεχνικών μητρώων, έκδοση των βεβαιώσεων εγγραφής τους  και 

αποστολή των αιτήσεων των εμπειροτεχνών στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας 
Κρήτης.

• Η έκδοση χιλιομετρικών βεβαιώσεων 



• Η  συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Επιτροπών όπως:
1. Κοινές επιτροπές παρακολούθησης όλων των προγραμματικών συμβάσεων έργων και μελετών που 

συνάπτει η Περιφέρεια Κρήτης και αφορούν έργα της Π.Ε.Χ.
2. Επιτροπή για την διερεύνηση της αγοράς και την παραλαβή υλικών και εργασιών της Δ.Τ.Ε. (διερεύνηση 

αγοράς, εισήγηση στην οικ. Επιτροπή, διαβίβαση δικαιολογητικών για πληρωμή).
3. Επιτροπή διερεύνησης αγοράς, προμήθειας και παραλαβής ανταλλακτικών, εργασιών και καυσίμων 

οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ρεθύμνης (διερεύνηση αγοράς, εισήγηση στην οικ. Επιτροπή, 
διαβίβαση δικαιολογητικών για πληρωμή)

4. Επιτροπή καθορισμού τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων  ΠΕ Χανίων.  
5. Επιτροπή ΠΑΜ-ΠΣΕΑ .
6. Επιτροπή ελέγχου καταφυγίων Π.Ε.Χ. (Διενεργήθηκε επιθεώρηση και έλεγχος σε 20 χώρους 

καταφυγίων)
7. Επιτροπή Καταλληλότητας σχολών χορού (του άρθρου 6 παρ.4 του Ν.1158/81).
8. Επιτροπή Ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Χανίων . 
9. Επιτροπή Αδειοδότησης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ).
10. Επιτροπή ελέγχου κατασκηνώσεων.
11. Τεχνική Επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Χανίων .
12. Επιτροπή  ογκομέτρησης δεξαμενών και βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς καυσίμων (ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ).
13. Επιτροπή καθορισμού ορίων Αιγιαλού και παραλία



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ







ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ











ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 



ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Συνολικός αριθμός Εργαστηριακών Δοκιμών σε δημόσια και ιδιωτικά έργα το 2018: 305
Συνολικά έσοδα από Εργαστηριακές δοκιμές το 2018: 13.355,67 €

Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι: θραύση δοκιμίων σκυροδέματος, 
κρουσιμέτρηση σκυροδέματος, συμπυκνώσεις υπόβασης, βάσης & επιχωμάτων, κοπή και θραύση πυρήνων 
σκυροδέματος, κοπή πυρήνων ασφαλτικών. Στη συνέχεια εκδίδονται τα αποτελέσματα αυτών. 

Σύμφωνα με τον νέο ΚΤΣ (ΦΕΚ Β 1561/2-5-2016) και τον νέο Νόμο περί δημοσίων έργων (Ν 4412/2016) οι 
δοκιμές αυτές γίνονται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, τα πρώην Περιφερειακά Εργαστήρια 
των Αποκεντρωμένων Περιφερειών και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια. Tο Τμήμα Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε. 
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκτελεί τους παραπάνω εργαστηριακούς ελέγχους βάσει της από 14-2-
2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης.



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στις 14-2-2018 υπογράφτηκε μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης 
προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» με την οποία νομιμοποιείται η 
εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων από το Τμήμα Εργαστηρίων της της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων.

Με την 48871/6-3-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε πίστωση 18.000,00 ευρώ για την 
προμήθεια του απαραίτητου νέου εξοπλισμού καθώς και την αναγκαία διακρίβωση συντήρηση η και 
αντικατάσταση στον υπάρχοντα εξοπλισμό του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Χανίων.

Ήδη έχει γίνει η αναγκαία επισκευή του υδραυλικού συστήματος της υπάρχουσας ηλεκτροκίνητης μηχανής 
θλίψεως (πρέσας) και έχουν αγοραστεί θαλάμος συντήρησης των δοκιμίων σκυροδέματος, κρουσίμετρο με 
ψηφιακή ένδειξη, ψηφιακό παχύμετρο, ψηφιακός ζυγός, μήτρες για την παρασκευή δοκιμίων σκυροδέματος, 
επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες κλπ. συνολικής δαπάνης 12.333,04 ευρώ.

Με την 86413/20-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε πίστωση 20.000,00 ευρώ για 
την διαπίστευση των εργαστηρίων ελέγχου υλικών και ποιότητας δημοσίων έργων της Κρήτης (δηλαδή του 
Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του 
Τμήματος Εργαστηρίων της της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων). Ήδη έχει εγκριθεί η διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην διαπίστευση των Εργαστηρίων,  έχει γίνει η 
πρώτη (άτυπη) συνάντηση με τον Σύμβουλο και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες σχετικές επικοινωνίες μεταξύ των 
δύο εργαστηρίων. 



ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ









ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι από 1-1-2018  έως 31-12-2018 από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 
οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π. Ε. Χανίων πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:   

1.) Έλεγχοι:
• 25  Έλεγχοι στην Ιχθυόσκαλα Σούδας 
• 50 Υγειονομικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζ.π (super-market, 
catering,κρεοπωλεία,ιχθυοπωλεία)  όπου κατασχέθηκαν συνολικά   150  κιλά τροφίμων ζ..π
• 18 έλεγχοι – Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης
• Αδειοδότηση 2 οικοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προιόντων.
• Επεβλήθησαν  4 διοικητικά πρόστιμα όπως προβλέπει ο Ν. 4235/2014 συνολικού ύψους      2400  €
• Διερευνήθηκαν  2 καταγγελίες που αφορούσαν τρόφιμα ζωικής προέλευσης και διακίνηση ζώντων ζώων
• Ελεγχοι προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά σε 90   οχήματα   μεταφοράς ζώντων ζώων. (Λιμένας 
Σούδας)

2) Οχήματα μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης : 
• Εκδόθηκαν    31 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης.
• Εκδόθηκαν    32 άδειες καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης



3) Υγειονομικά Πιστοποιητικά Προϊόντων Z.Π :
• Έκδοση   6 υγειονομικών πιστοποιητικών τυροκομικών προϊόντων για εξαγωγή τους προς Τρίτες Χώρες .
• Έκδοση   8  υγειονομικών πιστοποιητικών μελιού για εξαγωγή του προς Τρίτες Χώρες.

4) Εξετάσεις :
• Εξετάσεις 200     δειγμάτων αίματος για  παραφυματίωση – προϊούσα πνευμονία 
• Εξετάσεις    20 δειγμάτων   εκτροφών μελισσών για Νοζεμίαση – Αμερικάνικη Σηψιγονιία
• Παραπεμπτικά για εξέταση  23 κουνελιών, πτηνών, γάλακτος 

5) Πρόγραμμα Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) :
Εξέταση δειγμάτων εγκεφάλων αιγοπροβάτων  και βοοειδών: 
– Νεκρών βοοειδών   2
– Βοοειδή για ανθρώπινη κατανάλωση  19
– Νεκρών αιγοπροβάτων   111
– Ζωντανών αιγοπροβάτων   115
– ΣΥΝΟΛΟ   247



6) Πρόγραμμα Εκρίζωσης Βρουκέλλωσης Βοοειδών-Φυματίωσης-Λεύκωσης Βοοειδών
Πρόγραμμα Εκρίζωσης Βρουκέλλωσης Αιγοπροβάτων 
* Εφαρμογή προγραμμάτων εκρίζωσης φυματίωσης -βρουκέλλωσης,  λεύκωσης βοοειδών εξετάστηκαν 27  

εκτροφές βοοειδών  
* Αιμοληψίες αιγοπροβάτων για μελιταίο πυρετό(από ιδιώτες κτηνιάτρους) σε  277     εκτροφές εξετάστηκαν    

31747 αιγοπρόβατα.
* Επιτόπιοι έλεγχοι  6  εκμεταλλεύσεων   αιγοπροβάτων    

7) Πρόγραμμα Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
*Εμβολιασμός  259  βοοειδών για την Οζώδη Δερματίτιδα  
* 31 Επιθεωρήσεις  εκμεταλλεύσεων βοοειδών  για την Οζώδη Δερματίτιδα.

8) Πρόγραμμα καταρροικού πυρετού
Εξετάστηκαν με αιμοληψία  6 εκτροφές βοοειδών.

9)  Πρόγραμμα  επιτήρησης  Ιου Δυτικού Νείλου  των Ιπποειδών
Αιμοληψίες από 57 ιπποειδή

10) Πρόγραμμα Κλασικής Πανώλης-Φυσαλιδώδους Νόσου Χοίρων
Αιμοληψίες από 23 χοίρους.

11) Νεκροψίες :
* Νεκροψίες ζώων (γάτες, σκύλοι, αιγοπρόβατα, κουνέλια) – Τοξικολογικές εξετάσεις εξετάσθηκαν 
αιγοπρόβατα, γάτες, σκύλοι, ιχθύες, παπαγάλοι, όρνιθες, ορτύκια, περιστέρια, πέρδικες, καναρίνια 
ΣΥΝΟΛΟ: 24



12) Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις – Δηλώσεις – Αιτήσεις 
• Έκδοση   Υγειονομικών Πιστοποιητικών για σφαγή , πάχυνση, αναπαραγωγή αιγοπροβάτων, βοοειδών, 
χοίρων κ. λ. π   4090
• Έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών για διακίνηση συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς σε άλλες χώρες  
(σκύλοι και  γάτες)  40
• Έκδοση πιστοποιητικών ΑΔΑΜΙ για ιπποειδή 35
• Έκδοση πιστοποιητικών ενδοκοινοτικού εμπορίου (traces) 1
• Μεταβολές σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών αιγοπροβάτων, χοιρινών (π. χ. δήλωση αγοράς, διακοπής , 
έναρξης εκμετάλλευσης κ. λ. π. )  688
• Έκδοση  145    μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών   
• Έκδοση 143 μητρώων φαρμακευτικής αγωγής αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών ,μελισσών 
• Χορήγηση  1434  αiτήσεων– έγκρισεων μέσων σήμανσης  αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών  
• Απογραφή ζωικού κεφαλαίου (αιγοπροβάτων, χοιρινών ) 1152
• Διερεύνηση 32 απογραφικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 
• Διερεύνηση αποβολών αιγοπροβάτων       
• Συστάσεις σε 15 παραγωγούς – κτηνοτρόφους για παραγωγή γάλακτος εκτός προδιαγραφών όπως 
ορίζονται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (ΟΜΧ – αντιβιοτικά)     
• Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – κτηνιατρικής έκθεσης   15
• Διεκπεραίωση 25 αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης εκδοροσφαγέων – κρεοπωλών 
στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ 



13) Κρεοσκοπήσεις - Κατασχέσεις:
Αριθμός κρεοσκοπηθέντων – Κατασχεθέντων ζώων στα τέσσερα (4) λειτουργούντα σφαγεία της Π.Ε. Χανίων 
στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΡΕΟΣΚΟΠΗΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
Κατασχεθέντ
α σπλάχνα 
πνεύμονες 
κλπ (TEM)

Κατασχεθέντ
α 
Σφάγια

Παραγόμενα 
ΖΥΠ στα 
Σφαγεία ΠΕ 
Χανίων

Βοοειδή 750

37.580
22
(,αιγοπροβάτων,χ
οίρων

39.670 KG(ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ 
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΕΚ 
142/2011 ΚΑΙ ΕΚ 
1069/2009 )

Αιγ/τα 9.588

Αμνοερίφια 93.402

Χοιρινά 8950

Θηράματα 
Εκτροφής

Σύνολο 112690



14) Προγράμματα :
Εθνικό πρόγραμμα καταλοίπων ουσιών: 
Ελήφθησαν   12  δείγματα και αντιδείγματα (από αιγοπρόβατα  και  χοίρους) και στάλθηκαν για εξέταση στα 
κτηνιατρικά εργαστήρια  

15) Διάφορα :
Τεχνητή  σπερματέγχυση : 
α)  1000 αιγοπρόβατα ( 10  εκτροφές) και 
β) 24 αγελάδες 

• Διερεύνηση – Έκθεση ελέγχου συνθηκών ευζωίας κατοικιδίων ζώων μετά από  30 καταγγελίες 

• Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων από προγράμματα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου 3780  €

• Εξέταση 3 αιτήσεων χρηματοδότησης λειτουργίας κτηνιατρείων Δήμων ΠΕ Χανίων συνολικού  ύψους   
6580  € και έγκριση πίστωσης.(Δήμος Πλατανιά και Δήμος Χανίων)

• Επιτήρηση-παρακολούθηση  προγράμματος  στειρώσεων αδεσπότων ζώων Δήμου Αποκορώνου , Δήμου 
Πλατανιά και Δήμου Χανίων.



ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Τμήμα Αλιείας κατά τη διάρκεια του 2018 χρεώθηκε με περίπου 1511 έγγραφα. Στις κύριες διοικητικές 
εργασίες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται  έκδοση  αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, που αφορούν 
συνοπτικά:

• Μεταβολές στοιχείων των αδειών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών: 30 αποφάσεις (μεταβιβάσεις 
κυριότητας, αλλαγές ονόματος, μετανηολογήσεις, μεταλεμβολογήσεις και εκπρόθεσμες ανανεώσεις 
αδειών αλιείας σκαφών, αποστολές καρτελών, αποσύρσεις χωρίς επιδότηση κ.α).

• Βεβαιώσεις αλιέων: 9 βεβαιώσεις (σύμφωνη γνώμη για αγορά αλιευτικού, ΦΙΧ, κλπ).
• Αντικαταστάσεις σκάφους και μηχανής και μετασκευές, νέες άδειες: 7 αποφάσεις (μετά από σύμφωνη 

γνώμη του ΥπΑΑΤ).
• Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών: διαχείριση 23 αιτήσεων για ξιφία και μακρύπτερο τόνο μέσω 

ΟΣΠΑ μετά από εξουσιοδότηση των ενδιαφερόμενων αλιέων και 6 για τόνο.
• Ειδικές άδειες αλιείας μικρών πελαγικών: 4 αποφάσεις (μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥπΑΑΤ).
• Ειδικές άδειες αλιείας με το εργαλείο τράτα βυθού: 5 αποφάσεις (μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥπΑΑΤ).
• Ειδικές άδειες αλιείας με το εργαλείο βιτζότρατα: 4 αποφάσεις (μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥπΑΑΤ).
• Ειδικές άδειες αλιείας εκτός χωρικών υδάτων: Διαχείριση και Υποβολή 23 ηλεκτρονικών αιτήσεων στο 

ΟΣΠΑ. 
• Ειδικές άδειες αλιείας αχινού: 1 απόφαση.
• Έγκριση επιπρόσθετων αλιευτικών εργαλείων: 2 αποφάσεις. 



«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 
(ΟΣΠΑ)».

• Χορήγηση κωδικών ΟΣΠΑ σε  υπόχρεα αλιευτικά σκάφη.

• Παραλαβή και καταχώρηση ηλεκτρονικών ημερολογίων και Μηνιαίων Δελτίων Παραγωγής υπόχρεων 
αλιευτικών σκαφών. 

• Διαχείριση και Επίλυση προβλημάτων των αλιέων στη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος  καταγραφής 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS),

• Διορθώσεις και επικαιροποιήσεις ηλεκτρονικών καταχωρήσεων υπόχρεων αλιευτικών σκαφών και 
εμπορικών επιχειρήσεων. 

• Διαρκής  εκπαίδευση και υποστήριξη των υπόχρεων αλιέων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS).



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠ. ΑΛ. 2014-2020)
• Συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, και υποστήριξη του, με τα Τμήματα Αλιείας των Π.Ε. και της Περιφέρειας 

Κρήτης, με την συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων, μέσω των επαγγελματικών αλιευτικών τους συλλόγων, 
για υποβολή ερευνητικής πρότασης, για την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων αντιμετώπισης του 
επικίνδυνου εισβολικού είδους λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus), στην αλιεία και το θαλάσσιο 
περιβάλλον της Κρήτης στο Μέτρο Καινοτομία του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

• Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής επενδυτικών προτάσεων, σε μέτρα του ΕΠΑΛΘ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠ. ΑΛ. 2007-2013)

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία»
• Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων δεσμεύσεων μονάδας επεξεργασίας - τυποποίησης προϊόντων 

αλιείας και υδατ/γειας,
• Επίσης, από το ΕΠ. ΑΛ. 2000-2006 βρίσκεται σε εξέλιξη το 

ΜΕΤΡΟ 4.2.1: «Πρόωρη Συνταξιοδότηση  Αλιέων» Στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζονται να γίνονται 
Πληρωμές 5 Αλιέων .



ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:

• Παρακολούθηση-Παραλαβή και Αποπληρωμή του «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΘΙΚΉΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ» 

• Συσκέψεις με αλιευτικούς συλλόγους για ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις τους,, καταγραφή των 
προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων.

• Ενέργειες για θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για την ερασιτεχνική αλιεία και εντατικοποίηση των ελέγχων 
με στόχο την παράνομη αλιεία.

• Ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου ΥπΑΑΤ για τα προβλήματα του τομέα αλιείας της ΠΕ Χανίων και κατάθεση 
προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.

