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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. 

 

8εν 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 

από τη συµµετοχή µας σε εκθέσεις και την παρουσία µας σε 
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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. Αγροτική Πολιτική  

 

1. Εισηγήσεις στο αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

Οι παρεµβάσεις και οι εισηγήσεις από την Περιφερειακή διοίκηση, 

στα εθνικά κέντρα αποφάσεων έγιναν σε καίρια και σηµαντικά 

θέµατα τα οποία αφορούσαν άµεσα την Περιφερειακή Πολιτική σε 

τοπικό επίπεδο, µε γνώµονα την τοπική ανάπτυξη.  

Ενδεικτικά οι εισηγήσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέµατα:  

 

� 20-02-2015, Αριθµ.Πρωτ. Νο 23242:  

�ωρεάν παραχώρηση ακινήτων (Αµπελούζου- 

Μητρόπολης – Χουστουλιανών) του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε σκοπό την 

δηµιουργία πρότυπου αγροκτήµατος επιδεικτικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στο πρότυπο αυτό 

αγρόκτηµα θα εγκατασταθούν πειραµατικοί και 

επιδεικτικοί αγροί και ο χώρος θα είναι επισκέψιµος 

στο κοινό, σε µαθητές σχολείων, τουρίστες.  

 

�  05-03-2015 Αριθµ.Πρωτ.345:  
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Επιχορήγηση Περιφέρειας Κρήτης για κάλυψη 

δαπανών δακοκτονίας, µε το οποίο ζητάµε την αύξηση 

των ποσών που κατανεµήθηκαν στις Π.Ε. της Κρήτης 

κατά 1.500.000 € τουλάχιστον, προκειµένου να είναι 

εφικτή η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του 

προγράµµατος δακοκτονίας. 

 

�  11-03-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 32117 : 

Αναγνώριση οργανώσεων Παραγωγών στο 

Γαλακτοκοµικό Τοµέα. Αντιλαµβανόµενοι της 

σηµασίας και της σπουδαιότητας των οµάδων 

παραγωγών καθώς και την αδυναµία σύστασης τους µε 

τις ελάχιστες απαιτήσεις του ισχύoντος νοµικού 

πλαισίου, ζητάµε απευθυνόµενοι στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων την δηµιουργία 

οµάδων παραγωγών µε ελάχιστο αριθµό µελών τα 10 

και ελάχιστη εµπορευόµενη ποσότητα γάλακτος τους 

400 τόνους. 

 

�  11-03-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 32112: 

�ιάθεση Ζωικών Προϊόντων Οικοτεχνικής 

Παραγωγής. Απευθυνόµενοι στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων, ζητάµε την παρέµβαση του, 

προκειµένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες διάθεσης 

προϊόντων ζωικής παραγωγής που δίνονται από την 

εφαρµογή της Υ.Α.(ΦΕΚ 3438/2014) στην οποία 
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θεσπίζονται οι κανόνες για την παραγωγή και την 

άµεση διάθεση παραδοσιακών προϊόντων ζωικής 

παραγωγής. Συγκεκριµένα ζητάµε την δυνατότητα 

διάθεσης των ιδιο-παραγόµενων προϊόντων και στην 

αντίστοιχη Λιανική Αγορά της Περιφέρειας που ανήκει 

η εκµετάλλευση, προκειµένου να δοθεί ουσιαστικό 

κίνητρο αξιοποίησης της εν λόγω ΚΥΑ.  

 

�  13-03-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 33676: 

�ιαβιβάσαµε την 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 8ήµητρα 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.  

 

�  21-04-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 631: 

Εκχώρηση Αρµοδιοτήτων ΠΑΑ. Αφορά σε πρόταση 

µέσω της οποίας ζητάµε την εκχώρηση µέτρων του 

ΠΑΑ 2014-2020, προκειµένου αξιοποιώντας της 

ευκαιρίες που η νέα προγραµµατική περίοδο της Ε.Ε. 
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προσφέρει καθώς και των πόρων που την 

συνοδεύουν, να επιτύχουµε τους στόχους που έχουµε 

θέσει στον Στρατηγικό µας Σχεδιασµό και να 

καλύψουµε κατά το δυνατόν τις ανάγκες του 

Αγροτικού Τοµέα. 

 

 

�  24-04-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 6:  

Προτάσεις του Άτυπου Συµβουλίου Αλιείας 

Περιφέρειας Κρήτης για κύρια θέµατα Αλιείας. 

 

�  13-05-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 60298: 

 Εισήγηση του Άτυπου Συµβουλίου Αλιείας 

Περιφέρειας Κρήτης για την Ερασιτεχνική Αλιεία. 

 

�  13-05-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 60322:  

Προτάσεις του Άτυπου Συµβουλίου Αλιείας 

Περιφέρειας Κρήτης επί του Σχεδίου για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας & θάλασσας 

(ΕΠΑΛΘ 2014-2020)  

 

�  15-06-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 228: 
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Παρατηρήσεις επί του σχεδίου και του περιεχοµένου 

της ΣΜΠΕ µε θέµα «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και 

εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης». 

 

�  Αποστολή µε e-mail των παρατηρήσεων µας επί της 

επικείµενης Υ.Α. για την οικοτεχνία. Σηµειώνουµε 

ότι η υπουργική απόφαση για την οικοτεχνία 

υπογράφθηκε στις 27-08-2015 και µε δηµοσίευση του 

Αρ. Φύλλου 2468 / 17 Νοεµβρίου 2015 καθορίστηκαν 

οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης 

τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής δίνοντας για 

πρώτη φορά τη δυνατότητα µικρής κλίµακας 

µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά 

ιδίας παραγωγής, από κατά κύριο επάγγελµα 

αγρότες. 

 

�  26-06-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 79985:  

Αποκλεισµός των τοπικών προϊόντων από το 

πρόγραµµα επισιτιστικής και βασικής Υλικής 

Συνδροµής, για απόρους. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

45/12-06-2015 αποκλείονται προϊόντα που είχαν 

συµπεριληφθεί σε όλους τους προηγούµενους 

διαγωνισµούς που διενεργούσε το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως η κεφαλογραβιέρα και η 

γραβιέρα Κρήτης κ.α. και µε το έγγραφο µας ζητάµε 
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την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και την στήριξη 

των Ελληνικών προϊόντων.  

 

�  28-07-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 92954:  

Φορολόγηση αγροτών- Κτηνοτρόφων, εκφράζουµε 

την αντίθεση µας αναφορικά µε τη ψήφιση και 

εφαρµογή του πακέτου µέτρων για τη φορολογία και 

το ασφαλιστικό των αγροτών.  

 

 

 

�  07-08-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 97602:  

Προτάσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ µε θέµα «Κατάρτιση 

και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, 

οικονοµικού έτους 2016, για κάλυψη δαπανών 

δακοκτονίας. Προτείνουµε στην κατάρτιση του 

προϋπολογισµού να συµπεριληφθούν τουλάχιστον και 

οι πλεονάζουσες πιστώσεις προηγούµενων ετών.  

 

�  21-08-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 102173: 

Αποτελεί συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 345/05-03-2015 

έγγραφου µας σχετικά µε το αίτηµά µας για επιπλέον 

χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, προκειµένου 
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να ολοκληρωθεί µε επιτυχία το πρόγραµµα της 

δακοκτονίας στο νησί µας. 

