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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Ο απολογισμός αναφέρεται  στις δράσεις και  στα πεπραγμένα έτους 2017 και  αφορά 

στις  αρμοδιότητες καταρχήν της Αντιπεριφέρειας Κρήτης στον Πρωτογενή Τομέα 

και στην συνέχεια και σύμφωνα  με το  με αρ. πρωτ.  80617/24-04-2017 έγγραφο του  

Περιφερειάρχη Κρήτης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπεριφερειάρχες».,  στην  Αντιπεριφερειάρχη του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, 

Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ ανατέθηκε ο σχεδιασμός - συντονισμός και επεξεργασία 

προτάσεων, ή εισηγήσεων, που αφορούν θέματα Κοινωνικής Μέριμνας σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης., η μεταβίβαση  της άσκησης  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του π.δ/τος 149/2010 (Α΄ 242), 

«Οργανισμός της  Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύει, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική 

αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν 

στην εκπροσώπηση στα  Ευρωπαϊκά Δίκτυα AREPO και EUROMONTANA. Επίσης 

μεταβιβάστηκαν οι   αρμοδιότητες  που αφορούν στην επαναδραστηριοποίηση και 

λειτουργία του Γεωργικού Σταθμού Μεσσαράς. 

 

 

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 2017 και μέχρι τις 29-03-2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια υλοποίησης και 

προσανατολισμού του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα  

και της διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων για την Περιφέρεια Κρήτης. 

Σε συνέχεια του σχεδιασμού και της προσαρμογής των προτεραιοτήτων εργαστήκαμε με 

γνώμονα την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής και τον Αναπροσδιορισμό του 

Παραγωγικού Κεφαλαίου της Τοπικής Οικονομίας από την βάση του παραγωγικού 

ιστού και των υπηρεσιών που το πλαισιώνουν με δεδομένο ότι: 

 Η Αγροτική οικονομία και ο γεωργικός τομέας αποτελεί την βάση της οικονομίας 

της Κρήτης, αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα του τόπου 

μας. 
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 Η Αγροτική οικονομία και ο γεωργικός τομέας είναι μοχλός ανάπτυξης για 

πολλούς τομείς, οι οποίοι στηρίζονται στην οικονομία, στην πολιτιστική 

κληρονομιά, στην παράδοση, στην βιοποικιλότητα 
 

 Η Αγροτική οικονομία και ο γεωργικός τομέας, είναι οι πυλώνες που μαζί με τον 

τουρισμό μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την οικονομία και εν τέλει την 

ανάπτυξη του τόπου μας. 

Σημαντικό για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Κρήτης στον 

Αγροδιατροφικό τομέα, είναι η κατανόηση του οράματος πάνω στο οποίο συνεχίσαμε 

την υλοποίηση των δράσεων  για το 2017, οι οποίες αποτελούν μια σειρά σχεδιασμών 

με συγκεκριμένο τρόπο με σκοπό να εξασφαλίσουμε τους πόρους και την δυναμική, 

μιας τοπικής οικονομίας, μέσα από την οποία θα αναδείξουμε οικονομίες κλίμακας, 

όπου οι παραγωγικοί φορείς θα επιστρέψουν στην παραγωγή, τα προϊόντα θα 

ισχυροποιήσουν την θέση τους στις αγορές, οι νέοι και οι νέες του Νησιού μας, θα 

ανταγωνίζονται μέσα σε ένα βιώσιμο, υγιές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι παραγωγικοί φορείς, θεσμοί και η αγορά, έχουν κατανοήσει πως οι έννοιες 

εξωστρέφειας, συνεργασία, πιστοποίηση, ποιότητα, εντοπιότητα, τοπική 

ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα, αποτελούν τα κλειδιά της τοπικής ανάπτυξης και 

της εξέλιξης της τοπικής μας παραγωγής με ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Όλα αυτά τα χρόνια με σκληρή δουλεία, όραμα και πάθος θεωρούμε ότι δημιουργούμε 

τις προϋποθέσεις, μιας ισόρροπης ανάπτυξης έχοντας τις βάσεις, στην ποιοτική, ηθική 

παραγωγή και καλλιέργεια του νησιού μας, με την συμμετοχή όλων. 

Για να ισχυροποιήσουμε την θέση μας στο εξωτερικό, συνεχίσαμε να αναδεικνύουμε τα 

προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη μέσα από τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και με  

την παρουσία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, την άντληση τεχνογνωσίας και ανταλλαγής 

καλών πρακτικών. 

Παράλληλα εστιάσαμε  στην δημιουργία αναπτυξιακών εργαλείων, τα οποία αφ ενός 

θα λειτουργήσουν για τη διασύνδεση των τομέων (πρωτογενή τομέα – τουρισμού – 

πολιτισμού) και αφετέρου, θα αποτελέσουν κίνητρα για την προσέλκυση και επιστροφή 

των νέων ανθρώπων στην ενδοχώρα. 
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Γίνεται αντιληπτό ότι επιδιώκουμε, ότι προσπαθούμε και εργαζόμαστε για την ενίσχυση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από έναν ευρύτερο στρατηγικό 

σχεδιασμό που αφορά την συνεχή ανάπτυξη της Κρήτης. 

 

Η εμπειρία μας έδειξε πως τα βήματα που κάνουμε είναι στο σωστό προσανατολισμό. 

Χρειάζεται κόπος και χρόνος, αλλά τα αποτελέσματα έρχονται για αυτούς που 

προσπαθούν. 

 

Α.1. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ– ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναγνώριση και ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής και 

των τοπικών προϊόντων, κάτι που θα ενισχύσει την εικόνα της Κρήτης διεθνώς και θα 

μεταφραστεί σε οικονομική ανάπτυξη μέσα από αυξημένες επισκέψεις τουριστών, 

αυξημένες εξαγωγές, αυξημένη κατανάλωση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών εντός 

του προορισμού. 

Βασικός άξονας στη στήριξη των Κρητικών προϊόντων και στη προώθηση τους στις 

διεθνείς αγορές αποτελούν οι δράσεις που υλοποιούνται μέσα από προσκλήσεις 

αγοραστών και Β2Β συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών ντόπιων και ξένων. Συμμετοχή 

σε διεθνή FORUM για άντληση τεχνογνωσίας και μεταφοράς της, στις τοπικές κοινωνίες, 

στους παραγωγούς και στους μεταποιητές. Συμμετοχή σε αυστηρά επιλεγμένες και 

στοχευμένες εκθέσεις με παράλληλες γαστρονομικές εκδηλώσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η 

ενίσχυση της εξωστρέφειας του «κρητικού διατροφικού προτύπου» θα ενισχύσει την 

οικονομία και θα προσφέρει διεξόδους από την κρίση. Θα ενισχύσει το branding της 

Κρήτης ως έναν ξεχωριστό προορισμό -τουριστικά και γαστρονομικά- αυξάνοντας την 

επισκεψιμότητα και τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες εστίασης. Με τη 

στρατηγική για την ποιότητα και τη δημιουργία της «Περιφερειακής Ετικέτας Κρήτης» θα 

εξασφαλιστεί η προσφερόμενη ποιότητα των κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Θα ενισχυθεί η πραγματοποίηση της σύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον τουριστικό, 

βασιζόμενη σε αμοιβαία οφέλη. 

Η γενικότερη στρατηγική για την καθιέρωση του κρητικού διατροφικού μοντέλου εντός 

της Κρήτης θα βοηθήσει την επιστροφή των κατοίκων μας και της νέας γενιάς σε ένα 

υγιεινό διατροφικό μοντέλο που θα βασίζεται σε αυτά που είναι τοπικά, ποιοτικά και δικά 

μας. Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν εφαρμόζει απλά μια στρατηγική για 
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την ανάδειξη του «Κρητικού Διατροφικού Προτύπου», αλλά δημιουργεί ένα Κίνημα για 

την επιστροφή στο ποιοτικό, το τοπικό, το υγιεινό, το παραδοσιακό, το δικό μας. Κι αυτό 

θα το πετύχει μέσα από τους τρεις πυλώνες της πολιτικής της: «Συνεργασία – 

Ποιότητα – Εντοπιότητα». 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε:  

«Green Week» στο Βερολίνο - Ιανουάριο 2017
Τα Κρητικά προϊόντα και η Κρητική Διατροφή-Κουζίνα προβλήθηκαν με επιτυχία στη 

Γερμανία και συγκεκριμένα σε γαστρονομικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 

πόλη του Binz, μετά από πρόσκληση του δημάρχου κ. Karsten Schneider.  

Η πόλη του Binz είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο θέρετρο και βρίσκεται στο 

γερμανικό νησί του Rügen που ανήκει διοικητικά στο κρατίδιο του Mecklenburg. Είναι το 

βορειότερο νησί της Γερμανίας και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακολουθώντας καλές 

πρακτικές διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, κύρια 

στρατηγική που υλοποιεί και η Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα οι κάτοικοι του Rügen 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για την Κρήτη, τον τουρισμό και τα προϊόντα 

της. Στην διάρκεια της παραμονής της Κρητικής αποστολής πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με θεσμικούς αξιωματούχους του νησιού μεταξύ αυτών και του  Υπουργού  

Αγροτικής Ανάπτυξης του Κρατιδίου του Mecklenburg ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον 

του, για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Mecklenburg καθώς και με τον προέδρου  του Δικτύου Οικοτεχνών του Ρούγκεν, όπου 

συζητήθηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας Πανευρωπαικού Δικτύου Οικοτεχνών. Εξάλλου 

στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «GREEN WEEK» η Περιφέρεια Κρήτης 

φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Rügen, όπου πραγματοποιήθηκε και  γαστρονομική 

εκδήλωση.  

