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Εισαγωγή 
 

Ο ετήσιος απολογισμός, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια θεσμοθετημένη 

διαδικασία, μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το αποτύπωμα 

της παρέμβασής μας. Συνοψίζει όλα όσα πετύχαμε και αθροίζει αυτά που 

διεκδικούμε.   

Με πυξίδα τους αναπτυξιακούς στόχους μας, το 2021 χαράξαμε και 

ακολουθήσαμε νέους δρόμους. Επενδύσαμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. 

Αντιμετωπίσαμε  για ακόμα μια χρονιά, τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας. 

Προσπαθήσαμε να υπερβούμε στην πράξη τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων μας. 

Δεν περιοριστήκαμε σε αυτά.  

Για ακόμα μια χρονιά η στρατηγική μας εδράζεται στη συνεργασία. Μια 

συνεργασία που εκτείνεται οριζόντια στους θεσμούς της αυτοδιοίκησης, του 

κράτους και της κοινωνίας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και για τη χρονιά που πέρασε ήταν 

πρωτόγνωρες. Στην Κρήτη, είναι γεγονός ότι συνεχίσαμε να δίνουμε τη μάχη 

με επιτυχία επειδή συνεργαστήκαμε. Διδαχθήκαμε να αξιοποιούμε τα 

πλεονεκτήματα και τα δυνατά σημεία μας. Ο καθένας από το δικό του πεδίο. Η 

αυτοδιοίκηση, οι ιδιώτες, η επιστημονική κοινότητα,  οι κοινωνικοί εταίροι, οι 

υγειονομικοί, συναντήθηκαν σε κοινούς δρόμους για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, αλλά και για τον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών 

συνεπειών της πανδημίας.  

Αντιμετωπίσαμε την κοινωνική πολιτική ως μια δυνητική πρόκληση και 

για το λόγο αυτό πορευθήκαμε με «πυξίδα» την έμπρακτη αλληλεγγύη, τον 

συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στηρίξαμε  έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό ενισχύσαμε 

οικονομικά από το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα, τις δομές υγείας στο νησί με 

23 εκ. ευρώ, καλύπτοντας ουσιαστικά  τις δαπάνες για την πρόσληψη γιατρών, 

νοσηλευτών κι άλλου ειδικευμένου προσωπικού.  

Συνολικά, υπολογίζουμε πως μέχρι τα τέλη του 2023 θα έχουμε διαθέσει για τη 

δημόσια υγεία 100 εκ. ευρώ. Διαθέσαμε, επίσης, 14 εκ. ευρώ για την προμήθεια 

βιοϊατρικού εξοπλισμού για τις δομές υγείας, ενώ από το Περιφερειακό μας 

Πρόγραμμα έχουμε εντάξει δεκάδες τεχνικά έργα για την αναβάθμιση των 

νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της Κρήτης.  

Για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, έχουμε καταρτίσει την περιφερειακή 

στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη. Με 

την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν διατεθεί 

μέχρι σήμερα περίπου 80 εκ. ευρώ και υποστηρίζονται περισσότερες από 50 

κοινωνικές δομές και 16 Κέντρα Κοινότητας. Παράλληλα, σε παιδικούς 

σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ φιλοξενούνται περισσότερα από 12.000 

παιδιά, ενώ 450 παιδιά με ειδικά προβλήματα υποστηρίζονται καθημερινά.  

Οι προκλήσεις και οι έκτακτες καταστάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην 

πανδημία. Ο καταστροφικός σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μινώα 

Πεδιάδας και στον Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων,  δοκίμασε τα όρια των 

αντοχών όλου του κρατικού μηχανισμού. Από τη δική μας πλευρά, σε 

συνεργασία με τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, των Σωμάτων 
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Ασφαλείας, των Εθελοντών, των Ιδιωτών που προσέφεραν σημαντική βοήθεια, 

δημιουργήσαμε άμεσα όλες εκείνες τις προϋποθέσεις  για την άμεση καταγραφή 

των ζημιών και την, όσο το δυνατόν, γρηγορότερη αποκατάσταση των 

πληγέντων. Με την άμεση στελέχωση των κλιμακίων για την καταγραφή και την 

αποτίμηση των ζημιών, με τον συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και τους 

εμπλεκόμενους φορείς, από τις πρώτες ώρες σταθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες 

μας, διασφαλίζοντας άμεσα την παροχή σίτισης και στέγασή τους. 

