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Εισαγωγή 

Μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία και στην πολυδιάστατη 

κρίση που βιώνει η κοινωνία μας, προσπαθούμε να στηρίξουμε 

τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία 

και την σπουδαιότητα του. 

 

Με γνώμονα τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και 

ευημερία του τόπου μας, οι προσπάθειες μας για την οικονομική 

και κοινωνική αειφορία επικεντρώνονται στην τοπική οικονομία, 

σε συνεργασία με φορείς για το ξεκίνημα νέων εξαγωγικών 

συνεργασιών, όπου θα αποτελούν τους προπομπούς διαρκούς 

οικονομικής και εξαγωγικής δραστηριότητας των κρητικών 

προϊόντων σε όλο τον κόσμο.  

 

Για να πραγματοποιηθεί ο στόχος, προωθούμε την μοναδικότητα 

της ποιότητας των κρητικών προϊόντων, θέτοντας τα 

παραγόμενα εξαγωγικά προϊόντα μας στο υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας ,με αυστηρή πιστοποίηση και διαρκείς ελέγχους. 

 

Δεν αρκεί όμως να έχουμε μόνο ποιοτικά προϊόντα, σε έναν 

αδυσώπητο οικονομικό ανταγωνισμό πρέπει να τα διαφυλάξουμε, 

να τα ενισχύσουμε, να τα εντάξουμε στην συνείδηση του 

καταναλωτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο 

υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.  

Για να ισχυροποιήσουμε όμως την θέση μας στο εξωτερικό, 

αναδεικνύουμε τα προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη μέσα 
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από τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και την παρουσία μας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, την άντληση τεχνογνωσίας, τη στήριξη 

επιχειρηματικών αποστολών καθώς και την πρόσκληση 

αγοραστών. 

Αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας, για την ενίσχυση της 

αγροτικής οικονομίας, είναι η προσβασιμότητα της πρωτογενούς 

παραγωγής στο εξωτερικό, μέσα από ένα πλάνο προβολής και 

ισχυρού τοπικού marketing. 

Βασικός στόχος οι εξαγωγές ΕΝΤΟΣ Κρήτης, μέσα από τα 

εκατομμύρια των επισκεπτών της γιατί αναμφισβήτητα ο 

πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό μπορούν να 

αποτελέσουν το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας της. 

 

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. 

 

Έτσι, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας προσπαθούμε να 

συγχρονίσουμε, να υποστηρίξουμε την εξωστρέφεια της 

παραγωγής μας που θα είναι συνυφασμένη με την ποιότητα.  

 

Η Περιφέρεια αποτελεί την ομπρέλα στήριξης της πρωτογενούς 

παραγωγής και της εξαγωγικής διαδικασίας των προϊόντων 

μας.   
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Α. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Α.1) 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:  

 12-01-2016, Αριθμ.Πρωτ. Νο 4913:Θέμα: «Αίτημα 

λειτουργίας εποχιακού τμήματος σχολής επαγγελμάτων 

κρέατος Αθηνών, στο Ηράκλειο Κρήτης». Με αφορμή το 

μεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων του νησιού που 

επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διαδικασία σφαγής και 

επεξεργασίας του κρέατος και των προϊόντων του. 

 26-01-2016 Αριθμ.Πρωτ.128: Σχετικά με τα προβλήματα 

που προκύπτουν από τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 

ΠΝΟ και αντιλαμβανόμενοι κυρίως, την αγωνία των 

παραγωγών του νησιού μας, ζητάμε από τη Κυβέρνηση να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 

η ναύλωση πλοίου ασφαλείας για την μεταφορά των 

αγροτικών προϊόντων, σε κάθε ανάλογη περίπτωση που 

κρίνεται σκόπιμο. 

 12-02-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 29194 : Θέμα : «Ζητήματα – 

Προβλήματα προς επίλυση , σχετικά με τις επιδοτήσεις 

των Νέων Γεωργών των ετών 2009-2014». Διαβιβάσαμε 
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και αιτηθήκαμε  στο Υ.Α.Α.& Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

την επίλυση των προβλημάτων σχετικά με τις επιδοτήσεις 

των Νέων Γεωργών των ετών 2009-2014. 

 02-03-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 38100 , Θέμα : «Κατανομές 

Πιστώσεων Προγράμματος Δακοκτονίας» με το οποίο 

παραθέσαμε τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν την 

κατανομή των πιστώσεων του προγράμματος δακοκτονίας 

αποδεικνύοντας τη  συνεχείς μειωμένη πορεία τους.   

 11-04-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 62835 :Θέμα : «Επικείμενη 

διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων 

(ΤΤΙΡ) μεταξύ της Ε.Ε και των ΗΠΑ» ζητάμε απευθυνόμενοι 

στο αρμόδιο υπουργείο  την προστασία του συνόλου των 

αγροτικών προϊόντων που είναι ήδη καταχωρημένα στους 

ευρωπαϊκούς καταλόγους ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το οποίο με το 

με αρ. πρωτ. 71142/21-04-2016 διαβιβάσαμε στους 

Ευρωβουλευτές Κρήτης.  

 27-04-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 75213:Θέμα : «Τροπολογία 

για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης 

Ακινήτων» Διαβιβάσαμε το σχέδιο της προτεινόμενης 

Τροπολογίας για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 

Διαχείρισης Ακινήτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των ακινήτων / αγροκτημάτων,  του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 27-04-2016  Αριθμ.Πρωτ. Νο 75881: Ζητάμε από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομική 

υποστήριξη για την σύνταξη, υποβολή και 

παρακολούθηση των φακέλων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  
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 26-05-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο93016: Θέμα : «Παραγωγή 

και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας» Ζητάμε την 

προσθήκη στην κατηγορία προϊόντων οικοτεχνίας  και 

του ελαιόλαδου,  μελιού , υποπροϊόντων  χαρουπιών, του  

ξινοχονδρου , της  πηχτής και απάκι.  

 24-06-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 114931:Θέμα : «Σχέδιο 

Μνημονίου Συνεργασίας» αποστείλαμε στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  το Σχέδιο Μνημονίου 

Συνεργασίας, για την από κοινού δράση μας, με σκοπό την 

αξιοποίηση αναβάθμιση μέρους των αγροκτημάτων του 

πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς και της 

Επαγγελματικής Σχολής Κρήτης. 

 07-07-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο123818: Θέμα :  «Προτάσεις 

του Άτυπου Συμβουλίου Αλιείας Περιφέρειας Κρήτης για 

κύρια θέματα Αλιείας» Με αφορμή και την ανεξέλικτη 

αύξηση πληθυσμών του εισβολικού είδους ‘’Λαγοκέφαλο’’ 

στο νησί μας». 

 22-07-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 136118: Θέμα :  «Ζημίες από 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες στα αμπέλια του Ν. 

Ηρακλείου». Ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργού  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άμεση 

καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τους γεωπόνους 

του ΕΛΓΑ. 

 08-08-2016  Αριθμ.Πρωτ. Νο 148309:Θέμα : «Προτάσεις 

για την καλύτερη υλοποίηση του θεσμού της 

οικοτεχνίας» αναφορικά με την αδειοδότηση μικρών 

επιχειρήσεων μεταποίησης γάλακτος και  κρέατος και την 

ιδιοπαραγωγή τυροκομικών  προϊόντων.  
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 21-09-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 179481: Θέμα :  «Ζημίες από 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες στα αμπέλια του Ν. 

Ηρακλείου». Καταθέτουμε το γεγονός της συνεχείς μείωσης 

της παραγωγής προϊόντων αμπέλου, αποτέλεσμα ακραίων 

καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου, της βιολογικής γήρανσης των αμπελώνων,  την 

ανυπαρξία υποδομών και επανερχόμαστε στο πάγιο αίτημα 

μας,  για την ανάγκη αναδιάρθρωσης – ανασύστασης των 

επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου. Επιπλέον ζητάμε την 

παρέμβασης του Υπουργείου για έγκαιρη καταβολή των 

αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς. 

 21-09-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 180032: Θέμα :  «Προτάσεις 

για την εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου 

Εκτροφής». Καταθέσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο τις 

προτάσεις μας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή,  του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής, 

αναφορικά  και με  την συμμετοχή τους, στο πρόγραμμα 

εκρίζωσης μελιταίου πυρετού, σε συνέχεια εισήγησης της 

αρμόδιας υπηρεσίας και του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης.   

 13-10-2016 Αριθμ.Πρωτ. Νο 198433:Θέμα :  «Εισόδημα 

Οικοτεχνίας» Απευθυνόμενοι προς το Υπουργείο 

Οικονομικών,  ζητάμε να λαμβάνετε το εισόδημα από την 

παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας ως 

αποτέλεσμα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

όπως και είναι εκ των πραγμάτων.   

 02-12-2016  Αριθμ.Πρωτ. Νο 240843 Θέμα : 

«Τροποποιήσεις νέων ΚΥΑ/ Ενημέρωση για επενδυτικό 

σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123» ζητάμε την 



10 
 

τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ προκειμένου να αμβλυνθούν 

τα προβλήματα του προκύπτουν σε εκκρεμείς φακέλους.  

 02-12-2016  Αριθμ.Πρωτ. Νο 241375 Θέμα: Επανυποβολή 

των προτάσεων της  Περιφέρειας Κρήτης στο Πρόγραμμα 

Δακοκτονίας»  και συγκεκριμένα το από 16-10-2015 και με  

αριθμ. πρωτ. 127740 έγγραφο μας,  όπου καταθέσαμε  

τεκμηριωμένη πρόταση, αποτέλεσμα μελέτης και εμπειρίας, 

της μέχρι τώρα εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας, 

εντοπίζοντας τις αδυναμίες, ελλείψεις και προβλήματα,  

προτείνοντας  ρεαλιστικές λύσεις και προτάσεις βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Με βασική 

προϋπόθεση την αποκέντρωση του προγράμματος. Οι 

προτάσεις μας διαβιβάστηκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τη 

διαγωνιστική διαδικασία. 
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Α.2) ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αφορά τις  παρεμβάσεις μας, σε θέματα άμεσα συνδεδεμένα με 

τον πρωτογενή τομέα, τα προβλήματα του και την αναζήτηση 

λύσεων, καθώς και σε συσκέψεις και συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, με όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς του νησιού σε θέματα πρωτογενή τομέα, 

με σκοπό τον προγραμματισμό  και σχεδιασμό των δράσεων που 

απορρέουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, για τον αγροτο-

διατροφικό τομέα. 

 05-01-2016: Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε  στην 

Περιφέρεια Κρήτης,  με αφορμή τα  σοβαρά προβλήματα –

αδικίες  που προέκυψαν από την καταβολή της ενιαίας 

ενίσχυσης σε βάρος κυρίως των νέων αγροτών. 

Συγκεκριμένα τα ζητήματα-προβλήματα που θίχτηκαν προς 

επίλυση αφορούν στις επιδοτήσεις των Νέων Γεωργών των 

ετών 2009 και 2014,  όπου παρατηρείται μεγάλη 

διαφοροποίηση στην κατανομή του εθνικού αποθέματος 

μεταξύ των Νέων Γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 

1.2.1. τα έτη 2006, 2009 και 2014. Τα έτη 2006 και 2014 

κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα σε αντίθεση με το έτος 2009, 

που εγκρίθηκε από το άρθρο 68 πάγιο ποσό (1.200€) για 

όλους τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς. Παρουσία του 

Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Αποστολάκη και όλων 

των εμπλεκομένων φορέων.  