 

«25η Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017» 

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει τα τελευταία 

χρόνια για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού 

συμμετείχε με δικό της εκθεσιακό περίπτερο στην «25η Διεθνή Έκθεση FRUIT 

LOGISTICA 2017».Σκοπός της Διεθνούς Έκθεσης είναι η προώθηση φρούτων και 

λαχανικών για επαγγελματίες και χαρακτηριστικό της είναι ότι συγκεντρώνει όλους τους 

φορείς λήψης αποφάσεων του διατροφικού κλάδου. Στην δυναμική παρουσία της 

Περιφέρειας Κρήτης συνέβαλε η συμμετοχή των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων-
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Οποροκηπευτικών και των Αγροτικών Συνεταιρισμών του νησιού που πρόβαλλαν τα 

προϊόντα τους στους χιλιάδες επισκέπτες ενώ ενημερωτικά φυλλάδια διανεμήθηκαν στο 

χώρο του περιπτέρου.  

Επίσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων του νησιού 

μας, από τα μέλη της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και από τους ίδιους τους παραγωγούς 

που συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση. 

Στο πλαίσιο της οποίας παραχωρήθηκε  συνέντευξη στο "FRESH PLAZA" το 

μεγαλύτερο περιοδικό του κόσμου, για τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Διεθνή έκθεση τροφίμων-ποτών F.RE.E  2017 στο Μόναχο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της εκθεσιακό περίπτερο, μέσα από το οποίο, 

οι χιλιάδες επισκέπτες που στοχευμένα επισκέφτηκαν την έκθεση, γνωρίζοντας τις 

εναλλακτικές τουριστικές προτάσεις που προβάλει, ενημερώθηκαν για την μοναδικότητα 

της Κρητικής υπαίθρου, τα πλεονεκτήματα της Κρητικής διατροφής , αλλά και για την 

παράδοση-ιστορία του νησιού.  

Οι επισκέπτες είχαν παράλληλα την δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε ειδικά 

διαμορφωμένες οθόνες το υλικό προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για την ενδοχώρα 

και τα προϊόντα της Κρήτης, να λάβουν έντυπο πληροφοριακό υλικό με κεντρικό άξονα 

την προβολή, προώθηση τόσο των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού όσο και 

της ενδοχώρας, ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό. 

Η διεθνή έκθεση F.RE.E. 2017 που πραγματοποιήθηκε για όγδοη φορά, αποτελεί μια 

από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αγροτουρισμού και αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, με 

περισσότερους από 122.000 επισκέπτες και με την συμμετοχή 1.200 εταιρειών από 60 

χώρες οι οποίες είχαν την ευκαιρία, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους. 

 

 «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2017» στην Αθήνα 

Προβολή των Κρητικών προϊόντων στην 4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ που πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα. Η Περιφέρεια Κρήτης ως τιμώμενη Περιφέρεια «πρωταγωνίστησε» στην 4η 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ, την μεγάλη έκθεση παραδοσιακών προϊόντων, που πραγματοποιήθηκε 

στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό στην Αθήνα. 
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Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και ποτών, αλλά και σε 

καταναλωτές ενώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε με δικό της εκθεσιακό 

περίπτερο παρουσιάζοντας τα μοναδικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του νησιού, όπως 

ελαιόλαδο, σταφίδες, βρώσιμες ελιές, παξιμάδια, προϊόντα ζύμης κρασιά, βότανα, μέλι, 

γαλακτοκομικά προϊόντα , προϊόντα χαρουπιού κ.α., με στόχο την προβολή και την 

ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα του νησιού και την δημιουργία ευκαιριών 

προώθησης των προϊόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της στην Ελληνική και 

διεθνή αγορά. Παράλληλα στην δυναμική παρουσία της Κρήτης, συνετέλεσαν η 

συμμετοχή των Γυναικείων Συνεταιρισμών, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών 

Επιχειρηματιών Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Δικτύου Οινοποιών, του 

Δικτύου Ελαιολάδου, καθώς επίσης κα 20 επιχειρήσεων του νησιού. Στα περίπτερα των 

Κρητικών επιχειρήσεων, οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν και να 

προμηθευτούν από μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών Κρητικών προϊόντων, ενώ 

παράλληλα οι Κρήτες επιχειρηματίες έκλεισαν εμπορικές συμφωνίες με εκπροσώπους 

του κλάδου τροφίμων-ποτών.  

Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις και εκδηλώσεις διανέμεται υλικό της Περιφέρειας 

και προβάλλονται φιλμ και ντοκιμαντέρ που αφορούν την Κρητική Διατροφή και 

τα Κρητικά προϊόντα. Επίσης αποστέλλουμε στους Κρητικούς Παραγωγούς τα 

στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρηματιών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα 

προϊόντα τους. 

 

Α.2  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Οι παρεμβάσεις και οι εισηγήσεις από την Περιφερειακή διοίκηση, στα εθνικά κέντρα 

αποφάσεων έγιναν σε καίρια και σημαντικά θέματα τα οποία αφορούσαν άμεσα την 

Περιφερειακή Πολιτική σε τοπικό επίπεδο, με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη. 

Ενδεικτικά οι εισηγήσεις αφορούσαν κυρίως στα παρακάτω θέματα:  

 10-01-2017, Αριθμ. Πρωτ. Νο 4921: Θέμα: Παράταση κατάθεσης αιτημάτων ή 

φορέων για χωροταξική ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων. 

Απευθυνόμενοι  στον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
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ζητήσαμε  την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης αιτημάτων ή φορέων για 

χωροταξική ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 

1332/93570/23-08-2016 Υπουργικής Απόφασης.  

 23-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 15556: Θέμα: Ομάδα Προστασίας και 

Διαχείρισης των Τυροκομικών Προϊόντων Κρήτης, υποβάλλαμε σχέδιο 

καταστατικού και τις απόψεις μας σχετικά με την σύσταση Ομάδας Προστασίας 

και Διαχείρισης των Τυροκομικών Προϊόντων Κρήτης με βάση το ν. 4384/19 

άρθρο 38 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην έκδοση Υπουργικής Απόφαση 

της εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4384.  

 23-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 15509:Θέμα: Υποβολή προτάσεων της 

περιφέρειας Κρήτης, υποβάλλαμε εκ νέου το με αρ. πρωτ.127740/16-10-2015 

έγγραφο μας με θέμα «Πρόγραμμα  Δακοκτονίας –Προοπτικές και 

Βελτιώσεις» καθώς και την από 16-12-2016 Απόφ. Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κρήτης με θέμα «Προτάσεις της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για 

την Χάραξη Περιφερειακού Σχεδιασμού – Στρατηγική Προώθησης Προβολής  και 

Προστασίας του Κρητικού Ελαιολάδου.  

 23-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 155558 απευθυνόμενοι στον αρμόδιο υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητήσαμε  την ένταξη της «Σταφίδας 

Σουλτανίνας Κρήτης » στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

 06-02-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 155558: Θέμα: Δακοκτονία 2017 , ζητάμε έγκαιρη 

έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας και αύξηση των σχετικών πιστώσεων. 

 14-02-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 33817: Θέμα: Άμεση προκήρυξη του Μέτρου 8 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας των δασών»  τεκμηριώνουμε την ανάγκη άμεσης προκήρυξης 

του εν λόγω μέτρου.  

 14-02-2017 Αριθμ. Πρωτ. Νο 33817: Θέμα: Φορέας Διαχείρισης 
Αστερουσίων.  

 
 

Α.3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ  

Οι προοπτικές ένταξης της περιοχής των Αστερουσίων στη Βιόσφαιρα (UNESCO)  

Η δυνατότητα και οι προοπτικές της ένταξης της περιοχής των Αστερουσίων στα 

Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO συζητήθηκαν στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε η 

Περιφέρεια Κρήτης με τους Δήμους, Αρχανών-Αστερουσίων, Φαιστού , Γόρτυνας και 
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Μινώα - Πεδιάδος, στους Αγίους Δέκα. Οι προσκεκλημένοι Γερμανοί εμπειρογνώμονες 

από το νησί Rügen, που έχει ενταχθεί στα Αποθέματα Βιόσφαιρας, ο εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Χαράλαμπος Βερβέρης, η υπεύθυνη 

της «Βιόσφαιρας της ΟΥΝΕΣΚΟ» στο νησί Rügen κα. Μούστερ, ο διδάκτωρ 

αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χαιδελβέργης που πραγματοποιεί την τελευταία 

πενταετία τις αρχαιολογικές ανασκαφές στη περιοχή της «Κουμάσας» στα Αστερούσια 

Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, έκαναν παρουσιάσεις που αναδεικνύουν το πλούτο 

(αρχαιολογικό, πολιτισμικό, ιστορικό, περιβαλλοντικό, θρησκευτικό) της ευρύτερης 

περιοχής των Αστερουσίων.  

Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ιδιαιτερότητες, την αξία του 

φυσικού περιβάλλοντος, τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία των Αστερουσίων. Οι 

Γερμανοί εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι η περιοχή έχει κατ’ αρχήν τα βασικά γνωρίσματα 

που απαιτούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας 

στην UNESCO. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ επισήμανε τις δυνατότητες βιώσιμης 

ανάπτυξης των Αστερουσίων, με βάση το συνδυασμό φυσικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει την περιοχή. Τονίστηκε μάλιστα ότι, το φυσικό και 

πολιτισμικό αυτό «κεφάλαιο» μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από την ένταξη της περιοχής 

στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και να αποτελέσει παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης για την 

Κρήτη. 

 

Α.4.Υποστήριξη  Παρακολούθηση  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 

13-01-2017 Αιθμ.Πρωτ. 8561/13-01-2017 Θέμα : Δήλωση Υποστήριξης του έργου 

innov AGROFILTER προς το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλων 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, δηλώνουμε την υποστήριξη μας στους στόχους και τις επιδίωξης 

του  έργου innov AGROFILTER,  που υποβάλλεται για χρηματοδότηση στα πλαίσια του 

προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος και αφορά στην τριτοβάθμια επεξεργασία, 

Αστικών Λυμάτων για Αύξηση Διαθεσιμότητας και Ποιότητας Νερού Άρδευσης για τη 

χρήση καινοτόμου φίλτρου.    