 

�  21-08-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 1304  

Ζηµίες από βροχοπτώσεις στις καλλιέργειες του 

νησιού, µέσω του εγγράφου ζητείται, η διάθεση 

επιστηµονικού προσωπικού του ΥΠΑΠΕΝ της �/νσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης ώστε να 

ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, οι 

εκτιµήσεις των ζηµιών ώστε να καταβληθούν 

εγκαίρως οι αποζηµιώσεις στους πληγέντες 

παραγωγούς.  

 

�  16-10-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο127407: 

Βιολογικές καλλιέργειες σταφίδας και επιτραπέζιων 

σταφυλιών. Με το εν λόγω έγγραφο ζητάµε την 

αποκατάσταση της αδικίας που εφαρµόστηκε κατά 

την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (2007-2013) 

όπου οι καλλιέργειες των επιτραπέζιων σταφυλιών 

και σταφίδας είχαν εξαιρεθεί από την 8ράση 1.1 ‘’ 

Βιολογική Γεωργία του ΜΕΤΡΟΥ 214 

«ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» και ζητάµε 

την συµµετοχή τους στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020. 

 



12 

 

�  16-10-2015 Αριθµ. Πρωτ. 127740:  

Πρόγραµµα �ακοκτονίας - Προοπτικές και 

Βελτιώσεις. Καταθέτουµε τεκµηριωµένη πρόταση, 

αποτέλεσµα µελέτης και εµπειρίας, της µέχρι τώρα 

εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας, 

εντοπίζοντας τις αδυναµίες, ελλείψεις και 

προβλήµατα και προτείνουµε 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. 

 

�  04-11-2015  

Σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις 

απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΝΟ και 

αντιλαµβανόµενοι και 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. 

 

�  06-11-2015 Αριθµ. Πρωτ. 136506: 
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Παράνοµη �ιακίνηση Ελαιολάδου ΠΟΠ, σε συνέχεια 

του 25553/26-02-2014 εγγράφου µας, ζητάµε 

ενηµέρωση για την έκβαση της υπόθεσης, παράνοµης 

διακίνησης ελαιολάδου στις Βρυξέλλες από 

συγκεκριµένη αλυσίδα εµπορίας τροφίµων. Το οποίο 

είχαµε ενηµερώσει- καταγγείλει σε όλους τους 

εµπλεκοµένους φορείς. 

 

�  19-11-2015 Αριθµ.Πρωτ.1695: 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Κρασί. 

Εκφράζουµε την δυσαρέσκεια µας, για την επικείµενη 

επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.  

 

�  25-11-2015 Αριθµ.Πρωτ.147824: 

 Προώθηση Ελαιολάδου. Ζητάµε να ενηµερωθούµε 

για τα προγράµµατα που υλοποιούνται ή πρόκειται να 

εφαρµοστούν σχετικά µε την προώθηση του 

ελαιολάδου. 

  

�  08-12-2015 Αριθµ.Πρωτ.156207:  

Γεωργικός Σταθµός Μεσσαράς. Αφορά στην 

κατάθεση της πρότασης µας, για την 

επαναδραστηριοποίηση σε συνεργασία µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς του Γεωργικού Σταθµού 

Μεσσαράς. 
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2. Αγροτικά Θέµατα σε επίπεδο Περιφέρειας 

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. 

 

� 14-01-2015 Εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο µε 

θέµα: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020. Αφορά τα θέµατα των 

υποδοµών, όπως είναι το αγροτικό δίκτυο και τα 

εγγειοβελτιωτικά έργα, στη βελτίωση των 

βοσκοτόπων, τα συστήµατα παραγωγής και 

διαχείρισης των προϊόντων, την ενδυνάµωση της 

προσπάθειας οργάνωσης των παραγωγών σε οµάδες 

και σε επιχειρηµατικά δίκτυα, για την παραγωγή και 

διάθεση των προϊόντων, στην αξιοποίηση των 

προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000, που 

µπορούν να αναδειχθούν σε ένα από τα µεγαλύτερα 

αναπτυξιακά εργαλεία για την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων µε πλήρη διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος, ακόµα και την προώθηση της γνώσης 
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στο ανθρώπινο δυναµικό του αγροτικού τοµέα και 

πολλά άλλα θέµατα. 

 

� 24-02-2015: Συνάντηση των µελών της οµάδας 

εργασίας για την αναµπέλωση, µε θέµα την σύνταξη 

ενιαίας πρότασης για την ανασύσταση του Κρητικού 

Αµπελώνα, η οποία και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης στις 13-03-2015 µε το Αριθµ. 

Πρωτ. Νο 33676 έγγραφο µας. 

 

� 31-03-2015 Αριθµ. Πρωτ. Νο 41421: Εισήγηση στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο για τη Συµµετοχή της 

Περιφέρειας Κρήτης στο 8ίκτυο EUROMONTAGNA. Το 

εν λόγω δίκτυο είναι ένα ευρωπαϊκό πολυτοµεακό 

δίκτυο που ειδικεύεται στην συνεργασία και ανάπτυξη 

των ορεινών περιοχών.  

 

 

� 22-04-2015 Πραγµατοποίηση ηµερίδας για θέµατα 

Αµπελουργίας-ΝΕΑ ΚΑΠ-Οµάδες Παραγωγών µε την 

συµµετοχή υπηρεσιακών στελεχών όλων των Π.Ε 

παρουσία του 8ικτύου Οινοποιών, µε εισηγητή των 8. 

Γραµµατικό Προϊστάµενο του Τµήµατος Ελαίας και 

Αµπέλου της Γενικής 8ιεύθυνσης Βιώσιµής 

Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων.  
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� 24-04-2015 Σε συνεργασία µε τα Υπουργείο 

Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 

διοργανώσαµε ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: 

Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στον 

διαγωνισµό εργολάβων δακοκτονίας. Σηµειώνουµε 

ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισµός διεξήχθη 

ηλεκτρονικά. 

 

� 24-04-2016 Σε σύσκεψη µε αφορµή την επίσκεψη του 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη 

Σγουρίδη, που πραγµατοποιήθηκε στην Περιφέρεια 

Κρήτης, παρουσία  και των υπηρεσιακών στελεχών 

των διευθύνσεων γεωργίας, κτηνιατρικής τέθηκαν 

στον Υφυπουργό τα προβλήµατα που απασχολούν τον 

πρωτογενή τοµέα όπως η υπο-χρηµατοδότηση στο 

πρόγραµµα της δακοκτονίας, ο καταρροϊκός πυρετός, 

η διαχείριση των βοσκοτόπων, η διάθεση ζωικών 

προϊόντων µικρών παραγωγών, καθώς επίσης η 

υποστελέχωση των υπηρεσιών κτηνιατρικής και 

αγροτικής ανάπτυξης. 

 

� 18-05-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 62224: Θέµα 

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 
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το οποίο απευθύνεται στους 8ιευθυντές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων ζητώντας την κατάθεση των 

προτάσεων τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 

διαβούλευσης της µελέτης του (ΠΠΧΣΑΑ). 