 13-01-2016: Συνάντηση,  στην Αθήνα  με τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου  με  

εκπρόσωπούς  των Νέων Αγροτών και αμπελουργών της 
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Κρήτης,  παρουσία της   η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

Πρωτογενή Τομέα, Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη, του  

αντιπρόεδρου  του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Αποστολάκη συνδικαλιστών 

του νησιού. Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της σύσκεψης 

της 05-01-2016 που είχε πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια 

Κρήτης με θέμα  των σοβαρών προβλημάτων-αδικιών που 

προέκυψαν από την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης σε 

βάρος κυρίως των νέων αγροτών. Συγκεκριμένα τα 

ζητήματα-προβλήματα που θίχτηκαν προς επίλυση αφορούν 

στις επιδοτήσεις των Νέων Γεωργών των ετών 2009 και 

2014 όπου παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στην 

κατανομή του εθνικού αποθέματος μεταξύ των Νέων 

Γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.2.1. τα έτη 2006, 

2009 και 2014. Τα έτη 2006 και 2014 κατανεμήθηκε εθνικό 

απόθεμα σε αντίθεση με το έτος 2009, που εγκρίθηκε από 

το άρθρο 68 πάγιο ποσό (1.200€) για όλους τους 

ενταγμένους Νέους Γεωργούς.   

 24-05-2016: Σύσκεψη,  με αφορμή τα προβλήματα που 

έχουν προκύψει από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 

των παραγωγών κτηνοτρόφων στο νησί,  όπως επίσης και  

η μείωση των επιλέξιμων περιοχών που φτάνουν στο 56% 

συζητήθηκαν,   σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη 

Περιφέρεια με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης 

Σταύρου Αρναουτάκη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη 

πρωτογενή τομέα Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη και των 

εκπροσώπων των 7 κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού.   

 20-07-2016 : Συνάντηση στο Υπουργείο ΑΠΑΑΤ.  Τα 

σοβαρά, θέματα που εξακολουθούν να  απασχολούν τον 
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αγροτικό τομέα του νησιού και για τα οποία, η Περιφέρεια 

Κρήτης, έχει κατά διαστήματα αποστείλει υπομνήματα και 

τεκμηριωμένες μελέτες, διεκδικώντας την επίλυσης τους,  

εξέθεσε εκ νέου η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

πρωτογενή τομέα Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη,  στη 

συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον αναπληρωτή 

Υπουργό Μάρκο Μπόλαρη και τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου κ. Νίκο Αντώνογλου. Συγκεκριμένα η κα. 

Βρέντζου στη συνάντηση στο Υπουργείο έθιξε το θέμα της 

απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν οι ελαιοκαλλιεργητές 

του νησιού, την ελαιοκομική περίοδο 2013-2014, λόγω της 

ακαρπίας, που προέκυψε από την επικράτηση δυσμενών 

καιρικών συνθηκών στην διάρκεια της καρπόδεσης. Η 

Περιφέρεια Κρήτης, είχε αποστείλει τότε στο αρμόδιο 

Υπουργείο σχετική μελέτη και διεκδικούσε αποζημίωση 

ύψους 150.000.000 ευρώ, για την κάλυψη της απώλειας 

εισοδήματος, παρόλα αυτά όμως, μέχρι και σήμερα οι 

παραγωγοί του νησιού, δεν έχουν αποζημιωθεί. Μάλιστα 

παρέδωσε στον Υπουργό, την πρόσφατη απάντησης του 

κεντρικού ΕΛΓΑ, που αποτέλεσε συνέχεια της επιστολής που 

η Περιφέρεια Κρήτης είχε στείλει στα μέσα Ιουνίου , 

ζητώντας ενημέρωση, για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στην 

απάντηση ο ΕΛΓΑ ανέφερε, ότι, με βάση τη μελέτη και τα 

δεδομένα ομάδας εργασίας που τότε σύστησε, 

προϋπολογίστηκε η δαπάνη και συντάθηκε σχετικός 

φάκελος, ωστόσο επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός για 

τις ζημιές λόγω της μη ομαλής καρποφορίας της ελιάς και 

των οπωροφόρων δέντρων ήταν πολύ υψηλός, δεν 
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εγκρίθηκε από το γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επίσης η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης ενημέρωσε τον Υπουργό, ότι 

και φέτος όπως προκύπτει, από τις εκτιμήσεις των 

Γεωπόνων της Περιφέρειας Κρήτης, στις περισσότερες 

περιοχές του νησιού παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά 

ακαρπίας, συνέπεια των καιρικών συνθηκών που 

επικράτησαν κατά την περίοδο της άνθησης και κατά την 

περίοδο μετά την καρπόδεση. Μάλιστα όπως είπε η κ. 

Βρέντζου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ελαιοκομικής 

περιόδου, η Περιφέρεια Κρήτης, θα συντάξει και θα 

αποστείλει τεκμηριωμένη μελέτη μέσα από την οποία θα 

προσδιορίζεται ακριβώς το ύψος της απώλεια εισοδήματος, 

που θα έχει προκύψει. Η κ. Βρέντζου μετέφερε ακόμη στον 

Υπουργό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, από την ανομβρία 

και από τον καύσωνα που επικράτησε στα μέσα του 

περασμένου μήνα και που προκάλεσε σοβαρές ζημίες στα 

αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση, για 

παραγωγή σταφίδας αλλά και στα οινάμπελα, ζητώντας την 

παρέμβαση του κ. Μπόλαρη για την άμεση καταγραφή των 

ζημιών.  Τέλος το θέμα της δακοκτονίας συζητήθηκε και 

μάλιστα στην βάση της μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης με 

θέμα ‘’Πρόγραμμα δακοκτονίας και Βελτιώσεις’’, η 

παράνομη διακίνηση προϊόντων ΠΟΠ, που ίδια η κ. 

Βρέντζου είχε εντοπίσει και καταγγείλει από το 2014, καθώς 

και η ανάγκη ανασύστασης και αναμπέλωσης μέσα από την 

πρόταση που έχει καταθέσει από το 2015, η αρμόδια ομάδα 

εργασίας που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της 
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Περιφέρειας Κρήτης με την συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων.Εξάλλου στον Γ. Γραμματέα κ. 

Αντώνογλου η κ. Βρέντζου ζήτησε επιπλέον, για άλλη μια 

φορά την ενεργοποίηση του άρθρου 22 του νόμου 1650/86 

του οποίου ακόμα εκκρεμεί η έκδοση Προεδρικού 

Διατάγματος που θα προστατεύει και θα αποζημιώνει τους 

αλιείς, για τις ζημιές που προκαλούνται, χωρίς την 

υπαιτιότητα τους μεταξύ άλλων και από θαλάσσια εισβολικά 

είδη όπως είναι ο «λαγοκέφαλος». Τόσο ο Υπουργός όσο 

και ο Γενικός Γραμματέας, άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τα προβλήματα που εξέθεσε η κ. Βρέντζου και υποσχέθηκαν 

ότι θα τα εξετάσουν προς την κατεύθυνση επίλυσης τους. 

Μάλιστα ο Υπουργός δεσμεύτηκε να επισκεφτεί την 

Περιφέρεια Κρήτης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να συναντηθεί και ο ίδιος με τους 

εκπροσώπους των αγροτών και να ακούσει και από τους 

ίδιους τα προβλήματα-αιτήματα τους. 

 19-09-2016: Υπογραφή  «Μνημονίου Συνεργασίας». Την 

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας 

Κρήτης και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την αξιοποίηση – 

αναβάθμιση και επαναλειτουργία της Γεωργικής Σχολής 

Μεσσαράς, συνυπέγραψαν στην  Περιφέρεια ο 

Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Γιώργος Καρέτσος παρουσία της 

Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης πρωτογενή τομέα Θεανώς 

Βρέντζου-Σκορδαλάκη, επισφραγίζοντας έτσι μια 

προσπάθεια που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Κρήτης και 

βρήκε  θετικό αποτέλεσμα. Στόχος είναι να τεθεί  σε πλήρη 
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αξιοποίηση η Γεωργική Σχολή της Μεσσαράς   με την  

δημιουργία ενός πρότυπου πολύ-λειτουργικού 

αγροκτήματος εκπαιδευτικού και επιδεικτικού χαρακτήρα 

καθώς και στην εγκατάσταση πρότυπου πειραματικού 

αμπελώνα σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον 

οποίο η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαθέσει 385.000 ευρώ, 

προκειμένου να διασωθεί το γενετικό υλικό και να παραχθεί 

εξυγιασμένο πολλαπλασιαστικό υλικό προς διάθεση στους 

παραγωγούς. Παράλληλα θα διασωθούν όλες οι ντόπιες 

ποικιλίες και θα εγγραφούν στον ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ». 

Επίσης υπάρχει  πρόβλεψη για αξιοποίηση των  κτισμάτων  

που είναι εγκαταλελειμμένα, τα οποία θα μπορέσουν  να  

λειτουργήσουν ως αγορές  παραγωγών οικοτεχνών και ως 

Κέντρου Γαστρονομίας για την στήριξη και προβολή της 

Κρητικής Διατροφής. Επίσης στοχεύουμε στην μεταφορά 

καινοτόμου τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία και 

ιδιαίτερα στους νέους σχετικά με τις υφιστάμενες ή νέες 

καλλιέργειες για την τόνωση της γεωργίας και την διάδοση 

των ορθών γεωργικών πρακτικών μέσα από συντονισμένες 

δράσεις προώθησης και προβολής. Ακόμα θα αξιοποιήσουμε 

τα 2000 ελαιόδεντρα μέσα από την πώληση των 

παραγόμενων προϊόντων τους στις αγορές παραγωγών. Με 

βασική προϋπόθεση την διασφάλιση της βιωσιμότητας όλου 

του εγχειρήματος που θα διασφαλιστεί μέσα από 

εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη. Το βασικό 

όραμα είναι,  η  Γεωργική Σχολή Μεσσαράς όσο και η 

Ασωμάτων,   να αποτελέσουν «εργαλεία» αναπτυξιακά για 

τον πρωτογενή τομέα. 
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Β)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 
 
Β.1)  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Αφορά στην σύσταση ομάδων εργασίας,  με την συμμετοχή όλων 

των εμπλεκομένων ανά ομάδα φορέων του νησιού, με στόχο  την 

κατάθεση  τεκμηριωμένων προτάσεων   σε θέματα άμεσα 

συνδεδεμένα με τον πρωτογενή τομέα,  την καταγραφή των 

σχετικών προβλημάτων και αδυναμιών  καθώς και  την 

αναζήτηση λύσεων, με σκοπό τον προγραμματισμό  και των 

σχεδιασμό των δράσεων που απορρέουν από τον στρατηγικό 

σχεδιασμό μας, για τον αγροτο-διατροφικό τομέα. 

1. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ : Έχουμε υποβάλει τεκμηριωμένη 

πρόταση της ομάδας εργασίας για την αναμπέλωση, με 

θέμα: Αναδιάρθρωση και ανασύσταση των Επιτραπέζιων 

Ποικιλιών Αμπέλου στο Αρμόδιο Υπουργείο. Αναφέρουμε ότι 

στην ομάδα αυτή συμμετέχουν, η Περιφέρεια Κρήτης, το ΤΕΙ 

Κρήτης, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα το ΚΕΠΠΥΕΛ και μέσα από την 

τεκμηριωμένη αυτή πρόταση προτείνεται η δημιουργία ενός 

πλαισίου που θα λύνει όλα τα διαρθρωτικά προβλήματα του 

τομέα και δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει άμεσα ένα 

πρόγραμμα αναδιάρθρωσης – ανασύστασης των 

επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου. 
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2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: με  αρ. πρωτ. 1817/11-12-2015 

Απόφασης   του Περιφερειάρχη Κρήτης, συστήσαμε    

Ομάδα εργασίας, με σκοπό,  την στρατηγική στήριξη, 

προώθηση και προστασία του Κρητικού Ελαιολάδου,  με 

την συμμετοχή όλων των  εμπλεκόμενων  με το θέμα 

φορέων , ιδρυμάτων , υπηρεσιών  αλλά και επιστημόνων. 

Το αντικείμενο της Ομάδας εργασίας ολοκληρώθηκε, τα 

μέλη της ομάδας κατέθεσαν τις προτάσεις τους, οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν και στην συνέχεια παρουσιάστηκαν  και 

εγκρίθηκαν  από το Περιφερειακό Συμβούλιο , κατά την 

διάρκεια της   τελευταίας του 2016 συνεδρίασης. 

Αναζητούνται τρόποι και πόροι  εφαρμογής. 

3) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: με την με αρ. πρωτ. 1343/28-07-

2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, συστήσαμε     

Ομάδα εργασίας , για την στρατηγική στήριξη, προώθηση 

και προστασία της Κρητικής Διατροφής. Στην ομάδα 

εργασίας συμμετείχαν  όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα 

φορείς, ιδρύματα, υπηρεσίες, αλλά και επιστήμονες. Η 

ομάδα εργασίας έχει προβεί στην πραγματοποίηση δυο 

συναντήσεων, έχουν κατατεθεί οι προτάσεις και είμαστε 

στο στάδιο αξιολόγησης τους. 

4) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ: Στις 15-06-2016 

πραγματοποιήθηκε    Παγκρήτια σύσκεψη στην Περιφέρεια 

Κρήτης,   με προσκεκλημένους όλους τους   τυροκόμους 

του νησιού,  όπου  και αποφασίστηκε η σύσταση   ομάδας 
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εργασίας, που μετά από συστηματικές και επανειλημμένες  

συναντήσεις,  έχει ήδη  εκπονήσει σχέδιο καταστατικού  για 

την ίδρυση Ομάδας Προστασίας και Διαχείρισης των 

Τυροκομικών Προϊόντων της Κρήτης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  με 

την Ονομασία «ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ». 

(Ο.Π.Δ.Τ.Π.Κ.) με βάση 4384/16 άρθρο 38. Το σχέδιο 

καταστατικού έχει ήδη υποβληθεί – κατατεθεί στο αρμόδιο 

υπουργείο, ζητώντας να ληφθεί  υπόψη  και  στο πλαίσιο 

αυτό,  να προβούν άμεσα  στην έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης της παρ. 7 του αρ. 38 Ν. 4384. 

5) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ: 

Mε την με αρ. πρωτ. 138418/26-07-2016 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κρήτης, συστήσαμε την   Ομάδα εργασίας, 

για την στρατηγική στήριξη, προώθηση και προστασία των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του νησιού.  Στην 

ομάδα εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το 

θέμα φορείς, ιδρύματα, υπηρεσίες, αλλά και επιστήμονες. 

Η ομάδα εργασίας έχει προβεί στην πραγματοποίηση των 

απαιτούμενων συναντήσεων, έχει ολοκληρωθεί η  

κατάθεση  οι προτάσεις και η υλοποίηση τους θα γίνει μέσα 

από την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων. 
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Β.2)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

 

Σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των 

παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων :   

 

 Πρότυπος Πιλοτικός Πειραματικός Αμπελώνας με  ΕΛΓΟ-

Δήμητρα. 

 

 Αμπελώνας Διατήρησης Ποικιλιών με  ΕΛΓΟ-Δήμητρα. 

 

 Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων με τη Χρήση Ηλιακής 

Ενέργειας με ΤΕΙ Κρήτης όπου και έχει ολοκληρωθεί το 

τεχνικό μέρος και αναμένονται αποτελέσματα.  

 

 Εντοπισμός, Περιγραφή & Ανάδειξη Μνημειακών 

Ελαιοδέντρων με ΤΕΙ Κρήτης.  

 

 Έρευνα για την ανίχνευση του βακτηρίου Xylella 

fastidiosa στην Κρήτη με ΤΕΙ Κρήτης. 

 

  

 Συντονισμός και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για 

αξιοποίηση της έκτασης της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς 

και την  ανάπτυξη πρότυπου αγροκτήματος (όπως έχει 

ήδη αναφερθεί). 
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Β.3) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 LIFE CLIMATE: Adapt2Clima.   

Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση του εν λόγω έργου με 

αντικείμενο την «Προσαρμογή στις επιδράσεις της 

Κλιματικής Αλλαγής στην Γεωργία των Νησιών της 

Μεσογείου». 

 Συμμετοχή σε skype collaboration με τους διακρατικούς 

εταίρους.  

 Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενδιαφερόμενων 

(Steering Committee) & ενεργός συμμετοχή στην 

συνεδρίαση της Steering Committee στο Ηράκλειο. 

 Συγκέντρωση  Δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ). 

 Προώθηση Ερωτηματολογίου για τα Μέτρα 

προσαρμογής του Αγροτικού Τομέα στην Κλιματική 

Αλλαγή – Συμπλήρωση και Υποβολή στο Συντονιστή. 

 

 

 INTERREG Europe . Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση 

του παραπάνω έργου  (διερεύνηση πολιτικών καινοτομίας 

στον Αγροδιατροφικό τομέα και έρευνα τοπικών 

επιχειρήσεων, οργάνωση συνάντησης ενδιαφερόμενων 

φορέων, επιλογή τοπικών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα 

Αξιολόγησης Καινοτομίας).  

 

 

 

 



22 
 

Β.4) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 

 LIFE INTEGRATED πρόσκληση 2016. 

Συντονισμός όλων των ερευνητικών, εκπαιδευτικών  και 

αρμόδιων δημοσίων φορέων της Κρήτης και συμμετοχή της 

περιφέρειας μας ως εταίρος στον Εθνικό Φάκελο με 

επικεφαλής το ΥΠΕΚΑ Υπουργείο.  Έγκριση της Α Φάσης 

(Δεκέμβριος του 2016) και προετοιμασία υποβολής του 

αναλυτικότερου Τεχνικού Φακέλου στο πλαίσιο της Β 

Φάσης (Μάρτιος 2017). 

 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρος στην 

Υποβολή για Πρόγραμμα LIFE σχετικά με τα φυτογενετικά 

είδη προτεραιότητας. 

 

 Δημιουργία δικτύου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

συμπράξεων καινοτομίας.  Συνεργασία με ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΙΧ, ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ κ.λ.π για την προετοιμασία 

πλαισίου συνεργασίας και ανάπτυξης ΕΣΚ και την υποβολή 

για χρηματοδότηση δράσεων που εμπεριέχονται στον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό.   
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Β.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 
 
 

1. RIS  Περιφέρειας Κρήτης: 

 Συντονιστική Επιτελική Ομάδα. 

   Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ημερίδες στο πλαίσιο 

λειτουργίας  του Συντονιστικού Οργάνου.  

 Αγροδιατροφικός Πυλώνας. 

   Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και 

οριστικοποίηση όλων των συμμετεχόντων  στην 

συντονιστική επιτροπή του Αγροδιατροφικού Πυλώνα.   

Εν αναμονή για  την έκδοση της απόφασης  του 

Περιφερειάρχη για την ενεργοποίηση του. 

 

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020 

 Υποστήριξη για την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης 

Μέτρου Νέων Αγροτών σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ και την 

ΕΥΔ του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Ενέργειες δημοσιότητας της προδημοσίευσης και της 

Απόφασης του γενικού γραμματέα αγροτικής πολιτικής: 

«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – 

φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το 

έτος 2016». 

 Παροχή οδηγιών-διευκρινήσεων προς τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες  (ΔΑΟΚ) και ενδιαφερόμενους (Μελετητές  και  

υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί). 
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 Ενέργειες καθορισμού των υπαλλήλων-αξιολογητών των 

ΔΑΟΚ, σχετική έκδοση Απόφασης Περιφερειάρχη με την 

οποία ορίζονται οι παραπάνω αξιολογητές. 

 Άνοιγμα ηλεκτρονικών λογαριασμών των αξιολογητών στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). 
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Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εσωτερικό 

και εξωτερικό, με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος 

υποστήριξης του Πρωτογενούς τομέα. 

Γ.1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 Συμμετοχή και Στήριξη  της Περιφέρειας Κρήτης,  στο 

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας, 

που πραγματοποιήθηκε στις 21-22/01/2016 στο Ηράκλειο. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες,  μοιράστηκαν τσάντες με το 

BRAND NAME ΚΡΗΤΗ  που  περιείχαν ποιοτικά παραδοσιακά 

αγροτικά προϊόντα. 

 Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Κρητικών Σωματείων 

Ελλάδας. Τον Στρατηγικό  Σχεδιασµό της Περιφέρειας  

Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα και την διαχείριση των 

προϊόντων του» ανέπτυξε η κ. Βρέντζου στο πλαίσιο του 1ο 

Συνεδρίου Κρητικών Σωματείων Ελλάδας που 

πραγματοποιήθηκε στις 19-03-2016 στην Αθήνα. 

 Συμμετοχή και εισήγηση στο συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε στις  10-07-2016,  με θέμα «Τα 

Αστερούσια της Παράδοσης και της Ιστορίας το    Χθες - 

Σήμερα – Αύριο».  

 Συμμετοχή μετά από πρόσκληση του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών,  στο συνέδριο με σκοπό την  

παρουσίαση που πραγματοποίησε στις 13 και 14 

Σεπτεμβρίου της  εταιρείας « ALIBABA» , με μερίδιο αγοράς 

75% στο ηλεκτρονικό εμπόριο της Κίνας. Έξι υψηλόβαθμα 
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στελέχη της βρέθηκαν στην Αθήνα  και παρουσίασαν  το 

Οικοσύστημα της ALIBABA. Τον τρόπο δηλαδή που μπορούν 

οι εξαγωγείς από όλο τον κόσμο να εξάγουν τα προϊόντα 

τους απευθείας στους Κινέζους καταναλωτές, ξεπερνώντας 

σωρεία εμποδίων που σήμερα τους αποκλείουν από την 

είσοδό τους στην δεύτερη μεγαλύτερη αγορά (με στοιχεία 

Κατανάλωσης) του κόσμου.  