• Έλεγχος στοιχείων του στόλου του Νομού για επικαιροποίηση των στοιχείων στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. 
• Καταγραφή και Παρακολούθηση παρουσίας ξενικών ειδών, με ταυτόχρονη ενημέρωση κοινού. Συνεργασία με 

ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με  την εξάπλωση του λαγοκέφαλου και του λεοντόψαρου και έκδοση φυλλαδίων.
• Ενημέρωση- συνεργασία με Λιμενικές Αρχές, Ιχθυόσκαλα και Λιμενικά Ταμεία σχετικά με θέματα χωροθέτησης

αλιευτικών λιμένων και ελλιμενισμού των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
• Συμμετοχή σε Συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα της Περιφέρειας σχετικά με την Αλιεία και το Θαλάσσιο 

Τομέα γενικότερα.
• Έλεγχοι αλιευμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες της ΠΕ.
• Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων Υπηρεσίας.
• Ενημέρωση αρχείων υπηρεσίας.
• Συμμετοχή στην Επιτροπή ΝΕΧΩΠ (αυτοψίες, συνεδριάσεις κλπ).
• Συμμετοχή στην  ΕΔΠ Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του CLLD LEADER της ΠΕ Χανίων και τμήματος της ΠΕ 

Ρεθύμνου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.
• Καθημερινή επικοινωνία και παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους.



ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
Το τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/vσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Χανίων, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του για το έτος 2016 πραγματοποίησε τα παρακάτω:
1. Χορήγηση στοιχείων στο εθνικό κτηματολόγιο για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών                    

στοιχείων σε γεωτεμάχια που ευρίσκονται εντός των περιοχών αρμοδιότητας του                                         
τμήματος  (εποικιστικά –εφεδρικά –αναδασμοί).

2. Παροχή απόψεων για υπεράσπιση συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, επι επιδίκων ακινήτων προς 
το Νομικό Συμβούλιο του κράτους-Δικαστικό Γραφείο Χανίων, για θέματα επίλυσης κτηματολογικών 
διαφορών..

3. Χορήγηση  βεβαιώσεων προς την υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, για  δικαιώματα  ή μη του 
δημοσίου, σε συγκεκριμένα ακίνητα, .λόγω των κτημάτων των διανομών  εποικιστικών και εφεδρικών  
εκτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

4. Χορήγηση  βεβαιώσεων  για επικυρώσεις ανωμάλων δικαιοπραξιών εποικιστικών αγροκτημάτων του 
Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4061/2012.

5. Χορήγηση  βεβαιώσεων «περί μη ύπαρξης διαθεσίμων εκτάσεων» σύμφωνα με το με το άρθρο 45, παρ. 4  
του Ν. 998/79 .

6. Χορήγηση βεβαιώσεων – τοπογραφικών  διαγραμμάτων σε ιδιώτες  για επιλύσεις διαφορών  σε 
κληροτεμάχια & τεμάχια αναδασμών.

7. Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης εφεδρικών κλήρων.
8. Αποφάσεις μεταβίβασης σε τρίτους εφεδρικών κλήρων.
9. Χορήγηση βεβαιώσεων για εξόφληση κλήρων Σ.Α.Α.Κ.( εποικιστικά) για εξάλειψη υποθήκης
10. Χορήγηση  αντιγράφων τίτλων κυριότητας με τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν 

δικαιούχους τεμαχίων αναδασμών, εφεδρικών και εποικιστικών κτημάτων.



11. Πραγματοποιήθησαν τοπογραφικές εργασίες για επιλύσεις διαφορών, για τους Δήμους, τη Δ/νση Δασών, 
το Γραφείο Περιβάλλοντος και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
12. Καταγραφή και αυτοψίες πηγαδιών που βρίσκονται σε κληροτεμάχια του Υ.Π.Α.ΑΤ. 
13. Χορήγηση βεβαιώσεων για γεωτεμάχια που έχει διαχειριστεί  η υπηρεσία μας, προκειμένου οι ιδιοκτήτες 
τους να υποβάλλουν αντιρρήσεις σε αναρτημένους δασικούς χάρτες (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 15 του Ν.3889/2010 ΦΕΚ 182 ΤΑ). 
14. Διοικητική υποστήριξη ΤΟΕΒ Νομού Χανίων (ως μέλλος ομάδας εργασίας) του υπαλλήλου Λεωνίδα 
Ζαμπετάκη.                                                                           
15. Συμμετοχή των υπαλλήλων του τμήματος σε ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

– Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών Περιφέρειας Κρήτης.
– Επιτροπή διόρθωσης στοιχείων κυρωθέντων αναδασμών του άρθρου 22 του Ν 674/77. 
– Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Χανίων (ΠΕΧΩΠ).
– Επιτροπή παράνομων φυτεύσεων αμπελιών.
– Δευτεροβάθμια τεχνική επιτροπή δασικών αντιρρήσεων. 
– Επιτροπή εξέτασης παρατυπιών  και επιβολής προστίμων σε σχέση με την καταγωγή –προέλευση του  

κρέατος και την τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων αυτού.
– Επιτροπή προώθησης αγροτικών προϊόντων. 
– Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας σχετικά με την κατανομή χρήσης της βοσκής της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
– Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών.
– Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια υλικών και επιτροπή ενστάσεων του ανωτέρω 

διαγωνισμού.
– Επιτροπή  επιτοπίων ελέγχων των προγραμμάτων των οργανώσεων Ελαιουργικών φορέων Ν. Χανίων.



16. Καθημερινή συνεργασία με Μηχανικούς, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους για χορήγηση στοιχείων και 
επίλυση διαφορών κληρούχων.

17. Συνεργασία με Δ/ση Δασών για χορήγηση βεβαιώσεων  και στοιχείων ψηφιοποιημένου αρχείου.

18. Συνεργασία με Δ/ση Πολεοδομίας για χορήγηση στοιχείων, χαρακτηρισμό και οριοθέτηση δρόμων, 
ρεμάτων και χαντακιών σε κληροτεμάχια και τεμάχια αναδασμών.  

19. Ψηφιοποίηση χαρτών (μεμονωμένοι συνοικισμοί Γαλατάς- Περιβόλια, εύρεση και ψηφιοποίηση 
βοσκοτόπων σε συνεργασία με το δήμο Χανίων, αποτυπώσεις τεμαχίων πριν τη διενέργεια αναδασμών στους 
αναδασμούς Βουτά, Κουντούρα, Βαρυπέτρου, ψηφιοποίηση αποτυπώσεων στην περιοχή αγροκτημάτων 
κόλπου Κισάμου.

20. ΄Ασκηση παράλληλων καθηκόντων  σε διοικητικά θέματα (πρωτόκολλο- διεκπεραίωση ,κανονικές -
αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας) των υπαλλήλων Κουρή Ζωής και Βλάχου Καλλιόπης.

Πρωτοκολλήθηκαν στην υπηρεσία 20.420 έγγραφα ,10.419 εισερχόμενα και 10.001 εξερχόμενα.



ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου 205 αιτήσεων πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.1 
Βιολογική Γεωργία του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» έτους  2016 και περάτωση της 
διαδικασίας οικονομικής ενίσχυσης σε195 δικαιούχους  ύψους 483.629,67 Ε.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας της 4ης πληρωμής της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του μέτρου 2.1.4  
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» έτους εφαρμογής 2014, για την οικονομική ενίσχυση εκκρεμοτήτων 
20 δικαιούχων  με τελικό ποσό πληρωμής 4.814,8  Ε.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας 4ης πληρωμής της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του μέτρου 2.1.4 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» έτους εφαρμογής 2013, για την οικονομική ενίσχυση εκκρεμοτήτων 
5 δικαιούχων  ύψους 5.810,3 ευρώ.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας 2ης πληρωμής της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του μέτρου 2.1.4 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» έτους εφαρμογής 2016, για την οικονομική ενίσχυση εκκρεμοτήτων 
7 δικαιούχων  ύψους 599,03 ευρώ.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας 24 τροποποιήσεων σύμβασης των δικαιούχων της δράσης 1.1 Βιολογική 
Γεωργία του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». 



• Εκδόθηκαν 156 άδειες παρέκκλισης (άδεια χρήσης μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού).

• Πληρωμές 176 δικαιούχων της δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (Μέτρο 214)  έτους 2016 με 
1.392.089 € , 2 δικαιούχων ενστάσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας έτους 2016, με 9.118 € , 2 δικαιούχων
της δράσης <<Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων>> για το έτος 2017 με 
1.050 €.

• Συμμετείχαμε στην επιτροπή έλεγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων Και χρήσης
βοσκής – έλεγχος και ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την απόδοση των μισθωμάτων χρήσης του 
βοσκοτόπου.

• Έλεγχος και  αποστολή στατιστικών στοιχείων, αποδόσεων και τιμών για πυρκαγιές ετών 2014-15-16.

• Καταγραφή 30 ψεκαστικών Μηχανημάτων.

• Επιδοτήθηκαν 84 παραγωγοί μέσω του προγράμματος  Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης  ΔΙΓΕΛΠ-
RICA με 23.345,5 Ε.

• Εκδόθηκαν 5 βεβαιώσεις για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.



• Απεστάλησαν   στο ΥΠΑΑΤ μηνιαία  Δελτία  Εκτιμήσεων Φυτικής Παραγωγής και   Δελτία  Τιμών Φυτικής 
και  Ζωικής Παραγωγής.

• Εξεδόθησαν  59 νέες άδειες οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατόπιν εξετάσεων ( 
γραπτών  μηχανολογικών και πρακτικής οδήγησης).

• Ανανεώθηκαν 7 άδειες οδήγησης.

• Εκδόθηκαν 64 βεβαιώσεις  για χαρακτηρισμό  γεωργικών και  κτηνοτροφικών εκτάσεων. 

• Έλεγχος βεβαιώσεων  τριμελών επιτροπών για άδειες Λαϊκών αγορών :

• Στον Δήμο Σελινου – Κανδανου σε 4 άδειες ,στον Δημο Κισσαμου σε 4  αδειες .στον Δήμο Πλατανια σε 
20   αδειες,στον Δήμο Χανίων  σε 12 άδειες , στον Δήμο σε  Αποκορώνου και Σφακίων 8 άδειες.

• Έκδοση  Άδειων και Βεβαιώσεων  Σκοπιμότητας σε 36 Θερμοκηπιακες Μονάδες με επιτοπιο έλεγχο , 
Βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης σε 23 Θερμοκηπιακες μονάδες , Βεβαιώσεις  απαλλαγής από τον ΦΠΑ  σε 29 
Θερμοκηπιακες μονάδες.

• Εκτίμηση και παρακολούθηση παραγωγής και τιμών δενδρωδών καλλιεργειών και αρωματικών φυτών.



• Εκδοθήκαν  33 δελτία γεωργοτεχνικων και γεωργοοικονομικων στοιχείων αγροτικού εξηλεκτρισμού που 
αφορούσαν 85 πηγάδια , 7 θερμοκήπια, 26 γεωτρήσεις  και 5 προωθητικά αντλιοστάσια ,3 
ποιμνιοστασια, 1 πτηνοτρόφιο. 

• Υλοποιήθηκε  4 προγράμματα  αγροτικού εξηλεκτρισμού ύψους 6.097,73 Ε.

• Πραγματοποιήθηκαν 112 διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι αιτημάτων απογραφής γεωργικών 
μηχανημάτων και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας που αφορούσαν 35 μεταβιβάσεις 77 
απογραφές νέων μηχανημάτων

• Συμμετείχαμε στη επιτροπή  για την προώθηση και την προστασία της καλλιέργειας των αρωματικών 
φυτών στο Νομό Χανίων και στις επιτροπές Δασικών αμφισβητήσεων

• Ανάληψη αρμοδιότητας επίβλεψης 17 ΤΟΕΒ Ν. Χανίων έλεγχος λειτουργίας – έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού.

• Έκδοση  69 οριστικών  αδειών σταυλισμού κατόπιν επιτόπιων ελέγχων και 91 προεγκρίσεις.

• Έλεγχος 8 φακέλων για αναγνώριση ομάδων και ενώσεων παραγωγών.



• Έλεγχος εισαγωγών από τρίτες χώρες στο σημείο εισόδου, επιτόπιοι έλεγχοι, (έλεγχος  εγγράφων , 
έλεγχος ταυτότητος και φυσικός έλεγχος του προς εισαγωγή προϊόντος ) στο Λιμάνι της Σούδας κατά την 
διαδικασία εισαγωγής 12.303.655  Κgr Α΄ υλών ζωοτροφών .

• Σε ότι αφορα την εποπτεία ενδοκοινοτικού εμπορίου (διοικητικοί έλεγχοι για τον γεωγραφικό 
προσδιορισμό παραγωγής και τον έλεγχο της σήμανσης για 9.511.369 Kgr Α΄ υλών ζωοτροφών )

• Στα πλαίσια του Εθνικού προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, έγιναν 22 δειγματοληψίες σε ευρείας 
κυκλοφορίας, ενσακισμένων Ζωοτροφών, για έλεγχο χημικής σύστασης των εν λόγω προϊόντων , για 
ύπαρξη Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών, για έλεγχο ύπαρξης Αφλατοξινών καθώς επίσης και για 
έλεγχο ελεύθερης γκοσυπόλης. Εγινε επιτόπιος έλεγχος σε  (25) επιχειρήσεις παραγωγής & εμπορίας 
ζωοτροφών και ενδιάμεσων .Έγινε επιτόπιος έλεγχος για την  βεβαίωση ετήσιων τελών επιχειρήσεων 
ζωοτροφών και τελών εισαγωγής ( 123 βεβαιώσεις ετήσιων τελών ).

• Έγινε έλεγχος στα σφαγεία για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της ετικέτας-επισήμανσης, 
έγγραφο που συνοδεύει τα σφάγια, μέχρι την κατανάλωσή τους (βοοειδή) .Διεξήχθησαν 40   επιτόπιοι 
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 412/2012 σε  κρεοπωλεία και s/market και μονάδες 
επεξεργασίας κρέατος. 



Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΠΑΑ 2014-2020, έτος ένταξης 2017
Κατά τη διάρκεια του 2018 εντάχθηκε το σύνολο των εν δυνάμει δικαιούχων και επιλαχόντων του μέτρου 6.1Η 
ένταξη των δικαιούχων έγινε με δυο τροποποιήσεις . Καταβλήθηκε γη πρώτη δόση (70& του πριμ) στο σύνολο 
των δικαιούχων. 

Μέτρο 112.  Νέοι Γεωργοί, έτος ένταξης  2014
Οι φάκελοι πληρωμής ήταν σε διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο 
υπολογισμού δεδομένων για κάθε νέο γεωργό έτους ένταξης 2014. 
Στάλθηκαν και ολοκληρώθηκε η καταβολή της β και γ δόσης του πριμ πρώτης εγκατάστασης για 213 νέους 
γεωργούς, ποσοστό 79% του συνόλου των νέων γεωργών έτους ένταξης 2014. 

Μέτρο 112.  Νέοι Γεωργοί  έτος ένταξης  2009
• Συνεχίστηκε  ο έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής β΄ και γ΄ δόσης  που δεν έιχε ολοκληρωθεί.

Υπομέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης  ΠΑΑ 2014-2020
• Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης και η σχετική ΥΑ είχαν δημοσιευτεί  τον 

Οκτώβριο 2017. Η υποβολή των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ξεκίνησε στις 21-12-2017 μέχρι τις 3-10-2018. με  
δημοσιοποίησεις των δράσεων και συνεχής ενημέρωση ενδιαφερομένων για τις λεπτομέρειες του 
προγράμματος.



• Κατατέθηκαν συνολικά στο νομό 210 αιτήσεις στήριξης. Καταρτίστηκε  το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο για 
την παρακολούθηση της πορείας τους. 

• Εκδόθηκε η «Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 
στην Περιφέρεια Κρήτης.» από τη ΔΑΟ κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων. 

• Κατατέθηκαν  τρεις  αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου δανείου αγοράς γης για τις οποίες έγιναν οι 
διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις. 

• Διεκπεραιώθηκαν 32 αιτήσεις ελαιοκομικού και 102 αιτήσεις αμπελουργικού μητρώου.

• Υποβλήθηκαν 23 αιτήσεις αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων με επιδότηση 69.292,5 Ε

• Έγιναν 3 έλεγχοι για την ύπαρξη νηματωδών.



• Αποδεσμεύτηκαν 5 εγγυητικές επιστολές και ελήφθησαν 7 εγγυητικές ποσού 11.228  €.

• Eκδωθηκαν 1.002  βεβαιώσεις απόσταξης στεμφυλων.

• Υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις αναφυτεύσεων και χορηγήθηκαν  30,30 στρ. δικαιώματα φύτευσης 
οινάμπελων.  

• Χορηγήθηκαν δικαιώματα φύτευσης οιναμπελων για 78,90 στρ. σε 4 δικαιούχους.

• Δόθηκαν σε 33  δικαιούχους άδειες εγκαταστάσεις αμπελων.

• Eκδόθηκαν 60 νέα μελισσοκομικά βιβλιάρια.

• Πραγματοποιήθηκαν 25 επιτόπιοι έλεγχοι για αύξηση μελισσοσμηνων,15 επιτόπιοι έλεγχοι για το 
πρόγραμμα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ  όπου επιδοτήθηκαν 262 μελισσοκόμοι  με το ποσό των 133.700 Ε.