 

� 20-05-2015 : Υπογραφή Προγραµµατικής σύµβασης 

µε το ΤΕΙ Κρήτης µε θέµα: «Ξήρανση Κρητικών 

Αγροτικών Προϊόντων, µε τη χρήση ηλιακής 

ενέργειας σε ελεγχόµενο περιβάλλον» Το 

αντικείµενο της σύµβασης περιλαµβάνει δράσεις που 

θα αποτελέσουν τη βάση για τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας αφυδάτωσης και ξήρανσης Κρητικών 

Αγροτικών Προϊόντων, µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας 

σε ελεγχόµενο περιβάλλον, µε σκοπό να συµβάλλει 

στην προσπάθεια ενίσχυσης της σταφιδικής 

παραγωγής της Κρήτης. Είναι µια καινοτοµία που 

σκοπό έχει την αξιοποίηση της πρώτης ύλης µε την 

χρήση φίλο-περιβαλλοντικών τεχνικών. Το πεδίο 

εφαρµογής και το εύρος χρήσης µιας τέτοιας δράσης 

δεν έχει να κάνει µόνο µε την αποξήρανση της 

σταφίδας , η των άλλων νωπών προϊόντων και δεν 

στοχεύει αποκλειστικά στην αντικατάσταση της 

παραδοσιακής µεθόδου αποξήρανσης, αλλά 

λαµβάνοντας υπόψη τη νέα τάση της αµπελουργίας 

που στρέφει τον καλλιεργητή στην παραγωγή κυρίως 

επιτραπέζιων σταφυλιών, µε διευρυµένη περίοδο 

συγκοµιδής προσδοκά την αξιοποίηση των 

υποπροϊόντων αυτής της δραστηριότητας. 
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� 27-05-2015: Συµµετοχή στην σύσκεψη που 

πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος Ελλήνων 

Κτηνοτρόφων στην Αθήνα µε θέµα: «Κατανοµή των 

βοσκοτόπων για την νέα προγραµµατική 

περίοδο 2015-2020». Στη σύσκεψη συµµετείχαν 

εκτός από τις οργανώσεις-µέλη του ΣΕΚ, εκπρόσωποι 

από τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων 

Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Μακεδονίας-

Θράκης και Κρήτης αλλά και η Ένωση Περιφερειών 

Ελλάδος. 

 

� 09-06-2015 Αριθµ.Πρωτ. Νο 72145: 8ιαβιβάσαµε τις 

προτάσεις µας για την κατάρτιση προτεραιοτήτων 

προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και 

της φυσικής κληρονοµιάς στην Περιφέρεια Κρήτης, 

στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση 

προτεραιοτήτων προστασίας και διαχείρισης της 

βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονοµιάς. 

 

�  30-07-2015:πραγµατοποιήθηκε στην Περιφέρεια 

Κρήτης εκπαίδευση χρηστών κατανοµής 

8ικαιωµάτων Βόσκησης. Υπηρεσιακά στελέχη του 

ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµέρωσαν του υπηρεσιακούς παράγοντες 

των Π.Ε. µας για τον τρόπο κατανοµής των 

8ικαιωµάτων Βόσκησης. 
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� 04-08-2015: Σύσκεψη για την από κοινού 

διαµόρφωση πρότασης έργου στο θεµατικό πεδίο 

“NATURA IP” του προγράµµατος LIFE integrated 

Projects για το 2015, µε την παρουσία όλων των 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αρµόδιων δηµοσίων 

φορέων της Κρήτης. Με σκοπό τη σύνταξη κοινής 

πρότασης της περιφέρειας, που θα ενσωµατώνονταν 

στον εθνικό φάκελο από το αρµόδιο Υπουργείο. Ο 

περιφερειακός φάκελος αφορούσε σε δράσεις 

προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των ορεινών 

όγκων του νησιού και κυρίως των περιοχών Natura.  

 

� 07-08-2015: Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης µε 

την συµµετοχή Ευρωβουλευτών, βουλευτών, 

Περιφερειακών Συµβούλων, εκπροσώπων αγροτικών 

φορέων και παραγωγικών τάξεων µε θέµα: «Τα νέα 

µέτρα φορολόγησης των αγροτών», µε αφορµή τις 

µεγάλες αντιδράσεις που προκαλούν στον αγροτικό 

χώρο - και στην Κρήτη -.  

 

21-08-2015: Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης µε 

την συµµετοχή του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ κ. Ζανιά 

και στελεχών του Οργανισµού, Βουλευτών , 8ηµάρχων 

, φορέων – εκπρόσωπών των αγροτών µε θέµα: 

«Ζηµίες Βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες της 

Περιφέρειας Κρήτης» µε αφορµή τις ζηµίες που 
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προκλήθηκαν από τις συνεχείς  βροχοπτώσεις του 

καλοκαιριού, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Στόχος 

της σύσκεψης ήταν η άµεση καταγραφή των ζηµιών 

και η αποζηµίωση των παραγωγών, καθώς σε 

ορισµένες περιοχές η καταστροφή ήταν 

ολοκληρωτική. Στην συνέχεια για την επίτευξη της 

διαδικασίας αυτής, αιτηθήκαµε µε το µε αρ.πρωτ. 

1304/21-08-2015 έγγραφό µας, την διάθεση 

επιστηµονικού προσωπικού του ΥΠΑΠΕΝ της �/νσης 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης ώστε να 

ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, οι εκτιµήσεις 

των ζηµιών όπως και έγινε.  

 

� 10-11-2015: Εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο µε 

θέµα την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΙ8ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ8ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κρήτης», στο 

οποίο κατατέθηκαν οι απόψεις µας σε όσα ήταν άµεσα 

συνδεδεµένα µε τον πρωτογενή τοµέα. 

 

� 09-12-2015: Συµµετοχή στην σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «�ακοκτονία 2016 

και Εφαρµογή GPS στους γεωργικούς ελκυστήρες» 

µε την συµµετοχή στελεχών του Υπουργείου παρουσία 
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όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων 

των της Ελλάδας. 

 

� 10-12-2015: Συµµετοχή στην έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της Ε�ΟΑΟ (Εθνική 8ιαπαγγελµατική 

Οργάνωση Αµπέλου και οίνου) µε αφορµή την 

επιβολή, ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, 

όπου καταθέσαµε τις απόψεις µας και το µε αρ. 

πρωτ.1695/19-11-2015 .έγγραφό µας, το οποίο 

είχαµε αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

� 11/12/2015 µε την µε αρ. πρωτ. 1817/11-12-2015 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, συστήσαµε την   

Οµάδα εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για την 

στρατηγική στήριξη, προώθηση και προστασία του 

Κρητικού Ελαιολάδου. Στην οµάδα εργασίας 

συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το θέµα φορείς, 

ιδρύµατα, υπηρεσίες, αλλά και επιστήµονες. Σκοπός 

της οµάδας είναι µέσα από συγκεκριµένες και 

συντονισµένες δράσεις που θα αποφασιστούν από 

κοινού, η στήριξη, προώθηση και προστασία του 

Κρητικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.   
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� 16-12-2016: Πραγµατοποίηση σύσκεψης στην 

Περιφέρεια Κρήτης µε θέµα : « Προβλήµατα που 

προέκυψαν από την καταβολή της ενιαίας 

ενίσχυσης σε βάρος κυρίως των νέων αγροτών». 

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν: ο Αντιπρόεδρος  του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, νέοι αγρότες και αγροτο-συνδικαλιστές. 