 Υποστήριξη στην διοργάνωση του 18ου Πανελληνίου 

Φυτοπαθολογικού και Διεθνούς Εντομολογικού 

Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκαν  στο Ηράκλειο από 18-

21/10/16. 

 Υποστήριξη στην διοργάνωση του «3ου Πανευρωπαϊκού 

Συνεδρίου Οπωροκηπευτικών» που πραγματοποιήθηκε 

από 17-21/10/16 στον Πλατανιά Χανίων. 

 Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Γευσιγνωστικού Τουρισμού, 

“Ταξίδι των αισθήσεων στην Κρήτη” που 

πραγματοποιήθηκε  19 - 21 Νοεμβρίου 2016 στο 

Συνεδριακό Κέντρο Ξιφασκίας Πειραιά,  με Διοργανωτές την  

Πολιτιστική Ένωση Δήμου Αγίου Νικολάου & το 

Επιμελητήριο Λασιθίου. Με την υποστήριξη των Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων Λέσχης Αρχιμαγείρων 

Κρήτης Α.Ε.Σ. Ένωσης Μεραμβέλλο. Η κ. Θεανώ Βρέντζου- 

Σκορδαλάκη, στην παρουσίαση της,  ανέπτυξε το  θέμα: "Οι 

δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη του 

αγροδιατροφικού τομέα".  

 Συμμετοχή στις εργασίες του διήμερου  Συνέδριου  με 

θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον 

αγροτικό χώρο» που διοργάνωσε το Εθνικού Αγροτικού 
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Δικτύου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα 

Δικτύωσης και Δημοσιότητας και  πραγματοποιήθηκε  

στην Αθήνα στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2016. 

 Συμμετοχή στις εργασίες του   1ου Συνεδρίου 

Γαστρονομικού Τουρισμού που διοργάνωσε  o Όμιλος για 

την UNESCO Πειραιώς και Νήσων  σε συνεργασία με το ΤΕΙ 

Αθήνας και την υποστήριξη του πανεπιστημίου της 

Λευκωσίας και της Ελληνικής Ένωσης Στελεχών 

Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Το συνέδριο  

πραγματοποιήθηκε   στις 27 Νοεμβρίου 2016 στο  

κέντρου Metropolitan Expo.  Η διοργάνωση υλοποιήθηκε  

στο πλαίσιο της 3η Greek Tourism Expo  και η  

θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε  στο 

γαστρονομικό τουρισμό και είχε  ως στόχο να ¨ενώσει¨ 

τους φορείς της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας.  

 

Γ.2) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ  

 Συμμετοχή στην ημερίδα του  Κέντρο Γαστρονομικών και 

Τουριστικών Σπουδών, Culinary Studies Center. Τον 

Στρατηγικό  Σχεδιασµό της Περιφέρειας  Κρήτης για τον 

Πρωτογενή Τοµέα και την διαχείριση των προϊόντων του,  

ανέπτυξε η κ.Βρέντζου,  στο πλαίσιο της ημερίδας του 

Κέντρο Γαστρονομικών και Τουριστικών Σπουδών, Culinary 

Studies Center, που πραγματοποιήθηκε στις 16-03-2016 

στο Ηράκλειο. 

 Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων με θέμα την 

οικοτεχνία και την  έναρξη  του προγράμματος 
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εγκατάστασης νέων γεωργών στις 9-10-11 και 

13/05/2016.  Τις ημερίδες πραγματοποίησε η Περιφέρεια 

Κρήτης και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της 

Κρήτης, με θέμα : «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 2016». 

Στις ημερίδες, σε Μαλεβίζι, Χανιά, Αγ. Νικόλαο, Ρέθυμνο, 

αγρότες και αγρότισσες, από την Κρήτη ενημερώθηκαν 

για το πλαίσιο ένταξης του προγράμματος οικοτεχνίας, 

ενώ στους νέους αγρότες παρουσιάστηκαν οι παράμετροι 

του μέτρου "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών 

ημερίδων για την πληρέστερη ενημέρωση των 

παραγωγών η Περιφέρεια Κρήτης προσκάλεσε τα στελέχη 

της Περιφέρειας της Βενετίας, κ.κ Antonio Miatto, Stefano 

DeRui, και Luca Buffon, που συνέβαλλαν και ουσιαστικά 

διαμόρφωσαν το πλαίσιο ανάπτυξης της οικοτεχνίας στην 

Ιταλία. Οι ίδιοι συμμετείχαν στις ημερίδες και 

περιέγραψαν στους αγρότες τις εμπειρίες τους,  για την 

δυναμική ανάπτυξη της οικοτεχνίας στη χώρα τους και τα 

πολλαπλά οφέλη που έχουν οι Ιταλοί παραγωγοί από την 

εφαρμογή της. Εισηγητές  ήταν τα στελέχη της 

Περιφέρειας της Βενετίας, κτηνιάτρους κ.κ Antonio 

Miatto, Stefano DeRui, Luca Buffon, τα στελέχη της 

Περιφέρειας Κρήτης Κώστα Φωτάκη - Γενικό Δ/ντη 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

Ζαχαρίας  Σωμαράς  Κτηνίατρος MSc ,Δ/ντή της 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, Δημήτρης Ψαρράς - 
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Συντονιστής "ΦΟΙΝΙΞ " οργάνωση εφαρμογών βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

 Διοργάνωση ενημερωτικών  ημερίδων με θέμα   

«Γυναικείοι  Αγροτικοί  Συνεταιρισμοί  και  

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» , 21-22/06/2016. 

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στα πλαίσια ενίσχυσης 

του έργου των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών 

αλλά και γενικότερα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 

μέσα από τις δράσεις, του νέου Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας, διοργάνωσε    

ενημερωτικές εκδηλώσεις που  πραγματοποιήθηκαν: στα 

Χανιά, στις 21 Ιουνίου 2016  στην έδρα της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανιών,  με τους γυναικείους συνεταιρισμούς ΠΕ 

Ρεθύμνης και Χανίων και στο Ηράκλειο, στις  22- Ιουνίου 

2016 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην 

Πλατεία Ελευθερίας, για τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς 

ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου. Σκοπός των συναντήσεων 

είναι η διερεύνηση των προβλημάτων και οι ανάγκες των 

γυναικείων συνεταιρισμών. Οι συναντήσεις εντάσσονται 

στο σχεδιασμό δράσης του Υπουργείου για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και κινήτρων ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο και είναι 

ανοικτές στο κοινό. 

 Συμμετοχή και Στήριξη  της Περιφέρειας Κρήτης,  στην  

Ημερίδα με θέμα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2016 
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στους Βώρους Μεσσαράς στο πλαίσιο της Παγκρήτιας 

Αγροτικής Έκθεσης.  

 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις   9 

Σεπτεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία των συντελεστών του, 

 το «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ- 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  2016» ,στην αίθουσα «Μανώλη 

Καρέλλη» (πρώην «Ανδρόγεω»), με θέμα: «Πως η Ανάδειξη 

της Ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων Οδηγεί στην 

Υπεραξία τους» η  Κα Θεανώ Βρέντζου- Σκορδαλάκη, 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τομέα, στην 

παρουσίαση της,    ανέπτυξε το  θέμα: «Δράσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης που Στοχεύουν στην Αύξηση της 

Προστιθέμενης Αξίας των Αγροτικών Προϊόντων του 

Νησιού». 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ : 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ AREPO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 13-16/04/2016 . 

Στην πρώτη γενική συνέλευση του δικτύου AREPO για το 

2016,  που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο της 

Γαλλίας συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης όπου συζητήθηκαν 

θέματα που αφορούν στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ), 

(Προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, βιολογικά, ορεινά, νησιωτικά, 

κ.ά). Στο πλαίσιο των εργασιών τα μέλη του Δικτύου AREPO 

συμμετείχαν στις διεργασίες της διακομματικής ομάδας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξειδικεύεται στα Κρασιά, 
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Αλκοολούχα Ποτά και Τρόφιμα Ποιότητας. Κατά την ημερίδα 

με τίτλο «Προϊόντα ποιότητας μέσα σε μια μακροπρόθεσμη 

στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Γεωργική Έρευνα και 

Καινοτομία πέρα από το 2020». Μάλιστα είχαν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και 

προοπτικές των προϊόντων ΓΕ στο παγκόσμιο 

διαμορφούμενο πλαίσιο και την ισορροπία που πρέπει να 

διατηρηθεί ανάμεσα στην παράδοση που εκφράζουν με την 

έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να προσελκύσουν 

νέες καταναλωτικές ομάδες. Επισημαίνεται ότι οι 

ευρωπαϊκές Γεωργικές Ενδείξεις αντιπροσωπεύουν 15 δις. € 

από τα οποία τα 30% αναφέρονται σε εξαγωγές στις ΗΠΑ, 

καθιστώντας τις ένα σημαντικό εισόδημα για τους 

παραγωγούς κυρίως των ορεινών περιοχών καθώς το 50% 

των προϊόντων χαρακτηρίζονται και ως ορεινά. 

Την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Υπερ-περιφέρειας Alsace-Champagne-

Ardenne-Lorraine, καλωσόρισε ο Περιφερειάρχης Philippe 

Richert ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που έχει αναπτύξει 

η νέα υπερ-περιφέρεια. Στη Γενική Συνέλευση έγινε 

ιδιαίτερη αναφορά στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων 

από τη χρήση σημάτων ποιότητας, αλλά και η σε εξέλιξη 

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων 

(TTIP) της Ε.Ε με τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής 

επιδίωξη της Ε.Ε είναι ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει 

ξεχωριστό κεφάλαιο αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη 

βαρύτητα που δίδει στον τομέα αυτό. Στο κεφάλαιο του 
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αγροτικού τομέα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία 

των ευρωπαϊκών Γεωργικών Ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) στις 

οποίες η Ε.Ε θέλει να ενισχύσει το βαθμό προστασίας τους 

στην αγορά των Η.Π.Α. Γι’ αυτό το λόγο δημιούργησε ένα 

μικρό κατάλογο με 201 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ από τα 1513 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα. Το δίκτυο 

AREPO το οποίο εξειδικεύεται στην προστασία των ΓΕ 

διένειμε στα μέλη του το κείμενο καθώς και τον ονομαστικό 

κατάλογο με τις προτεινόμενες Γεωργικές Ενδείξεις. 