Α.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ FORUM  

Για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το εσωτερικό και εξωτερικό. 
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Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 2ο Φόρουμ Συνεργασίας Ελληνικής και 

Κινέζικης Αυτοδιοίκησης «One Belt and Road Forum» 

Η Περιφέρεια Κρήτης, (μοναδική Ελληνική Περιφέρεια), συμμετείχε στην Ελληνική 

αντιπροσωπεία μαζί με του δήμους Μαραθώνα, Αθήνας, Πειραιά, Ερέτριας, Μεγάρων, 

Νάουσας, Ελευσίνας, στο 2ο Φόρουμ Συνεργασίας Ελληνικής και Κινέζικης 

Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο 10-15 Μαΐου.  

Η επίσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και Κυβερνητικών στελεχών, 

έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Δικτύου Αμφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων 

που οργανώθηκε από την Κινεζική Επιτροπή Φιλίας και Συνεργασίας των Λαών, 

εναρμονισμένη στη νέα διεθνή Κινέζικη Πρωτοβουλία Διεθνούς Συνεργασίας : One Belt 

and Road Forum.  

Η πρωτοβουλία των Κινέζων αναφέρεται σε ένα νέο δίκτυο συνεργασίας και όχι 

ανταγωνισμού, ένα δίκτυο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με συμβολική ονομασία : Μοντέρνοι 

δρόμοι Μεταξιού. Η Ελλάδα αποτελεί για την Κίνα, στρατηγική επιλογή συνεργασίας ως 

κεντρικός σύμμαχος της στην εξόρμηση της στην Ευρώπη. 

Στην διάρκεια του φόρουμ έγινε ημερίδα με ενημερωτικές ομιλίες – εισηγήσεις για το 

εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων στην Κίνα, για τις απαιτήσεις των 

Κινέζων τουριστών προκειμένου να επισκεφθούν προορισμούς εκτός Κίνας, και για 

τεχνολογικές εφαρμογές της κινεζικής εταιρείας ΖΤΕ με θέμα τις έξυπνες πόλεις. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο Εκθεσιακό Κέντρο της Huawei (κινεζική πολυεθνική εταιρεία 

υψηλής τεχνολογίας) και το βράδυ παρατέθηκε επίσημο δείπνο από την Επιτροπή 

Φιλίας και Συνεργασίας των Λαών. 

Την τρίτη ημέρα του φόρουμ Διαλόγου Φιλίας και Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Κίνας – 

Ελλάδας, οι διοργανωτές έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη Περιφέρεια Κρήτης, ενώ το 

Forum άνοιξε με ομιλία του Ηλία Ψινάκη Δημάρχου Μαραθώνα και συντονιστή της 

Αμφικτυονίας (εκ μέρους της Ελληνικής πλευράς), ακολούθησαν παρουσιάσεις 

Ελληνικών και Κινέζικων πόλεων και ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τις 

Ελληνοκινεζικές σχέσεις και υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας. 

Στο περιθώριο του Forum έγιναν διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους κινεζικών 

εταιρειών, πόλεων και περιοχών και έγιναν προσκλήσεις συνεργασίας.  

Στο Forum One Belt and Road συμμετείχαν 28 προσκεκλημένες χώρες από την Κίνα, 

και μόνο 6 εξ αυτών Ευρωπαϊκές (Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία και 
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Ελλάδα) – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γεγονός που σηματοδοτεί τη στρατηγική 

επιλογή της Κίνας για συνεργασία με την Ελλάδα. 

 

Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ AREPO - EUROMONTANA 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ένωση AREPO εξειδικεύεται στα συστήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινά και Νησιωτικά) στην οποία η Περιφέρεια Κρήτης 

συμμετέχει ως τακτικό μέλος από το 2011. Στην ένωση AREPO συμμετέχουν 30 

ευρωπαϊκές περιφέρειες και ενώσεων παραγωγών καθώς και ένας σημαντικός αριθμός 

παρατηρητών, που εκπροσωπούν περισσότερα από το 40% των καταχωρημένων 

προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. 

Όπως  ήδη αναφέραμε  το Μάρτιο του 2017 με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 

(65353/29-3-2017) ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στα ευρωπαϊκά 

δίκτυα AREPO και EUROMONTANA η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κα Βρέντζου-

Σκορδαλάκη. Το έργο της Αντιπεριφερειάρχη συνεπικουρείται από τον Προϊστάμενο του 

τμήματος ΔΒΜ Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ρεθύμνης κ. Πίτερη Χαράλαμπο-

Νικόλαο.  

Στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2017, σε ότι αφορά 

την  ένωση AREPO αναφέρονται: 

Β.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 

H Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση της ολομέλειας της 

ένωσης AREPO για το έτος 2017 που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο 

της ολομέλειας παρουσίασε τη δυναμική που έχει αναπτύξει στον τομέα των 

πιστοποιημένων ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας, έχοντας συμπεριλάβει στον 

Ευρωπαϊκό κατάλογο το 18% των Ελληνικών Γεωγραφικών 

Ενδείξεων (ΓΕ) και τα 12 από τα 156 πιστοποιημένα 

κρασιά. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα Κοινωνικής 

Πολιτικής κα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, στην ομιλία 

της, στα μέλη της ένωσης, επεσήμανε το έλλειμμα 
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αναγνώρισης των σημάτων ποιότητας, (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) από τον μέσο καταναλωτή 

και το ρόλο της εκπαίδευσης στην διάχυση των σημάτων. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε  

στο σημαντικό ρόλο της κρητικής διατροφής στην προώθηση των κρητικών προϊόντων, 

στις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για τον πρωτογενή 

τομέα καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη 

διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Τέλος 

αναφέρθηκε στα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης όπως το καλάθι των 

Κρητικών προϊόντων, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης, το Κρητικό Μπακάλικο, 

και το περιφερειακό σήμα «ΚΡΗΤΗ». 

Ο πρόεδρος της ένωσης κ. Vincent Labarthe, και ο 

Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος θεμάτων Γεωργίας της 

Περιφέρειας Midi-Pyrénées της Γαλλίας, παρουσίασαν τον 

απολογισμό και τις δράσεις που ανέπτυξε η ένωση το έτος 

2016 σε θέματα που αφορούσαν τα ευρωπαϊκά σήματα 

ποιότητας. 

Ο Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Λομβαρδίας της 

Ιταλίας κ. Gianni Fava επεσήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο της Επιτροπής στην προστασία 

των σημάτων ποιότητας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο της αγοράς, στην 

αναγκαιότητα της μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώ διαπίστωσε κοινούς 

δρόμους όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει. 

Η κα Simona Caselli, Υπουργός αγροτικής έρευνας, καινοτομίας και προώθησης των 

Γεωγραφικών ενδείξεων της περιφέρειας Emilia-Romagna της Ιταλίας αναφέρθηκε στις 

πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η περιφέρειας της, και κυρίως στο διεθνές forum 

«ORIGO» για τα ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας που πραγματοποιήθηκε τον ερχόμενο 

Απρίλιο στην Πάρμα της Ιταλίας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την πρωτοβουλία για 

ανάγκη δικτύωσης με τρίτες χώρες στον τομέα της αναγνώρισης και προστασίας των 

σημάτων. 

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την απλοποίηση 

των διαδικασιών εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

έρευνας της ένωσης AREPO για το μέτρο 3 

αναφορικά με τα σήματα ποιότητας και το μέτρο 16 

αναφορικά με την έκταση εφαρμογής των 
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διαχειριστικών ομάδων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέλη της ένωσης AREPO μεταξύ 

των οποίων και της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την υπογραφείσα συμφωνία 

TTIP και τις εξελίξεις που αναμένονται, ενώ μετά από σχετική παρέμβαση της κας 

Βρέντζου, ο Γενικός Γραμματέας της ένωσης ανέφερε ότι ο κατάλογος των 

προστατευόμενων προϊόντων μετά από διαβεβαιώσεις της επιτροπής είναι ανοικτός. 

Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης, έγινε δέκτης θετικών σχολίων της πολυετούς 

παρουσίας της στην Ένωση και αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου Vincent 

Labarthe, να πραγματοποιήσει στην Κρήτη (για πρώτη φορά) τον ερχόμενο Οκτώβριο 

τη 2η Γενική Συνέλευση. 

Στις 9 Νοεμβρίου, 2016, η Επιτροπή ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 

2017 για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ με αυξημένο προϋπολογισμό 133 εκατ. € σε 

σύγκριση με τα 111 εκατ. € για το 2016. Το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτήσει αρκετά 

προγράμματα, τα περισσότερα εκ’ των οποίων θα έχουν ως στόχο δράσεις προώθησης 

σε τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική, η Νοτιοανατολική 

Ασία και η Ιαπωνία. 

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά σχέδια στα οποία η ένωση συμμετέχει και 

ειδικότερα το Interreg AGROSMARTcoop και το H2020 project Strenght2food για το 

οποίο ο καθ. Filippo Arfini από το Πανεπιστήμιο της Parma της Ιταλίας, παρουσίασε τα 

πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η Κα Βρέντζου και το στέλεχος της 

Περιφέρειας Κρήτης Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης που συμμετείχε στις εργασίες και 

παρακολουθεί τις δράσεις της ένωσης, είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με 

εκπροσώπους άλλων περιφερειών και ενώσεων όπως τον πρόεδρο του δικτύου 

EUROMONTANA, κ. Juan Andrès Gutierez, εκπροσώπους του υποσύσταση δικτύου 

REGAL που προωθεί τις τoπικές ευρωπαϊκές διατροφές για το οποίο η Περιφέρεια 

Κρήτης λόγω της Κρητικής διατροφής έχει επιδείξει σημαντικό ενδιαφέρον. 