• Επιδοτήθηκαν 178 μελισσοκόμοι με το ποσό 363.195,88 Ε. με το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»



Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»του ΠΑΑ 2014-2020.
Ενημέρωση όσων ενδιαφερομένων- επενδυτών και  μελετητών απευθύνονται στο τμήμα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της 
πρόσκλησης του μέτρου. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο μέτρο γίνεται από το ΥΠΠΑΤ.
Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007-2013 που μεταφέρθηκαν στο μέτρο 4.2 του Π.Α.Α 2014-2020»  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων τελικής πληρωμής των επενδύσεων  ήταν η 16/10/2018. Κατατέθηκαν τα 
παρακάτω αιτήματα πληρωμής :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

7348/310/23-1-2012 108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Α.Ε.

516.972,54

707/28954/28-2-2014 ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 571.971,35

4743/141367/10-11-
2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

41.421,06

350235/03-12-09/174 TERRA CRETA Α.Β.Ε.Ε. 104.540,00

4383/131569/20-10-
2014

Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 58.941,66

855/34825/13-03-
2014

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ 
Ε.Ε.Ε.

232.083,14



• Συνεχίστηκε  το έργο της ομάδας εργασίας για την αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών και την 
καλλιέργεια του Αβοκάντο .Σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Α.Π. Θεσσαλονίκης για τον 
χαρακτηρισμό του Αβοκάντο Κρήτης ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης προχώρησε η 
εκπόνηση της μελέτης με την παράδοση των πρώτων παραδοτέων στις 20/6/2018.

• Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό  Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»   με σκοπό την « Διερεύνηση των 
προοπτικών της καλλιέργειας Αβοκάντο σε συνάρτηση με την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Π.Ε. 
Χανίων προχώρησε η εκπόνηση της μελέτης με την παράδοση των πρώτων παραδοτέων στις 28/9/2018.

• Συμμετείχαμε  σε ενημερωτικές ομιλίες  όπως   «Η καλλιέργεια του Αβοκάντο, Βασικές Αρχές» στις 
26/02/2018 , « Τεχνική της καλλιέργειας Αβοκάντο» στις 26/03/2018, « Σεμινάριο Εμβολιασμού 
Δέντρων» στις 29/04/2018 στην Πανέθυμο Δ. Πλατανιά και  στις  9/05/2018 στο νυκτερινό ΕΠΑΛ στον 
Ταυρωνίτη .



ΤΜΗΜΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Επισκοπήσεων 2018 του Υπουργείου έχουν γίνει: 
• 2717 δειγματοληψίες  εσπεριδοειδών και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο του ιού της 

τριστέτσας (CTV). Πραγματοποιήθηκαν εποπτείες  κατά την εκρίζωση και καταστροφή δέντρων θετικών 
στον ως άνω ιό  καθώς και όσων γειτνιάζουν με αυτά.

• 30 δειγματοληψίες  εσπεριδοειδών  και  60 μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό του επιβλαβούς 
οργανισμού καραντίνας Eutetranychus orientalis .

• 19 δειγματοληψίες σε ελιές και άλλα φυτικά είδη και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον 
προσδιορισμό  του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa. Επίσης για τον εντοπισμό 
φορέων του ως άνω βακτηρίου  έλεγχος αυτών για ύπαρξη του βακτηρίου αναρτήθηκαν και 12 παγίδες. 

• 15  δειγματοληψίες κονδύλων πατάτας  για προσδιορισμό των  βακτηρίων Ralstonia solanacearum και 
Clavibacter michiganensis του μύκητα Synchytrium endobioticum και του κολεόπτερου Epitrix spp. καθώς 
και 15 μακροσκοπικούς ελέγχους.

• 9 δειγματοληψίες χώματος από καλλιέργειες πατάτας και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για 
προσδιορισμό νηματωδών Globodera pallida και G. rostochiensis.

• 12 δείγματα ελήφθησαν  από φυτά τομάτας, 1 δείγμα  από φυτά  πιπεριάς  και 1 δείγμα από φυτά 
μελιτζάνας και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο του βακτηριδίου Ralstonia solanacearum.



• 1 δείγμα  βλαστών τομάτας και 1 δείγμα βλαστών πατάτας και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον 
έλεγχο του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας  Potato stolbur phytorlasma

• 2 δείγματα  βλαστών αμπέλου και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι και 4 παγίδες  για το προσδιορισμό  
των επιβλαβών οργανισμών Grapevine flavescence doree phytoplasma και Xylella fastidiosa.

• 1 δείγμα  βλαστών ακτινιδίου  και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό του 
βακτηριδίου  Pseudomonas syringae pv.actinidiae.

• 14 δειγματοληψίες  εσπεριδοειδών  και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο  παρουσίας του 
φυτοπαθογόνου μύκητα  Phyllosticta citricarpa.

• 18  δειγματοληψίες  εσπεριδοειδών  και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο παρουσίας των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας  Toxoptera citricidus, Scirtothrips spp. και Αleurocanthus spp.

• 14  δειγματοληψίες  εσπεριδοειδών   και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο παρουσίας του 
φυτοπαθογόνου βακτηρίου  Xanthomonas anoxopodis.

• 5  δείγματα φυτικών ιστών και ισάριθμοι μακροσκοπικοί έλεγχοι για τον έλεγχο παρουσίας του 
φυτοπαθογόνου οργανισμού  Phytophthora ramorum.



• Αναρτήθηκαν 17  παγίδες (αλλαγές ανά 10 ημέρες  για διάστημα 5 μηνών) για τον εντοπισμό επιβλαβών 
οργανισμών  καραντίνας Bactrocera spp και Thaumatotibia leucotreta και   2  παγίδες (ανάρτηση για 24 
ώρες) για  τον εντοπισμό του παθογόνου  Rhrynchophorus ferrugineus.

• Έγιναν  μακροσκοπικοί έλεγχοι σε υπαίθριες καλλιέργειες και σε φυτώρια για τον εντοπισμό παθογόνων 
καραντίνας όπως  Anoplophora spp., Aromia bungii, Phenacoccus aceris, Aceria kuko, Trioza erytreae, 
Diaphorina citri και Candidatus Liberibacter spp.

• Προς συνδρομή του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας  Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, 
αναρτήθηκαν 14 παγίδες για το πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων σε ελιές και εσπεριδοειδή 
(αλλαγές ανά εβδομάδα για διάστημα 5 μηνών).

2. Σύμφωνα με το ετήσιο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 
2018 ελήφθησαν τα παρακάτω 47 δείγματα: πορτοκάλια (2), λεμόνια(1), μανταρίνια (2), μήλα (2), αχλάδια (2), 
βερίκοκα (1),κεράσια (1), ροδάκινα (1), δαμάσκηνα (1), επιτραπέζια σταφύλια (2), φράουλα (1), ακτινίδια (1), 
αβοκάντο (1), μπανάνες (1), μάνγκο (1), ρόδια (3), ανανάς (1), πατάτες (3), καρότα (3), κρεμμύδια ξερά (1), 
τομάτες- τοματίνια (4), πιπεριές (2), μελιτζάνες (1), αγγούρια (3), κολοκύθια (1), μπρόκολο(1), μαρούλια (1), 
σπανάκι(1), φασολάκια πράσινα με λοβό(1), πράσα(1).



3. Στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν 6 δειγματοληψίες 
ελαιολάδου για προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

4. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 15 αγροκτήματα με καλλιέργεια Αβοκάντο, 6  αγροκτήματα με 
καλλιέργεια Ελιάς, 2 αγροκτήματα με καλλιέργεια πορτοκαλιάς, 1 αγρόκτημα με καλλιέργεια καστανιάς και 1 
αγρόκτημα με καλλιέργεια Αμπελιού - μετά από σχετικό αίτημα των παραγωγών- για παροχή συμβουλευτικών 
σε θέματα που αφορούν φυτοπροστασία και καλλιεργητικές τεχνικές.

5. Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπ. Α.Α.Τ. και στα πλαίσια ελέγχων του ΣΥΚΑΠ , πραγματοποιήθηκαν 34 έλεγχοι 
σε καρπούς , φύλλα και βλαστούς τομάτας για προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

6. Μετά από ελέγχους και δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε 6 φυτωριακές μονάδες της 
Περιφερειακής Ενότητας εγκρίθηκαν 31 Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια  για διακίνηση σπορόφυτων και 
δενδρυλίων Εσπεριδοειδών, Αβοκάντο, Ελιάς, Δεσπολιάς, Μετροσίδηρου, Ιβίσκου, Πελαργόνιου, 
Γαρύφαλλου, Μυρτιάς, Πικροδάφνης, Δενδρολίβανου, Στερλίτσιας, Μπανανιάς, Λεβάντας και Καφέ. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε φυτοϋγειονομικός έλεγχος σε μία παρτίδα διακινούμενου πατατόσπορου και μία 
παρτίδας διακινούμενης βρώσιμης πατάτας.



7. Πραγματοποιήθηκαν 14 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι εξαγωγών φυτών και φυτικών προϊόντων και  1 έλεγχος 
εισαγωγής και εκδόθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές αφορούσαν σε λάδι (6), 
εσπεριδοειδή (5) και αβοκάντο (1). Η εισαγωγή αφορούσε σε ξύλινα μέσα συσκευασίας. Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν 9 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διακίνησης φυτωριακού υλικού, με λήψη δειγμάτων, από 
χώρες της Ε.Ε. στις οποίες υπάρχει το παθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa.

8. Μετά από επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο δόθηκαν σε  6 καταστήματα αναγγελίες έναρξης λιανικής 
πώλησης γεωργικών φαρμάκων . Επίσης έγινε έλεγχος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 5 
καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων . Πραγματοποιήθηκαν 3 επιτόπιοι έλεγχοι  σε εταιρείες 
με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους για την διαπίστωση της 
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία τους και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων 
τους. Επίσης , αδειοδοτήθηκε μία νέα εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους. 

9. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 8 έλεγχοι επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων (κυρίως 
έπειτα από καταγγελίες) καθώς και έλεγχοι σε 4 τμήματα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.



10. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στη σωστή εκτέλεση του Προγράμματος Δακοκτονίας, παρά τις μεγάλες 
δυσκολίες της φετινής χρονιάς,  με συνεχείς ελέγχους και επιτηρήσεις των ψεκασμών σε όλη την Περιφειακή
Ενότητα από τους επόπτες όσο και από τους τομεάρχες. Πραγματοποιήθηκαν περί τους 4 δολωματικούς
ψεκασμούς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικότερα η ενασχόληση με το πρόγραμμα Δακοκτονίας  
είναι συνεχής  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού  η έναρξη του προγράμματος  έρχεται  πριν τη λήξη του 
προηγούμενου. Η προετοιμασία του προγράμματος διαρκεί σχεδόν έξι μήνες πριν την έναρξη των ψεκασμών 
και το τμήμα μας επικουρεί συνεχώς στην αναθέτουσα αρχή. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται 
περίπου στα 2.040.000 ευρώ. 

11. Έγινε παρακολούθηση και έλεγχος του έργου του προγράμματος ολοκληρωμένης καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Π.Ε. Χανίων. 

12. Συμμετοχή σε ελεγκτικό κλιμάκιο του ΚΕΠΠΕ.

13. ΝΕΧΩΠ: Έλεγχος σε πάνω από 70 αιτήσεις ιδιωτών και μελέτες και έκδοση πρακτικών σε 67 αιτήσεις.



14. Οργανώσεις παραγωγών: 
• Έλεγχος, παραλαβή και έγκριση των δράσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων 8 Οργανώσεων 

Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με ενεργά επιχειρησιακά προγράμματα. Η ενίσχυση των ΟΠ από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα ήταν περίπου 300.000,00ευρώ.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας των 8 Ο.Π..
• Έλεγχος και έγκριση 15 φακέλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών (νέα, 

τροποποιήσεις, παρατάσεις).
• Αναγνώριση 8 Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών

15. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ: Έλεγχος και εγκρίσεις σε 6 αιτήσεις οικοτεχνίας φυτικής παραγωγής. Διενέργεια 
ενημερωτικών συναντήσεων με τους οικοτέχνες για θέματα που τους αφορούν (συσκευασία, επισήμανση 
κ.τ.λ.). Προετοιμασία έκθεσης και προώθησης οικοτεχνικών προϊόντων στα πλαίσια του Φεστιβάλ  "Κερνάμε 
Ελλάδα" και της έκθεσης "Αγροτικός Αύγουστος". 

16. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
• Έλεγχοι σε τυποποιητήρια ελαιολάδου  (29)
• 3 βεβαιώσεις αναγκαιότητας αγροτικών αποθηκών 
• Έλεγχοι κλιμακίου agrocert (5)
• Συμμέτοχη στις επιτροπές της αρχαιολογίας (αρθρ.19  ν .3028/2002) 
• Όλα τα παραπάνω έγιναν  παράλληλα με τα καθήκοντα του γραφείου  όπου είναι η συλλογή στοιχείων 

παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, έκδοση βεβαιώσεων επιδοτήσεων ελαιολάδου κ ά.



17. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ :  

• Ποιοτικός έλεγχος νωπών και μεταποιημένων φυτικών προϊόντων:
• Επιτόπιοι έλεγχοι για βεβαίωση καταλληλότητας: 3 σε τυποποιητήρια νωπών,1 σε τυποποιητήρια

μεταποιημένων
• Επιτόπιοι έλεγχοι σε εισαγωγή σίτου με αντίστοιχες δειγματοληψίες  για ραδιενέργεια : 2
• Φυσικοί έλεγχοι εισαγωγής σίτου με ενδοκοινοτική διακίνηση :9 
• Πιστοποιητικά υγείας σε εξαγωγές μεταποιημένων : 63
• Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου σε εξαγωγές μεταποιημένων:19
• Επιτόπιοι έλεγχοι σε εξαγωγές νωπών και σε ενδοκοινοτική διακίνηση : 70
• Επιτόπιοι έλεγχοι σε νωπά στην εσωτερική αγορά :42  και 11 σε αποθήκες χονδρικού εμπορίου
• Επιτόπιοι έλεγχοι λαϊκής αγοράς με επιτροπή : 6
• Κωδικοί παραγωγών –εμπόρων νωπών(ΜΕΝΟ) :85
• Δειγματοληψία ελαιολάδου σε πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ:13
• Δειγματοληψία σε σταφίδες και μύρτιλα σε πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ:6
• Έλεγχοι σε χώρους μαζικής εστίασης  για τον ΕΦΕΤ: 45
• Έλεγχοι σε συνεργασία με τον Agrocert για πιστοποίηση ΠΟΠ ελαιολάδου:4
• Ποιοτικός   έλεγχος στη χυμοποίηση : 24 



Τομέας οίνου – όξους- οινολογικά εργαστήρια
(21 επιχειρήσεις οίνου- 3 επιχειρήσεις όξους- 2 οινολογικά εργαστήρια)

Τα πεπραγμένα του ανωτέρω τομέα για το έτος 2018 ήταν: 
• Παραλαβή – έλεγχος και αποστολή στο ΥΠΑΑΤ των δηλώσεων παραγωγής οίνων και γλευκών  

(15/01/2018 -15/02/2018) (21 δηλώσεις παραγωγής).

• Παραλαβή – έλεγχος και αποστολή στο ΥΠΑΑΤ των δηλώσεων αποθεμάτων οίνων και γλευκών 
(10/09/2018 -30/09/2018) (21 δηλώσεις αποθεμάτων).

• Έλεγχοι στις επιχειρήσεις για τα  εισερχόμενα σταφύλια προκειμένου να αποφευχθεί η οινοποίηση μη 
οινοποιήσιμων ποικιλιών καθώς και να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των εισερχομένων 
προϊόντων.

• Έγιναν 8 επιτόπιοι έλεγχοι στα οινοποιεία, για διαπίστωση της τήρησης της αμπελοοινικής νομοθεσίας 
και επιβλήθηκαν αντίστοιχα συστάσεις συμμόρφωσης ή άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις.

• Έγιναν 11 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις πώλησης οίνου στην τοπική αγορά, για διαπίστωση της 
τήρησης της αμπελοοινικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν αντίστοιχα συστάσεις συμμόρφωσης ή άλλες 
προβλεπόμενες κυρώσεις.



• Εκδόθηκαν 2 νέες αποφάσεις έγκρισης  για το μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων αμπελοοινικών
προϊόντων και ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου.

• Εκδόθηκαν 2 νέες βεβαιώσεις νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων .

• Χορηγήθηκαν 15 πιστοποιητικά για ΠΓΕ και Ποικιλιακούς οίνους καθώς  και οι αντίστοιχοι κωδικοί 
εμφιάλωσης για τους ΠΓΕ οίνους (13 αιτήσεις) .

• Έγιναν 3 δειγματοληψίες οίνων ΠΓΕ προς πιστοποίηση, από 2 οινοποιεία και εστάλησαν τα δείγματα για 
ανάλυση στο περιφερειακό κέντρο Ηρακλείου.

• Έλεγχος και έγκριση νέων ετικετών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εμπορία οίνων κατά για το έτος 
2018.

Σε όλη τη διάρκεια του έτους υπήρχε τακτική επικοινωνία με το τμήμα οίνου του ΥΠΑΑΤ και το ΠΚΠΦ&ΠΕ
Ηρακλείου για διευκρινήσεις, επίλυση των θεμάτων που προέκυψαν, καθώς και συνεννόηση και
προγραμματισμό των από κοινού ελέγχων. Επίσης υπήρχε διαρκής ενημέρωση των επιχειρήσεων οίνου για τα
νέα δεδομένα στον τομέα του οίνου, τις υποχρεώσεις τους, τους απαραίτητους ελέγχους και τις κυρώσεις
στον αμπελοοινικό τομέα.