Συγκεκριµένα τα ζητήµατα-προβλήµατα που θίχτηκαν 

προς επίλυση αφορούσαν στις επιδοτήσεις των Νέων 

Γεωργών, των ετών 2009 και 2014. Συνέχεια της 

σύσκεψης αυτής ήταν η πραγµατοποίηση συνάντησης 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

την συµµετοχή του Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου 

και εκπροσώπων των Νέων Αγροτών από όλη την 

Κρήτη. 

 

�  17-12-2015: Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην 

Περιφέρεια Κρήτης µε θέµα : «Αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών του πρωτογενή τοµέα», παρουσία των 

8/ντων των Π.Ε της Περιφέρειας Κρήτης και των 

Αρµόδιων Αντιπεριφερειαρχών.  

 

� 20-12-2015: Υπογραφή της Προγραµµατικής 

Σύµβασης για την πρόληψη του - φυτοπαθογόνου 

βακτηρίου Xylella, που απειλεί κυρίως την ελιά. Η 

Προγραµµατική Σύµβαση υπεγράφη µεταξύ 

Περιφέρειας Κρήτης και ΤΕΙ , µε προϋπολογισµό 

έργου 30.000 ευρώ έχει ως βασικό στόχος την 
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ανάλυση σηµαντικού αριθµών δειγµάτων (σύνολο 370) 

από ελιές και άλλους δυνητικούς ξενιστές, την 

εκπαίδευση - εξοικείωση τεχνικού προσωπικού στη 

µεθοδολογία ανίχνευσης ή/και αποµόνωσης του 

παθογόνου, έτσι ώστε το εργαστήριο να µπορέσει να 

διαχειριστεί µελλοντικά τον όγκο των αναλύσεων που 

πιθανά να απαιτηθούν. 

 

� 21-12-2015: 1η Συνάντηση της Οµάδας εργασίας της 

Περιφέρειας Κρήτης, για την στρατηγική στήριξη, 

προώθηση και προστασία του Κρητικού Ελαιολάδου. 

Στην συνάντηση  συµµετείχαν  όλοι οι εµπλεκόµενοι µε 

το θέµα φορείς, ιδρύµατα, υπηρεσίες, αλλά και 

επιστήµονες και συζήτησαν τον τρόπο δράσης της 

οµάδας και τις προτεραιότητες που ο καθένας θέτει 

και επίσης δεσµεύτηκαν να υποβάλλουν γραπτά της 

προτάσεις τους.     

 

3. Υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων 

 

LIFE CLIMATE: Adapt2Clima, από κοινού µε την 

8/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, 

γενικός στόχος του έργου LIFE ADAPT2CLIMA είναι να 

οικοδοµηθεί µια ολοκληρωµένη βάση γνώσεων και 

πληροφορίας σχετικά µε την επερχόµενη κλιµατική 

αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στις 

δραστηριότητες του γεωργικού τοµέα τριών 
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ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών στη Λεκάνη της 

Μεσογείου, και συγκεκριµένα στην Κρήτη (Ελλάδα), 

στη Σικελία (Ιταλία) και στην Κύπρο. Σκοπό αποτελεί 

επίσης η µείωση της ευαισθησίας των περιοχών, ώστε 

να αυξηθεί η αντοχή στους κινδύνους της κλιµατικής 

αλλαγής, µέσω και της αξιολόγησης της 

αποτελεσµατικότητας των διαθέσιµων µέτρων 

προσαρµογής, ενώ επιδιώκεται η ανάπτυξη 

ικανοτήτων και στρατηγικών για την προσαρµογή 

στην αλλαγή του κλίµατος και µε γνώµονα την 

διατήρηση των νησιωτικών οικοσυστηµάτων και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Συντονιστής του 

Προγράµµατος είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, συµµετέχουν δε ως εταίροι το Ινστιτούτο 

Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, η Περιφέρεια Κρήτης 

, το Ινστιτούτο Βιοµετεωρολογίας του Ιταλικού 

Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας (Φιρέντζε, Ιταλία), το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Περιφέρεια της 

Σικελίας (Ιταλία). 

 

� ERASMUS + 2015, Κινητικότητα εκπαιδευόµενων και 

προσωπικού " µε τίτλο "Αναπτυξιακές �υνατότητες 

Ορεινών Όγκων" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σκοπός της �ράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα 

Ατόµων» είναι να παρέχει ατοµικές ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής 

εµπειρίας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται από το 

Πρόγραµµα Erasmus+ µε τίτλο «Αναπτυξιακές 
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8υνατότητες Ορεινών Όγκων» µε το παράδειγµα του 

Εθνικού 8ρυµού της Ιταλίας στο Parco Abruzzo, στο 

οποίο πραγµατοποιούνται περιβαλλοντικές 

εκπαιδεύσεις και περιλαµβάνονται πολλές δράσεις 

(ορειβασία, ιππασία, παρατηρητήριο άγριων ζώων, 

ερευνητικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας κ.α) µε σκοπό 

τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των 

τοπικών πληθυσµών και την ενσωµάτωση της 

τουριστικής δραστηριότητας µε σεβασµό προς το 

περιβάλλον.  

 

 

 

4. Αναζήτηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτικών εργαλείων  

 

� Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE, 

υποβάλλαµε πρόταση τον Οκτώβριο του 2015, 

συµµετοχής µε αντικείµενο :«Αποκατάσταση 

οικοτόπων & ειδών προτεραιότητας και διαχείριση 

αγροσυστηµάτων στα οροπέδια Λασιθίου» όπου 

Συντονιστής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Κρήτης µε 

συνεργάτες το 8ήµο Οροπεδίου Λασιθίου, τον 

Αγροτικό Συνεταιρισµό Οροπεδίου, τον ΕΛΓΟ – 

8ήµητρα το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης. 

 

� INTERREG  ΕΛΛΑ�Α ΚΥΠΡΟΣ πρόσκληση 2015 
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1. Συνεργασία µε ΜΑΙΧ, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 

Κύπρου, Πολυτεχνείο Κρήτης, 8ήµο Αγρού και 

Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου, για συνδιαµόρφωση του 

project µε ακρωνύµιο CyCreteSoilPath,  που αφορά 

στην προώθηση της χρήσης φυτικών και ζωικών 

αποβλήτων  ως µέτρο αειφορίας εδαφών Κρήτης και 

Κύπρου (σε εξέλιξη). 

2. Συνεργασία µε ΤΕΙ Κρήτης,  Τεχνολογικό 

Πανεπιστήµιο Κύπρου , Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου 

για συνδιαµόρφωση project µε στόχο την ανάδειξη 

και εγκυρότητα του αµπελουργικού και ποικιλιακού 

πλούτου Κρήτης και Κύπρου (σε εξέλιξη). 

 

Β. Εξωστρέφεια – προστιθέµενη αξία προϊόντων 

  

Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναγνώριση και ανάδειξη της 

Κρητικής 8ιατροφής 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. 

8ιοργανώσεις επιχειρηµατικών αποστολών. 
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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 την ανάδειξη του «Κρητικού 8ιατροφικού 

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». 
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1.Συµµετοχές σε εκθέσεις εξωτερικού 

 Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στο εξωτερικό: 

� Green Week» στο Βερολίνο 16 µε 25 

Ιανουαρίου. 