Τις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης πέραν των μελών παρακολούθησαν και μέλη 

εθνικών αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε προγραμματισμένη 

συνάντηση που είχε η Αντιπεριφερειάρχης με τον κ. Στέργιο Τατάγια εκπρόσωπο της 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, συζήτησε τρέχοντα θέματα-προβλήματα όπως την ενίσχυση της σταφίδας 

σουλτανίνας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα μετά το 2019. 
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Στη 2η Γενική Συνέλευση η ένωση θα εκλέξει και τον επόμενο Πρόεδρο που θα 

εκπροσωπεί την ένωση στις συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 

Β.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AREPO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ FORUM 
ORIGO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΜΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. 

Στις 11, 12 και 13 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην 

Πάρμα της Ιταλίας  το πρώτο παγκόσμιο Forum αφιερωμένo 

στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τα συστήματα των γεωγραφικών ενδείξεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο διαμορφούμενο εμπορικό 

περιβάλλον.  

Η σειρά των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 

της ιταλικής κυβέρνησης και της Περιφέρειας Emilia-Romagna, ιδρυτικό μέλος της 

ένωσης ευρωπαϊκών περιφερειών AREPO, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το εκθεσιακό κέντρο Cibus Connect. Αφορμή για την ανάληψη της 

πρωτοβουλία αυτής ήταν η ανάγκη οικοδόμησης μιας νέας στρατηγικής αξίας για τις 

Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και στις διεθνείς αγορές.  

Σκοπός του διεθνούς Forum ήταν να επανακαθοριστεί το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας προώθησης και προστασίας των 

γεωγραφικών ενδείξεων στο διεθνές εμπόριο και παράλληλα 

να προωθήσει νέες  επιχειρηματικές σχέσεις με τους 

κορυφαίους αγοραστές. Στόχος ήταν η διασύνδεση των 

προϊόντων με την προστασία της εδαφικής ταυτότητας, το 

μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για μετά το 2020, 

την παγκόσμια προβολή των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών 

προϊόντων ως Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ), την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση της τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγορά, για ένα βιώσιμο 

σύστημα προϊόντων διατροφής. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Emilia Romagna κ. Stefano Bonaccini, o 

Δήμαρχος της Πάρμας κ. Federico Pizzarotti και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Phil Hogan 

(video-message 
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Στο πλαίσιο των εισηγήσεων και των στρογγυλών τραπεζιών αναφέρθηκε ο ρόλος των 

Γεωγραφικών Ενδείξεων στην ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και το παρόν και το μέλλον 

τους στην ΕΕ ενώ στο κλείσιμο του πρώτου μέρους ο κ. Paolo de Castro An, 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και μέλος της 

αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επεσήμανε τη 

σημαντική συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία 

που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στις ΓΕ από το 1992, θα μπορέσουν 

να διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο στην μετά του 2020 εποχή.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πολυδιάσταστο αειφορικό χαρακτήρα των ΓΕ και 

ειδικότερα πως συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, παρουσιάζοντας τις εμπειρίες και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει ενώ 

επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν ένα μοντέλο πολύπλευρης ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Οι καθηγητές κ. Filippo Arfini από το Πανεπιστήμιο της Πάρμα και ο κ. 

Mathew Gordon από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, παρουσίασαν τα ευρήματα 

έρευνας που διεξάγεται σε συνεργασία με την Ένωση  AREPO. 

Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ότι πολλές χώρες σ’ όλες τις ηπείρους έχουν ήδη 

προχωρήσει στην καταγραφή των προϊόντων τους που συνδέονται με τη χωρική τους 

ενότητα, ως μέσο προστασίας της ταυτότητας των περιοχών και ως αποτέλεσμα 

πολιτισμικού προϊόντος. Πολλές χώρες σε επίπεδο συμφωνιών σέβονται την πολιτιστική 

κληρονομιά και προέλευση των προϊόντων ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στα 

συστήματα καταγραφής των ΓΕ σ’ όλο τον κόσμο και κυρίως πως το ευρωπαϊκό μοντέλο 

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παγκόσμιο μοντέλο καταγραφής. Το ευρωπαϊκό 

σύστημα έχει ήδη υιοθετηθεί από τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά ενώ σημαντική 

αναφορά έγινε για τις επιπτώσεις από τις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί αλλά και 

για τις μελλοντικές. Εισηγητές από την Ασία, τις 

ΗΠΑ, την Λατινική Αμερική και εκπρόσωποι 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

επεσήμαναν και ανέδειξαν τον χαρακτήρα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιπροσωπεύουν 

οι ΓΕ στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.  
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Στο περιθώριο του Forum η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη είχε 

τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη της 

Emilia Romagna, k. Bonaccini και κα Simona Gaselli, εμπνευστής του παγκόσμιου 

Forum ORIGO, αντίστοιχα, τον Αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Aquitaine Jean-

Pierre Raynaud, με εκπροσώπους από την περιφέρεια της Καταλονίας της Ισπανίας. Mε 

τον Γενικό Γραμματέα της ένωσης AREPO κ. Laurent Gomez είχαν τη δυνατότητα να 

συνομιλήσουν για θέματα που αφορούσαν τη διεύρυνση της ένωσης AREPO προς τις 

ελληνικές περιφέρειες.   

Στο παγκόσμιο Forum «ORIGO» την Περιφέρεια Κρήτης ως μέλος της ένωσης AREPO, 

την Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Κα  Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ συνόδευσε ο κ. 

Πίτερης Χαράλαμπος στέλεχος της Π.Ε Ρεθύμνης. 

Β.3  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης στις 4-6 Οκτωβρίου του 2017 φιλοξένησε στο Ηράκλειο της  

 

Κρήτης τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης AREPO. 

Στις τριήμερες διεργασίες οι οποίες έλαβαν χώρα, η Τεχνική Συνάντηση, η Ολομέλεια 

της Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι Τεχνικές Συναντήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Συνάντησης συζητήθηκαν οι θέσεις των μελών της 

ένωσης πάνω στο έγγραφο σχετικά με τη στήριξη των ΓΕ 

στη μετά 2020 εποχή.    

https://v2.laregion-alpc.fr/node/310
https://v2.laregion-alpc.fr/node/310
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Στο συνέδριο μεταξύ άλλων:  

Ζητήθηκε από την ένωση AREPO να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση 

κατά των απομιμήσεων ΠΟΠ προϊόντων στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, όπως 

προβλέπεται στις διεθνείς συμφωνίες της Στρέσσας 1951 και Λισαβόνας 1958 και στον 

κανονισμό της ΕΕ 1151 του 2012. 

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής 

µε συντονιστή την Περιφέρεια Απουλίας και συμμετοχή και των Περιφερειών Κρήτης και 

Θεσσαλίας. 

Παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια Emilia Romagna της Ιταλίας τα συμπεράσματα της 

πρώτης διεθνούς συνάντησης Περιφερειών και παραγωγών ΠΟΠ προϊόντων Origo του 

2017 και ο σχεδιασμός της επόμενης διεθνούς συνάντησης του 2018 με στόχο την 

συνεργασία και την κοινή παρέμβαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για 

σύστημα κατοχύρωσης των ΠΟΠ προϊόντων 

Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές προώθησης των ΠΟΠ προϊόντων και συνεργασίες με 

παραγωγούς και θεσμούς βιολογικών προϊόντων και ορεινών σημάνσεων Euromontana 

κυρίως μέσω ομάδων παραγωγών, διεπαγγελματικών οργανώσεων και των 

Αγροδιατροφικών συμπράξεων των Περιφερειών 

Λομβαρδίας Ιταλίας, Λουάρ Γαλλίας, Καταλωνίας 

Ισπανίας και Πούλιας Ιταλίας. 

Συζητήθηκαν προτάσεις διαμόρφωσης κοινών 

έργων των ΠΟΠ Περιφερειών και του Δίκτυου 

AREPO στα διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Interreg και στις 2 προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις προώθησης 

ΠΟΠ προϊόντων στο αιγοπρόβειο κρέας και στα οπωροκηπευτικά. 

 Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης AREPO, η Περιφέρεια Κρήτης 

ψηφίστηκε ομόφωνα προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του ένωσης με πρόεδρο 

την Αντιπεριφερειάρχη κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ. Να σημειωθεί ότι για πρώτη 

φορά ελληνική περιφέρεια αναλαμβάνει την προεδρία ενός τέτοιας εμβέλειας 

ευρωπαϊκού δικτύου στο οποίο συμμετέχουν 30 ευρωπαϊκές Περιφέρειες από 8 κράτη 

μέλη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Κροατία, Πορτογαλία και Πολωνία). 
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Επιπρόσθετα πέντε τέσσερεις νέες ελληνικές περιφέρειες αποτελούν νέα μέλη της 

ένωσης (Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία). 

Β.4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AREPO 

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας 

Στις 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας AREPO 

στην αίθουσα Καρούσου του Επιμελητήριου Ηρακλείου μετά από πρόσκληση της 

Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Κας Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ και Προέδρου της 

Ένωσης AREPO. 

Στο ξεκίνημα της συνάντησης η 

κα Αντιπεριφερειάρχης 

αναφέρθηκε στις πρόσφατες 

εξελίξεις και στη συνέχειο κ. 

Πίτερης Χαράλαμπος 

παρουσίασε το κείμενο της 

ένωσης AREPO. 

Στη συνάντησε παραβρέθηκαν 

οι: κ. Σωμαράς Ζαχαρίας Δ/ντής 

Κτηνιατρικής, ο Πρόεδρος του 

Δικτύου Ελαιολάδου Κρήτης και 

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος από 

τους Μύλους Κρήτης, ο κ. Στεφανάκης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος Αγροδιατροφικής και 

εκπρόσωπος του Cluster τυροκόμων, η κα Στυλιανού Ευγενία. 

2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας 

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης 

(Πλατεία Ελευθερίας),  στις 12:00 πμ., πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας της 

Ομάδας AREPO.  

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διερευνήσουμε εάν οι θέσεις της Περιφέρειας 

Κρήτης, αποτυπώνονται  στο κείμενο της ένωσης AREPO, όπως έχει ήδη σταλεί και 

κυρίως να προτείνουμε θέσεις που σχετίζονται με τα συστήματα ποιότητας και τις ΓΕ, 
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ώστε να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της νέας ΚΓΠ 

στη μετά 2020 εποχή. 