Η Περιφέρεια Κρήτης άμεσα εξέφρασε τις αντιρρήσεις της 

για τη διάκριση αυτή. Ειδικότερα η θεματική 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη 

επανέλαβε το αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης για συνολική 

υποστήριξη όλων των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ του νησιού 

που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική 

κληρονομιά. Παράλληλα επεσήμανε την παρέμβαση προς 

τον Έλληνα Υπουργό Γεωργίας και την επιστολή προς τους 

Κρήτες ευρωβουλευτές. Η διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε διαμόρφωσε και το τελικό κείμενο των θέσεων 

του δικτύου AREPO που συμπλέει απόλυτα με τις θέσεις τις 

Περιφέρειας Κρήτης. Εκτενείς αναφορά έγινε για τις 

Γεωργικές Ενδείξεις των μη αγροτικών προϊόντων ένας νέος 

όρος ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στην 

Ε.Ε προκειμένου να θεσμοθετηθεί. Η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στην «πράσινη βίβλο» με τίτλο 

«Αξιοποιώντας την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης: 

μία πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της 

γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα». Η θέση 



33 
 

της Ε.Ε αφορά τα δυνητικά οφέλη από ένα εναρμονισμένο 

ενωσιακό σύστημα ΓΕ για παραγωγούς μη γεωργικών 

προϊόντων. Η μεγαλύτερη διακριτότητα και ελκυστικότητα 

των προϊόντων τους χάρη στην εγγύηση ποιότητας και 

προέλευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα μπορούσε να 

ενισχύσει τις πωλήσεις και να επιφέρει πιο αποτελεσματική 

και ομοιόμορφη πανευρωπαϊκή προστασία κατά ζημιών που 

οφείλονται σε παραποιήσεις και απομιμήσεις. Η προστασία 

της κάθε ΓΕ δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη μη 

γεωργικών προϊόντων και μεθόδους παραγωγής, από 

προϊόντα χαμηλής και μεσαίας τεχνολογίας έως υψηλής 

τεχνολογίας. Μελέτη της Ε.Ε. εκτίμησε την άμεση και 

έμμεση απασχόληση στο τομέα των προϊόντων μη 

Γεωργικών Ενδείξεων στην Ευρώπη που παρέχει 4,08 εκατ. 

θέσεις απασχόλησης. Οι θέσεις εργασίας εντοπίζονται 

κυρίως σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εδρεύουν 

στις πιο φτωχές Περιφέρειες από τις οποίες τα δύο τρίτα 

(2/3) έχουν ποσοστό φτώχιας ή ανεργίας άνω του 20%. Η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις που έχει αναλάβει η 

Περιφέρεια Κρήτης για τις ΓΕ μη αγροτικών προϊόντων από 

το 2014 σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Ο 

Γενικός Γραμματέας του Δικτύου AREPO ενθάρρυνε τις 

Περιφέρειες να προχωρήσουν στην καταγραφή των 

προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε 

ένα ευρωπαϊκό κατάλογο ώστε να είμαστε έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουμε τις νέες ευκαιρίες. Στη συνέχεια 

παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία το 
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δίκτυο AREPO συμμετέχει καθώς και οι δράσεις προώθησης 

και προβολής που μπορούν να αναλάβουν φορείς των 

Περιφερειών, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής προώθησης 

των αγροτικών προϊόντων. Το δίκτυο επιπρόσθετα έχει 

δημιουργήσει μια σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνίας για 

την εξεύρεση εταίρων για την υποβολή κοινών σχεδίων. Στο 

πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις σε πρότυπη μονάδα παραγωγής ζυμαρικών με 

εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων στον τομέα της 

τυποποίησης και αποθήκευσης καθώς και σε επισκέψιμη 

καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μεταποιημένου 

λάχανου στην περιοχή της Arsace. Και οι δύο μονάδες 

παράγουν προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις. 

Στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχε και το 

στέλεχος της ΠΕ Ρεθύμνης Χαράλαμπος Πίτερης. 

 

 «ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΡΗΤΗΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , 19-20-

21/05/2016. Την Περιφέρεια Εμίλια – Ρομάνια (Μπολόνια) 

στην Ιταλία, επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

Πρωτογενή Τομέα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη. Η 

επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής 

πολιτικής της Περιφέρειας για την προβολή, προώθηση 

και προστασία των αγροτικών προϊόντων του νησιού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη διεθνή αγορά. Οι δυο 

Περιφέρειες –Κρήτης και Εμίλια Ρομάνια- συμμετέχουν στο 

δίκτυο AREPO, και στο Στρασβούργο της Γαλλίας 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα γενική συνέλευση του 
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δικτύου όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι 

προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες για την προστασία των προϊόντων τους. Η 

Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια της Εμίλια - Ρομάνια, 

είναι 2 από τις 27 Περιφέρειες μέλη του Πανευρωπαϊκού 

δικτύου AREPO, που στόχο έχει την προώθηση των ΠΟΠ, 

ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και Ορεινών προϊόντων. Να σημειωθεί ότι στην 

Περιφέρεια της Εμίλια - Ρομάνια παράγεται το περίφημο 

τυρί «Παρμεζάνα», ένα προϊόν ΠΟΠ, που βρίσκεται στα 

μεγαλύτερα σημεία πώλησης του κόσμου και απολαμβάνει 

ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

Θεανώ Βρέντζου στην συνάντηση της, με την 

Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα κ. Καζέλι, 

συζήτησαν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την 

ανάπτυξη συνεργασιών και επαφών μεταξύ των δυο 

Περιφερειών. Σκοπός, όπως αναφέρθηκε, η ανταλλαγή 

καλών πρακτικών και πετυχημένων μοντέλων για την 

προώθηση των προϊόντων, του αγροτουρισμού, την 

οργάνωση της επιχειρηματικότητας του πρωτογενή τομέα, 

της οικοτεχνίας όπως επίσης η από κοινού προώθηση των 

αγροτικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα 

συμφωνήθηκε στο προσεχές  χρονικό διάστημα να 

πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Περιφέρεια Κρήτης με 

σκοπό την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Παράλληλα 

η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τομέα Θεανώ 

Βρέντζου-Σκορδαλάκη, παραβρέθηκε στον εορτασμό για 

την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, 

που διοργάνωσε η Ελληνική κοινότητα της Εμίλια-
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Ρομάνια, προσκεκλημένη του προέδρου της Αχίλλεα 

Μέτσιου και της επίτιμης προξένου της Ελλάδας στην 

Μπολόνια Γωγώς Λαμπράκη. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε με αφορμή την καθιέρωση της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού που εορτάζεται από τους Έλληνες της 

Ομογένειας σε όλο τον κόσμο στις 20 Μάιου. Είναι 

ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι τα 2/3 των ομιλιών που 

παρουσίασαν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων της 

Μπολόνια και της Βενετίας αναφέρθηκαν στον Κρητικό 

Πολιτισμό. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η Επίκουρη 

καθηγήτρια Χριστιανικής και Μεσαιωνικής Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου της Μπολόνια Isabella Baldeni, ο 

Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών σπουδών Βενετίας Γεώργιος Πλουμίδης, 

ο καθηγητής Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του 

Πανεπιστημίου της Μπολόνια Camillo Neri και ο 

καθηγητής Κλασικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου της 

Μπόλονια Faderico Condello.  

  

 Συμμετοχή στις εργασίες του «3
ου

  

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ»,   το οποίο 

συνδιοργάνωσαν στις 23 και 24 Μαΐου, στο Ηράκλειο 

Κρήτης, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, η εταιρία-μέλος του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, η 

πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. 
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 Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Φόρουμ 

με θέμα «Global Production Capacity and 

Business cooperation» στην πόλη Wuhan στην 

Κίνα,3-6/06/2016.  Στις εργασίες του Διεθνούς 

Φόρουμ με θέμα «Global Production Capacity and Business 

cooperation», που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια 

Hubei στην πόλη Wuhan στην Κίνα, συμμετείχε η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τομέα Θεανώ 

Βρέντζου-Σκορδαλάκη. Η πρόσκληση για την συμμετοχή 

της Περιφέρειας Κρήτης στο συνέδριο, αποτέλεσε 

συνέχεια της επίσκεψης, που πραγματοποίησε στο νησί 

μας τον περασμένο Μάρτιο αντιπροσωπεία της 

Περιφέρειας του Hubei και της υπογραφής Συμφώνου 

Συνεργασίας μεταξύ των δύο Περιφερειών. Στο πλαίσιο 

του φόρουμ, όπου συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 80 

χώρες, η κ. Βρέντζου πραγματοποίησε συναντήσεις με τον 

Κυβερνήτη του Hubei, τον ομόλογο της Αντιπεριφερειάρχη 

και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και είχε την 

ευκαιρία να παρουσιάσει-αναδείξει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των Κρητικών Προϊόντων , του 

Τουρισμού, του Πολιτισμού, και του μοναδικού φυσικού 

περιβάλλοντος. Επίσης πραγματοποίησε 

προγραμματισμένες συναντήσεις με Κινέζους 

επιχειρηματίες, που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στην 

χώρα τους, αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα 

ελαιόλαδου, κρασιού και μελιού. Πραγματοποίησε επαφές 

ακόμα με στελέχη της κρατικής εταιρείας WANTA, που 

δραστηριοποιείται στον Τομέα των Τροφίμων με 116 
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SUPER MARKETS τέσσερα εκ των οποίων έχουν μόνο 

ποιοτικά εισαγόμενα προϊόντα καθώς και κεντρικές 

αποθήκες (αφορολόγητα), όσο και στον Τομέα 

Τουρισμού, διαθέτοντας το μεγαλύτερο τουριστικό 

γραφείο στην Περιφέρεια του Hubei. Η κ. Βρέντζου είχε 

την ευκαιρία να επισκεφτεί συνοδευόμενη από τα στελέχη 

της κρατικής εταιρείας τα τέσσερα SUPER MARKETS και 

διαπίστωσε, ότι τα μέτρα ράφι που καταλαμβάνουν 

προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και το κρασί είναι αρκετά 

ικανοποιητικά, επίσης οι τιμές πώλησης είναι 

ικανοποιητικές και ιδιαίτερα στα S/M με προϊόντα 

delicatessen. Παράλληλα είχε την ευκαιρία να δώσει 

συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ (τηλεόραση – εφημερίδες), 

εξαίροντας την ποιότητα των ποιοτικών κρητικών 

προϊόντων αλλά και το μοναδικό προσφερόμενο 

τουριστικό προϊόν-υπηρεσίες. Στο πλαίσιο υπογραφής του 

Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης 

και της Περιφέρειας του Hubei, τα στελέχη της κρατικής 

εταιρείας, δεσμεύτηκαν, να ξεκινήσουν άμεσα 

συνεργασίες με την Κρήτη. Από την έρευνα αγοράς που 

έγινε στα ράφια των S/M διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον για Ποιοτικά Προϊόντα. Η Περιφέρεια 

του Hubei αριθμεί 61 εκατομμύρια πληθυσμό και 

συγκεκριμένα η πόλη Wuhan έχει 12 εκατομμύρια 

κατοίκους. 
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Γ.3) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.  

 ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΑ 

(GUANGDONG):Η ενίσχυση του εξαγωγών Κρητικού 

ελαιολάδου και κρασιού στην Κίνα βρέθηκε στο επίκεντρο 

της συνάντησης που είχε στη Περιφέρεια Κρήτης η 

Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Θεανώ Βρέντζου 

Σκορδαλάκη με αντιπροσωπεία Κινεζικής αποστολής από 

την επαρχία της Καντόνα (Guangdong) στις 05-0-2016. 