        Συµµετείχαν 70 χώρες και οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 

400.000. Η παρουσία του νησιού µας στην έκθεση ήταν 

εντυπωσιακή καθώς η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε µε 

δικό της περίπτερο το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες 

καταναλωτές, εµπορικοί επιχειρηµατίες, που γεύονται 

τα παραδοσιακά µας ποιοτικά προϊόντα όπως: λάδι, 

κρασί, ελιές, αρωµατικά βότανα, σταφίδα, τυροκοµικά, 

απάκι, λουκάνικο, σταµναγκάθι, παξιµάδια, 

ξεροτήγανα. Το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας 

Κρήτης σε ηµερήσια βάση επισκέπτονταν περισσότερα 

από 500 άτοµα που έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν 

τα παραδοσιακά µας προϊόντα. Παράλληλα στις 19 

Ιανουαρίου σε γαστρονοµικό event που διοργανώθηκε 

µε παραδοσιακά εδέσµατα, που είχαν µεταφερθεί από 

την Κρήτη, (απάκι, σταµναγκάθι, φάβα, τυριά, 

τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, σαλάτες) ο µάγειρας Πέτρος 

Μανιαδής ετοίµασε παραδοσιακά πιάτα που γεύτηκαν 

πάνω από 1000 επισκέπτες που έκαναν ενθουσιώδεις 

κριτικές. Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στην 

διάρκεια της έκθεσης επισκέφθηκαν επίσης, ο πρέσβης 

της Ελλάδας στο Βερολίνο Πάνος Καλογερόπουλος, ο 

εµπορικός ακόλουθος Χρήστος Ντοκοµές, αξιωµατούχοι 
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της Γερµανικής Κυβέρνησης, αλλά και επιχειρηµατίες 

εισαγωγείς τροφίµων και ποτών. 

 

� �ιεθνή έκθεση τροφίµων-ποτών FOOD AFRICA 

2015 στο Κάιρο 6-9/05/2015. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, η µοναδική Ελληνική Περιφέρεια 

στην έκθεση, συµµετείχε µε δικό της περίπτερο 

προβάλλοντας τα ποιοτικά µας προιόντα, όπως είναι 

ελαιόλαδο, είδη αρτοποιίας, σταφίδα, αρωµατικά φυτά, 

µέλι, κ.α. Την έκθεση, που εγκαινίασε ο Υπουργός 

Βιοµηχανίας της Αιγύπτου, επισκέφθηκαν εκατοντάδες 

επιχειρηµατίες, εισαγωγείς τροφίµων, από την Αίγυπτο 

και τις χώρες της Μ. Ανατολής, όπως επίσης χιλιάδες 

επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα 

Κρητικά προϊόντα. Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης 

επισκέφθηκαν η επικεφαλής της υπηρεσίας ελέγχου 

ποιότητας, ασφάλειας των τροφίµων στην Αίγυπτο Dr. 

Rudinah Betarsech, ο Πρόεδρος της IFP Group 

(οργανωτής εκθέσεων στις Αραβικές χώρες) κ. Aoun 

Albert, ο αντιπρόεδρος της IFP Group κ. Fadi Kadura, 

στελέχη της Ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο, αλλά και 

πολλοί Έλληνες οµογενείς που εκδήλωσαν την χαρά 

τους για την παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση.  

Στην τετραήµερης διάρκειας έκθεση το Κρητικό 

περίπτερο επισκέφθηκαν µεταξύ άλλων Αιγύπτιοι, 

Σαουδάραβες, Ιορδανοί, Λιβανέζοι επιχειρηµατίες που 

ενδιαφέρθηκαν για εισαγωγές Κρητικών προιόντων στις 
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χώρες τους µε προιόν «ναυαρχίδα» το ελαιόλαδο, καθώς 

και Ιρακινή επιχειρηµατίας που λειτουργεί µέχρι σήµερα 

αλυσίδα 50 καταστηµάτων σούπερ µάρκετ που θα 

αυξηθούν µέχρι το τέλος του έτους σε 250 καταστήµατα 

σε Αραβικές χώρες, και η οποία ενδιαφέρθηκε και αυτή , 

για την εισαγωγή Κρητικών προιόντων. Επίσης Ιορδανός 

επιχειρηµατίας µε 23 Αραβικές εταιρείες τροφίµων 

ενδιαφέρθηκε για εισαγωγές Κρητικών προιόντων. 

Τέλος στην έκθεση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

ενηµερωθούν και για το τουριστικό προιόν της Κρήτης, 

µε την διανοµή τουριστικών φυλλαδίων, συγχρόνως 

προβαλλόταν σε video η τουριστική καµπάνια της 

Περιφέρειας Κρήτης, ενώ διανέµονταν και φυλλάδια για 

την προώθηση της µοναδικής Κρητικής διατροφής. 

Συνέχεια της επιτυχηµένης συµµετοχής µας, ήταν η 

επίσκεψη στην Κρήτη επιχειρηµατία από το Λίβανο που 

κατόπιν συντονισµένων ενεργειών της Περιφέρειας 

Κρήτης, βρέθηκε στο Ηράκλειο, και συναντήθηκε µε 

επιχειρηµατίες του νησιού, µε σκοπό την εξαγωγή  στην 

χώρα του µεγάλων ποσοτήτων Κρητικού Χαρουπιού  και 

υποπροϊόντων του, συνολικά 100.000 τόνους.  

 

� �

ιεθνή έκθεση ANUGA 2015 στην Κολωνία στο 

εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse 

 10-14- Οκτωβρίου 2015  
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Στην µεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίµων-ποτών ANUGA 

2015 που πραγµατοποιήθηκε στην Κολωνία της 

Γερµανίας, συµµετείχαµε ως Περιφέρεια Κρήτης µε δικό 

µας περίπτερο, όπου αναδείχθηκαν τα παραδοσιακά 

προϊόντα του νησιού και η Κρητική Κουζίνα-8ιατροφή. 

Στο καλαίσθητο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, που 

αποτέλεσε πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες της 

έκθεσης, προβλήθηκαν τα πιστοποιηµένα προϊόντα του 

νησιού όπως: έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε διάφορες 

συσκευασίες, ελιές, πάστα ελιάς, µέλι, κρασί, 

τσικουδιά, ρακόµελο, ντάκος, παξιµάδια, σταφίδες, 

νερό, χυµοί, αναψυκτικά, αυγά, αρωµατικά βότανα, 

απάκι, λουκάνικο, τυροκοµικά προϊόντα (Κεφαλοτύρι, 

Γραβιέρα και λευκό τυρί σε άλµη) παράγωγα χαρουπιού, 

σαλιγκάρια, είδη ζύµης, ξεροτήγανα, παγωτό και 

παστέλια. 

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων οµογενών και ξένων 

επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα έντονο για το σύνολο των 

κρητικών προϊόντων, µε κυρίαρχα προϊόντα το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο, το απάκι, το λουκάνικο, τα βότανα, 

τα παξιµάδια, τις ελιές και τα κρασιά. Στη διάρκεια της 

πενθήµερης έκθεσης δόθηκε η δυνατότητα στους 

επισκέπτες να γευτούν παραδοσιακές κρητικές γεύσεις, 

επιβεβαιώνοντας τη µοναδικότητα τους αλλά και το 

εµπορικό ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η έκθεση που  

στον τοµέα τροφίµων-ποτών- συµπεριλαµβάνεται στις 

µεγαλύτερες παγκοσµίως, προσέλκυσε  το εµπορικό 

ενδιαφέρον αντιπροσώπων µεγάλων εταιρειών από την 
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Ασία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Λατινική Αµερική, τη 

Ρωσία, την Αφρική και την Αυστραλία. Συνολικά στα 

280.000 m2 φιλοξενήθηκαν 7.000 εκθέτες από 108 

χώρες τους οποίους επισκέφτηκαν 160.000 εµπορικοί 

αντιπρόσωποι από 192 χώρες, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της διοργανώτριας αρχής. Περισσότεροί από 70 

επιχειρηµατίες –εµπορικοί αντιπρόσωποι του 

εξωτερικού, ενδιαφέρθηκαν για τα  τοπικά προϊόντα που 

είχαν εκτεθεί στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης 

στοιχεία των οποίων, έχουµε αποστείλει στους 

παραγωγούς µεταποιητές µας, προκειµένου να έρθουν 

σε επαφή µαζί τους.     