Το τελικό κείμενο της ένωσης AREPO θα παρουσιασθεί στο συνέδριο που 

διοργανώνει η ένωση AREPO στις Βρυξέλλες στις 21/3/2017, με τίτλο «Μια νέα 

ΚΑΠ για προϊόντα υψηλής ποιότητας», παρουσία αξιωματούχων της ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής Phil Hogan, με στόχο 

όλες οι συμμετέχουσες ευρωπαϊκές περιφέρειες να στηρίξουν την υιοθέτηση του ενόψει 

της νέας ΚΓΠ.    

Β.5 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ AREPO 

Με παρεμβάσεις μας ενισχύσαμε την ελληνική εκπροσώπηση στην ένωση AREPO. 

 H Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως ισότιμο μέλος της ένωσης. 

 

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας 

συμμετέχουν ως παρατηρητές 

 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη πάρει απόφαση για συμμετοχή ενώ η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων    

  

Β.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Αποστείλαμε επιστολή πρόσκληση προς τον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Κ., Phil Hogan προκειμένου να παραβρεθεί στο συνέδριο που 

διοργανώνει η ένωση AREPO στις Βρυξέλλες. 

2. Αποστείλαμε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Αντώνης Παπαδεράκης  

για διοργάνωση συνεδρίου σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία των αγροτικών 

προϊόντων. 
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3. Ενημερώσαμε μέσω Δελτίο Τύπου για τις δύο προσκλήσεις  της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο «Μέτρα ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα γεωργικά 

προϊόντα που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες», με 

προθεσμία υποβολής στις 12 Απριλίου 2018. 

4. Συναντήσαμε τον Πρόεδρο της ένωσης ΕUROΜΟΝΤΑΝΑ κ. Gutierrez στο Ηράκλειο  

5. Επιπλέον στις 30 Ιανουαρίου η κα Αντιπεριφεριάρχης και ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος 

προσκλήθηκαν στο CRETA CHANNEL προκειμένου να παρουσιάσουν τις εξελίξεις 

σε θέματα ΓΕ. 

 

 

Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή 

Τομέα και την διαχείριση των προϊόντων του, υπογράφτηκε  Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ  της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού – 

ΔΗΜΗΤΡΑ (2016),  με σκοπό την αξιοποίηση – αναβάθμιση μέρους των αγροκτημάτων 

του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς και της Επαγγελματικής Σχολής 

Κρήτης. 

Ο σκοπός της συνεργασίας εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: 

1) στη διατήρηση του υπάρχοντος και περαιτέρω εμπλουτισμό του φυτικού γενετικού 

υλικού ως βάση ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών και προϊόντων μέσω 

επιστημονικής έρευνας.  

2) στη μεταφορά καινοτόμου τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους 

νέους σχετικά με τις υφιστάμενες ή νέες καλλιέργειες, για την τόνωση της γεωργίας και 

τη διάδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών, μέσα από συντονισμένες δράσεις 

προώθησης και προβολής. 

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες δράσεις και ενέργειες αναφέρονται:    

-στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του πρώην ΣΓΕ Μεσσαράς και της 

Επαγγελματικής Σχολής Κρήτης (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς). 
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-στη διατήρηση του υπάρχοντος και περαιτέρω εμπλουτισμό του φυτικού γενετικού 

υλικού, 

-στην εγκατάσταση πειραματικού και επιδεικτικού αγρού για νέες καλλιέργειες και νέες 

τεχνικές, οι οποίες θα συμβάλουν στην τόνωση της γεωργίας και παράλληλα στη 

γνωριμία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων με καλλιέργειες και τη διάδοση των 

ορθών πρακτικών, μέσα από συντονισμένες δράσεις προώθησης και προβολής του, 

-στην εγκατάσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας δενδρωδών καλλιεργειών και 

κληματίδων αμπέλου, 

-στην εγγραφή ποικιλιών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο και στην εγκατάσταση / 

μετεγκατάσταση ποικιλιών ειδών του Εθνικού Καταλόγου στο αγρόκτημα,  

-στην ένταξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα για την ΕΠΑΣ Κρήτης (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς)  

-Διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε ξενώνα για την διαμονή των μαθητών της ΕΠΑΣ 

Κρήτης 

- Τεχνικές επεμβάσεις σε εξωτερικούς χώρους 

- Εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων θερμοκηπίων για την αρτιότερη κατάρτιση των 

μαθητών της ΕΠΑΣ Κρήτης (πρώην Πρακτικό Σχολείο Μεσσαράς)   

- Εξοπλισμός με υπολογιστές της  αίθουσα πληροφορικής . 

 

Παράλληλα και για την άμεση διάχυση της τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην 

παραγωγική διαδικασία, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Περιφέρεια Κρήτης θα δύνανται να 

συμπράξουν/συνεργαστούν μέσω υπογραφής συμφωνητικών και συμβάσεων με 

Ομάδες Παραγωγών, Κοιν.Σ.Επ., συνεταιρισμένους αγρότες ή άλλους φορείς. 

Το σχέδιο εφαρμογής των δράσεων θα προκύψει   από την  μελέτη σκοπιμότητας - 

βιωσιμότητας του σχεδίου εφαρμογής δράσεων με σκοπό την αξιοποίηση των 

ακινήτων, μέσω της δημιουργίας πρότυπου αγροκτήματος πειραματικού, επιδεικτικού 

και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και της διατήρησής του ως επισκέψιμου 

εκθεσιακού χώρου στο κοινό, σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε άλλους επισκέπτες.  
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Η μελέτη  εκπονείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, από την Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου και εξελίσσεται βάση του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει η 

Περιφέρεια Κρήτης με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το  οποίο  και στην συνέχεια θα  εγκρίνει 

την μελέτη.  

Κατά την εκπόνηση της μελέτης και προκειμένου οι ανάδοχοι να αντιληφθούν το όραμα 

και τους στόχους της, έχουν πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων στην Περιφέρεια 

Κρήτης με πρωτοβουλία της κ. Βρέντζου,  μεταξύ στελεχών της Περιφέρειας και  

φορέων που παρακολουθούν στενά και συντονίζουν την πορεία της. 

Μάλιστα στην  εσπερίδα με θέμα «Δυο Υπουργεία ένας στόχος: Αγροτική 

παραγωγή με έρευνα –καινοτομία-κατάρτιση, Αμπελούζος-Κατσαμπάς» που 

πραγματοποιήθηκε (Δεκέμβριο 2017), στο Ηράκλειο με την συμμετοχή του αναπληρωτή 

Υπουργού Κώστα Φωτάκη, του Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπου Κασίμη, του 

διευθύνοντος συμβούλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αθανάσιου Βλάχου, Δημάρχων, 

εκπροσώπων φορέων, παραγωγικών τάξεων κ.α.  η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ 

Βρέντζου παρουσίασε την μελέτη που είναι σε εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτάσεις του συνόλου των φορέων που συμμετείχαν στο στρατηγικό σχεδιασμό της 

Περιφέρειας, (ερευνητικά, επιστημονικά ιδρύματα, αγροτικοί φορείς, στελέχη της 

Περιφέρειας Κρήτης) για την αξιοποίηση-επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής 

Μεσαράς και αφορά όπως χαρακτηριστικά  είπε:  

- Στην δημιουργία ενός πολυτουργικού αγροκτήματος, εκπαιδευτικού, επιδεικτικού, 

ερευνητικού χαρακτήρα με έμφαση στη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, και την 

εγγραφή τους στον εθνικό κατάλογο όλων των ειδών φυτικής παραγωγής. 

-Στην διάσωση του γενετικού υλικού και την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού 

υλικού για την δημιουργία του πρότυπου αμπελώνα της Κρήτης σε μια έκταση 30 

στρεμμάτων στη Μεσαρά, συν 9 στρέμματα στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

στο Κατσαμπά Ηρακλείου (η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει την δημιουργία του 

πρότυπου αμπελώνα με το ποσό των 300.000 ευρώ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ)  

-Στην διασύνδεση της σχολής με τους αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, την 

δημιουργία αγοράς παραγωγών-οικοτεχνών (για την στήριξη των μικρών παραγωγών).  
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Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με γνώμονα τα αποτυπωμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, σε 

συνδυασμό με την οικονομική κρίση, τη δημοσιονομική ύφεση και την ραγδαία αύξηση 

της ανεργίας, που επιδρούν καταλυτικά στην αύξηση της φτώχειας και στη δημιουργία 

θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού ανάμεσα στους κατοίκους, η Περιφέρεια μας, μέσα 

από πλέγμα κρίσιμων παραγόντων, σχεδιάζει και αναπτύσσει βιώσιμες πολιτικές, στο 

πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταστολή των 

φαινομένων αυτών και την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης.  

. 

Βασική αρχή και στόχος για την Αντιπεριφέρεια  Κοινωνικής Πολιτικής είναι η 

αντιμετώπιση κυρίως του φαινομένου της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

αλλά πρωτίστως,  η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικών 

μονάδων, μέσα από την δημιουργία αναπτυξιακών εργαλείων, για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.  

 

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, που αφορούν στην κοινωνική αλληλεγγύη, την 

ισότητα των δύο φύλων,  τις  δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, την εξασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, την παροχή φαρμάκων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης καθώς  

και στην διαχείριση ιδιαίτερων και ευπαθών  κοινωνικών μονάδων,  υλοποιήσαμε μια 

σειρά από δράσεις με σκοπό την ανακούφιση και αντιμετώπιση τους. 