Επικεφαλής της Κινεζικής αντιπροσωπείας ήταν ο 

Αντικυβερνήτης της Καντόνα YUAN Baocheng που 

συνοδευόταν από τους: -LI Xiangming Αναπληρωτής Γενικός 

Δ/ντης Επιτροπής Οικονομίας & Επιστήμης Πληροφορικής, 

JIA Shaoming Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Τμήμα 

Μεταφορών, YI Xianhui Αναπληρωτής Δ/ντης Επιτροπή 

Οικονομίας & Επιστήμης Πληροφορικής, ZHANG Jianliang 

Αναπληρωτής Δ/ντης, Γραφείο Γενικών Υποθέσεων,YANG Si 

Βοηθός Δ/ντη, Γραφείο Γενικών Υποθέσεων. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τήρησης του Συμφώνου 

Φιλικών Σχέσεων και Συνεργασιών που έχει υπογραφεί 

μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Επαρχίας Καντόνα 

για την διεύρυνση συνεργασιών στους τομείς του 

τουρισμού, του εμπορίου και της βιοτεχνίας-βιομηχανίας. Η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης πρωτογενή τομέα Θεανώ 

Βρέντζου Σκορδαλάκη καλωσορίζοντας του Κινέζους 

αξιωματούχους της επαρχίας της Καντόνα που αριθμεί 100 

εκ. κατοίκους, προχώρησε σε μια εκτενή παρουσίαση του 

νησιού μας στους τομείς του πρωτογενή τομέα, της 

Κρητικής Διατροφής, του τουρισμού, της ιστορίας, του 
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πολιτισμού-παράδοσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 

μοναδικές κλιματολογικές συνθήκες-φύση της Κρήτης. Ο 

Αντικυβερνήτης της Καντόνα YUAN Baocheng από την 

πλευρά του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την 

φιλοξενία στο νησί, επισημαίνοντας τον θαυμασμό του για 

τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, την ιστορία, τον 

πολιτισμό, την φύση, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τα 

εξαιρετικής, όπως είπε, ποιότητας λάδι και κρασί που 

παράγει η Κρήτη καθώς επίσης για το μοναδικό τουριστικό 

προϊόν της. Ο κ. YUAN Baocheng ανέφερε, ότι, οι Κινέζοι 

καταναλώνουν κρασί, και γνωρίζουν την εξαιρετική 

ποιότητα του Κρητικού ελαιολάδου και κρασιού που 

υπερέχουν σε ποιότητα των αντίστοιχων ανταγωνιστικών 

προϊόντων της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας. Ο 

Αντικυβερνήτης της Καντόνα YUAN Baocheng ανακοίνωσε 

παράλληλα ότι θα ξεκινήσει σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κρήτης, εκστρατεία ενημέρωσης των 

συμπατριωτών του για τα εξαιρετικής ποιότητας Κρητικά 

προϊόντα με έμφαση στο ελαιόλαδο και στο κρασί με στόχο 

την αύξηση των εισαγωγών των δυο προϊόντων στη χώρα 

του. 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ : Για τις δράσεις και πρωτοβουλίες 

της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του πρωτογενή 

τομέα στο νησί, η Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα 

Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη ενημέρωσε τον ομόλογο της 
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Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Σωτήρη 

Παπαδόπουλο - αρμόδιος σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας- 

ο οποίος επισκέπτεται την Κρήτη στις 22-06-

2017.Ειδικότερα η κ. Βρέντζου αναφέρθηκε στις δράσεις 

που η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει για την προστασία 

προβολή και προώθηση του Αγροδιατροφικού Τομέα μέσα 

από την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού που υλοποιεί για τον πρωτογενή τομέα αλλά 

και για την διαχείριση-προβολή των προϊόντων του νησιού 

στην εγχώρια και ξένη αγορά. Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ζήτησε την συνεργασία της 

Περιφέρειας Κρήτης και συμφώνησαν με την κα. Βρέντζου 

στην από κοινού διεκδίκηση-επίλυση θεμάτων. 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TICHTYCHE» DIMITRI STODNIEHENKO: 

Η προώθηση των ποιοτικών Κρητικών προϊόντων στην 

Εσθονία και ευρύτερα στις χώρες της Βαλτικής-

Ανατολικής Ευρώπης συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε 

η Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας 

Κρήτης Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη στις 10-12-2016,  

με την Γενική διευθύντρια του Ελληνορωσικού 

Επιμελητηρίου Έλενα Κοντράτοβα και τον Πρόεδρο της 

εταιρείας «Tichtyche» Dimitri Stodniehenko ο οποίος 

διαθέτει αλυσίδα καταστημάτων στη πρωτεύουσα Ταλίν 

της Εσθονίας με προϊόντα delicatessen . Στη συνάντηση, 
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στη Περιφέρεια Κρήτης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες που 

υπάρχουν για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εντός του 

2017 στην πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλίν που θα είναι 

αφιερωμένη στα Κρητικά προϊόντα και στην Κρητική 

Διατροφή.  
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Δ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. 

1. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) και Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού. 

2. Επιμέλεια παρεμβάσεων στις διαδικασίες δημόσιας 

διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω του Οργανισμού 

Παράκτιων Περιφερειών (CPMR). 

3. Προτάσεις μας προς την Αναπτυξιακή Ηρακλείου σχετικές με 

το τοπικό πρόγραμμα LEADER Αλιείας. 

4. Προτάσεις μας  προς τις  Αναπτυξιακές Κρήτης  σχετικές         

με το τοπικό πρόγραμμα LEADER. 
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Ε.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. 
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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 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». 

 

Ε.1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Συμμετείχαμε στις παρακάτω εκθέσεις στο εξωτερικό: 

 Green Week» στο Βερολίνο 15 με 20 Ιανουαρίου. 

Στην "Πράσινη Εβδομάδα 2016» συμμετείχαν περισσότεροι από 

1.658 εκθέτες ήταν συγκεντρωμένο το ένα τρίτο της παγκόσμιας 

αγοράς τροφίμων και ποτών, έδωσαν το παρόν 70 Υπουργοί 

Γεωργίας απ’ όλο τον κόσμο, 1.500 εκπρόσωποι της παγκόσμιας 

ακαδημαϊκής, εμπορικής και βιομηχανικής κοινότητας. Την 

έκθεση επισκέφθηκαν 400.000 περίπου άτομα ενώ τις εκδηλώσεις 

κάλυψαν 4.840 δημοσιογράφοι από 68 χώρες. Το περίπτερο της 

Περιφέρεια Κρήτης που ξεχώρισε και εντυπωσίασε, προσέλκυε 

καθημερινά πληθώρα επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν αλλά και να γευτούν προϊόντα-δείγματα 
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συσκευασμένων και κυρίως πιστοποιημένων αγροτικών 

προϊόντων από όλο το νησί , όπως ελαιόλαδο, μέλι , κρασί, 

βρώσιμες ελιές, αρωματικά βότανα, σταφίδες, τυροκομικά, 

απάκι, λουκάνικο, παξιμάδια, ξεροτήγανα κ.α προϊόντα. 

Παράλληλα το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης εκτός από 

καταναλωτές, επισκέφθηκαν και εμπορικοί επιχειρηματίες που 

αναζητούσαν νέες συνεργασίες, ενώ για την ποιότητα των 

Κρητικών προϊόντων ενημερώνονταν από στελέχη της 

Περιφέρειας Κρήτης. Ιδιαίτερο υπήρξε το ενδιαφέρον επισκεπτών 

και εμπορικών αντιπροσώπων για το Κρητικό μέλι, όπως επίσης 

για το συσκευασμένο ελαιόλαδο προϊόντα που γνωρίζουν όπως 

ανέφεραν την εξαιρετική ποιότητας τους και τα ιδιαίτερα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης θετικές εντυπώσεις 

προκάλεσαν εκθέματα που ξεχώρισαν για τις καλαίσθητες 

συσκευασίες τους, καθώς και προϊόντα delicatessen , για τα 

οποία ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωσαν το 

ενδιαφέρον να προμηθευτούν άμεσα. Παράλληλα στο πλαίσιο της 

έκθεσης σε ειδική εκδήλωση γαστρονομίας που διοργανώθηκε 

στο χώρο του Κρητικού περιπτέρου περισσότεροι από 1500 

επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά 

εδέσματα, που είχαν μεταφερθεί από την Κρήτη. Προϊόντα όπως 

απάκι, λουκάνικα , τυροκομικά και σαλάτες, ξεροτήγανα, 

παξιμάδια, ελιές που οι σεφ Ευαγγελία Καρκαμπίτσα 

(εκπρόσωπος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας στην Γερμανία) 

και Καρολίνα Καψάλη (μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας 

στην Γερμανία), μαγείρεψαν επιτόπου δημιουργώντας 

ευφάνταστα παραδοσιακά πιάτα, γαρνιρισμένα από Κρητικά 

βότανα, ελαιόλαδο που συνοδεύοντας από εξαιρετικά Κρητικά 
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κρασιά. Η εκδήλωση γευσιγνωσίας ενθουσίασε τους εκατοντάδες 

επισκέπτες που δήλωσαν ότι γνωρίζουν για την ποιότητα και την 

ιδιαιτερότητα των προϊόντων μας, που είναι άμεσα συνδεδεμένα 

με τη μεσογειακή διατροφή . Στην ετήσια διεθνή έκθεση του 

Βερολίνου, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τομέα Θεανώ Βρέντζου, ο 

Περιφερειακός Σύμβουλός Κώστας Δανδουλάκης και το στέλεχος 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Ελβίτα Βολικού. 

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στην διάρκεια της έκθεσης 

επισκέφθηκαν , ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Βαγγέλης Αποστόλου, μαζί με τον γενικό γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη, 

ο Γερμανός Υπουργός Γεωργίας Κρίστιαν Σμίτ, ο εμπορικός 

ακόλουθος Χρήστος Ντοκομές, αξιωματούχοι της Γερμανικής 

Κυβέρνησης, αλλά και επιχειρηματίες εισαγωγείς τροφίμων και 

ποτών.     

     

 Διεθνή έκθεση τροφίμων-ποτών FOOD AFRICA 

2016 στο Κάιρο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε με δικό της περίπτερο 

προβάλλοντας τα ποιοτικά προϊόντα του νησιού όπως το 

ελαιόλαδο, τα είδη αρτοποιίας, την σταφίδα, τα τυροκομικά , τα 

νερά , τα αρωματικά φυτά, το μέλι, τους χυμούς κ.α. Την 

έκθεση, επισκέφθηκαν εκατοντάδες επιχειρηματίες, εισαγωγείς 

τροφίμων, από την Αίγυπτο, τις χώρες της Μ. Ανατολής, όπως 

επίσης χιλιάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα 

Κρητικά προϊόντα. Στην τετραήμερης διάρκειας έκθεση το 
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Κρητικό περίπτερο επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων Αιγύπτιοι, 

Σαουδάραβες, Ιορδανοί, Λιβανέζοι και από τα Αραβικά Εμιράτα, 

επιχειρηματίες που ενδιαφέρθηκαν για εισαγωγές Κρητικών 

προϊόντων στις χώρες τους. Συγκεκριμένα περισσότεροι από 200 

επιχειρηματίες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες με 

Κρήτες παραγωγούς κυρίως ελαιολάδου, χυμών, τυροκομικών 

προϊόντων και βοτάνων, των οποίων τα στοιχεία είναι στην 

διάθεση της Περιφέρειας Κρήτης και άμεσα θα κοινοποιηθούν 

στους αντίστοιχους επιχειρηματίες του νησιού. Στην Κρητική 

αποστολή στην έκθεση του Καίρου,  συμμετείχαν επίσης ο 

Περιφερειακός Σύμβουλος Κυριάκος Κώτσογλου, και το στέλεχος 

της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης της ΠΕ Λασιθίου Ελένη 

Δρακωνάκη. Στο πλαίσιο της έκθεσης η Κρητική Αποστολή 

επισκέφτηκε την Ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας και είχε 

συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιωάννη Παπαδόπουλο, τα μέλη 