 

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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2.Επιχειρηµατικές αποστολές και συναντήσεις Β2Β 

� Επιχειρηµατίας από το Λίβανο σε συνέχεια της παρουσίας 

µας στην έκθεση ποτών FOOD AFRICA 2015 στο Κάιρο και 

µετά από παρέµβαση της Περιφέρειας, βρέθηκε στο 

Ηράκλειο, και συναντήθηκε µε επιχειρηµατίες της Κρήτης, 

εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για το χαρούπι και τα 

προϊόντα του, µε σκοπό την εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων 

που αγγίζουν τους εκατό χιλιάδες τόνους, ετησίως. 
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3.Συµµετοχές σε Εκθέσεις και Φεστιβάλ του 

Εσωτερικού. 

 

Συµµετείχαµε στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα:  

� «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2015» στην Αθήνα από 30 
Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2015.  

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 
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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 8υτικής 

Ευρώπης. 

 

� 6ο Agro Quality Festival – 6ο Φεστιβάλ 
Ελαιολάδου & Ελιάς (08-10/05/2015). 

  
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για το 

ελαιόλαδο και την ελιά, πραγµατοποιήθηκε στις 8 - 10 

Μάιου του 2015 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στην 

Αθήνα. Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε µε δικό της 

περίπτερο. Το Agro Quality Festival έχει πλέον καταστεί 

ο σηµαντικότερος θεσµός στον τοµέα των 

πιστοποιηµένων ελληνικών προϊόντων ενώ η συµµετοχή 

έχει ξεπεράσει τους 100.000 επισκέπτες τα τελευταία 5 

χρόνια. Οι παρουσιάσεις σε τηλεοπτικούς σταθµούς 

πανελλήνιας εµβέλειας, ραδιόφωνο, Τύπο, περιοδικά 

και διαδίκτυο έχουν αναδείξει το Agro Quality Festival - 

Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στους ηγέτες της 

κατηγορίας τους. Το 6ο Agro Quality Festival -6ο 

Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς συνδιοργανώνεται και 

στηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Στρατηγικού 

Σχεδιασµού τους φορείς του ελαιολάδου και την 

ελληνική επιστηµονική κοινότητα. Η διοργάνωση έχει 
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κατεύθυνση τις εξαγωγές. Κατά τη διάρκεια του 

πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από επιστηµονικές 

ηµερίδες και εµπορικές συναντήσεις. Την έκθεση 

επισκέφτηκαν πρέσβεις και εµπορικοί ακόλουθοι απ’ 

όλο τον κόσµο, προµηθευτές αλυσίδων σούπερ µάρκετ, 

ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και 

εστιατορίων και χώρων σίτισης. Αθρόα ήταν και η 

προσέλευση καταναλωτών για τη γνωριµία µε τα 

εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά υψηλής ποιότητας 

προϊόντα 

� «ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» από 1 έως 4 

Μάιου 2015 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην 

Αθήνα. 

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 , 8ήµοι 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 
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ευκαιρία να γευτεί παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης και 

να ενηµερωθεί για το BRAND NAME ''ΚΡΗΤΗ'' που 

διασφαλίζει τα ποιοτικά στάνταρ παραγωγής . 

 

� 1

2η Παγκρήτια Αγροτική έκθεση 

Αρκαλοχωρίου’’. (02-07/09/2015) 

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.  

 

� «Κρήτη η µεγάλη συνάντηση» από 30 
Οκτωβρίου έως 5 Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη. 

 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 4η  Παγκρήτια  

Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση»  

Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε µε δικό της περίπτερο 

και δεκάδες επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της Κρήτης 

παρουσίασαν  τα προϊόντα τους σε ένα από τα πιο 

πολυσύχναστα σηµεία της Θεσσαλονίκης, στο λιµάνι, 
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στην προβλήτα Α’, ενώ ήδη, χιλιάδες είναι οι πολίτες 

που  επισκέφτηκαν  την έκθεση.  

Οι επισκέπτες παράλληλα, είχαν  την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν ένα πυκνό πρόγραµµα 

µουσικοχορευτικών, πολιτιστικών και γαστρονοµικών 

εκδηλώσεων. 

  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκθεση προβλήθηκε  από 

δεκάδες µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε όλη την βόρεια 

Ελλάδα, αλλά και από µέσα πανελλήνιας εµβέλειας. 

 

� MEAT DAYS, DAIRY EXPO 2015 KAI FROZEN FOOD που 

πραγµατοποιήθηκαν στο METROPOLITAN EXPO στην 

Αθήνα από 7-9 Νοεµβρίου 2015. 

Τα ποιοτικά προϊόντα κρέατος και τυροκοµικών που 

παράγονται στην Κρήτη παρουσιάστηκαν στην έκθεση 

«Meat Days 2015» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, 

µε την συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και 

παραγωγών του νησιού. Η έκθεση απευθυνόταν σε 

επαγγελµατίες µε βασική επαγγελµατική δραστηριότητα 

την παραγωγή και εµπορία προϊόντων κρέατος και 

γάλακτος. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν 

εξαιρετικά Κρητικά τυροκοµικά προϊόντα αλλά και 

αλλαντικά όπως λουκάνικα, απάκια, σύγλινα και 

καπνιστές µπριζόλες.Επιχειρηµατίες και έµποροι που 
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επισκέφθηκαν το Κρητικό περίπτερο πραγµατοποίησαν 

συναντήσεις µε  παραγωγούς και δηµιουργήθηκαν 

προοπτικές εµπορικών συνεργασιών.  

Την έκθεση επισκέφτηκαν περισσότεροι από εικοσιπέντε 

χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και 

συµµετείχαν 250 εκθέτες.   

 

� «7ο Φεστιβάλ Μελιού & προϊόντων µέλισσας: 

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα 4-7 

/12/2015.  

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 αλλά και να 

προµηθευτεί τα καλύτερα µέλια απευθείας από τους 

παραγωγούς. 
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Σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις και εκδηλώσεις διανέµεται υλικό 

της Περιφέρειας και προβάλλονται φιλµ και ντοκιµαντέρ που 

αφορούν την Κρητική 8ιατροφή και τα Κρητικά προϊόντα. 
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Γ. �ράσεις προβολής  

 

1. �ιοργανώσεις - Συµµετοχές σε Συνέδρια και 

Ηµερίδες, για τη µεταφορά τεχνογνωσίας από το 

εσωτερικό και εξωτερικό, µε σκοπό τη βελτίωση του 

προγράµµατος υποστήριξης του Πρωτογενούς τοµέα. 