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός επικεντρώθηκε, επίσης, στην ποιοτική 

ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στη στήριξη της απασχόλησης, στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενεργό περιβαλλοντική διαχείριση και στην 

αποτελεσματική διακυβέρνηση. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, 

οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας αφορούν στην Ποιοτική Ανάπτυξη. 

Αφορούν στην  Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση, στην πρόληψη των 

επιπτώσεων από την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης σε έργα και τις δραστηριότητες. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στον απολογισμό του 2021 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

και 56 υδραυλικά έργα (διαχείριση υδάτων κ.α.). Το 2021 στο ΕΣΠΑ 

εντάχθηκαν έργα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων προϋπολογισμού 4 εκ. 

ευρώ, βιοκλιματικών αναπλάσεων 12 εκ. ευρώ και εξοικονόμησης ενέργειας 8 

εκ. ευρώ. 

Στον τομέα των Υποδομών και των Τεχνικών Έργων χρηματοδοτήσαμε έργα 

που αντιμετωπίζουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Παράλληλα, 

αξιοποιούμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Καθιστούμε την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως την ατμομηχανή της ανάπτυξης, κάνοντας 

σαφές πως στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, η επένδυση 

στην Αυτοδιοίκηση είναι η πλέον αποτελεσματική. Είναι αυτή που προσδίδει 

αξία στην ανάπτυξη. Για το 2021, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και το 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υλοποιούμε ένα πρόγραμμα έργων και μελετών 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δεκάδες εκτελούμενα και νέα έργα 

προϋπολογισμού περίπου 160 εκ. ευρώ.  

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», μέχρι σήμερα έχουν 

εκδοθεί προσκλήσεις προϋπολογισμού 680 εκ. ευρώ, έχουν ενταχθεί συνολικά 

4.250 έργα ενώ οι συμβάσεις του προγράμματος ανέρχονται στα 465 εκ. ευρώ, 

ποσοστό 118% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι δαπάνες του 

προγράμματος ανέρχονται στα 280 εκ. ευρώ. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων οι πληρωμές του εθνικού σκέλους ανήλθαν στα 57 εκ. ευρώ, ενώ 

για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οι πληρωμές ανήλθαν στα 119 εκ. ευρώ. 

Παράλληλα, ιεραρχούμε κι αξιολογούμε τις προτεραιότητές μας συνδέοντας το 

μεσοπρόθεσμο με το μακροπρόθεσμο. Έτσι, εύλογα, εστιάζουμε τις προσπάθειες  

στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα, ο οποίος θα συνδέει την Κίσαμο 

με τη Σητεία, μαζί βέβαια με τους απαραίτητους κάθετους άξονες. Πρόκειται για 

ένα έργο μακράς πνοής και εξαιρετικής σημασίας.  

Επενδύουμε, επίσης στην έρευνα και την καινοτομία. Μια προτεραιότητα που 

αποτυπώνεται και εξειδικεύεται στη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μια 

στρατηγική που γεφυρώνει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης 

με τους φορείς της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής οικονομίας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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Στην Περιφέρεια Κρήτης, γνωρίζουμε καλά πως η καρδιά, το κύτταρο της 

τοπικής μας οικονομίας είναι η μικρή και η μικρομεσαία επιχείρηση. Με αυτό 

το δεδομένο, με την ίδρυση του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας  διευρύνουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη 

Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Παράλληλα, με τη νέα δομή το 

«Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» προωθούμε τη διασύνδεση 

των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά εργαστήρια,  την πληροφόρηση της 

επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας σχετικά με νέες δράσεις και νέα 

προγράμματα στήριξης και την ενημέρωση των φορέων για τα αποτελέσματα 

των μελετών που θα διενεργούνται. Επιπρόσθετα από την έναρξη της 

πανδημικής κρίσης προσπαθούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, 

εστιάζοντας στους πόρους του Περιφερειακού μας Προγράμματος, με τη δράση 

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 

πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης». Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν για 

χρηματοδότηση έργα 12 εκ. ευρώ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  

Στον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της αγροδιατροφής προωθούμε τα βιώσιμα 

συστήματα που παρουσιάζουν υψηλές διασυνδέσεις σε όλη τη διατροφική και 

παραγωγική αλυσίδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση ενισχύσαμε δράσεις για τη 

Βιολογική Γεωργία, χρηματοδοτήσαμε έργα αγροτικής οδοποιίας 

προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ.  Το 21 είχαμε πληρωμές  δεύτερης 

δόσης  441  Νέων γεωργών ποσού 3 εκ. ευρώ και 320 σχεδίων βελτίωσης ποσού 

πληρωμής  8,5 εκ. 