της, καθώς και με τον Πρόξενο μας στην Αλεξάνδρεια Μανόλη 

Κακαβελάκη. Μάλιστα η Αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου 

ζήτησε από την Ελληνική παροικία να γίνει αρωγός στην 

προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή και 

προώθηση των αγροτικών προϊόντων του νησιού στην περιοχή 

τους. Παράλληλα στην έκθεση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν και για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, με την 

διανομή πληροφοριακού υλικού για τον τουρισμό και την Κρητική 

διατροφή, ενώ προβαλλόταν σε video η τουριστική καμπάνια της 

Περιφέρειας Κρήτης.  
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 Διεθνή έκθεση  SIAL PARIS 2016  

Στο Παρίσι «ταξίδεψε» η Κρήτη, δίνοντας δυναμικά το παρόν στη 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Sial Paris». Η έκθεση 

διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί μια από τις 

σπουδαιότερες εκθέσεις τροφίμων – ποτών παγκοσμίως καθώς 

προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων εμπορικών επισκεπτών και 

εκθετών από όλον τον κόσμο. Φέτος, συμμετείχαν 7000 εκθέτες, 

με πάνω από 400.000 προϊόντα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

της έκθεσης, οι 155.000 επισκέπτες από 194 χώρες, ήταν κυρίως 

επιχειρηματίες του επισιτιστικού κλάδου, αγοραστές, εταιρείες 

βιομηχανίας και δημοσιογράφοι. Η Περιφέρεια Κρήτης και η 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη , ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την 

ανταγωνιστικότητα των ποιοτικών προϊόντων του νησιού, 

παρουσίασαν το σύνολό των ποιοτικών προϊόντων όπως 

ελαιόλαδο, βότανα, προϊόντα ζύμης, προϊόντα αλόης, 

τυροκομικά, ξεροτήγανα, μέλι, παραδοσιακά 

κρεατοπαρασκευάσματα, παξιμάδια, νερό, κρασί, χυμοί κ.α. 

Επίσης συμμετείχαν 10 πιστοποιημένοι παραγωγοί από την 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη με το σήμα «ΚΡΗΤΗ». Την Περιφέρεια 

Κρήτης εκπροσώπησαν στην έκθεση η Αντιπεριφερειάρχης 

πρωτογενή τομέα Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, ο Πρόεδρος της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Μανόλης Χνάρης, η Περιφερειακή 

Σύμβουλος Όλγα Λεβάκη, το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης 

Χαράλαμπος Πίτερης.Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει σταθερά την 

προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια για την στήριξη 

της εξωστρέφειας, για την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε 

διεθνές επίπεδο. Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες είχαν την 

ευκαιρία να γευτούν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
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(τυροκομικά, παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδες , τσικουδιά , 

μέλι, παξιμάδια, ξεροτήγανα, παραδοσιακά 

κρεατοπαρασκευάσματα,απάκι – λουκάνικο, σταμναγκάθι) στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προετοίμασαν διακεκριμένοι 

σέφ.  Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκαν η 

πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μαρία Θεοφίλη, η εμπορική 

ακόλουθος Ευφροσύνη Μήτα, το στέλεχος της Πρεσβείας μας 

Ασπασία Δροσοπούλου, και πολλοί Έλληνες ομογενείς.  

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποίησε η 

Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου για την προώθηση 

των Κρητικών προϊόντων στη διεθνή αγορά είχε συναντήσεις με 

πολλούς εισαγωγείς τροφίμων, καθώς επίσης με τον 

επιχειρηματία Παντελή Στεφανίδη,  η οικογένεια του οποίου τον 

Ιανουάριο εγκαινιάζει το πρώτο Ελληνικό «Μπακάλικο» στο 

Παρίσι.  

 Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «SIAL MIDDLE 

EAST» στα Η.Α.Ε. 

Τα Κρητικά προϊόντα και η Κρητική Διατροφή παρουσιάστηκαν 

από την Περιφέρεια Κρήτης στην 7η διεθνή έκθεση τροφίμων και 

ποτών «SIAL MIDDLE EAST», που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου 

Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.  

Την Περιφέρεια Κρήτης που συμμετείχε με δικό της περίπτερο 

εκπροσώπησε στην διεθνή έκθεση η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 

αρμόδια για τον πρωτογενή τομέα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη , 

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λασιθίου Ιωάννης Γουλιδάκης και το 

στέλεχος της Π.Ε. Λασιθίου Ελένη Δρακωνάκη. 

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκαν 

τυποποιημένα ποιοτικά προϊόντα του νησιού μας, όπως 
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ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, σταφίδα, παξιμάδια, υποπροϊόντα 

χαρουπιού, μέλι, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, νερά, βότανα και 

φυσικοί χυμοί. Μεγάλο ήταν το πλήθος των επισκεπτών στο 

περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης ανάμεσα τους επιχειρηματίες, 

αξιωματούχοι των ΗΑΕ, ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα Διονύσιος Ζώης, ο Εμπορικός Ακόλουθος 

κρητικής καταγωγής Μανόλης Μαρκιανός , ο περιφερειάρχης 

αγροτικού τομέα του Κουρδιστάν, μέλη της Βασιλικής Οικογένειας 

του Άμπου Ντάμπι, εκπρόσωποι της Ελληνικής παροικίας που 

δραστηριοποιούνται στον εμπορικό και ξενοδοχειακό τομέα. 

Μάλιστα υπολογίζεται ότι σήμερα περί τους 8.000 Έλληνες μεταξύ 

αυτών και Κρητικοί δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ΗΑΕ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράστηκε από τους εμπορικούς 

επισκέπτες για την εισαγωγή ελαιολάδου, παξιμαδιών, όπως 

επίσης λυχναράκια, μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες , τυροκομικά 

προϊόντα, τυρί επάλειψης, μέλι, σταφίδες, βότανα , 

οπωροκηπευτικά και χυμούς (προϊόντα που είδη εισάγονται στα 

ΗΑΕ).  Εξάλλου το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης 

επισκέφτηκε, η βραβευμένη για το 2016 Λέσχη Αρχιμαγείρων 

Αραβικών Εμιράτων, τα μέλη της οποίας ενημερώθηκαν από την 

Αντιπεριφερειάρχη για τα Κρητικά προϊόντα, την Κρητική 

Κουζίνα-Διατροφή. Επίσης οι πολυπληθείς επισκέπτες εξέφρασαν 

θετικά σχόλια για την παρουσία της Κρήτης στην έκθεση, είχαν 

την ευκαιρία να γευτούν τις ιδιαίτερες, μοναδικές γεύσεις της 

Κρητικής γης, να ενημερωθούν για τα προϊόντα της, την Κρητική 

διατροφή και τα οφέλη της. Παράλληλα διανεμήθηκαν 

ενημερωτικά φυλλάδια της Περιφέρειας Κρήτης όπως επίσης ο 

κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και προϊόντων. 
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Η διεθνής έκθεση SIAL MIDDLE EAST είναι η μεγαλύτερη εμπορική 

έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- ποτών στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ). Με ετήσια παρουσία, 

αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή: η 

διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους από 900 εκθέτες και 

πάνω από 15.736 εμπορικούς επισκέπτες και 30 εθνικά 

περίπτερα, ενώ ο αριθμός των επιχειρηματιών-αγοραστών 

ξεπερνάτους15.000. Η διεθνής έκθεση SIAL MIDDLE EAST 

συμπεριλαμβάνεται στο γκρουπ εκθεσιακών γεγονότων της SIAL, 

που ξεκίνησε το 1964 στο Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε με 

επτά πλέον διεθνούς εμβέλειας εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως.  

Τα ΗΑΕ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, και η περιοχή αποτελεί 

ένα πολύ κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

βρουν συνεργάτες, αλλά και για όσους θέλουν να εξάγουν στην 

ευρύτερη περιοχή. Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις, τα 

αποτελέσματα συσσωρεύονται ως προστιθέμενη αξία για την 

αγοραστική δυναμική των εξαγώγιμων προϊόντων. Οι διεθνείς 

εκθέσεις συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο που 

μαζί με τις επιχειρηματικές αποστολές, την ενημέρωση που 

στέλνουμε μέσω e-mail με τα στοιχεία των επιχειρηματιών που 

δείχνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα των παραγωγών και 

μεταποιητών μας, τις προσκλήσεις αγοραστών και τις επισκέψεις 

Β2Β , συνθέτουν ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα εξωστρέφειας 

για τα ποιοτικά μας προϊόντα.  
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Β2 .ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

 

Συμμετείχαμε στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα:  

 «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016» στην Αθήνα 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της περίπτερο όπου 

εκτέθηκαν τα Κρητικά προϊόντα και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών οι οποίοι είχαν παράλληλα την ευκαιρία να γευτούν 

τα ποιοτικά  προϊόντα μας επισκέφθηκαν επιχειρηματίες 

εισαγωγείς από Αυστραλία, Καναδά και Γαλλία, και εκδήλωσαν 

μεγάλο ενδιαφέρον να εισάγουν Κρητικά προϊόντα στις χώρες 

τους. Η έκθεση αποτελεί ορόσημο για τα ελληνικά τρόφιμα και 

ποτά και τον έλληνα παραγωγό, και αφορά επαγγελματίες του 

κλάδου τροφίμων-ποτών, τους εισαγωγείς, ενώ ήταν επισκέψιμη 

και για το κοινό. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και απευθύνεται στις κατηγορίες των 

επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων-

ποτών, από μεγάλες εταιρίες έως μικρούς παραγωγούς και 

τοπικές μονάδες. Μάλιστα έχει καταφέρει να κερδίσει την αιγίδα 

και τη συνεργασία μίας σειράς σημαντικών διακρατικών 

εμπορικών επιμελητήριων, όπως το Ελληνορωσικό, το 

Ελληνοκινεζικό, το Ελληνοτουρκικό και το Ελληνοβουλγαρικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο, παρέχοντας έτσι τις προϋποθέσεις για 

διεθνή προβολή των ελληνικών προϊόντων στις αγορές των 

παραπάνω χωρών αλλά και τη δυνατότητα Β2Β συναντήσεων των 

παραγωγών μας με ομάδες επιχειρηματιών και εμπορικούς 

αντιπροσώπους της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. 
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 ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 3-6/ΜΑΡΤΙΟΥ 

Στις εκδηλώσεις «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα» συμμετείχε η 

Περιφέρεια Κρήτης όπου προβλήθηκαν τα ποιοτικά προϊόντα που 

παράγει το νησί μας. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η Ένωση 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ο Τομέας Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε., 

ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, με στόχο την 

προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων του κάθε 

τόπου αλλά και των ηθών-παραδόσεων τους. Δέκα Περιφέρειες 

της χώρας (Θεσσαλίας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου 

Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου) 

παρουσίασαν τα πιο αντιπροσωπευτικά αποκριάτικα ήθη και 

έθιμά τους, με έμφαση σε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, 

ενώ παράλληλα πρόσφεραν από τα περίπτερά τους τοπικά 

προϊόντα και γευστικά εδέσματα στους επισκέπτες. Η πλατεία 

Συντάγματος «πλημμύρισε» από κόσμο που παρακολούθησε τις 

εκδηλώσεις, ενώ στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης 

παρουσιάστηκαν τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του νησιού. 