Ο.Ε.Φ

• Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ,που αφορούν τους Ελαιοκομικούς Φορείς  ΚΑΝ (ΕΕ) 611/2014 
(Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων )  .                                                                                         
Πραγματοποιήθηκαν  15 συναντήσεις στα πλαίσια των προς εφαρμογή- υλοποίηση  προγραμμάτων .                                      
Καθώς και 6 επιτροπές προς παραλαβή των επενδύσεων αυτών.

• Για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων  του νέου ΚΑΝ (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018-
2021 ΟΕΦ πραγματοποιήθηκαν  30 συναντήσεις στα πλαίσια των προς εφαρμογή- υλοποίηση  
προγραμμάτων με τους 8 ενταμένες Οργώσεις.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εκδοθείσες άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων Β κατηγορίας 
(καθορισμός ΠΠΔ) , θεώρηση υπεύθυνων δηλώσεων, διαπιστωτικές πράξεις , αποφάσεις τεχνικής 
ανασυγκρότησης , αποφάσεις προστίμων –βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας –απαντήσεις σε ερωτηματολόγια 
για απαιτούμενα δικαιολογητικά για αδειοδότηση βιοτεχνιών (επαγγελματικά εργαστήρια-αρτοποιεία –
τυροκομεία -μηχανολογικές εγκαταστάσεις)  και κέντρων αποθήκευσης και διανομής –βεβαιώσεις- έλεγχοι και 
λοιπές εγκρίσεις –απαντήσεις σε αναφορές –καταγγελίες  -
Συνολικός αριθμός   : αριθμός  650
Επισημαίνεται ότι για την οποιαδήποτε διαδικασία (απαντήσεις ερωτηματολογίων –αδειοδότηση κλ)  
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της συνεχιζόμενης αλλαγής της νομοθεσίας και επίσης απαιτείται 
διενέργεια πολλαπλών ελέγχων σε κάθε εγκατάσταση προκειμένου να γίνει συμμόρφωση των επιχειρήσεων .
Ιδιαίτερα πολλαπλοί έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις τροφίμων (τυροκομεία - αρτοποιεία  – ελαιουργεία κλ)



ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Εκδοθείσες άδειες άσκησης επαγγέλματος σε ηλεκτρολόγους –ψυκτικούς-υδραυλικούς-πρακτικούς 
μηχανικούς –χειριστές –αντικαταστάσεις αδειών –βεβαιώσεις αναγγελίας -αντιστοιχήσεις αδειών 
σύμφωνα με την νέα νομοθεσία - βεβαιώσεις διακοπής επαγγέλματος-βεβαιώσεις κατάθεσης 
δικαιολογητικών για  συμμετοχή στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο από τις 
εξεταστικές επιτροπές κλ : 1650  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι αγορανομικής φύσεως& τεχνικού ελέγχου σε επιχειρήσεις χονδρικής & 
λιανικής πώλησης προϊόντων βιοτικής ανάγκης και προσφοράς υπηρεσιών :  650 

συνολικός αριθμός ελέγχων : 1850
2. Δειγματοληψίες σε τρόφιμα , καύσιμα , κλ : 16 
3. Κυρώσεις : επιβολή διοικητικών προστίμων για αγορανομικές παραβάσεις :1  
4. Διοικητικός & οικονομικός έλεγχος σε 1400 πράξεις ανωνύμων εταιρειών
5. Πράξεις Επιβολής Προστίμου σε  ανώνυμες εταιρείες που επιβλήθηκαν :  63 

(Συνολικού ποσού 25.950,00 €)
6.  Τονίζεται ότι έχουν οργανωθεί και πραγματοποιούνται έλεγχοι από μικτό κλιμάκιο υπαλλήλων της ΠΕ 

Χανίων   (Δ/νση Ανάπτυξης - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ) 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ανασυγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Χανίων  (1)
Απόφαση ένταξης των φαρμακοποιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας των φαρμακείων (3)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας (1)
Μέριμνα και ενημέρωση των Σχολικών μονάδων για τις Μετακινήσεις των μαθητών της Π.Ε.Χανίων.
Μέριμνα για την έκδοση Αποφάσεων από την Περιφέρεια Κρήτης για τις αδελφοποιήσεις των σχολείων της 

Π.Ε. Χανίων 



ΔΡΑΣΕΙΣ: 
• Διοργάνωση  Κύκλου διαλέξεων και Συζητήσεων με τίτλο: «Προβλήματα και συγκρούσεις μέσα και έξω 

από την τάξη» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Π.Ε. 
Χανίων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων με 
αντικείμενο το καυτό κοινωνικό πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας (Νοέμβριος 2018) .

• Συμμετοχή στη διοργάνωση  Επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας και 
εφηβεία» (Νοέμβριος 2018) .

• Συμμετοχή στην προώθηση του Προγράμματος Live without bulling «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό» σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και το ΚΜΟΠ.

• Συντονισμός σχολικών μονάδων και διευθύνσεων για την δωρεάν συμμετοχή των μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στον 3ο Μαραθώνιο Κρήτης που είναι αφιερωμένος στη Μνήμη του 
Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη.

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» με εκθέσεις προϊόντων από περιοχές όλης 
της   Ελλάδας, βιωματικές θεματικές ενότητες, γαστρονομικές παρουσιάσεις καθώς και παιδικά 
εργαστήρια (Φεβρουάριος 2018).

• Συμμετοχή στη διοργάνωση της 2ης Συνδιάσκεψης πόλης για την κοινοτική δράση και τον Εθελοντισμό 
με θέμα: «Κι όμως η πόλη μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο Συνάνθρωπο και στη Ζωή». Στο πλαίσιο της 
παραπάνω συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια από επιστημονικούς 
φορείς ενώ έγιναν παράλληλα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

• Συντονισμός και μέριμνα για την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 
των Δήμων της Κρήτης στο πλαίσιο  του Προγράμματος «Κρήτη – Ευρώπη: To Δημιουργικό Νησί που 
Μαθαίνει Συμμετοχικά και Δια Βίου»

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του 7ου Θερινού Σχολείου Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας.
• Διοργάνωση μουσικο – αφηγηματικών παραστάσεων για τους μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Χανίων με τίτλο: «Η νύχτα που γεννήθηκε η αγάπη» της Σοφίας Μαντούβαλου. Το μουσικό συγκρότημα 
“VAMOS ENSEMBLE” μελοποίησε το παραμύθι και τις  παραστάσεις παρακολούθησαν πάνω από 1.500 
μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων.



• Συμμετοχή στην παρουσίαση βιβλίου και βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς με τίτλο:  «Το 
μικρό εγώ είμαι εγώ» το οποίο έχει μεταφράσει η Καθηγήτρια Ψυχολογίας Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι.

• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης για την βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στον  4ο

Μαθητικό – Φοιτητικό διαγωνισμό για την Οδική Ασφάλεια.
• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο:  «Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας» με προσκεκλημένο 

τον κορυφαίο καθηγητή γλωσσολογίας κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη καθώς και συντονισμός των μαθητών της 
Β/θμιας Εκπαίδευσης για να παρακολουθήσουν   την εκδήλωση – ομιλία του κου Μπαμπινιώτη.

• Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με τίτλο: «Τα Πτερόεντα Δώρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
για τους μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. 

• Διοργάνωση του Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας που στόχο είχε την ανάδειξη, διάχυση και 
παρουσίαση  της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας και την συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με 
την κοινωνία.  

• Συμμετοχή στη διοργάνωση της 4ης Έκθεσης κλασικού ποδηλάτου με τίτλο: «Διαδρομές μέσα στο χρόνο 
πάνω σε δύο τροχούς» με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων από τους 
μαθητές μας!

• Διοργάνωση Επιμορφωτικού Προγράμματος ελευθέρου σχεδίου εκ του φυσικού.Στο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από ογδόντα συμπολίτες μας με δάσκαλο τον αγιογράφο κ. Νίκο 
Γιαννακάκη (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018). 



• Διοργάνωση Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο: «Ρωτώ και Μαθαίνω». Μια 
διημερίδα που στόχο είχε να ενημερωθούν και να δοθούν κατευθύνσεις στους μαθητές της Β/θμιας
εκπαίδευσης όσον αφορά τη σχολή που θα φοιτήσουν και το επάγγελμα που θα επιλέξουν.

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Startup Europe Week δηλαδή δράσεων αφιερωμένες σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις που στόχο είχα να ενημερωθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και να αποκτήσουν δικτύωση που 
δεν μπορούν να αποκτήσουν μέσω του διαδικτύου. Απευθύνονταν  δε σε φοιτητές, νέους επιστήμονες, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.

• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: «Παιδική έκφραση & Δημιουργία» στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του  Ναυτικού Μουσείου Κρήτης  που γίνεται κάθε χρόνο για τα παιδιά 
των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Χανίων. 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης  στο πλαίσιο  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του  
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων  που γίνεται κάθε χρόνο για  παιδιά  Προσχολικής και Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Χανίων. 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές όλων των 
βαθμίδων όπως: Σχολικά πρωταθλήματα σκακιού, Στίβου, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, 
Basket, Volley 

• Συντονισμός σχολικών μονάδων  για την συμμετοχή των μαθητών στην Φιλανθρωπική εκδήλωση «SANTA 
RUN». 



Ε. Παράλληλα οι υπάλληλοι των τμημάτων ασχολούνται ως μέλη ή ως γραμματειακή υποστήριξη σε διάφορες 
επιτροπές όπως  :

●όργανα ελέγχου επενδύσεων (ΠΟΕ) 
● επιτροπή διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων –επιτροπή φιλικού διακανονισμού 
● επιτροπή χορήγησης αδειών επαγγέλματος (Ηράκλειο)
● επιτροπή χορήγησης αδειών οδήγησης 
● γνωμοδοτική επιτροπή επενδύσεων (Ηράκλειο) 
● επιτροπή ΟΓΑ – ΚΕΠΠΕ  
● Επιτροπές εκτίμησης ζημιών από πλημύρες (αυτοψίες και έλεγχοι σε 170 επιχειρήσεις που επλήγησαν από 

την πλημύρα στις 26/10/2017)
● Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών , Υπηρεσιών ή έργων  



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για το έτος 2018 η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π. Ε. Χανίων, διεκπεραίωσε συνολικά 
μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων από το προηγούμενο έτος, τόσο στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, όσο και στο 
Τμήμα Αδειών Οδήγησης, αλλά επίσης και στο Τεχνικό Τμήμα και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης,  
ανταποκρινόμενη με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις αυξημένες απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
του έτους αυτού. 

Αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των εργασιών ήταν να αυξηθούν και τα έσοδα υπέρ της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων από τα τέλη μεταβίβασης και τα τέλη αδείας των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατά το 
έτος 2018, τα οποία ανήλθαν στα 1.288.210 ευρώ . Σε σχέση με το 2017 που τα έσοδα ήταν 1.194.288  ευρώ, 
παρατηρείται αύξηση των εσόδων το έτος 2018 κατά 7,9%, ενώ σε σχέση με το 2016 που τα έσοδα ήταν 
1.069.589 ευρώ έχουμε αύξηση 20,4%. Αναλυτικά τα ποσοτικά στοιχεία ανά Τμήμα της Υπηρεσίας για το έτος 
2018 είναι τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το Μηχανογραφικό 
Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών ο συνολικός αριθμός πράξεων του έτους 2018, που διεκπεραιώθηκαν 
από τους υπαλλήλους του Τμήματος, ήταν 29297 κινήσεις, δηλαδή   κατά 1245 πράξεις αυξημένος  σε σχέση 
με το έτος 2017 .

Επισυνάπτεται στο τέλος της έκθεσης απολογισμού αναλυτικός πίνακας με όλα τα στοιχεία των κινήσεων 
για υποθέσεις οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018.  



ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έκδοση νέων αδειών οδήγησης και αναθεωρήσεις: 12760
Αριθμός θεωρητικών εξετάσεων για άδεια οδήγησης:        6147
Αριθμός θεωρητικών εξετάσεων για Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδήγησης φορτηγών ή 

λεωφορείων: 320
Αριθμός πρακτικών εξετάσεων:2423
Αριθμός θεωρητικών εξετάσεων ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων: 73 
Αναθεωρήσεις ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων: 415
Αριθμός εκδοθέντων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψηφίων οδηγών: 3901
Μετατροπές αδειών οδήγησης κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδήλατα) που μεταφέρθηκαν από την Τροχαία: 340
Έκδοση βεβαιώσεων για αναθεώρηση αδειών οδήγησης των οδηγών που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της 

ηλικίας. : 515
Διεκπεραίωση παραβάσεων του άρθρου 29 του Νόμου 4530/2018: 52
Έκδοση βεβαιώσεων κατηγοριών αδειών οδήγησης : 160
Αποφάσεις Αφαίρεσης και Επαναχορήγησης αδειών οδήγησης: 44
Έκδοση αδειών οδήγησης βάσει ανταλλαγής ξένης αδείας: 112
Έκδοση ή ανανέωση άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών: 7 
Άδειες λειτουργίας Σχολών Οδήγησης, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολών ΠΕΙ και τροποποιήσεις παραρτημάτων: 11  
Αριθμός ελέγχων Σχολών Οδήγησης και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: 12 
Βεβαιώσεις συμβάσεων εργασίας Σχολών Οδήγησης: 7 
Αριθμός ελέγχων Σχολών ΠΕΙ και επιτόπιων ελέγχων προγραμμάτων εκπαίδευσης: 5  



Εγκρίσεις προγραμμάτων εκπαίδευσης Σχολών ΠΕΙ: 24
Πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων ή επιβατών: 26 
Άδειες Οδικού Μεταφορέα και ανανεώσεις: 118 
Πιστοποιητικά οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και ανανεώσεις: 59 
Κάρτες στάθμευσης ΑμεΑ (νέες και ανανεώσεις): 74

Το έτος 2018 με το άρθρο 65 του Νόμου 4530/2018 καθιερώθηκε νέα διαδικασία ανανέωσης αδειών 
οδήγησης για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας. Οι οδηγοί αυτοί προκειμένου να 
ανανεώσουν την άδεια οδήγησης πρέπει να προβούν εκτός της ιατρικής εξέτασης και σε δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς ήτοι πρακτική εξέταση οδήγησης.

Λόγω της ανωτέρω διαδικασίας προστέθηκε σημαντικός φόρτος εργασίας στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης, 
καθόσον απαιτείται έκδοση πρόσθετων Δελτίων Εξέτασης, επιπλέον προγραμματισμός και διενέργεια 
εξετάσεων, καθώς και καταχώρηση αποτελεσμάτων. Σημειωτέον ότι για κάθε κατηγορία που επιθυμεί να 
ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία.   

Το έτος 2018 με το άρθρο 29 του Νόμου 4530/2018 καθιερώθηκε διαδικασία δέσμευσης άδειας οδήγησης 
καθώς και έλεγχος συγκεκριμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.. Η Υπηρεσία εκτός της δέσμευσης  των αδειών 
οδήγησης οφείλει να τηρεί νέο αρχείο και να αλληλογραφεί με τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας και τους 
ενδιαφερόμενους, ενώ πρέπει να διενεργεί και θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υπότροπους. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2018













































ΤΕΧΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ

Άδειες λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων κατόπιν μεταβίβασης ή τροποποίησης εγκαταστάσεων ή προσθήκης 
συστήματος εισροών-εκροών κ.λ.π.: 19 

Άδειες  λειτουργίας νέων πρατηρίων: -
Σφραγίσεις ανενεργών δεξαμενών πρατηρίων: 4 
Εγκρίσεις τροποποίησης εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων ή εγκρίσεις ίδρυσης νέων πρατηρίων: 6  
Άδειες λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων (βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας): 1  
Άδειες λειτουργίας Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας): -
Διερεύνηση παραβάσεων ΙΚΤΕΟ προς επιβολή διοικητικών ποινών: 2 
Έλεγχοι πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων: 6
Βεβαιώσεις ηλεκτρολογικών ελέγχων εγκαταστάσεων πρατηρίων και σταθμών: 21 
Αριθμός προστίμων μη καταβολής ανταποδοτικών τελών πρατηρίων: 27
Άδειες λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων (βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας): 11 
Έλεγχοι συνεργείων αυτοκινήτων: 8
Εξουσιοδοτήσεις συνεργείων για χορήγηση κάρτας ελέγχου καυσαερίων: 7
Εγκρίσεις υπαγωγής συνεργείων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις: 5 
Ανανεώσεις αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας: 4
Αριθμός ελέγχων τεχνικών στοιχείων οχημάτων : 3480
Αριθμός επιθεωρήσεων φορτηγών, λεωφορείων, ρυμουλκουμένων: 182Αλλαγές καυσίμου λόγω προσθήκης 

υγραεριοκίνησης: 273
Αλλαγές κινητήρα : 7
Χάραξη αριθμού ασφαλείας σε πλαίσια οχημάτων: 41



Άδειες ρυμούλκησης τρέϊλερ: 265
Τεχνικές εκθέσεις – επιθεωρήσεις για έκδοση έγκρισης τύπου οχημάτων ειδικού σκοπού: 24
Βεβαιώσεις ορθής αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων: 13
Βεβαιώσεις ορθής αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη και ραδιοηλεκτρολόγου: -
Πτυχία Ραδιοερασιτεχνών: 8
Άδειες λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου και ανανεώσεις: 14
Χορήγηση ειδικού διακριτικού κλήσης σε ραδιοερασιτέχνες: 5
Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου: 346

Το έτος 2018 βάσει του Ν. 4439/16 συνεχίστηκε η διαδικασία εγκατάστασης ειδικών μέτρων και 
εξοπλισμού σε πρατήρια που λειτουργούν κάτω από κτίρια με ορόφους, καθώς και σε πρατήρια που 
λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από απαγορευτικές χρήσεις, για την ενίσχυση της 
ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία για την εγκατάσταση των μέτρων ασφαλείας σε δώδεκα  πρατήρια υγρών καυσίμων.
Το έτος 2018 οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του νέου Νόμου 

4512/2018 και υποβλήθηκαν από τις τέσσερις λειτουργούσες επιχειρήσεις φάκελοι νέας αναγγελίας 
έναρξης λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας και χορηγήθηκαν ισάριθμες βεβαιώσεις νόμιμης 
λειτουργίας. 



Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες της Διεύθυνσης έχουν υποστηριχθεί γραμματειακά από το Τμήμα 
Γραμματειακής υποστήριξης της Διεύθυνσης που συνέβαλε αποτελεσματικά στην σωστή και εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας με αρμοδιότητες:

Α. Την επικοινωνία (με Υπηρεσίες, Αρχές και πολίτες για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους), ενημέρωση, 
πληροφόρηση, πρωτόκολλο (χρήση εφαρμογής «ΠΑΠΥΡΟΣ ηλεκτρονικό πρωτόκολλο - ηλεκτρονική 
διαχείριση και διακίνηση εγγράφων - αρχειοθέτηση», χρήση scanner για τα διακινούμενα ηλεκτρονικά 
έγγραφα της Περιφέρειας Κρήτης με τις Υπηρεσίες της, τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων 
και υποθέσεων της Διεύθυνσης,  υπηρεσιακή αλληλογραφία (συστημένα: 1523, απλά: 733, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με Fax), τις αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, τις 
αναρτήσεις στη Διαύγεια, τα δελτία τύπου, ακριβή αντίγραφα,  βεβαιώσεις γνήσιου της υπογραφής. 

Β. Διεκπεραίωση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος και της Διεύθυνσης:
- Θέματα προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, διαβιβαστικά έγγραφα αιτήσεων για χορήγηση    αναρρωτικών 

αδειών προς την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων), 
- Τήρηση - ενημέρωση υπηρεσιακών φακέλων υπαλλήλων, 
- Τήρηση – ενημέρωση αρχείου διοικητικών εγγράφων και νομοθεσίας. 
- Σύνταξη εγγράφων γενικά επί διοικητικών θεμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, πράξεων και αποφάσεων της 

Διεύθυνσης, αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών, συμβουλίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 
αναρτήσεις στη Διαύγεια, κοινοποιήσεις.

- Αλληλογραφία - διεκπεραίωση θεμάτων συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ.
Εξέταση θεμάτων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου ΚΤΕΛ, όπως της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου του 

Υπεραστικού ΚΤΕΛ και καθορισμού στάσεων στη νήσο Γαύδο.
- Θέματα εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας ΚΤΕΛ. 
- Αλληλογραφία και διεκπεραίωση θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και υποθέσεων παραβάσεων κανονισμού 

λειτουργίας των ΕΔΧ  όπως: 



- Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο των Κανονισμών Λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί της Π.Ε. Χανίων  (του 
Π.Δ.244/87, του ν. 4070/2012) : (1) συνεδρίαση το 10 εξάμηνο του 2018, εκδίκαση (8) υποθέσεων 
παραβάσεων οδηγών και ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί. 

- Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΔΧ αυτοκινήτων της Περιφέρειας Κρήτης που συγκροτήθηκε με την     
Α.Π.157988/12-07-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5  του νέου 
Νόμου 4530/2018 για την εκδίκαση και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις 
παραβάσεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών και ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων:  (1) συνεδρίαση το τελευταίο 2μηνο του 2018, εκδίκαση (3) υποθέσεων παραβάσεων 
οδηγών και των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την Π.Ε. Χανίων.    

- Αλληλογραφία και διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων, προμηθειών: αιτήματα προμηθειών ειδών, παροχής 
υπηρεσιών ή έργων.  Έγγραφα αποστολής Πρωτοκόλλων παραλαβής (60) Τιμολογίων – Δελτίων 
Αποστολής Παροχής υπηρεσιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Χανίων. 

- Θέματα κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων. 
- Διεκπεραίωση θεμάτων αποζημίωσης υπαλλήλων εξεταστών του εξεταστικού έργου δοκιμασίας προσόντων 

και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (αποστολή μηνιαίων καταστάσεων συμμετοχών υπαλλήλων 
εξεταστών στο έργο στο αρμόδιο Υπουργείο). 

- Διεκπεραίωση θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης (αποστολή καταστάσεων 
συμμετοχής, εγγράφων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων για αποζημίωση). 

- Διεκπεραίωση (03) νέων υπογραφέντων συμβάσεων τριετούς ισχύος ιατρών για την ιατρική εξέταση 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών (άρθρ. 74 του Ν. 4413/2016 (Α΄ 148).

- Επικοινωνία και αλληλογραφία με το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα  κωδικών  χρηστών στο  ΟΝ LINE
μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας / οδήγησης, και χρηστών e- παραβόλου.

- Θέματα μηχανογραφικής υποστήριξης, οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης, συντήρησης των 
πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης. 

- Επικοινωνία με το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Χανίων σε θέματα υπαλλήλων χρηστών στην εφαρμογή 
«ΠΑΠΥΡΟΣ ηλεκτρονικό πρωτόκολλο - ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» και κωδικών 
χρηστών υπηρεσιακού Ε- mail υπαλλήλων.



Για το έτος 2018 ο συνολικός αριθμός πρωτοκολλήσεων των υπαλλήλων – χρηστών πρωτοκόλλου της 
Μονάδας Πρωτοκόλλησης της Διεύθυνσης για τα Τμήματά της στην εφαρμογή  ΠΑΠΥΡΟΣ,  ήταν:  

Χρήστες πρωτοκόλλου Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης:    (3),                     πρωτόκολλα :    6.281 
Χρήστες πρωτοκόλλου Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας:                (6),                     πρωτόκολλα : 12.699
Χρήστες πρωτοκόλλου Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης: (6),                     πρωτόκολλα : 10.898

Σύνολο πρωτοκόλλων:    29.878
(αυξημένος αριθμός κατά 645 πρωτόκολλα συγκριτικά με το έτος 2017).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Οδηγοί: 3
Σύνολο διανυθέντων χιλιομέτρων: 78000
Συνολική κατανάλωση καυσίμων σε λίτρα: 5600
Κόστος καυσίμων σε ευρώ: 8711 €

-Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων το 2018:
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης:  (1)
Προϊστάμενοι Τμημάτων:                                  (4)
Υπάλληλοι:                                                      (24)  (εκ των οποίων 1 υπάλληλος σε άδεια κύησης/άδεια

μητρότητας) 
Οδηγοί:                                                             (3)  
Σύνολο υπαλλήλων: (32)
Απασχολούμενοι του Προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα (Δημόσια πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ. ), που 

τοποθετήθηκαν στην Υπηρεσία από 18-10-2018 έως 10-12-2018:            (6) υπάλληλοι                           



Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Εντός του έτους 2018 έγινε επισκευή, συντήρηση και επέκταση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών δικτύων 
για τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Διεύθυνσης, βάσει της υπ’ αριθμό 
57464/15/3/2018 Σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης - Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Χανίων με Εταιρεία για 
Συστήματα Ασφαλείας- Τηλεπικοινωνιών- Αυτοματισμού Γραφείου, με αποτέλεσμα τη συνολική αναβάθμιση 
όλων των δικτύων μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι διάφορες μηχανογραφικές εφαρμογές.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η σταδιακή ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και ιδιαίτερα, κατά 
προτεραιότητα, των 15 υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τις θεωρητικές εξετάσεις που διενεργούνται 
στην Υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και λοιπών πιστοποιητικών.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

• Χορήγηση πιστοποιητικών εργασίας – τροποποιήσεις – ανακλήσεις- επιστροφή δικαιολογητικών σε 
εκδιδόμενα πρόσωπα:                      30

• Χορήγηση πιστοποιητικών εργασίας – ανάκληση – σε υπηρετικό προσωπικό – ποινικά μητρώα:                                          
8

• Βεβαιώσεις οικήματος εκδιδομένων – Άδειες εγκατάστασης – ανακλήσεις:                                                            
13

• Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης - αναζήτηση                     46
• Ιατρική παρακολούθηση Χανσενικών                                                       5
• Οδηγίες – εμβολιασμοί ανθελονοσιακής αγωγής στα πλαίσια ταξιδιωτικής ιατρικής σε άτομα:     213

και 954 εμβόλια
• Εμβολιασμοί Μαντού και άλλοι εμβολιασμοί άτομα:                        105                                                                                    
• Επιδημιολογικές έρευνες Λοιμωδών νόσων:                                        53
• Επισκέψεις σε σχολεία – Προληπτικά μέτρα για Λοιμώδη νοσήματα:    8



• Βεβαιώσεις προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων σε καρκινοπαθείς:                                                       15
• Βεβαιώσεις μεταφοράς νεκρών και οστών:                                                                                                     58
• Επισκέψεις σε ξενοδοχεία και παρακολούθηση για  Λεγεωννέλα:                                                               8
• Προμήθεια και διάθεση βιβλιαρίων υγείας σε ιδιώτες και κλινικές:                                                     3200
• Στατιστικά στοιχεία για τοκετούς - βιβλιαρίων υγείας παιδιού εμβόλια - λοιμώδη - φάρμακα κ.λ.π. 

ανά μήνα και 2μηνο
• Στατιστικά στοιχεία νοσοκομειακών ιδρυμάτων και φαρμακείων ανά 3μηνο και έτος
• Προληπτικά μέτρα και Δελτία τύπου για: Καύσωνα - κουνούπια - μητρικό θηλασμό κ.λ.π θέματα 

δημόσιας υγείας
• Ελευθεροκοινωνία πλοίων:                                                                                                     32
• Έκδοση – ανανέωση πιστοποιητικών υγείας εργαζομένων σε καταστήματα:                                   2.620 
• Έκδοση – ανανέωση βιβλιαρίων υγείας αποκλειστικών νοσοκόμων:                                                      100
• Χορήγηση επιδομάτων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων:                                                                   271
• Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών (επικαιροποίηση) – και Μονάδων Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης :                                                                                                               5
• Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Ιατρών – Οδοντιάτρων:                                                                      18 
• Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, αισθητικών, 

φυσικοθεραπευτών, κ.λ.π 102
• Βεβαιώσεις λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, αισθητικής, οπτικά καταστήματα, 

διαιτολογικά, οδοντοτεχνικά                                                                                                              8
• Βεβαιώσεις ίδρυσης – λειτουργίας φαρμακείων                                                                                     3
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Ιατρών και φαρμακοποιών                                                                              12



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Υγειονομικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις - καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος  :                                                                                                             752
από τα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σε 46  καταστήματα 

• Πρόγραμμα επιτήρησης της Νόσου των Λεγεωναρίων
Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΠΕΔΥ Κρήτης διενεργήθηκε πρόγραμμα δειγματοληψιών και 

ελέγχου της Νόσου των Λεγεωναρίων στην Π.Ε. Χανίων με τη λήψη   225 δειγμάτων νερού
• Πρόγραμμα παρακολούθησης θαλασσινού νερού

Διενεργήθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσινού νερού σε 60 σημεία Ακτών 
Κολύμβησης με τη  λήψη 126 δειγμάτων θαλασσινού νερού

• Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 
• Δειγματοληψίες πόσιμου νερού :                                                                                               41
• Δειγματοληψίες εμφιαλωμένου νερού :                                                                                          34
• Δειγματοληψίες νερού κολυμβητικών δεξαμενών :                                                                       13
• Έλεγχος θορύβου : 33
• Έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών:                                                                                              78
• Έλεγχοι ανθυγιεινών εστιών :                                                                                                 240
• Πιστοποιητικά απαλλαγής μέτρων Υγειονομικού ελέγχου πλοίων :                                            68



ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

• Άδεια  λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών εξοχών :                                                                               3
• Εγγραφή Εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Περιφερειακό και Εθνικό Μητρώο: -
• Χορήγηση – ανανεώσεις  ειδικής Πιστοποίησης (Ε.Κ.Κ.Α.) χορήγηση 

• Σκοπιμότητας:                                                                                                                1
• Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ  Χορηγήθηκαν:                                                                              342
• Επιχορηγήσεις Ιδρυμάτων, Εθελοντικών Οργανώσεων:                                                                             3
• Κοινωνικές έρευνες για υλοποίηση χορήγησης παραχωρητηρίων (Στεγαστικό Πρόγραμμα Πύργου 

Χαλέπας) από την Περιφέρεια. Ολοκλήρωση διαδικασίας χορήγησης παραχωρητηρίων:                 35,   
Ενέργειες για   7  διοικητικές αποβολές  για άτομα που δεν δικαιούνται.

• Χορήγηση άδειας  άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικών Λειτουργών:                                                          7 
• Διοικητικές υποθέσεις, ενημερώσεις, πληροφορίες κ.λ.π περίπου                                                         400
• Υιοθεσίες ανηλίκων  και παρακολούθηση υιοθετημένων παιδιών:                                                           22
• Εισαγγελικές παραγγελίες:                                                                                                    50



• Ανάδοχες οικογένειες:                                                                                                        15
• Κοινωνική Εργασία:                                                                                                           50
• Έλεγχοι Κοινωνικών Συμβούλων  σε ιδρύματα, προνοιακούς φορείς κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα:                                                                                                                   40
• Ενημέρωση παραπομπή κοινού, συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες:                           50                                                                                   
• Διοικητικές υποθέσεις  (Κοινωνικής Υπηρεσίας):                                                                               38
• Αναζήτηση ριζών σε υιοθεσίες:                                                                                                5
• Αναζήτηση βιολογικών (μητέρων ) οικογενειών:                                                                                 7
• Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 140 οικονομικά αδύνατες οικογένειες.
• Ενέργειες Κοινωνικού Παντοπωλείου: Χορηγούνται σε 125 οικογένειες μηνιαία τρόφιμα και είδη 

Υγιεινής. Βοηθούνται 50 οικογένειες με τρόφιμα  (εκτός Κοινωνικού Παντοπωλείου).
• Εισαγωγές σε Ιδρύματα:                                                                                                       30



ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Έκδοση αποφάσεων για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων.                       420                         
• Θεωρήσεις βιβλίων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων  που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. 

Χανίων.                                                                                                                      40
• Χορηγήσεις Βεβαιώσεων  σε Αθλητικά & Πολιτιστικά σωματεία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 41 παρ. 3 εδ. α΄ του Ν. 4129/2013 καθώς και τις διατάξεις του Ν 2725/1999.                        20
• Χορηγήσεις βεβαιώσεων στα αθλητικά σωματεία ότι τηρούν θεωρημένα τα βιβλία τους σύμφωνα 

με το Ν. 2725/1999.                                                                                                          30
• Χορηγήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστηρίων και ιδιωτικών  σχολών 

εκμάθησης αθλημάτων.                                                                                                         25
• Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων του 

Π.Δ. 219 / 2006.                                                                                                             4
• Εποπτεία και έλεγχος σχολών ναυαγοσωστικής καθώς και επιτροπή κρίσης  ναυαγοσωστών 

σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2006.                                                                                                  8



Το έτος 2017 ο Τομέας Αθλητισμού του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση 42 κορυφαίων αθλητικών εκδηλώσεων Παγκόσμιας, Διεθνούς, 
Πανελλαδικής  και Παγκρήτιας εμβέλειας που διεξάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
συντελώντας έτσι στην προώθηση του Αθλητικού Πνεύματος και του «Ευ αγωνίζεσθε», ως εξής: 

• Συντονισμός συμμετοχής των μαθητών της Π.Ε. Χανίων στην διοργάνωση του «Μαραθώνιου Κρήτης 
2017» που είναι αφιερωμένος στη Μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου
Ειρηναίου Γαλανάκη.  

• Συμμετοχή στην διοργάνωση του 10ου Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά Παλαιόχωρας (21 – 27 
Ιουλίου 2017). 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση της Αθλητικής Συνάντησης Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2017 » η οποία διεξήχθη για 
7η συνεχή χρονιά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων (20 Μαΐου 2017). 

• Συνδιοργάνωση των 69ων Βενιζέλειων Αγώνων Στίβου τα οποία διεξήχθησαν στις 3 Ιουνίου 2017 
στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. 

• Συνδιοργάνωση Αγώνων Στίβου «ΝΙΚΗΤΕΙΑ 2015» που διεξήχθησαν στο Φραγκοκάστελο του Δήμου 
Σφακίων στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2017. 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του 4oυ Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά «Αποκόρωνας 2017» που 
πραγματοποιήθηκε   από τις 26 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017  στην Πλάκα του Δήμου 
Αποκορώνου.

• Συμμετοχή στη διοργάνωση των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων Στίβου στις κατηγορίες Ανδρών –
Γυναικών, Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων - Παγκορασίδων στο πλαίσιο ανάπτυξης του κλασικού 
αθλητισμού στην Κρήτη. 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του 69ου Βενιζέλειου Αγώνα Δρόμου που κάθε χρόνο είναι  
αφιερωμένος στη μνήμη του Εθνάρχη μας Ελευθέριου Βενιζέλου (28 Μαΐου 2017). 