� Στήριξη  της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωµεσογειακό 

Συνέδριο των �/ντων Κτηνιατρικής, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 16-17/03/2015 στο Ηράκλειο, 

υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας των 

ζώων. Σε όλους τους συµµετέχοντες µοιράστηκαν 

τσάντες µε το BRAND NAME ΚΡΗΤΗ  που µέσα περιείχαν 

ποιοτικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα. 

 

� Συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 6ο Συνέδριο 

Κρητικής �ιατροφής και Υγείας την Κυριακή 29 

Μαρτίου 2015 που πραγµατοποιήθηκε στο πλοίο 

«ΕΛΥΡΟΣ» της ΑΝΕΚ µε σκοπό την προβολή και 

προώθηση της Κρητικής 8ιατροφής και των τοπικών 

ποιοτικών και πιστοποιηµένων προϊόντων, υπό την 

αιγίδα της «Περιφέρειας Κρήτης». Στο χώρο του 

συνεδρίου υπήρχαν banners της Περιφέρειας Κρήτης µε 

το σήµα ποιότητας «ΚΡΗΤΗ» ενώ το λογότυπο της 

Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκε στα έντυπα, αφίσες 
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και ιστοσελίδες του συνεδρίου αλλά και σε τηλεοπτικές 

εκποµπές. 

 

� Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε ηµερίδα για την 

Αµπελουργία σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας , µε θέµα: «Ο Αµπελουργικός τοµέας στο 

πλαίσιο της νέας ΚΑΠ-Σύσταση οµάδων παραγωγών & 

παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων αµπέλου». Η 

ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε τη Πέµπτη 23 Απριλίου 2015 

στο συνεδριακό κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας. Στην 

εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα µέτρα της νέας ΚΑΠ που 

σχετίζονται µε τον αµπελουργικό τοµέα, και αναλύθηκε 

η αναγκαιότητα και η διαδικασία σύστασης οµάδων 

παραγωγών αµπελουργικών προϊόντων, επίσης έγινε 

αναφορά στα ανενεργά δικαιώµατά οιναµπέλων και 

αναλύθηκε η διαδικασία παραγωγής επιτραπέζιων 

σταφυλιών ολοκληρωµένης διαχείρισης και βιολογικής 

γεωργίας. Επίσης η Αντιπερειφερειαρχης Πρωτογενή 

Τοµέα Παρουσίασε στους συµµετέχοντες της ηµερίδας 

των στρατηγικός σχεδιασµός της περιφέρειας Κρήτης 

στον πρωτογενή τοµέα.  

 

� 30-04-2015: Τον Στρατηγικό  Σχεδιασµό της 

Περιφέρειας  Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα» 

ανέπτυξε η Αντιπεριφερειάρχης κ.Βρέντζου στο πλαίσιο 
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του σεµιναρίου που διοργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο. «8ΗΜΗΤΡΑ» 

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΕΛΥΑ, Τµήµα Αµπέλου 

Λαχανοκοµίας, Ανθοκοµίας και Φυτοπροστασίας 

Καστοριάς 32Α Μέσα Κατσαµπάς, Ηράκλειο, µε θέµα 

«Παρουσίαση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

Αναπτυξιακών Έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ) που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 

� Π

ρογράµµα Krotontur στο �ήµο Crotone, της 

Καλαβρία στην Ιταλία στις 25-30/05/2015.Η 

δικτύωση των τοπικών φορέων για την ενίσχυση του 

τουρισµού και την ανάδειξη των τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων στην Ιταλία ήταν το 

κεντρικό θέµα των εκδηλώσεων που συνδιοργάνωσαν 

στη Νοµαρχία της Cosenzza, ο 8ήµος  Crotone και η 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην πόλη του Crotone, στην 

Καλαβρία της Ιταλίας 

Προσκεκληµένη στις εκδηλώσεις ήταν η 

Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τοµέα της 

Περιφέρειας Κρήτης  Θεανώ Βρέντζου- Σκορδαλάκη, η 

οποία  ήταν εισηγήτρια στο Σεµινάριο ‘’Μεταφοράς 

 Τεχνογνωσίας στα θέµατα του Πρωτογενή 

Τοµέα’’. Στην εισήγηση της µε θέµα ‘’ Ο Στρατηγικός 

Σχεδιασµός της Περιφέρειας Κρήτης στο Πρωτογενή 

Τοµέα’’ η κ. Βρέντζου ανέπτυξε τις δράσεις της 
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Περιφέρειας στον πρωτογενή τοµέα και την 

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης , ενώ 

αναφέρθηκε στους στόχους της περιφέρειας ώστε  η 

Κρήτη  να γίνει υπόδειγµα βιώσιµης περιφερειακής 

ανάπτυξης. Επισήµανε παράλληλα τη  σηµασία της 

παραγωγής ‘’πράσινων ‘’ προϊόντων και υπηρεσιών 

που θα επιτευχτεί µόνο  µέσα  από την προώθηση της 

ολοκληρωµένης αειφόρου διαχείρισης της 

παραγωγής, την ενίσχυση του brand name «ΚΡΗΤΗ» 

καθώς επίσης την εξελισσόµενη διασύνδεση του 

πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό. Στην ηµερίδα 

παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος  του 

Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνοχής ο κ. 

Federico Lasco,  από το Πανεπιστήµιο της Καλαβρίας – 

CREST ο καθηγητής κοινωνιολογίας  κ. Tulio Romita, 

 από την Περιφέρεια  της Cosenza, η  Gabriella 

Fittante και από το 8ήµο Crotone η Αντιδήµαρχος 

Τουρισµού Antonella Giungata. 

� 0

5-06-2015: Τον Στρατηγικό Σχεδιασµό της 

Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα» 

ανέπτυξε η Αντιπεριφερειάρχης  κ. Βρέντζου  στο 

πλαίσιο του 1o Συνέδριου  µε θέµα «Σύγχρονες 

γυναίκες πετυχηµένοι manager» που 

πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

στην Κηφισιά. 
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� Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Γαστρονοµικού Τουρισµού στο 

πλαίσιο της EXPO Milan στο Μιλάνο της Ιταλίας από 28 

-30 Σεπτεµβρίου 2015. 

Στο συνεδρίο, µε θέµα «feeding the planet , Energy 

for life” που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της EXPO 

Milan στην Ιταλία, η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε δια 

της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τοµέα Θεανώ 

Βρέντζου Σκορδαλάκη. Σκοπός του συνεδρίου ήταν :η 

προώθηση της Ευρωπαϊκής- Μεσογειακής γαστρονοµίας 

και η παρουσίαση νέων προοπτικών και νέων 

επαγγελµατικών ευκαιριών σε όλους όσοι εµπλέκονται 

µε την παραγωγή, προβολή και προώθησή της ,η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, η εκπαίδευση και η 

αναζωπύρωση της συζήτησης σχετικά µε την παραγωγή 

προϊόντων και τροφίµων, τη βιωσιµότητα , την υγεία και 

την τεχνολογία.  