Μάλιστα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα 

τοπικά προϊόντα αναγνωρίζοντας την μοναδική διατροφική τους 

αξία.  

 «ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2016»,  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.3-6/3/2016 

 Δεκαέξι Κρητικά οινοποιεία συμμετείχαν στο περίπτερο της 

Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που 

υποστηρίχθηκε από το «Wines of Crete» υπήρχαν επιλεγμένες 

ετικέτες από οινοποιεία που δεν είχαν «φυσική παρουσία». Η 
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οργάνωση-παρουσίαση του περιπτέρου της Περιφέρειας Κρήτης 

αλλά και οι προσφερόμενες εξαιρετικές σε ποιότητα ποικιλίες 

κρασιού, απέσπασαν θερμές κριτικές από τους επισκέπτες αλλά 

και τους ειδικούς «οινογνώστες». Μάλιστα οι επισκέπτες είχαν τη 

δυνατότητα να δοκιμάσουν νέες αλλά και παλαιότερες σοδειές 

του Κρητικού Αμπελώνα! Στο «ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2016» που 

πραγματοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια συμμετείχαν 

200 οινοποιεία και περίπου 1.500 ετικέτες κρασιών από όλες τις 

οινο-παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, επίσης παρουσιάστηκαν 

εξαιρετικά Ελληνικά αποστάγματα, εφόδια για το αμπέλι και το 

οινοποιείο καθώς και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται 

με τον κλάδο του οίνου. 

 5ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ– SUPER MARKET  2/04/2016 στο Διεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), στις Γούρνες στην πρώην 

αμερικανική βάση.  

 Στο 5ο Παγκρήτιο Φόρουμ συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης με 

δικό της Εκθεσιακό Περίπτερο. Το γεγονός  διοργανώνεται από 

τα τέσσερα επιμελητήρια της Κρήτης, τις ενώσεις ξενοδόχων 

Κρήτης και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, και 

τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, με τη συμμετοχή 

και άλλων φορέων. Στο Φόρουμ, συμμετείχαν   15 δίκτυα 

διανομής, σούπερ μάρκετ, 39 όμιλοι ξενοδοχείων (περισσότερα 

από 60 ξενοδοχεία), καθώς και 174 παραγωγοί-μεταποιητές 

τοπικών αγροτικών προϊόντων (οπωροκηπευτικά, λάδι, κρασί, 

μέλι, ρακί, αλλαντικά, τυροκομικά, νερό, σταφίδα, 

αρτοσκευάσματα, σαλιγκάρια κα.).Η διοργάνωση  αποτελεί 
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πλέον θεσμό για την τοπική αγορά, καθώς έχει δώσει τη 

δυνατότητα σε πολλούς ξενοδόχους να προμηθευτούν τοπικά 

προϊόντα από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια οικονομική 

συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές. Το Φόρουμ 

περιλαμβάνει ακόμη συναντήσεις εκπροσώπων των ξενοδοχείων 

και των δικτύων διανομής με αγρότες, κτηνοτρόφους και 

μεταποιητές-προμηθευτές αγροτικών κρητικών προϊόντων σε 

προκαθορισμένα ραντεβού, αλλά και έκθεση κρητικών 

προϊόντων. 

  

 «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» στο Στάδιο Ειρήνης και 

Φιλίας στην Αθήνα, από 2 έως 5 Ιουνίου 2016.  

Συν-διοργανωτής της έκθεσης για την προβολή των Κρητικών 

προϊόντων, του τουρισμού αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στο νησί, ήταν η Περιφέρεια Κρήτης. Τα εγκαίνια 

πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας Υποδομών ,Ναυτιλίας 

και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

Σταύρος Αρναουτάκης. Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι 

από 100 εκθέτες από το νησί κυρίως παραγωγοί αγροτικών 

προϊόντων , Δήμοι της Κρήτης ,Συν/σμοί Ενώσεις, και 

επιχειρήσεις. Χιλιάδες πολίτες επισκέφθηκαν την έκθεση από 

την Αττική αλλά και την υπόλοιπη χώρα που είχαν την 

ευκαιρία να γευτούν και να αγοράσουν τα ποιοτικά Κρητικά 

προϊόντα. Το περίπτερό της Περιφέρειας Κρήτης αποτέλεσε πόλο 

έλξης για τον κόσμο που είχε την ευκαιρία να γευτεί 

παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης και να ενημερωθεί για το 

BRAND NAME ''ΚΡΗΤΗ'' που διασφαλίζει τα ποιοτικά στάνταρ 

παραγωγής . 



57 
 

 15η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ  

ΑΠΟ 22-24/07/2016 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της περίπτερο διότι, 

στηρίζει εκθεσιακά γεγονότα που αναβαθμίζουν και 

προβάλλουν την Κρήτη, καθώς στόχος της παραμένει η 

συμμετοχή στην προβολή και προώθηση των αγροτικών 

προϊόντων του τόπου, τόσο στους καταναλωτές όσο και στους 

εκπροσώπους της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. 

 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5-10/09/2016 

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια του προγράμματος 

εκδηλώσεων  του Δήμου Ηρακλείου με γενικό τίτλο: «Κρήτη Μία 

Ιστορία: Πέντε Συν Ένας Πολιτισμοί»  στην Πλατεία Ελευθερίας 

και τελούσε  υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης όπου και 

συμμετείχαμε με δικό μας εκθεσιακό περίπτερο. Στόχοι της 

εκδήλωσης ήταν :Η ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που 

σχετίζονται με την παραγωγή και την επεξεργασία αγροτικών 

παραδοσιακών προϊόντων. Η τόνωση των συναλλαγών της 

αγοράς του κλάδου μέσω της άμεσης πώλησης οικονομικών αλλά 

παράλληλα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. Η προβολή της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τροφίμου.  

 7ο AGRO QUALITY FESTIVAL – 4Ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ 14 -16 /10 2016 . 

 Τα πιστοποιημένα – ποιοτικά Κρητικά προϊόντα παρουσιάστηκαν 

από την Περιφέρεια Κρήτης στο «7ο Agroquality  Festival» και 

στο 4ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, που  διοργάνωσε ο  
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ) και την 

αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Στάδιο Ειρήνης 

και Φιλίας στην Αττική. Το Φεστιβάλ, που αποτελεί θεσμό στην 

παρουσίαση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων, έδωσε την 

ευκαιρία στην Περιφέρεια Κρήτης  να προβάλει σε ειδικό 

περίπτερο τη μοναδικότητα των προϊόντων της σε μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών. Στην έκθεση, στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Κρήτης, παρουσιάστηκαν πιστοποιημένα και παραδοσιακά 

προϊόντα όπως  τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ελαιόλαδο, ελιές, μέλι, παραδοσιακά ζυμαρικά, αλλαντικά, 

κρασιά κ.α .Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν από 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη,  που επισκέφθηκε το περίπτερο της 

Περιφέρειας Κρήτης  και μίλησε με πολύ θετικά λόγια για την 

προβολή και την ποιότητα των προϊόντων του νησιού μας στην 

έκθεση.  

 «ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» από 30/10-

06/11 2016 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

«ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, από τις 30 Οκτωβρίου 

έως 6 Νοεμβρίου.Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την 

συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Δ.Ε.Θ. Hellexpo, με 

την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). 

Την έκθεση στήριξαν δεκάδες φορείς και πολιτιστικά σωματεία 

Κρητών αλλά και άλλων περιοχών που δραστηριοποιούνται στη 

Βόρεια Ελλάδα. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον 
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Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και 

την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα πρωτογενή τομέα 

Θεανώ Βρέντζου. Οι χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, είχαν την 

δυνατότητα να γευτούν, να γνωρίσουν και να προμηθευτούν τα 

προϊόντα των Κρητικών παραγωγών, όπως ελαιόλαδο, 

τυροκομικά προϊόντα, παξιμάδια – αρτοσκευάσματα, μέλι, 

βασιλικό πολτό, βότανα, γλυκά, ζυμαρικά, τσικουδιά , κρασί, 

καλλυντικά, αλόη κ.α. ενώ είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Η Περιφέρεια Κρήτης σε ειδικό και καλαίσθητο περίπτερο 

προέβαλε τη μοναδικότητα και την ποικιλία των τυποποιημένων 

και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων του νησιού. Χιλιάδες 

επισκέπτες κατά την διάρκεια της έκθεσης, είχαν την ευκαιρία να 

γευτούν και να ενημερωθούν για τη διατροφική τους αξία-

Κρητική Διατροφή. 

 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ   

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα 2-3-4 /12/2016. Στο 

Φεστιβάλ που έχει πλέον καταστεί ο σημαντικότερος θεσμός στον 

τομέα του μελιού, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της  

περίπτερο, όπου προβλήθηκε με τεράστια επιτυχία ο πλούτος και 

η μοναδική ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων  του νησιού. 

Το Φεστιβάλ υποδέχτηκε τόσο τους μελισσοκόμους,  όσο και το 

πολυπληθές καταναλωτικό κοινό που το επισκέπτεται κάθε 

χρόνο, για να ενημερωθεί για τις ευεργετικές ιδιότητες του 

ελληνικού μελιού, να δοκιμάσει μέλι από κάθε γωνιά της Ελλάδας 

http://www.ellinikigeorgia.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/
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αλλά και να προμηθευτεί τα καλύτερα μέλια απευθείας από τους 

παραγωγούς. 

 

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.  
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Επίλογος  

Το 2016 συνεχίστηκε η προσπάθεια υλοποίησης και 

προσανατολισμού του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη 

της Αγροτικής Οικονομίας 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.  

Το έργο το οποίο παρουσιάσαμε υλοποιήθηκε λαμβάνοντας 

υπόψη την αξιοποίηση του τοπικού μας κεφαλαίου και δεδομένου 

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  

- 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 υλοποιήσαμε όλες τις 
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δράσεις για το 2016, οι οποίες αποτελούν μια σειρά σχεδιασμών 

με συγκεκριμένο τρόπο και σκοπό. Η Κρήτη, ο τόπος που 

κατοικούμε και επιχειρούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε, 

να ανταποκριθεί στις σκληρές επιταγές του επόμενου έτους 

που ήδη διανύουμε. 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, ακόμα και μετά από 

μεγαλύτερη ή μικρότερη δυσπιστία, κατανοούν 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. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας πως η Κρήτη, ο τόπος που κατοικούμε 

και επιχειρούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε, πρέπει και 

μπορεί να ανταποκριθεί στις σκληρές επιταγές της κατάστασης 

που δυστυχώς ήδη διανύουμε και φυσικά αξιοποιώντας τα 

κεκτημένα που έχουμε ήδη αποκομίσει από τη σκληρή δουλειά 

του 2011-2016. 

 Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, μιας ισόρροπης ανάπτυξης 

έχοντας τις βάσεις, στην ποιοτική, ηθική παραγωγή και 

καλλιέργεια του νησιού μας, με την συμμετοχή όλων.  
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Οι προσπάθειες μας εστιάζονται 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.  

 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.  