• Συμμετοχή στη διοργάνωση των Αγώνων Στίβου «Μάχη της Κρήτης»  που εντάσσονται στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσεων για την Μάχη της Κρήτης (15 Σεπτεμβρίου  2017). 

• Συμμετοχή στην διοργάνωση του 10ου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας – Κύπρου που διεξήχθησαν σε όλα τα Κλειστά Γυμναστήρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων (18 έως τις 23 Ιουλίου 2017).

• Συμμετοχή στη διοργάνωση των 16ων Διεθνών Βενιζέλειων Αγώνων Κολύμβησης (21 έως 23 
Απριλίου 2017). 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διεθνούς τουρνουά χειροσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών κάτω 
των 15 ετών (19 έως 21 Απριλίου 2017).

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του 8ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «SAMARIA RUN» ο οποίος διεξήχθη 
στο Οροπέδιο Ομαλού (7 Μαΐου 2017).

• Συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων «ΟΜΑΛΟΣ 2017» 
• Συνδιοργάνωση των Διεθνών Κορίσσιων Διασυλλογικών Αγώνων Κανόε – Καγιάκ στη μαγευτική 

λίμνη του Κουρνά (3 και 4 Νοεμβρίου 2017).
• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης Σκαφών Laser & 

Optimist, που έγιναν στο μαγευτικό κόλπο της Σούδας και είναι αφιερωμένοι στην Ένωση της 
Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα (3 και 4 Δεκεμβρίου 2017).



• Συμμετοχή στον Ποδηλατικό Γύρο «Άνοιξης 2017»  που διεξήχθη στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017. 
• Συμμετοχή στην διοργάνωση του 1ου Πασακάκιου Αγώνα δρόμου (Μάρτιος 2017) 
• Συμμετοχή στο Φιλανθρωπικό Ποδοσφαιρικό Αγώνα μεταξύ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» που θα διεξήχθη στις 17 Ιουνίου 2017. 
• Συμμετοχή στην διοργάνωση Φιλανθρωπικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης. 
• Συμμετοχή στην διοργάνωση των αγώνων «Street Basket» (Ιούνιος 2017)
• Συμμετοχή στην διοργάνωση του Ανοικτού Πρωταθλήματος Γρήγορου Σκακιού που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «1ης Συνδιάσκεψης της πόλης που μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο 
Συνάνθρωπο και στην Ζωή». 

• Συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Κωπηλασίας (Ιούλιος 2017) 
• Συμμετοχή στην διοργάνωση των Πανελλήνιων Ποδηλατικών Αγώνων  δρόμου που διεξήχθησαν στο 

πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη «Μάχη της Κρήτης» στην Παλαιόχωρα (13 και 14 
Ιουνίου 2017).  

• Συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Σκοπευτικών αγώνων Σταθερού Στόχου στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τη «Μάχη της Κρήτης» (23  έως τις 24 Μαΐου 2016 στο Εθνικό Σκοπευτήριο 
Χανίων).

• Συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Σκοπευτικών αγώνων πήλινου στόχου Trap και Skeet στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τη «Μάχη της Κρήτης» στο Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων (23  έως τις 24 Μαΐου 
2017).



• Διοργάνωση της «Γιορτής Αθλητή 2017».  Στο πλαίσιο της παραπάνω Γιορτής βραβεύτηκαν  οι 
αθλήτριες, οι αθλητές, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι της Π.Ε. Χανίων που διακρίθηκαν 
για  τις επιδόσεις τους σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Βαλκανικό και Πανελλήνιο επίπεδο (16 
Δεκεμβρίου 2017).  

• Συμμετοχή στην διοργάνωση αγώνα δρόμου με τίτλο: «Τρέχω, Περπατώ και τη Μνήμη Διατηρώ». Ο 
αγώνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας νόσου Alzheimer (20 Σεπτεμβρίου 
2017 στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων).

• Τελετή βράβευσης των αθλητριών, αθλητριών και προπονητών Ατόμων με Αναπηρία που 
διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το 2017. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  με αφορμή την 3η 
Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με Αναπηρία (13 Δεκεμβρίου 2017).  

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του «3ου MINOAN CUP 2017» για ομάδες: U17, U15, U13, U11  αγόρια 
και κορίτσια (23 – 27 Απριλίου 2017 σε όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου της Π.Ε. Χανίων.

• Συνδιοργάνωση Τελετής βράβευσης των αθλητών, των αθλητριών και των προπονητών του Γ.Σ. 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ» που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το έτος 2017 (9 Φεβρουαρίου 
2017 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων).

• Συμμετοχή στην διοργάνωση του 1ου Δρόμου Κισσάμου 2017 (19 Ιανουαρίου 2017 στο Καστέλλι).
• Συνδιοργάνωση Τελετής Βράβευσης για τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές του 

Αθλητικού Ομίλου Κισσάμου (11 Μαρτίου 2017).
• Συνδιοργάνωση Τελετής Βράβευσης για τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές του 

Ναυτικού Ομίλου Χανίων (Ιούνιος 2017).
• Συνδιοργάνωση Τελετής Βράβευσης για τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές του 

Ομίλου Αντισφαίρισης Χανίων (Απρίλιος 2017). 
• Συνδιοργάνωση σχολικών αγώνων Basket και Volley στο Καστέλλι Κισσάμου.



• Συνδιοργάνωση Ποδηλατικών αγώνων ανωμάλου εδάφους στον Δήμο Σφακίων (Σεπτέμβριος 2017). 
• Συνδιοργάνωση Ποδηλατικών αγώνων ανωμάλου εδάφους στον Δήμο Πλατανιά (Μάιος του 2017) 
• Συνδιοργάνωση των Περιφερειακών αγώνων Ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών στο πλαίσιο 

των εορταστικών εκδηλώσεων για την Μάχη της Κρήτης.
• Συμμετοχή στη διοργάνωση του 1ου και 2ου  «CHANIATΗLON» που πραγματοποιήθηκαν τον 

Μάρτιο και τον Ιούλιο. 
• Συμμετοχή στη διοργάνωση του «Ελαφονήσιου Δρόμου» ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

των εορταστικών εκδηλώσεων «ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΑ 2017». 
• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Παγκρήτιου Πρωταθλήματος Ζίου Ζιτσου το οποίο διεξήχθη στις 11 

και 12 Ιουνίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού.



ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο Τομέας Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π. Ε. Χανίων συμμετείχε ενεργά στη 

διοργάνωση - χρηματοδότηση   120 εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου, ως εξής:

• Συνέκδοση & Παρουσίαση του βιβλίου της ποιήτριας και συγγραφέας Αγγελικής Ροσμαράκη, «Τα παλιά 
σπίτια πάντα επιστρέφουν», 5/1/2018

• Πολιτιστική δράση, με το Σύλλογο Εργαζομένων της Π.Ε. Χανίων, 7/1/2018
• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σεμινάριο με τον ομ. Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Σταμάτη Φιλιππίδη, «Πέντε Μαθήματα για την Ποίηση», 10/1/2018, 17/1/2018, 
24/1/2018, 31/1/2018, 7/2/2018

• με τα «Χανιώτικα Νέα», πολιτιστική δράση που αφορά στη ζωή και την Ιστορία των Χανίων, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε στον Τύπο, τα τελευταία 50 χρόνια, 13/1/2018

• με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Κρήτης ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την 
εφαρμογή του νέου νόμου για τον «Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος», 19/1/2018

• με το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», παρουσίαση Μελετών για την πρότυπη οικολογική 
παρέμβαση στα Λευκά Όρη, 20/1/ 2018

• με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη, «Ιστορικές 
περιηγήσεις στα Χανιά», 27/1/2018



• με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τους Δήμους Χανίων, Αποκορώνου και Πλατανιά και το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον σύγχρονο χορό με τον τίτλο «Dancing to 
Connect», 13/2/2018 – 23/2/2018

• με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, συνάντηση εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε!», 
27/1/2018

• με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κυδωνίας Χανίων, «Άνεμος Χανίων», την ετήσια τελετή 
βράβευσης των αθλητών του Συλλόγου, 28/1/ 2018

• με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, συναυλία του Πέτρου Γαϊτάνου, για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, 4/2/2018

• με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου παρουσίαση βιβλίου, με περιεχόμενο το ποιητικό 
έργο του πατρός Εμμανουήλ Γεωργιακάκη, 5/2/2018

• με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Συναυλία με έργα Ελλήνων Συνθετών και με τίτλο: 
«Η αγάπη έγινε τραγούδι», 14/2/2018

• με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών την  5η 
Συνεδρίαση του Δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης, 20/2 και 21/2/ 2018

• με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων επιμορφωτική 
ημερίδα με θέμα την Αγωγή Υγείας και υπεύθυνο φορέα επιμόρφωσης την 7η ΥΠΕ Χανίων, 13/2/ 2018



• με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προγραμματισμού (ΚΕΣΥΠ) Χανίων και την Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων Δήμου Χανίων, διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές των 
Λυκείων, 24/2 και  25/2/ 2018

• με τις εκδόσεις «Ραδάμανθυς», παρουσίαση του μυθιστορήματος «Σημείο μηδέν»,  της Χανιώτισσας 
δημιουργού, Κωνσταντίνας Χαριτάκη, 28/2/2018

• με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης επιμορφωτικά σεμινάρια με τίτλο: «Σινεγραφήματα –
Cineμαθήματα» και με περιεχόμενο τον ψηφιακό γραμματισμό, κατά τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο 2018

• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, «Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας», διαλέξεις της Ιστορικού, Μαρίας 
Ευθυμίου, 2/3 – 4/3/2018

• με το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντα», παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης «ΑΝΝΙΕ», από την θεατρική ομάδα γονέων και μαθητών του 11ου Δημοτικού Σχολείου 
Χανίων, 4/3/2018

• με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων διάλεξη του Πανεπιστημιακού Ηλία 
Κουρκούτα, «Δυναμική της Ομάδας: Γονείς – Εκπαιδευτικοί – Μαθητές & η αξιοποίησή της στη 
διαχείριση κρίσεων», 5/3/ 2018 

• με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Χανίων το 43ο Προσυνέδριο των Πολιτιστικών Κέντρων 
του ΟΤΕ Κρήτης και Νήσων, 3/3/2018

• με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων και τις Κοινωνικές 
Δομές των Χανίων ενημερωτικές ημερίδες στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων και Συζητήσεων με τίτλο: 
«Μέσα και Έξω από την τάξη: Προβλήματα και Συγκρούσεις», Μάρτιος – Μάιος 2018

• με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, Σεμινάριο Κρουστών, Μάρτιος – Δεκέμβριος 2018 
• με το Πολυτεχνείο Κρήτης εκδήλωση με περιεχόμενο τις δράσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος των Χανίων, 7/3/2018



• με το Δίκτυο Θεατρικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με τίτλο και περιεχόμενο: «Κι αν ήσουν εσύ; - ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου 
και εκπαιδευτικού δράματος», 10/3/2018

• με τον Παγκρήτιο Σύλλογο για το Νεανικό Διαβήτη εκδήλωση με θέμα: «Ο σακχαρώδης διαβήτης στο 
σχολείο», 11/3/2018

• με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Χανίων διήμερο δράσεων με την ευκαιρία του 
εορτασμού των 100 χρόνων ζωής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 10/3 και 11/3 2018

• με τη Λογοτεχνική Παρέα Χανίων παρουσίαση βιβλίου του συγγραφέα, Δρ. Γιάννη Πολυράκη, «Ζητείται 
Άνθρωπος», 12/3/2018

• με το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε διήμερο προβολής ταινιών γερμανικού κινηματογράφου, 15/3 και 
16/3/ 2018

• με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Χανίων δράσεις, «Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες 
στα Χανιά», 17/3 και 18/3/ 2018

• με τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» έκθεση έργων του αείμνηστου Χανιώτη 
ζωγράφου και χαράκτη Νικολάου Δαμιανάκη, Απρίλιος – Μάιος 2018. 

• με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων εκδήλωση με τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, 21/3/ 2018

• με το Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων παρουσίασης θεατρικής παράστασης, «Τα παλάτια της 
Κνωσού», 13/4 έως και 15/4/2018

• με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ έκθεση ζωγραφικών έργων και χειροποίητων καλλιτεχνικών κοσμημάτων των 
Χανιωτισσών δημιουργών Αγλαϊας και Ηρώς Ξενάκη, 18/4 – 29/4/2018



• με τις εκδόσεις Πατάκη, παρουσίαση του βιβλίου της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Μαρίας Ευθυμίου, «Μόνο λίγα χιλιόμετρα. Ιστορίες για την Ιστορία»,  20/4/2018

• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Μουσείο Τυπογραφίας διήμερο εκδηλώσεων Λόγου και 
Διαλόγου του διακεκριμένου γλωσσολόγου, επίτιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργίου Μπαμπινιώτη,  25/4 και 26/4/2018

• με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Χανίων, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών 
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα Μουσειακές Αφηγήσεις –
Σχεδιασμός Μουσειοπαιδαγωγικών Δράσεων για μαθητικές ομάδες, 27/4 και 28/4/2018

• με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης διάλεξη του, διεθνώς διακεκριμένου Έλληνα και επί σειρά 
ετών διευθυντή των διαστημικών αποστολών της NASA, Δρ. Σταμάτη Κριμιζή, με θέμα την αστρονομία 
και τις διαστημικές αποστολές, 28/4/ 2018

• με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κμε το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) ενημερωτική 
ημερίδα, με θέμα τη νόσο legionella, 5/5/ 2018

• με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων και το Ίδρυμα Αγία Σοφία, παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής του Ευάγγελου Κακατσάκη, «Όπως το ψωμί», 5/5/ 2018

• με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων ομιλία - συζήτηση 
του Καθηγητή Πνευμονολογίας, κ. Παναγιώτη Μπεχράκη με τους εκπαιδευτικούς του νομού μας, για 
τις συνέπειες του καπνίσματος και τους τρόπους αντιμετώπισης της βλαβερής συνήθειας όσο αφορά 
στην μαθητική κοινότητα, 10/5/2018

• ρήτης, Πανελλήνιο Συνέδριο Σλαβολόγων, Μάιος 2018 



• με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων εκδήλωση απονομής των βραβείων στους βραβευθέντες 
μαθητές του 30ου Διαγωνισμού Αρχαίων Ελληνικών για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου, 13/5/ 2018

• με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων προβολή ταινιών 
σε μαθητές, που αφορά στη συνύπαρξη ανθρώπων με ή χωρίς αναπηρία, στο πλαίσιο των δράσεων 
του Δικτύου Μαθητικού Εθελοντισμού Χανίων, «Δημόφιλος», με θέμα: «Στη θέση του άλλου. Μαθητές 
με ή χωρίς αναπηρία αλληλεπιδρούν», 16/5/2018

• με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων παρουσίαση του 
βιβλίου του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, «ΟΤΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΕΜΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – Ψηφίδες ιστορίας και 
πολιτισμού», 16/5/ 2018

• TEDx 2018 Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα: «Outcomes”, 19/5/2018
• με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης το ετήσιο συνέδριο του ελληνικού τμήματος του 

διεθνούς Documentation and Conservation of Modern Movement (do.co.mo.mo)  do.co.mo.mo, με 
θέμα: «Το μοντέρνο βλέμμα στην ελληνική φύση», 25/5 και 26/5/2018

• με τη Θεατρική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης θεατρική παράσταση, 23/5 – 29/5/2018
• με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Ο ΑΝΤΙΣΚΑΡΟΣ» ή 

«…και τα μάτια της στο πράσινο της Βερόνας», του Καθηγητή Νικόλαου Παπαδογιαννάκη, 30/5/2018



• Πολιτιστικές Δράσεις και Θεατρικές Παραστάσεις των Σχολειών της Π.Ε. Χανίων, Μάιος – Ιούνιος 2018 
• με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων το 2ο τακτικό Συνέδριο Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, 18/6 και 19/6/2018
• με τη Μαθηματική Εταιρεία, Παράρτημα Χανίων την τελετή βράβευση των μαθητών των σχολειών μας 

που έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς Μαθηματικών για το 2018, καθώς και την παρουσίαση του 
έργου και των δράσεων της Μαθηματικής Εταιρείας, 16/6/2018

• με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Π.Α. 50ης

Περιφέρειας Χανίων, εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση διδακτικού 
έτους 2017 – 2018», 18/6/ 2018

• με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων παρουσίασης της νέας ποιητικής συλλογής της 
Χανιώτισσας Ποιήτριας, Γιώγιας Σώκου,  «Στα δένδρα μιλώ με τ’ όνομά τους», 18/6/ 2018

• με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Χανίων παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ζοέλ Λοπινό, «Χάρτινος 
Έρωτας», 20/6/ 2018

• με το Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων jazz βραδιά, 23/6/ 2018
• με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Συναυλία της Χορωδίας και Ορχήστρας του Ιερού 

Ναού Ευαγγελιστρίας Χαλέπας, 29/6/2018
• με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων πολιτιστικές δράσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας

Χανίων, 29/6/2018
• με το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του 

Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 13ο

Ευρωπαϊκό Συνεδρίο Γεωργικών Συστημάτων, 1/7-5/7/ 2018



• με το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού «Συν – Κίνηση» του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Dance 
Days Chania», 16/7-28/7/2018

• με το Πολυτεχνείο Κρήτης  τελετή απονομή Διπλωμάτων Μηχανικού, 20/7/2018
• με τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων, Αροδαμό, πολιτιστική συνάντηση με παραδοσιακό χορευτικό 

συγκρότημα της Ρόδου, 23/7- 25/7/2018
• με τον Αγροτικό Ελαιουργικό και Καστανοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Παλαιών Ρουμάτων το 2ο

Φεστιβάλ Τοπικής Παράδοσης και Προϊόντων, 25/7/ 2018
• με την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλους φορείς, συνέκδοση του κοινού εντύπου 

πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που πραγματοποιούνται από την 
Ένωση, για το έτος 2018

• με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον και το Δήμο Πλατανιά, έκθεση με θέμα «Το 
Εκπληκτικό Φως της ίδιας σου της Υπάρξεως» και περιεχόμενο έργα 16 γυναικών εικαστικών, 8 
καλλιτέχνιδων από το Ιράν και 8 από την Ελλάδα, 14/7 – 11/11/2018

• με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και τους Δήμους του Νομού Χανίων κύκλου δράσεων με τίτλο: 
«Χωριά με Φώτα Ανοικτά», μια διαδρομή πολιτισμού στα χωριά του Νομού Χανίων, με προβολές 
ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και ομιλίες, κατά τους μήνες Ιούλιος – Σεπτέμβριος 
2018

• με  τον Τομέα Γνώσης RIS3 Crete ημερίδα με αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών για το έργο του 
Τομέα, 19/7/2018

• με τον Παραδοσιακό Σύλλογο «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ», πολιτιστική συνάντηση 4/8 και 5/8/2018 
• με το Σύλλογο Κεφαλιανών Αττικής πολιτιστικές δράσεις, στον Κεφαλά Αποκορώνου Χανίων, 11/8, 

12/8, 17/8/2018.  