 

� Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 16o Πανελλήνιο 

Εντοµολογικό Συνέδριο (16ο ΠΕΣ) που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 20-23 

Οκτωβρίου 2015.Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών 

Φυτών και Αµπέλου του ΕΛΓΟ-‘8ήµητρα’ σε 

συνεργασία µε εκπροσώπους από το ΤΕΙ Κρήτης, το 

ΙΤΕ, το ΜΦΙ Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, το 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το ΥΠΑΑΤ και 

το ΓΕΩΤΕΕ Η Περιφέρεια Κρήτης µοίρασε αναµνηστικά 

δώρα σε όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούνταν 
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από χαρακτηριστικά αγροτικά προϊόντα του νησιού 

µας, ενηµερωτικά φυλλάδια και η Αντιπεριφερειάρχης 

µεταξύ άλλων αφού χαιρέτισε τις εργασίες του 

συνεδρίου, παρουσίασε το Στρατηγικό Σχεδιασµό της 

Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή Τοµέα. 

 

� 26/10/2015 και 27/10/2015: �ιηµερίδα για τη 

κτηνοτροφία µε θέµα “Νησιωτική εκτατική 

κτηνοτροφία: Μοχλός ανάπτυξης της µεσογειακής 

οικονοµίας” διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε 

Ηράκλειο (26/10/2015)  και Χανιά. (27/10/2015) Κατά 

τη διάρκεια της ηµερίδας αναπτύχθηκαν ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την µετακινούµενη κτηνοτροφία, την 

ποιότητα του γάλακτος και των παραγόµενων 

προϊόντων, αλλά και µε τον κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό ρόλο της νησιώτικης κτηνοτροφίας. 

Τονίστηκαν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από 

την εκτατική (µετακινούµενη) κτηνοτροφία η οποία 

βοηθάει στην αποτροπή του φαινοµένου της 

υπερβόσκησης και του κινδύνου της ερηµοποίησης. 

Επίσης συντελεί στην καλύτερη διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου, στην παραγωγή ποιοτικών οικολογικών 

προϊόντων, και καλύτερων τιµών για τον παραγωγό 

κτηνοτρόφο, λόγω της προστιθέµενης αξίας που 

αποκτούν τα προϊόντα.  
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� Παρουσίαση την 18-11-2015 µε θέµα « Η κρητική 

διατροφή και οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης» στην 

παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Τσαγκατάκη «Το 

Αδυνάτισµα και εγώ» στο Επιµελητήριο Ηρακλείου. 

 

� 23-12-2015: Η 8ιεύθυνση Αγροτική Οικονοµίας µε την 

8ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, 

διοργάνωσαν  ενηµερωτική ηµερίδα, για την έναρξη 

του νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE µε 

αντικείµενο την «Προσαρµογή στις Επιπτώσεις της 

Κλιµατικής Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της 

Μεσογείου”- “ADAPT2CLIMA”» Στην ηµερίδα 

παρουσιάστηκε το πρόγραµµα στους φορείς του 

πρωτογενή τοµέα και του περιβάλλοντος, δεδοµένου 

ότι κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση της γνώσης ως 

προς την ευπάθεια της Μεσογειακής γεωργίας και 

περιβάλλοντος στην κλιµατική αλλαγή. Επιδιώκεται 

επίσης η σχετική επιστηµονική υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική 

αλλαγή µέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και 

στρατηγικών µε γνώµονα τη διατήρηση των 

νησιωτικών οικοσυστηµάτων και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

� Παρουσίαση την 24-11-2015 µε θέµα «Η πολιτική της 

Περιφέρειας Κρήτης για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΑΚΟΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ µε θέµα Κτηνοτροφικά 

Αγροκτήµατα.  

 

2. Εκδηλώσεις, φιλοξενία και δηµόσιες σχέσεις.  

� Στις 08 Ιούλιου  την Περιφέρεια Κρήτης 

επισκέφθηκαν 25 φοιτητές µέλη της AEGGE, µια 

από τις µεγαλύτερες διεπιστηµονικές φοιτητικές 

οργανώσεις της Ευρώπης. Τους φοιτητές από 9 

χώρες της Ευρώπης υποδέχτηκε και καλωσόρισε στη 

Περιφέρεια η Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τοµέα 

Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, η οποία είχε την 

ευκαιρία να µιλήσει στους φοιτητές για τον 

πολιτισµό, την ιστορία της Κρήτης, τον πρωτογενή 

τοµέα, τα παραγόµενα προϊόντα, όπως επίσης για 

τον τουρισµό της. Οι φοιτητές παρέµειναν στο νησί 

µας για δυο περίπου εβδοµάδες, φιλοξενούµενοι  

του ΑΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, και 

πραγµατοποίησαν µια εργασία εστιασµένη στην 

παραδοσιακή Κρητική 8ιατροφή και τη µυθολογία. 

Μάλιστα µετά από αίτηµα της κ. Βρέντζου εταιρείες 

τροφίµων της Κρήτης ανταποκρίθηκαν και κάλυψαν  

την σίτιση τους. Στους φοιτητές µοιράστηκαν 

τσάντες µε το BRAND NAME ΚΡΗΤΗ που µέσα 

περιείχαν ποιοτικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα 

του νησιού µας. 
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� Στις 16-09-2015 σε µαθητές και καθηγητές που 

επισκεφτήκαν την πόλη µας από το Λουξεµβούργο 

προσκεκληµένοι του συλλόγου ‘’ Οι φίλοι του 

Λουξεµβούργο στην Κρήτη’’ µοιράστηκαν τσάντες 

µε το BRAND NAME ΚΡΗΤΗ που µέσα περιείχαν 

ποιοτικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα του 

νησιού µας.  

 

� Φιλοξενία Ιταλικής δηµοσιογραφικής οµάδας στις 

22 έως 26 Οκτωβρίου 2015,µε σκοπό την ανάδειξη 

της ενδοχώρας της Κρήτης και των τοπικών 

ποιοτικών Προϊόντων της 

 

� Φιλοξενία από 23/11/2015 έως 

04/12/2015 Επιθεωρητών του Υπουργείου 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίµων της 

Βραζιλίας και των διερµηνέων τους, οι οποίοι 

επισκέφτηκαν την Κρήτη µε σκοπό να επιθεωρήσουν 

τοπικές επιχειρήσεις µελιού και γαλακτοκοµικών 

προϊόντων για σύναψη συνεργασιών.  

 

3.Προώθηση Κρητικής Γαστρονοµίας, στα διεθνή και 

εθνικά µέσα (ΜΜΕ) 

 

Η Κρητική γαστρονοµία και τα Κρητικά προϊόντα αποτέλεσαν 

πρωταγωνιστικό αντικείµενο σε διάφορα ΜΜΕ του εξωτερικού 
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αλλά και σε σηµαντικά και έγκαιρα µέσα στην Ελλάδα, ύστερα 

από πρωτοβουλία της Περιφέρειας.  

�  Παραχωρήσαµε 10λεπτη συνέντευξη στο κρατικό 

κανάλι της Γερµανίας, DW, όπως επίσης συνεντεύξεις σε 

θεµατικά περιοδικά διατροφής και τουρισµού της 

χώρας, όπου πρόβαλε-παρουσίασε τα προϊόντα της 

Κρήτης, την διατροφική τους αξία, αλλά και τον 

τουρισµό, κατά την διάρκεια της έκθεσης Green Week» 

στο Βερολίνο 16 µε 25 Ιανουαρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος  

Το 2015 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 
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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 

δράσεις για το 2015, 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 
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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 2011-2015. 

 �ηµιουργούµε τις προϋποθέσεις, µιας ισόρροπης ανάπτυξης 

έχοντας τις βάσεις, στην ποιοτική, ηθική παραγωγή και 

καλλιέργεια του νησιού µας, µε την συµµετοχή όλων. 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.  