 

Έτσι έχουμε προχωρήσει μεταξύ άλλων με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, 

για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, τόσο 

των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των 

νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής περιθωριοποίησης 

  

Δ1.  ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν Επιστημονικές  Ημερίδες  για την ενημέρωση 

των πολιτών αλλά  και την επιμόρφωση των Στελεχών των  Κοινωνικών Υπηρεσιών, με 
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θέματα : 

 «Η Γυναίκα του 21ου Αιώνα στην Ελλάδα της Κρίσης», που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.  Στην ημερίδα αναδείχθηκε ο ρόλος των 

γυναικών στην περίοδο της έντονης κοινωνικοοικονομικής κρίσης, αλλά και οι 

αλλαγές που επιφέρει η οικονομική κρίση στην ζωή των γυναικών. Στην 

ημερίδα τονίστηκε ότι η κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει 

πολύ περισσότερο τη γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα, ενώ σε επίπεδο Κρήτης,  

η θέση της γυναίκας φαίνεται να  είναι καλύτερη από ότι στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό οφείλεται στον τουρισμό αλλά 

και στον πρωτογενή τομέα που προσφέρουν θέσεις εργασίας στο γυναικείο 

πληθυσμό. 

 

 Συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος JUST/2015/RDIS/AG 

και της διήμερης εκδήλωσης με θέμα «Διήμερο Εργαστήριο για την 

Καταπολέμηση των Πολλαπλών Διακρίσεων», όπου στην εισήγηση της η  

Αναπληρώτρια  Πρόεδρος  της ΠΕΠΙΣ Κρήτης κα  Βρέντζου ανέπτυξε το  θέμα: 

«Πολλαπλές Διακρίσεις εις Βάρος των Γυναικών σε Επίπεδο Περιφέρειας 

Κρήτης» και συμμετείχε  στο Στρογγυλό Τραπέζι του Εργαστηρίου για την 

Καταπολέμηση των Διακρίσεων κατά των Γυναικών σε Περιφερειακό Επίπεδο.  

          Στην διημερίδα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς : 

-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

-Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 

-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

-Περιφέρεια Κρήτης 

-Πανεπιστήμιο Σεβίλλης 

 

 «Το Δημογραφικό Ζήτημα σε Περιόδους Κρίσης: Υφιστάμενη Κατάσταση και 

Προκλήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο 

στις  17/10/2017. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και η αντιμετώπιση 

του,  που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και της μετανάστευσης,  

βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτη. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση φορέων και πολιτών για το 



27 
 

δημογραφικό ζήτημα και τις διαστάσεις του οι οποίες είναι καταλυτικές τόσο 

στην οικογένεια, όσο και στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Πρόνοιας, 

της Υγείας. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της 

Παγκρήτιας Τράπεζας παρουσιάστηκαν στοιχεία της αυξητικής τάσης της 

υπογεννητικότητας στη χώρα μας ενώ έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για την 

αντιμετώπιση του ανησυχητικού φαινομένου.  

  Σε συνέχεια της παραπάνω ημερίδας,  οι θέσεις-προτάσεις για την 

αντιμετώπιση του Δημογραφικού-Υπογεννητικότητας παρουσιάστηκαν στην 

Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή από την Αντιπεριφερειάρχη. ‘Όπου 

αποτυπώθηκε η σοβαρότητα του Δημογραφικού προβλήματος, καθώς  και οι  

ενέργειες που έχει προβεί η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της ΠΕΣΚΕ 

(Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης), στα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ημερίδα 18/10/2017, που πραγματοποιήθηκε στην 

Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, δημογράφων, 

καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση του. 

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων αφορούν τους άξονες: 

Αγορά εργασίας-Απασχόληση-Ανάπτυξη –Οικογένεια -Γυναίκα- Παιδί 

Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό παρουσιάστηκαν  

με στοιχεία, που  προέκυψαν από την ημερίδα που πραγματοποίησε η 

Περιφέρεια Κρήτης τον Οκτώβριο στο Ηράκλειο για το δημογραφικό) η  εξέλιξη 

του πληθυσμού στην Ελλάδα-Κρήτη από το 1951 και στην συνέχεια τονίστηκαν 

τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και αναζητούν άμεσες απαντήσεις για: 

-Τι πληθυσμό θα έχει η χώρα μας μετά από μερικές δεκαετίες; 

-Που θα οδηγήσει αυτή η φθίνουσα αριθμητική πορεία του πληθυσμού μας 

-Πως ο ενεργός πληθυσμός θα συντηρεί τον μη ενεργό πληθυσμό διαχρονικά. 

Η συρρίκνωση του συνολικού πληθυσμού όπως δείχνουν τα στοιχεία και η 

ταυτόχρονη γήρανση του, , έχει άμεση επίπτωση στον πληθυσμό της 

παραγωγικής ηλικίας, ο οποίος φθίνει διαρκώς τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και 

ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (έγινε παρουσίαση και έχουν κατατεθεί 

όλα τα σχετικά στοιχεία). 

Για το λόγο αυτό, όπως είπε η κα. Βρέντζου, η Πολιτεία, οφείλει να 

συνειδητοποιήσει άμεσα το μέγεθος του προβλήματος και να προχωρήσει σε 
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πρωτοβουλίες και δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της γεννητικότητας, 

στην μεταβολή του δείκτη νέων ηλικιών, στην αποκατάσταση του ισοζυγίου του 

ενεργού πληθυσμού.  Η κα. Βρέντζου τόνισε επίσης ότι, το Δημογραφικό 

πρόβλημα, πρέπει να αποτελέσει απόλυτη εθνική προτεραιότητα και 

στρατηγική, εστιάζοντας μεταξύ άλλων: 

Στην στήριξη της μητρότητας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που θα αφορούν: 

σε αναπτυξιακά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας, στην στήριξη των 

νέων ανθρώπων για την δημιουργία οικογένειας. Φορολογικές ελαφρύνσεις και 

επιδόματα για οικογένειες με παιδιά , αντίστοιχα κίνητρα για την απόκτηση 

παιδιών σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν στεγαστική συνδρομή. Προστασία 

μητρότητας Ίδρυση περισσότερων βρεφονηπιακών σταθμών. Ενθάρρυνση της 

επανόδου ξενιτεμένων Ελλήνων (πρόσθετες διευκολύνσεις, σχετικά με την 

μεταφορά κεφαλαίων, άνοιγμα επιχειρήσεων και φροντίδα παιδιών). Επέκταση 

των ευκαιριών απασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προστασία 

της βρεφικής θνησιμότητας, παροχή πραγματικής δωρεάν Παιδείας, 

ολοκληρωμένα σχέδια δημιουργίας καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στην 

ύπαιθρο, καθώς πάγια οι κάτοικοι της υπαίθρου έχουν μεγαλύτερη 

γεννητικότητα (ερημοποίηση της υπαίθρου). Μέτρα ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας ανδρών και γυναικών ειδικότερα ηλικίας 15-24 και 15-29. 

Κίνητρα επιχειρηματικότητας (μείωση φορολογίας). Σχεδιασμός των αναγκών 

στην αγορά εργασίας, περιφερειακά και τοπικά ώστε τα προγράμματα 

κατάρτισης να προσαρμόζονται στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής 

οικονομίας. Ενίσχυση της απορρόφησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων 

ΑΕΙ-ΤΕΙ για να αποφευχθεί το φαινόμενο διαρροής μορφωμένων στελεχών (brain 

drain) Ζώνες (χωρικές) ανάπτυξης επαγγελματικών προγραμμάτων και 

επιχειρηματικότητας. Ενίσχυση των προσόντων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες 

στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ενίσχυση των υπηρεσιών κατ’ οίκον για 

την φροντίδα ηλικιωμένων με την χρήση της νέας τεχνολογίας και νέων 

επαγγελματικών προσόντων. Ειδικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του δημογραφικού 

και της τοπικής οικονομίας σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

γήρανσης και ερημοποίησης. 
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 Οργάνωση και συμμετοχή στις  ημερίδες  με σκοπό την ενημέρωση  των 

ωφελουμένων ΤΕΒΑ για την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού έναντι 

δημόσιων, τραπεζικών οφειλών. Οι ημερίδες ξεκίνησαν από την Π.Ε. Λασιθίου 

και εντάσσονται   στην εφαρμογή του μέτρου νομικής στήριξης των 

ωφελουμένων του προγράμματος ΤΕΒΑ,  μέσα από 26 ενημερωτικές ημερίδες 

για την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού έναντι οφειλών σε δημόσιο, 

τράπεζες και λοιπούς Οργανισμούς. Οι ημερίδες οργανώθηκαν  από την 

Περιφέρεια Κρήτης, με την επιμέλεια-στήριξη της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, 

αρμόδιας για θέματα κοινωνικής πολιτικής Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ΤΕΒΑ σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών 

Κρήτης και τους Δήμους.  

Συμμετοχές  

 Συμμετοχή με στρογγυλό τραπέζι και ειδική θεματική ενότητα της Περιφέρειας   

στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επ Άρωγή με θέματα Εισηγήσεων: 

 «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Η Συμβολή τους στην  

Αποϊδρυματοποίηση  Περιπτώσεις Περιφέρειας Κρήτης» και: «Διακρατικές 

Υιοθεσίες . Ενιαίο μητρώο Αναδόχων Γονέων στην Περιφέρεια Κρήτης. Χ. 

Βογιατζάκη.           

 Συμμετοχή στο 5ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου ALZHEIMER και            

Συναφών διαταραχών. 

 Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό Ενεργό &  Υγιή 

Γήρανση. ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ» με θέμα εισήγησης «Πολιτικές Ανάπτυξης Ενεργού 

Γήρανσης» 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα  με θέμα: «Η Εφαρμογή της Αναδοχής ως Θεσμός  

Κοινωνικής Προστασίας στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα», που οργανώθηκε     

από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

 Συμμετοχή στην Διημερίδα με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός: Επιστημονικές   

Προσεγγίσεις και Βιωματικές Εφαρμογές» που διοργανώθηκε από την   

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.  

    Στην Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού –

Εργαστήρι Διαλόγου και Προβληματισμού» στις 29-9-2017 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Ηρακλείου. 
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    Ημερίδες του ΑΤΕΙ για την «Καταπολέμηση της Φτώχιας» ,  

    Ημερίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Η κρητική Διατροφή», ο τρόπος 

ζωής και τα οφέλη της . 