• με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών, το Σύλλογο Προβολής Κισάμου Η ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ και το Δήμο 
Χανίων πολιτιστική δράση με την ονομασία «ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑ», 31/8/2018

• με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων, έκθεση με έργα του 
Χανιώτη δημιουργού, Γιώργου Νικολαράκη, 12/8 -21/8/2018

• με το Δήμο Πλατανιά και την Περιηγητική Λέσχη Σκινέ της Γιορτής Πορτοκαλιού στο Σκινέ, στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων Μνήμης και Πολιτισμού, 28/7/2018 & 1/8/2018

• με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων Μουσική Παράσταση στους χώρους του Νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χανίων, 25/8/ 2018

• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων, έκθεση με έργα του Χανιώτη 
φωτογράφου, Μανόλη Μαυράκη, 13/9 – 30/9/2018

• με την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου δράσεων που αφορούν στην προβολή και 
ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, της ελληνικής πνευματικής παράδοσης και της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018

• με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων δράσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ρόκκας Κισάμου Χανίων, 
«ΓΙΟΡΤΕΣ ΡΟΚΚΑΣ 2018», 6/8/2018 – 26/8/2018

• με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χανίων, την Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος και την Ισραηλινή 
Ορθοδοντική Εταιρεία, Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ορθοδοντικής, 30/8/2018- 3/9/2018

• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, διάλεξη του φωτογράφου Νικόλα Βεντουράκη, 9/9/2018 
• με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ έκθεση σύγχρονης 

τέχνης, «Memento (a)mori: Ενθυμού και μη λησμόνει»  και δύο παράλληλες εκδηλώσεις, στο πλαίσιο 
του Εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 – ΠΟΛ(ε)ΙΣ (ΕΗΠΚ), και του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, 28/9 – 31/10/2018



• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Συμπέθεροι απ’ τα 
Τίρανα», σε σκηνοθεσία Μ. Μανιά, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, 
«Θεατρικές Παραστάσεις σε ηλικιωμένους ανοικτών και κλειστών δομών της Περιφέρειας Κρήτης», 
15/9/2018

• με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Τμήμα Χανίων, τελετή ορκωμοσίας των νέων Σαμαρειτών, 22/9/2018
• με το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ το 2ο  Chaniartoon Festival, 14/9- 23/9 2018
• με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και την Επιτροπή Κληροδοτήματος Χατζημιχάλη Γιάνναρη, 

παρουσίαση του βιβλίου του Χανιώτη φιλολόγου – συγγραφέα, Κωνσταντίνου Φουρναράκη, με τίτλο, 
«Γάμος Κρητικός εις Λάκκους Κυδωνίας», 26/9/ 2018

• με το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης, το Τμήμα Χημείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
το 11ο Συνεδρίου Αναλυτικής Χημείας στο Αιγαίο, 25/9 – 29/9/ 2018

• με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας, την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση 
της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Φεστιβάλ «Κωφοί και 
Ακούοντες εν δράσει 2018», 23/9/ 2018

• με το Εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας σεμινάρια ελευθέρου σχεδίου, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 
2018

• με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τον Φιλολογικό Σύλλογο «Χρυσόστομος», οργάνωση έκθεσης 
φωτογραφιών με θέμα: «Στην καρδιά του Μάη του ‘68» και φωτογραφικό υλικό του Γάλλου 
φωτογράφου Φιλίπ Γκρα, καθώς και διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης με Γάλλους και Έλληνες 
διανοούμενους και θέμα τον Μάη του ’68 και την επιρροή του στην Ελληνική Κοινωνία και Ιστορία, 
8/10 – 29/10/2018 



• με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Λύκειο Ελληνίδων παρουσίαση του 
βιβλίου «Φτου και Βγαίνω, 8 κρυψώνες αυτοεκτίμησης για να βρεις τον εαυτό σου και να παίξεις με 
τους άλλους» της εκπαιδευτικού Άννας Νεπαυλάκη, 6/10/2018

• με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, την Περιφέρεια Κρήτης, 
την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων το 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (CFF) και τον κύκλο CineΜαθήματα, 24/10 –
3/11/2018

• με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, παρουσίαση της εικονογραφημένης έκδοσης, Η Πάπισσα 
Ιωάννα, του σκιτσογράφου Δημήτρη Χαντζόπουλου, 19/10/2018

• με το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Ιουλιανός Τσιράκης», διάλεξη του γυμνασιάρχη Δρ. Γεωργίου Καρκάνη, «Το 
νόημα της αριστείας στην Παιδεία», 28/10/2018 

• με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Μουσική Διάλεξη του Γιώργου Καλούδη, με θέμα «Η Κρητική Λύρα 
στη Δυτική Ευρωπαϊκή Μουσική», 2/11/2018. 

• με την Οργάνωση Φίλοι και Υποστηρικτές μητρικού θηλασμού, δράση Δημόσιου Μητρικού Θηλασμού, 
4/11/ 2018

• με το Συμβουλευτικό κέντρο Ψ Therapy, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών, το θεατρικό δρώμενο της Ηβ Ένσλερ "Αιδοίων Μονόλογοι", 17/11/2018



• Με Το καλλιτεχνικό σχήμα ΩΔΗπόρος η μουσική παράσταση, μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη 
σιωπή της δικτατορίας,18/11/2018

• με το Σύλλογο Νεανικής Δημοσιογραφίας, ημερίδα μαθητικής δημοσιογραφίας, στο πλαίσιο του 
Παγκρητίου Διαγωνισμού Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων των μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και 
Λυκείων των Χανίων, 19/11/ 2018

• με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 
πραγματοποίησης δύο δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ.Κ. «Κρήτη 
2014 – 2020» πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», 20/11/2018

• με το Goethe – Zentrum Chania παρουσίαση του βιβλίου της Mira Lobe - εικονογράφηση Susi Weigel, 
«Το μικρό εγώ είμαι εγώ», σε μετάφραση Αναστασίας Καλαντζή – Αζίζι, 14/11/2018

• με το Σύλλογο Τροχαίων Ατυχημάτων «Ο Άγιος Χριστόφορος» τελετή βράβευσης των νικητών του 4ου 
Διεθνή Μαθητικού – Φοιτητικού Διαγωνισμού Πολυμέσων, για την Οδική Ασφάλεια, 16/11/ 2018

• Κύκλος Ταινιών Βαλκανικού Κινηματογράφου, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018 
• συνέκδοση του ετήσιου ημερολογίου της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Χανίων
• με την ΙΛΑΕΚ πολιτιστικές δράσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, καθώς και ο εορτασμός των 50 

χρόνων της Εταιρείας, 26/11/2018
• με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, πολιτιστικές δράσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018
• με το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 3ωρο 

Κινηματογραφικό Αφιέρωμα – με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά 
των Γυναικών- 25/11/2018



• με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τον Πανελλήνιο 
Όμιλο Φίλων του Ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη και άλλους φορείς έκθεση με τίτλο: «Το θέμα είναι τ ώ 
ρ α  τ ι  λ ε ς . Η ζωή και το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη», 1/12/2018 – 8/2/2019

• με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ημερίδα με θέμα «Η Γαύδος και τα μνημεία της», 7/12/2018 
• με τον Όμιλο Φίλων της Τέχνης Χανίων παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γιαννουδάκη, με τίτλο «το 

Συναξάρι της μητέρας Ζωής», 5/12/ 2018
• με τους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης 1ης Περιφέρειας Χανίων διεθνές επιμορφωτικό 

ενδοϋπηρεσιακό σεμινάριο των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Χανίων από Εκπαιδευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης, 5/12- 6/12/ 2018

• με το Πολυτεχνείο Κρήτης την Τελετής Απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων και των Διπλωμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, 7/11/ 2018

• με το Εθελοντικό Σωματείο «ΣΤΗΡΙΞΙΣ», που στηρίζει τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας 
Παιδιών και Νέων Χανίων μουσική εκδήλωση με το Μουσικό Σύνολο ΑΠΟΛΛΩΝ, 9/11/ 2018

• με το Σύλλογο Santa Run κύκλο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών των Χανίων που 
στοχεύει  στην στήριξη των Σωματείων του τόπου μας, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 
ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας, ήτοι την ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, το ΚΗΦΑΜΕΑ, το ΚΗΦΑΠ «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 
και τον «Ορίζοντα». 12/12 και 13/12/2018, και 3/1/2019 

• με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων και το Δημοτικό Σχολείο Παζινού
Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση, 12/12/ 2018



• με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας – Σύλλογο Γυναικών Νομού Χανίων εκδήλωση που αφορά στην 
παρουσίαση της θεματικής ενότητας της ημερολογιακής ατζέντας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, 
με θέμα «Η γυναίκα μέσα από την Τέχνη», 14/12/ 2018

• με τη Χορωδία Χανίων Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, το Σάββατο 15/12/2018
• με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Χριστουγεννιάτικο bazaar που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός 

«Ζουζουνόσπιτο» με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών του τόπου μας σχετικά με το έργο και τις 
δράσεις του «Χαμόγελου», 16/12/ 2018

• με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων και το Μουσικό Σχολείο Χανίων, 
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, 17/12/ 2018

• με το Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστομος», ημερίδα με θέμα: «Ο χρόνος στο έργο του 
Μανόλη Αναγνωστάκη», 21/12/2018

• με το Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων, τη θεατρική παράσταση «Ο Φεγγαροσκεπαστής», βασισμένη 
στο ομώνυμο παραμύθι του Eric Puybaret, 21/12 – 23/12/2018. 

• με τον Αθλητικό Όμιλο ΚΥΔΩΝΑ, συνέκδοση ημερολογίου του 2019, με αναφορά στο Τμήμα Μπάσκετ, 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων του Ομίλου. 



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Οργανόγραμμα και Στελέχωση Τμήματος  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανήκει στην Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Το Τμήμα το 2018 στελεχωνόταν από τα 
ακόλουθα άτομα:

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Βεγλιρής Εμμανουήλ, ΠΕ Γεωτεχνικός (Γεωπόνος), MSc
τηλ: 2821345866, e-mail: vegliris@crete.gov.gr

mailto:vegliris@chania.eu


Υπάλληλοι και ειδικότητες:
1. Αγγελογιαννάκη Ελένη, ΠΕ Περιβάλλοντος (Xημικός Μηχ.), MSc , Phd
τηλ: 2821345813, e-mail: aggelogiannaki@crete.gov.gr
2. Κασσελάκη Αιμιλία, ΤΕ Γεωπόνος 
τηλ: 2821345840, e-mail: kasselaki@crete.gov.gr
3. Μαραγκουδάκης Ελευθέριος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, MSc
τηλ: 2821345871, e-mail: maragoudakis@crete.gov.gr
4. Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης, ΠΕ Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός), MSc
τηλ: 2821345819, e-mail: meramveliotakis@crete.gov.gr
5. Τσινάρης Παναγιώτης , ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας Μηχανικός), Msc
e-mail: tsinaris@crete.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι ο κ. Γεωργιτζίκης (ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών) βρίσκεται σε  άδεια άνευ αποδοχών 
από τον Φεβρουάριου του 2018, και επίσης από τις 17-12-2018 ο κ. Τσινάρης δεν αποτελεί πλέον υπάλληλο 
της Περιφέρειας (Μετάταξη ) που σημαίνει ότι Τμήμα καλείται να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές τους το 
2019, με συνολικά πέντε άτομα. 

mailto:aggelogiannaki@chania.eu
mailto:kasselaki@chania.eu
mailto:maragoudakis@chania.eu
mailto:meramveliotakis@crete.gov.gr
mailto:tsinaris@crete.gov.gr


2. Αρμοδιότητες του Τμήματος 

Βάση του οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης ( Π.Δ. 149/2010, Φ.Ε.Κ. 242 Α΄/27-12-2010, άρθρο 5) στα 
Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων υπάγονται οι αρμοδιότητες του 
τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για 
δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν 
την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην περιφερειακή ενότητα. 

Ειδικότερα το 2018,  στα θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα  συγκαταλέγονται:
• Γνωμοδοτήσεις στην επιτροπή περιβάλλοντος για περιβαλλοντική αδειδότηση έργων Α1 και Α2 

κατηγορίας
• Η υπαγωγή έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και 

έκδοση πρόσθετων όρων κατόπιν Ειδικής Οικολογικής αξιολογήσης
• Απαντήσεις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
• Υπηρεσία υποδοχής αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου.
• Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Τακτικών ελέγχων -Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για έργα και 

δραστηριότητες.
• Διενέργεια αυτοψιών για διαπίστωση ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος έπειτα από καταγγελίες-

αναφορές πολιτών ή εισαγγελική παραγγελία 
• Οργάνωση και υποστήριξη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) 
• Συμμετοχή σε Επιτροπές αδειοδότησης ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας περιβάλλοντος (Επιτροπή 

Σταυλισμού κλπ).
• Συμμετοχή σε επιτροπές του Τμήματος Προμηθειών



3. Κατηγοριοποίηση αιτημάτων πολιτών/ φορέων  2018

Τα συνολικά εισερχόμενα πρωτόκολλα που χρεώθηκε το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας το έτος 
2018 ήταν 935,  τα οποία διακρίνονται σε γενική αλληλογραφία και θέματα αρχείου (Άδειες, ΑΕΠΟ, χορήγηση 
αντιγράφων κλπ), έγγραφα σχετικά με περιβαλλοντική αδειδοδότηση (διαβίβαση μελετών από 
Αποκεντρωμένη διοίκηση ή υπουργείου, αιτήματα Ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, αιτήματα ΠΠΔ, 
απαλλαγής και γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών), έγγραφα σχετικά με ελέγχους, υποβολή απόψεων 
σε προσφυγές, αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, θέματα υδροοικονομίας κλπ. Επισημαίνεται ότι 
η διοικητική διαδικασία αρχειοθέτησης και ταξινόμησης των εγγράφων που δεν απαιτούν ενέργειες γίνεται 
επίσης από τους ίδιους υπαλλήλους της Υπηρεσία μας καθώς το τμήμα δεν διαθέτει γραμματειακή 
υποστήριξη. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι γνωστοποιήσεις λειτουργίας του ΕΟΤ που το 2018 είναι 179, των 
οποίων η καταχώρηση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και επιπλέον απαιτούν και έλεγχο διότι σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν δηλωθεί ανακριβή στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των τουριστικών 
καταλυμάτων. 

3.1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Όσον αφορά τα θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση που κατατέθηκαν το 2018 στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας αυτά συγκεντρώνονται στον Πίνακα 1 και στο Διαγρ. 1.
Στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η Υπηρεσία μας γνωμοδότησε στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και στις αρμόδιες Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
για 15 έργα Α1-Α2 κατηγορίας μεταξύ των οποίων ήταν τουριστικά καταλύματα, έργα υποδομών, βιοτεχνικά 
κεραίες κλπ. Επίσης, εκδόθηκαν  αποφάσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, έκδοση 
πρόσθετων όρων κατόπιν ειδικής οικολογικής αξιολόγησης,  απαντήσεις σχετικά με την μη απαίτηση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γνωμοδοτήσεις για μελέτες επαναχρησιμοποίησης και  σχέδια αποξήλωσης 
αμιάντου. 







3.2. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι 
Ο σημαντικός όγκος των υποθέσεων που απασχολούν το τμήμα  σχετίζεται με τους περιβαλλοντικούς 

ελέγχους και γενικότερα τις ενέργειες που σχετίζονται με παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
διαπιστώσεις ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος. Για το έτος 2018 οι αρ. πρωτ. που χρεώθηκαν στο 
Τμήμα  αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια αυτοψίας ή παροχή στοιχείων, καταγγελίες 
πολιτών, καταγγελίες οικολογικών οργανώσεων, διαβίβαση καταγγελιών από άλλες υπηρεσίες, αλλά και την 
αναζήτηση στοιχείων για την απαιτούμενη διερεύνηση του κάθε θέματος και την υποβολή απόψεων από τους 
υπευθύνους. 