Την ίδια στιγμή προτάξαμε τη δύναμη της εξωστρέφειας, εκτιμώντας τη διεθνή 

κατοχύρωση της Κρήτης σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ως ένα γεγονός καίριας 

σημασίας.  

Η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης, στον τομέα του πολιτισμού, κινήθηκε και 

για το 2021 με τον διπλό προσανατολισμό ανάμεσα  στην προαγωγή του 

σύγχρονου Πολιτισμού με την ενίσχυση του σύγχρονου  πολιτιστικού προϊόντος, 

και  την ανάδειξη της ιστορίας, και την προβολή και συντήρηση των μνημείων 

του αρχαιολογικού,  αρχιτεκτονικού και ευρύτερα πολιτιστικού αποθέματος της 

Κρήτης.  

Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού κυριάρχησαν οι εκδηλώσεις για την 

απόδοση τιμής στη διπλή επέτειο που σηματοδούσε το 2021, αφενός τη δεύτερη 

εκατονταετηρίδα από την Ελληνική Επανάσταση και αφετέρου, τη συμπλήρωση 

των 80 χρόνων από την Μάχη της Κρήτης. Το 2021 σήμανε επιπλέον την 

θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Κρήτης,  το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει 

εξέχοντα ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κρήτης. Στον τομέα της ανάδειξης 

και συντήρησης του αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού πλούτου του νησιού, 

εντάχθηκαν το 2021 στο ΕΣΠΑ έργα προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ.  

Στον τομέα του τουρισμού εστιάσαμε σε πέντε τομείς δράσης:  στον μετριασμό 

των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας 

σε όλη την τουριστική αλυσίδα, στη μεγιστοποίηση της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, στην προώθηση της βιωσιμότητας, και στην ενίσχυση των 

συνεργειών για την στήριξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για τον λόγο 

αυτό, στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τη στενή συνεργασία με όλους τους 

επιχειρηματίες του τουρισμού, τους χιλιάδες εργαζομένους στον κλάδο, το 

Υπουργείο, τον ΕΟΤ, τους Δήμους, τους Εμπορικούς Συλλόγους, τα 

Επιμελητήρια της Κρήτης, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, 

ανταγωνιστικό, ποιοτικό και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν. Συνεχίσαμε, 
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επίσης, την επιτυχημένη παρέμβαση για την εκπαίδευση των εργαζομένων στον 

τουρισμό για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας. 

Ο αθλητισμός αποτελεί, επίσης, βασική προτεραιότητα μας. Τη χρονιά που 

πέρασε και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες αναλάβαμε συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες για επενδύσεις και έργα αθλητικών υποδομών σε όλο το νησί, 

συμμετείχαμε σε αθλητικές διοργανώσεις όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες. Η 

εμπειρία των χρόνων αυτών, η επιτυχία όλων των αγώνων που έχουμε 

διοργανώσει, η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα ο ενθουσιασμός 

των νέων ανθρώπων, των μαθητών που με χαρά κάθε φορά ανταποκρίνονται στις 

προσκλήσεις, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. 

Στο επίκεντρο των στρατηγικών μας στόχων βρίσκονται, όπως πάντα, η 

ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθμίδων,  η ενίσχυση της 

απασχόλησης, η στήριξη της νέας γενιάς. Η διασύνδεση των πολιτικών για την 

εκπαίδευση με την επαγγελματική κατάρτιση,  με τρόπους που προάγουν τη 

δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας. Η στήριξη της γνώσης, η 

προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και η παρώθηση του ανθρώπινου δυναμικού 

προς καινοτόμες και σύγχρονες επιλογές στον εργασιακό τομέα τοποθετούνται 

στο επίκεντρο των δράσεών μας. Χρηματοδοτήσαμε έργα σχολικής στέγης σε 

25 σχολικές μονάδες της Κρήτης, διοργανώσαμε εκπαιδευτικές δράσεις με τη 

συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, ενώ συνεχίσαμε τη συνεργασία με 

ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Μηχανισμού Αγοράς Εργασίας και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και 

απασχόλησης.  

Δώσαμε έμφαση επίσης, στη δύναμη της εξωστρέφειας μέσα από τη συμμετοχή 

μας σε δεκάδες ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και βεβαίως μέσα από τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε ως εταίροι ή συντονιστές. 