    Ημερίδα με θέμα «Αποτελέσματα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής 

στήριξης ωφελουμένων ΤΕΒΑ και συζήτηση προτάσεων για ανάπτυξη καλών 

πρακτικών» 

 Ανταπόκριση σε πρόσκληση του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης με θέμα: 

«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», Ηράκλειο.  

 Ανταπόκριση σε πρόσκληση του Γραφείου Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας για το Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών των Περιφερειών με 

θέμα: «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση». Εισήγηση της Αναπληρώτριας Προέδρου 

της ΠΕΠΙΣ Κρήτης κα  Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη με θέμα: «Πολιτικές 

Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση. Ευρωπαϊκές πρακτικές και ελληνική 

πραγματικότητα», Αθήνα. 

 Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης στην 11η έκθεση «CRETAN WOMEN’S 

WEEK 2017». Στην ανάδειξη-προώθηση της Κρητικής γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, της οικοτεχνίας, της παράδοσης και των Κρητικών 

προϊόντων στοχεύει η 11η έκθεση «CRETAN WOMEN’S WEEK 2017» που 

οργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης από 29 

Ιουλίου έως 5 Αυγούστου στη πλ. Ελευθερίας στο Ηράκλειο με την στήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και 

της ΟΕΒΕΝΗ. 

 Συμμετοχή σε εκδήλωση του Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου,  αφιερωμένη στις 

γυναίκες που κάνουν καριέρα και επιτυγχάνουν τους στόχους τους, με κεντρική 

ομιλήτρια την Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνική Πολιτικής και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα της ομιλίας της: «Η 

γυναίκα στην αγορά εργασία». 

 

Δ.2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΠΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

2017 
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 24/11/2017 «Περίπτερο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την 

Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών», 10:00-14:00, μπροστά από το 

κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας, σε συνεργασία με το 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων ,τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ηρακλείου 

Κρήτης, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού 

Ηρακλείου και το Χαμόγελο του Παιδιού. 

 25/11/2017 «Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Μαστού», 

από την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία 

Ελευθερίας για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Την εκδήλωση 

συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης και ο 

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. 

 Παράλληλες δράσεις από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

Κρήτης:  

 24/11/2017 Τοποθέτηση banner δρόμου στο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης με 

μήνυμα:      «Δεν είσαι η μόνη - Δεν είσαι μόνη – Μίλησε μας» 

 20-24/11/2017 Ανάρτηση Δ. Τ. για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 

στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης  

 

Δ.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ  ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ   

 

 Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την Αναδοχή με σκοπό γενικά την 

προαγωγή του θεσμού της Αναδοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το Θεσμό 

της Αναδοχής παιδιών-Σύνθημα: «Άνοιξε την καρδιά σου, Άνοιξε το σπίτι σου» 

«Κάθε παιδί αξίζει μια Οικογένεια» και υλοποιώντας το Κοινωνικό της 

Πρόγραμμα αναδεικνύει και υποστηρίζει τον θεσμό της Αναδοχής ο οποίος είναι 

ο κυριότερος σύγχρονος, εναλλακτικός τρόπος κοινωνικής φροντίδας παιδιών 

εκτός της βιολογικής τους οικογένειας. Η Αναδοχή είναι μια μορφή Παιδικής 

Προστασίας η οποία δεν καταργεί τη σχέση του παιδιού με το βιολογικό του 

περιβάλλον, αλλά αντίθετα την υποστηρίζει και αποβλέπει στην επιστροφή του 

σ’ αυτό όταν αρθούν τα προβλήματα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η 

Αναδοχή έχει υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Κρήτης η οποία ανέλαβε την 
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πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πρακτικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του πληθυσμού της για να δίδεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί που διαβιεί σε 

δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον ή σε Δομές Παιδικής Προστασίας να 

μπορεί να τοποθετείται σε μια ανάδοχη οικογένεια. Σαν επισφράγισμα όλων 

αυτών των ενεργειών, στη συνέχεια, δημιούργησε το Ενιαίο Μητρώο Αναδόχων 

Γονέων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο περιλαμβάνει ζευγάρια ή 

μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για την αναδοχή ανηλίκων παιδιών από 

όλη την Περιφέρεια Κρήτης.Ειδικότερα επιδιώκει την προσέλκυση όσο το 

δυνατόν περισσοτέρων αναδόχων γονέων για την μακροπρόθεσμη ή 

βραχυπρόθεσμη φιλοξενία παιδιών που η οικογένειά τους βρίσκεται σε κρίση, 

παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, παιδιών με προβλήματα υγείας, παιδιών 

που φιλοξενούνται σε «Κλειστές» Δομές Κοινωνικής Φροντίδας. 

Κυρίαρχος στόχος μας είναι η αποτροπή της ιδρυματοποίησης των παιδιών, η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Αναδοχής και η άμεση 

ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων Φορέων για την αποκατάσταση των 

παιδιών. 

 Διάθεση του ενημερωτικού φυλλαδίου της ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την αντιμετώπιση 

της ενδοοικογενειακής βίας στην ημερίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας 

της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο με θέμα: «Η Γυναίκα του 21ου Αιώνα 

στην Ελλάδα της Κρίσης» 

 

Δ.3.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν  οι  παρακάτω κοινωνικές  δράση:  

 Είδη ένδυσης και υπόδησης όπως αθλητικά παπούτσια, φόρμες, αλλά και 

διάφορα σχολικά είδη (γραφική ύλη) διένειμε η Περιφέρεια Κρήτης σε 166 

παιδιά νηπιακής, δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης της κοινότητας των 

Ρομά στη περιοχή «Δύο Αοράκια» στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Η κοινωνική 

δράσηέγινε στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκής οδηγίας για την συνεργασία 

Ευρωπαϊκής Ένωσης-Πολιτείας-Αυτοδιοίκησης για υλοποίηση ενεργειών που 

στοχεύουν στη Δια Βίου Μάθηση και κοινωνικοποίηση των Ρομά. H διανομή των 

ειδών ένδυσης, υπόδησης, σχολικών ειδών, έγινε μετά από σχετικό αίτημα προς 
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την Περιφέρεια από το 8ο νηπιαγωγείο Αλικαρνασσού, το 3ο και 4ο δημοτικό 

Αλικαρνασσού, το Γυμνάσιο Αλικαρνασσού, και σε συνεργασία με τους 

διευθυντές τους . 

 

 Είδη υπόδησης πρόσφερε η Περιφέρεια Κρήτης σε άπορους έγκλειστους στα 

4 καταστήματα κράτησης του νησιού. Στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικούς 

της έργου με δράσεις για την προστασία-ενίσχυση των ευάλωτων οικονομικά 

ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης πρόσφερε 282 ζευγάρια παπούτσια σε άπορους 

έγκλειστους στα 4 καταστήματα κράτησης του νησιού οι οποίοι δεν έχουν 

υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. 

 

 Στο πλαίσιο της Ενεργοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην    

Περιφέρεια Κρήτης  και  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΕΣΚΕ     

πραγματοποιήθηκε  συνεργασία με τα ΑΕΙ, Πολυτεχνείο και ΑΤΕΙ της   Κρήτης 

και τα ΚΤΕΛ των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων για την υλοποίηση της δράσης 

«Χορήγηση  Δωρεάν Καρτών Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών για το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018».  Εξυπηρετήθηκαν 202 άποροι φοιτητές που 

φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της   Περιφέρειας Κρήτης.  

Για την υλοποίηση της  συγκεκριμένης δράσης πραγματοποιήθηκε      

διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΑΤΕΙ  Κρήτης, Αστικό ΚΤΕΛ     

Ηρακλείου και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου    και Ρεθύμνου – 

Χανίων. 

 

 Υλοποίηση του Προγράμματος «Επισιτιστική Βοήθεια και Βασική Υλική 

Συνδρομή» του ΤΕΒΑ.  

Υλοποίησης του ΤΕΒΑ από την Περιφέρεια Κρήτης προς όφελος 5.500 

δικαιούχων οικογενειών  που αφορά υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 

(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθεια Απόρων) σε συνεργασία με τους συμπραττόμενους 

δήμους και φορείς προς όφελος-ενίσχυση 5.500 οικογενειών που αριθμούν περί 

τα 17.500 άτομα με την διανομή ειδών καθαριότητας, υγιεινής, κρέατος, ενώ 

την ίδια ώρα συνεχίζεται και το πρόγραμμα των δωρεάν θεατρικών 

παραστάσεων στους δήμους, συγκεκριμένα καθαριστικά, απορρυπαντικά, είδη 
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υγιεινής, προσωπικής υγιεινής καθώς 12,5 τόνων μοσχαριού. 

(Πραγματοποιήθηκαν 7 διανομές) 

 

 Υλοποίηση των συμπληρωματικών μέτρων (πολιτιστικά δρώμενα) του 

προγράμματος  ΤΕΒΑ 

Δωρεάν δράσεις πολιτισμού από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω ΤΕΒΑ για τους 

δικαιούχους του προγράμματος- Θεατρικές παραστάσεις με τον «Καπετάν 

Μιχάλη» του Ν. Καζαντζάκη. Δωρεάν εκδηλώσεις πολιτισμού για τους 

δικαιούχους του κοινωνικού προγράμματος ΤΕΒΑ, οργανώνει και υλοποιεί η 

Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα στα πλαίσια υλοποίησης των συνοδευτικών 

μέτρων «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης» που αφορά στον Πολιτισμό-

Αθλητισμό, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. Οι θεατρικές παραστάσεις είναι 

στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω ΤΕΒΑ.  

 

 Διανομή αποσυρόμενων προϊόντων του Κανονισμού (ΕΚ) 543/11, 1308/13, 

1031/14, 1369/15 της Επιτροπής και της ΚΥΑ 3320/89565, 14/08/2015 για τη 

χρονική περίοδο 14/08/2015 έως και 30/06/2016. 

 Διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών - πορτοκάλια 62.400 κιλά, μήλα 

31.746 κιλά , ακτινίδια 53.922 κιλά - τον Ιανουάριο του 2016 σε 21.631 

ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. 

 Διανομή ντομάτας, γλυκοπιπεριάς και αγγουριών συνολικού καθαρού βάρους 

45.888, 5.766, 6.602 κιλών αντίστοιχα σε άτομα που στερούνται επαρκείς 

πόρους για τη διαβίωσή τους και είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ. 

 

Δ.5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΤΩΝ -  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  

 Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των εορτών του Πάσχα, διοργάνωσε 

Πασχαλινή εκδήλωση για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής 

Προστασίας και για ΑΜΕΑ σε Ημερήσια Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας της 

Περιφέρειας Κρήτης. Η επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 

Αμφιθέατρο της Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου και οργανώθηκε από τη Διεύθυνση 
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Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τη Στέγη 

Ανηλίκων Ηρακλείου, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ 

«Δικαίωμα στη Ζωή», το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ο Άγιος Σπυρίδωνας», το 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Μαλεβιζίου, το 

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ν. Ηρακλείου, και το Παράρτημα Αποθεραπείας 

και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της 

μοιράστηκαν Πασχαλινά δώρα στα παιδιά των παραπάνω Κοινωνικών Δομών.  

 

 Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες «πλημμύρισε» η Περιφέρεια Κρήτης όπου 

δεκάδες παιδιά που φιλοξενούνται σε Κλειστές Δομές Παιδικής Προστασίας 

έψαλαν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ύμνους. Τα παιδιά και τους συνοδούς 

τους υποδέχτηκαν στην Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, η 

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη που 

πρόσφεραν δώρα σε όλα τα παιδιά των κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα 

στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, στη Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου 

και στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας της Ιεράς Μονής «Παναγίας Καλυβιανή».  

 

 Κοινωνικές δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρία και σε 

άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες επισκέφθηκε η Αντιπεριφερειάρχης. 

Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» και το 

«Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου» στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί 

σε όλες τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης, με 

σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση της Περιφέρειας για την λειτουργία των 

δομών αυτών και την εξεύρεση τρόπων στενότερης συνεργασίας για την 

επίλυση θεμάτων λειτουργίας τους. Παράλληλα την χάραξη μιας ειδικότερης 

πολιτικής για τη στήριξη των κοινωνικών δομών που λειτουργούν στο νησί στο 

πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

Δ.6 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

Δ.6.1 Συγκεκριμένα, στο τομέα του Αθλητισμού υλοποιηθήκαν και  διεκπεραιώθηκαν  

οι παρακάτω δράσεις: 
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1. Συνδιοργάνωση  διεθνούς ποδηλατικού αγώνα αθλητών με αναπηρία «Festos 

European C1 Paracycling Cup». 

2. Συνδιοργάνωση του 33ου Κυπέλλου  ποδοσφαίρου «Μάχη Κρήτης 2017». 

3.Συνδιοργάνωση  Ημερίδας με θέμα «Το scouting και οι Ακαδημίες 

ποδοσφαίρου». 

4. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Ποδοσφαιρικός Αγώνας Εθνικής 

Ελλάδος 2004 – Ίντερ». 

5. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «5οι Κολυμβητικοί Αγώνες Τσέτσο 

Γκολομέεβ».   

6. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα JU-JITSU BEACH 

GAMES». 

7. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «10ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά 

Παλαιόχωρας». 

8. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Βράβευση ποδοσφαιριστών- κλήρωση 

πρωταθλημάτων».  

9.Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Εικοστή Επετειακή Συνάντηση 

Μοτοσικλετιστών».  

10. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Παγκόσμιο Κύπελλο Ξίφους 

Μονομαχίας Νέων Ανδρών».   

11. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «2ος αγώνας γυναικών». 

12. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «4ος Νυχτερινός αγώνας λαϊκού 

δρόμου». 

13. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «77οι Αρκάδιοι Αγώνες».   

14. Συνδιοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων: «Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

εθνικών ομάδων σκακιού», «Παγκόσμιο πρωτάθλημα γρήγορου σκακιού κάτω 

των 18 ετών», «1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Χερσονήσου».  
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15. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «9ο Γκαλά Ρίψεων- Δρόμων- 

Αλμάτων».   

16. Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Παγκρήτια Αθλητική συνάντηση Ρομά». 

17. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης «Παιδιά και φίλοι του Ευγένιου 

Γκέραρντ». 

Ταυτόχρονα, μοιράστηκαν σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της Κρήτης, 

μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ (48ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 

Δημοτικό Σχολείο Ναύσταθμου Χανίων, Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής και 

Σγουροκεφαλίου και στο Γυμνάσιο Επισκοπής, Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής και 

Σγουροκεφαλίου και στο Γυμνάσιο Επισκοπής, 41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 

Δημοτικό Σχολείο Σκουρβούλων, 14ο Δημοτικό Σχολείο (Πόρος), 20ο και 56ο 

Δημοτικά Σχολεία Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου, 24ο και 31ο Δημοτικά Σχολεία 

Ηρακλείου, Γυμνάσιο Καστελίου, 45ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου,  6ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου, Ακαδημία Ποδοσφαίρου «ΟΦΑ», Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Δωριέας», 

Γυμνάσιο Μελεσσών, Ακαδημία Βόλεϊ «Γρύπα», Γυμνάσιο Μαλίων, 1o Δημοτικό 

Σχολείο Αγίου Νικολάου, ΚΔΑΠ Προφήτη Ηλία). 

Δ.6.2 Στην οικονομική διαχείριση  και υλοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων 

Πολιτισμού υπερτοπικού χαρακτήρα, υλοποιήθηκαν και  διεκπεραιώθηκαν  οι  

παρακάτω δράσεις: 

 

1. Συνδιοργάνωση  συνεδρίου «Η Ευρώπη και η Μεσόγειος – Μιλάμε, Μαθαίνουμε, 

Δουλεύουμε και ζούμε μαζί». 

2. Συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Α' Περιφερειακής 

Μαθητιάδας. 

3. Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «77α Αρκάδια». 

4. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου 

Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας». 

5. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Διήμερο Εκδηλώσεων Ειρήνης στα 

Χανιά». 
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6. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Συναυλία με τον Βασίλη Λέκκα». 

7. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα -

Στα ίχνη του Καζαντζάκη». 

8. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Παγκρήτιο Φεστιβάλ 

Μπανάνας Άρβης». 

9. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Μουσικές παραστάσεις της 

Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων (ΕΤΟΝ)».  

10. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Συναυλιακός Ερωτόκριτος του 

Δημήτρη Μαραμή».   

11. Συνδιοργάνωση λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων «1ης Περιφερειακής 

Μαθητιάδας». 

 

Ταυτόχρονα διοργάνωσε τις εξής εκδηλώσεις Πολιτισμού: 

1. Διοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Εορτασμός Επετείου της Μάχης της 

Κρήτης 2017» στα Χανιά.  

2. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «8η Παγκρήτια Έκθεση - Κρήτη η 

Μεγάλη Συνάντηση- Τοπικές γεύσεις Ελλάδας».  

 

Δ.7 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 Οικογένειες σε ακραία φτώχια : 6.517 (15.286 άτομα) 

 Ποσό που χορηγήθηκε από το ΤΕΒΑ 4.193.000 € και επιπλέον 300 τόνους 

φρούτα συνολικό ποσό: 6.035.480 € . 

 Διανομή σε 282 κρατούμενους ειδών υπόδησης  αξίας 14.495 €  (χωρίς 

υποστηρικτικό περιβάλλον). 

 Δωρεάν κάρτες μεταφοράς (ΚΤΕΛ)  σε 202 άπορους φοιτητές  αξίας 38.695 €. 

 Είδη ένδυσης και υπόδησης σε 166 παιδιά νηπιακής, δημοτικής και γυμνασιακής 

εκπαίδευσης της κοινότητας των Ρομά. 
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 Δωρεάν εκμάθηση αθλημάτων σε παιδιά άπορων οικογενειών σε συνεργασία με 

αθλητικά  σωματεία. 

 Κοινωνικό φροντιστήριο σε άπορους μαθητές μέσης εκπαίδευσης(1606 παιδιά). 

 Το σύνολο του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης για το 2017  

ανήλθε στα 754.940 € (με κατανομή 240.000 € σε δράσεις τοπικού και 

υπερτοπικού χαρακτήρα,  318.700 € σε δράσεις πολιτισμού  και  196.000 € σε 

δράσεις αθλητισμού).  

 Υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις Διακρατικών Υιοθεσιών εκ  των οποίων η μία 

ολοκληρώθηκε  και η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Καταχωρήθηκαν 20 νέες αιτήσεις υποψηφίων Αναδόχων Γονέων στο     Ενιαίο 

Μητρώο Αναδόχων Οικογενειών. Σημειώνουμε ότι από το 2011 από τις 60 

αιτήσεις 55 οικογένειες έγιναν ανάδοχες.  

 Υποβλήθηκαν αιτήματα και ολοκληρώθηκαν αντίστοιχα οι διαδικασίες για     την 

φιλοξενία 17 παιδιών σε Ανάδοχες οικογένειες. 

 Τήρηση Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων Οικογενειών και Μητρώου Αναδόχων 

ανηλίκων παιδιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 

 Τήρηση Μητρώου Διακρατικών Υιοθεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης από 

το 2011-2017 έχουν ολοκληρωθεί 99 υιοθεσίες.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης και για το 2018 είναι η συνέχεια των δράσεων και 

πρωτοβουλιών καθώς και η  υιοθέτηση  ενός  δυναμικού  μοντέλου 

παρεμβάσεων, σε κρίσιμα πεδία του τομέα της κοινωνικής προστασίας, που 

συμπληρώνουν τις πρωτοβουλίες της κεντρικής διοίκησης και αξιοποιούν το ρόλο 

της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

 

                                                              Θεανώ Βρέντζου- Σκορδαλάκη  