Από όλες τις παραπάνω υποθέσεις, εντός του 2018 έχουν ολοκληρωθεί και υπογραφεί 32 Αποφάσεις 
Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων, συνολικού ύψους 55.000€. Όσο αφορά τώρα τις κατηγορίες των 
Αποφάσεων Επιβολής Κυρώσεων αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 2 και το Διαγρ. 2 . Οι έλεγχοι 
πραγματοποιήθηκαν  είτε από υπαλλήλους της Υπηρεσία μας είτε με το  Κλιμάκιο Έλεγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος, το οποίο επίσης συγκαλείται από την Υπηρεσία μας. Το 2018 το Κ.Ε.Π.ΠΕ. συγκλήθηκε 
συνολικά 7 φορές, για τις οποίες συντάχθηκαν πρακτικά από την Υπηρεσία μας.  Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω 
έλεγχοι είναι έκτατοι, δηλ. κατόπιν καταγγελίας, ενώ αρκετά θέματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του 2018 
και διεκπεραιώνονται σταδιακά. 

Επίσης το καλοκαίρι του 2018 η Υπηρεσία μας ξεκίνησε και τον προγραμματισμό της  υλοποίησης των 
τακτικών ελέγχων βάση της λίστας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι με το 
υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο χρονικός προγραμματισμός που στοχεύει το 
ΥΠΕΝ.

Επίσης, η Υπηρεσία μας υποχρεούται στην υποστήριξη των Αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, 
με αποστολή στοιχείων του φακέλου και απόψεων, στις περιπτώσεις προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η Υπηρεσία μας το 2018 απάντησε σε 22
Προσφυγές οι οποίες αφορούσαν ως επί το πλείστον Αποφάσεις κυρώσεων προηγούμενων ετών (2013-2014) 
που προσβλήθηκαν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Eκτός των παραπάνω  υποθέσεων που οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων, την Υπηρεσία απασχόλησαν 
άλλα 19 θέματα που αφορούσαν καταγγελίες για θόρυβο, επεμβάσεις σε ρέματα και  προστατευόμενες 
περιοχές και 3 επιπλέον έλεγχοι σε ελαιουργεία, που έγιναν ενέργειες ή/και αυτοψία και είτε  δεν 
διαπιστώθηκε παράβαση, είτε δεν εντοπίστηκε ο υπεύθυνος, είτε λήφθηκαν άμεσα μέσα συμμόρφωσης. 



3.3. Αδειοδότηση και έλεγχοι υδάτων 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που Τμήματος στην διαχείριση Υδάτων υπήρχαν:

 76  νέες αιτήσεις ιδιωτών προκειμένου την χορήγηση άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου. 
Επισημαίνεται ότι λόγω προθεσμίας 30/9/18 που είχε θέσει η ΔΕΗ για την υποβολή δικαιολογητικών για την 
διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου, ο μήνας Σεπτέμβριος αφιερώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην 
ενημέρωση των πολιτών για την συμπλήρωση των αιτήσεων (διαδικασία, δικαιολογητικά κλπ)

 Πραγματοποιήθηκαν  δειγματοληψίες (Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο ) σε οκτώ σημεία υδροληψίας (Ακρωτήρι, 
Χρυσοπηγή, Αγυιά (2), Φαλάσσαρνα, Κουντούρα, Λίμνη Κουρνά, Φραγκοκάστελλο) προκειμένου για τον 
έλεγχο ποιότητας των αρδευτικών υδάτων στα πλαίσια προγράμματος που χρηματοδοτεί το Υπουργείο 
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων με κωδικό 2014ΣΜ58100000  «Έλεγχος Ποιότητας Υδατικών Πόρων για 
Γεωργία»



4. Μετρήσεις Αιθαλομίχλης στην ΠΕ Χανίων
Από 09-07-2018 είναι σε ισχύ προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του Περιφερειακού 

ταμείου με το Πολυτεχνείο Κρήτης, την Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος  για την παρακολούθηση της ποιότητα της 
ατμόσφαιρας στην πόλη των  Χανίων για ένα έτος . Σκοπός της εν λόγω σύμβασης είναι πραγματοποίηση 
μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) και για το λόγο αυτό έχει εγκατασταθεί σχετικό όργανο στο 
χώρο της Υπηρεσίας.  

5. Συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια
• Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στα Χανιά στις 12/10/2018 με τίτλο 

«Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση 
με την κοινωνία», ο κ. Μεραμβελιωτάκης πραγματοποίησε παρουσία με τίτλο  «Περιβαλλοντικοί έλεγχοι 
και περιβαλλοντικές κυρώσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και προστασία της 
βιοποικιλότητας»

• Σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το σύλλογο Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΤΕΕ-ΤΔΚ για την 
αδειοδότηση των ελαιουργείων έγινε σχετική παρουσίαση   από τον κ. Βεγλιρή για τις απαιτήσεις 
αδειοδότησεις των εδαφοδεξαμενών



6. Συμμετοχή σε άλλες επιτροπές
• Οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές 

όπως:
• Επιτροπή Σταβλισμού, η οποία συγκαλείται σε περίπου εβδομαδιαία βάση και πραγματοποιεί αυτοψίες, 

έλεγχο καταγγελιών και  εισηγήσεις για την χορήγηση αδειών. Το 2018 χορηγήθηκαν 57 άδειες 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατόπιν εισήγησης της επιτροπής. 

• Επιτροπή του Τμήματος Προμηθειών για τον διαγωνισμό της  αγοράς μελανιών –τόνερ



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων «Πάπυρος» και ψηφιακών 
πιστοποιητικών για την χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ανανέωση 
πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής  που έληξαν. Εκπαίδευση παλιών και νέων χρηστών στις νέες 
διαδικασίες διακίνησης εγγράφων με την χρήση ψηφιακής υπογραφής, υποστήριξη και επίλυση 
προβλημάτων. 

Μετάβαση στην νέα ιστοσελίδα της Π.Κ. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την δημιουργία και 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα εγγράφων και διαδικασιών ώστε να εξυπηρετηθεί ο πολίτης μέσα από την 
ιστοσελίδα της ΠΚ. Προτυποποίηση  των εγγράφων και ανάρτηση τους στο τομέα του «θέλω να 
εξυπηρετηθώ» τοποθετώντας τα στην ανάλογη κάθε φορά κατηγορία. Ενημέρωση ιστοσελίδας, 
δημιουργία μενού και κατηγοριών. Εκπαίδευση, δημιουργία  χρηστών και υποστήριξη τους στην 
διαχείριση της ιστοσελίδας. 

Συνέχιση Υλοποίησης των Στόχων του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού και  Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Κρήτης  2014 - 2019.

Xρήση και εκπαίδευση χρηστών στην  Συνεργατική Πλατφόρμα Comidor. 
Διαχείριση και υποστήριξη Active Directory και εξυπηρετητών.
Διαχείριση των υπηρεσιών του Διαδικτύου, του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Αγορά νέων Η/Υ, εξοπλισμού πληροφορικής και νέου Τηλεφωνικού Κέντρου.
Αλλαγή του παλιού τηλεφωνικού Κέντρου της Π.Ε. Χανίων σε νέο IP τηλεφωνικό κέντρο με  δυνατότητα 

επικοινωνίας όλων των κτιρίων της ΠΕ εσωτερικά χωρίς καμία απολύτως χρέωση και αλλαγή των 
τηλεφωνικών συσκευών σε νέες IP τηλεφωνικές συσκευές με αναγνώρισης κλήσης. 

Εγκατάσταση νέων Η/Υ και δικτυακού εξοπλισμού, συντήρηση Η/Υ, τεχνική υποστήριξη χρηστών. 

Παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής στους υπαλλήλους.



ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το τμήμα Τουρισμού της Π.Ε Χανίων αντιπροσωπεύοντας την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε  στις παρακάτω 
Τουριστικές Εκθέσεις:

• CMT Στουτγκάρδης , 13/01/2018 – 21/01/2018.
• MATKA Ελσίνκι Φινλανδίας, 18/01/2018 - 21/01/2018
• FREE του Μονάχου,  21/2/2018- 25/02/2018.
• PANORAMA WORLD FESTIVAL της Στοκχόλμης, 16-18/02/2018.
• WTM του Λονδίνου, 05-07/11/2018
• ΑΙΤ EXPO της Αθήνας, 07-09/12/2018

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018. Heidi Roberts & Nayna Kanabar-Βρετανοί Food Bloggers. Οι κυρίες Heidi Roberts & Nayna
Kanabar έγραψαν εκτενές άρθρα για την περιοχή των Χανίων και ότι έχει σχέση με τη γαστρονομία, τα 
κρασιά, τα λάδια

ΜΑΙΟΣ 2017.
Η Lena Tarasyuk δανέζα Δημοσιογράφος-Blogger από τη Δανία μετά από συνάντηση στη τουριστική έκθεση 

ΜΑΤΚΑ Φιλανδίας επισκέφθηκε τα Χανιά και έκανε εκτενές ρεπορτάζ στο site της 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018.
• Φιλοξενία 18 μαθητών του  Λυκείου Rolf Benz Schule του Nagold της Γερμανίας
• Φιλοξενία συνεργείου του ΣΕΤΕ, για την βιντεοσκόπησης τουριστικών αξιοθέατων στην Παλιά Πόλη των 

Χανίων, Λουτρό Αγ. Ρουμέλη, Μπάλο, Ομαλό, Γαβαλοχώρι, Βάμο. 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με φορείς συλλόγους και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του Νομού και για την διαφήμιση και προβολή του, δόθηκαν διαφημιστικά 
τουριστικά φυλλάδια για επιστημονικά συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
μαθητικές και φοιτητικές ανταλλαγές επισκέψεων, φιλοξενίες, κρουαζιέρες κ.λ.π.

Παράλληλα αποστείλαμε σε περιοχές εκτός Ελλάδος που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον τουριστικό διαφημιστικό 
υλικό.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανέλαβε και υλοποίησε την ανατύπωση των εντύπων τουριστικής προβολής 
για τις ανάγκες των τουριστικών εκθέσεων του 2019. 

Συγκεκριμένα εκτυπώθηκαν 18.000  έντυπα του τουριστικού οδηγού της Κρήτης στις Γλώσσες Γερμανικά, 
Γαλλικά, Σουηδικά, Φιλανδικά, Δανέζικα, Εβραϊκά, Ελληνικά.  

Επίσης εκδόθηκαν 19.000 χάρτες της Κρήτης στην Αγγλική Γλώσσα.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Για λόγους εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος  παρέχουμε  στους ξένους επισκέπτες μας  την 

δυνατότητα γνωριμίας τους με την πολιτιστική μας ταυτότητα, τα αγροτικά μας προϊόντα, την Κρητική 
Διατροφή ώστε να αποκτήσουν και να αναμεταδώσουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες που διαφοροποιούν 
τον προορισμό μας από τον ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό οργανώνουμε- συνδιοργανώνουμε κάθε 
χρόνο αρκετές εκδηλώσεις.

Το 2018 συμμετείχαμε στην συνδιοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων :
• Μουσική εκδήλωση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας.
• Θεατρική παράσταση της ραψωδίας Μ της Οδύσσειας στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας μετά την 

πρόσφατη αποκατάσταση-ανάδειξη του θεάτρου με πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης.
• Ετήσιο «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά
• 11ο Φεστιβάλ Κισσαμίτικης Κουλτούρας στον Δήμο Κισσάμου
• 8ο Φεστιβάλ «Γη –Πολιτισμός- Τουρισμός» στον Δήμο Πλατανιά.
• Συμμετοχή του Ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας τον Καζαντζάκη» στο Ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Χανίων.
• Συμμετοχή στον « Αγροτικό Αύγουστο 2018» όπου η Περιφέρεια Κρήτης  εκτός  της ανάληψης μέρους 

των γενικών εξόδων της συνολικής εκδήλωσης, συμμετείχε με δικό της Περίπτερο το οποίο φρόντισε η 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας  και με κεντρικό άξονα προβολής την πρόσφατα 
οριοθετημένη αγροτική δραστηριότητα της Οικοτεχνίας. Κορυφαία δε εκδήλωση του Περιπτέρου μας 
ήταν η οργάνωση βραδιάς γευσιγνωσίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στήριξε με ενημερωτικό υλικό διάφορα συνέδρια- ημερίδες που 

πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά. 
Ιδιαίτερα σημειώνουμε: 
-το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιοποικιλότητας  και 11ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας του  

Πολυτεχνείου Κρήτης  που έγινε  25-28 Ιουνίου στον Πλατανιά Χανίων  όπου η Περιφέρεια Κρήτης είχε 
οργανώσει desk τουριστικών πληροφοριών για τους συνέδρους. 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Το ευρείας κυκλοφορίας γυναικείο γερμανικό περιοδικό Meins μας ζήτησε   να βρούμε μία Γερμανίδα που να 

ζεί μόνιμα στα Χανιά ώστε να προβληθεί ο προορισμός μέσα από τις εμπειρίες της. Η δημοσίευση 
υλοποιήθηκε με την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου  που πρότεινε η δημοσιογραφική  ομάδα, 
και την αποστολή φωτογραφικού υλικού. 

Αποστείλαμε υλικού για την ειδική έκδοση «Travel-καλοκαιρινές αποδράσεις»  της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το τμήμα Τουρισμού της Π.Ε Χανίων εξυπηρέτησε πάρα πολλά αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κυρίως από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσαν την παροχή πληροφοριών και την αποστολή 
διαφημιστικού υλικού. Παράλληλα το τμήμα μας παρείχε πληροφορίες σε πολίτες και τουρίστες που 
πέρασαν από τα γραφεία μας.

Το τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χανίων καλωσόρισε και ενημέρωσε τα παιδιά τουριστικών σχολών του ΕΠΑΛ 
Χανίων και παράλληλα τα ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του τμήματος.

ΕΣΠΑ
Το τμήμα τουρισμού της Π.Ε.Χανίων εργάζεται για  τα υποέργα  του ΕΣΠΑ που του έχουν ανατεθεί . 

Συγκεκριμένα    για το Υποέργο 2- Εκδόσεις  και για το υποέργο 5- Έρευνα κοινού.  



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Χανίων κατά το διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 άσκησε και 
διεκπεραίωσε τις παρακάτω δραστηριότητες:

Τελικές ενέργειες για την αποζημίωσης πληγέντων από πλημμύρες στις 31/12/2014-1/1/2015 στους Δήμους 
Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου.

Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Σφακίων από τις πλημμύρες που έγιναν στις 21-02-2018 και η οποία έγινε.

Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Πλατανιά από τις πυρκαγιές  που έγιναν στις 23,24 και 25 -08-2018 και η οποία έγινε.

Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Αποκορώνου από τις πυρκαγιές  που έγιναν στις 23,24 και 25 -08-2018 και η οποία έγινε.



Κίνησε τις διαδικασίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Κισάμου από τις πυρκαγιές που έγιναν στις 22-03-2018.

Συγκάλεσε δύο τακτικά και ένα έκτακτο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποίησε δράσεις για την εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων.

Συνέταξε μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές

Συνέταξε μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση πλημμυρών

Συνέταξε μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων.

Ενημέρωσε σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών

Συμμετείχε σε ασκήσεις ετοιμότητας για πυρκαγιές σε συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες

Χειρίστηκε θέματα που έχουν να κάνουν με δασικές πυρκαγιές, εξαφανίσεις, διασώσεις, πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Στο Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς σύμφωνα 
πάντα με της Κείμενες Νομοθεσίες διεκπεραιώθηκαν όλες οι εργασίες και πραγματοποιήθηκαν οι 
προγραμματισμένες Ασκήσεις και όλα όσα μας γνωστοποιήθηκαν από το (ΥΠΕΣ-ΓΕΕΘΑ) μέσω της Περιφέρειας 
Κρήτης, που αφορούν στη σχεδίαση, οργάνωση προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων 
προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συμβολή στην εθνική άμυνα.

Ο Aπολογισμός είναι στην διάθεση του (Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειάρχη) όμως δεν μπορεί να 
συμπεριληφθεί στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων, γιατί οι εργασίες του Γραφείου χαρακτηρίζονται από 
υψηλή εμπιστευτικότητα που μας δεσμεύει ως προς την παρουσίαση τους Δημόσια. 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

• Χειρισμός  27 δικογράφων και 52 εγγράφων γνωμοδοτήσεων, μαζί με περίπου 30 προφορικές 
γνωμοδοτήσεις.

• Χειρισμός 7 υποθέσεων σε επίπεδο ενδικοφανών και διοικητικών προσφυγών κατά αποφάσεων 
Αντιπεριφερειάρχη.

• Περίπου 40 παραστάσεις σε διοικητικά δικαστήρια (Πρωτοδικείο, Εφετείο, ΣτΕ), πολιτικά (Ειρηνοδικείο, 
Πρωτοδικείο, Εφετείο) και ποινικά (Τριμελές Πλημ/κείο, Εφετείο).

• Χειρισμός 5 υποθέσεων σε επίπεδο προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης.
• Καθημερινές γνωμοδοτήσεις για τρέχοντα θέματα της Υπηρεσίες και ερωτήσεις συναδέλφων και αιρετών, 

καθώς και νομική υποστήριξη της εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χανίων Α.Ε.».



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΤΟΥΣ 2018
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