Δομούμε έτσι μια ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, καθιερώνοντας το νησί μας 

στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τη χρονιά που πέρασε δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα. Με συνεργασία και ενότητα 

σταθήκαμε δίπλα στους πολίτες της Κρήτης. Από το 2021 κρατάμε ως 

παρακαταθήκη τη συνέπεια και την αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση των 

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, την υπευθυνότητα και την αίσθηση του 

καθήκοντος των στελεχών της Περιφέρειας.  

Με σταθερά βήματα, με «λογισμό και μ΄όνειρο» συνεχίζουμε να δουλεύουμε για 

τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.  Για την Κρήτη που αντανακλά τις 

προσδοκίες μας και εμπνέει τη σκέψη μας. Προχωρώντας μπροστά, 

κοιτάζοντας ψηλά συνεχίζουμε με οδηγό τη δύναμη της αλήθειας και της 

ειλικρίνειας.  

Με κοινή βούληση, με έντιμη διαχείριση και διαφάνεια, με όραμα και 

πραγματισμό μπορούμε να καταστήσουμε την Κρήτη αναπτυξιακό φάρο, όχι 

μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου.  Η Κρήτη δεν είναι μόνο η ζωή 

μας. Είναι όλος μας ο κόσμος. 

Σας ευχαριστώ. 

Σταύρος Αρναουτάκης 

Περιφερειάρχης Κρήτης 
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Απολογισμός Προγράμματος Δράσης 

Πρώτο Μέρος 

 
 

Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 
 

 

Aντιπεριφερειάρχης στον τομέα του Περιβάλλοντος, Ξυλούρης Νικόλαος  

 

Το έργο και οι δράσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.ΧΩ.Σ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της το έτος 2021,  αφορούσαν 

κυρίως τους ακόλουθους βασικούς άξονες:  

 τη μελέτη, εφαρμογή και ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδιασμού και 

κατανομής των δραστηριοτήτων, και ειδικότερα  την επίβλεψη Πολεοδομικών 

Μελετών, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και  την κύρωση διορθωτικών πράξεων 

εφαρμογής  

 στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και 

έργα 

 στην περιβαλλοντική γνωμοδότηση ή αδειοδότηση δραστηριοτήτων/ 

έργων  

 τη λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

 την εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων 

 την κατάρτιση του περιφερειακού σχεδίου προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή 

 την προστασία διαχείριση και παρακολούθηση των υδάτων και της 

ατμόσφαιρας 

 την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος (συντονισμό ή συμμετοχή) 

 την υποστήριξη / υλοποίηση των στρατηγικών ή και των επιχειρησιακών 

σχεδιασμών της Περιφέρεια Κρήτης  (συμμετοχή σε ομάδες εργασίας), 

 τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις  σχεδίων νόμου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τη συνεργασία με ΥΠΕΝ για την επίλυση θεσμικών ζητημάτων 

χωροταξικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής 

 την υλοποίηση της περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και την 

ενσωμάτωση σε αυτή των εθνικών κι ευρωπαϊκών ενεργειακών κατευθύνσεων 

και  σχεδιασμού και  

 την εν γένει στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της 

μέσα στα πλαίσια της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

 την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άμεση αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών πιέσεων, καθώς και για ζητήματα ενέργειας. 
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1. Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων  

 

 Έλεγχος προτάσεων των Δήμων της Κρήτης προς υποβολή 

χρηματοδότησης σε πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης για τα 

βιοαπόβλητα και χορήγηση βεβαιώσεων για συμβατότητα με τον 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης και 

χρηματοδοτική προτεραιότητα. 

 Έλεγχος προτάσεων των Δήμων της Κρήτης προς υποβολή 

χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα Πράσινα 

Σημεία και χορήγηση βεβαιώσεων για συμβατότητα με τον ΠΕΣΔΑΚ και 

χρηματοδοτική προτεραιότητα. 

 Έλεγχος προτάσεων των Δήμων και ΦΟΣΔΑ Κρήτης προς υποβολή 

χρηματοδότησης σε πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων για ΧΥΤΑ και χορήγηση βεβαιώσεων για συμβατότητα με 

τον ΠΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτική προτεραιότητα. 

 Έλεγχος προτάσεων των Δήμων Κρήτης προς υποβολή χρηματοδότησης 

σε πρόσκληση του Προγράμματος Αν. Τρίτσης για Γωνιές Ανακύκλωσης 

και χορήγηση βεβαιώσεων για συμβατότητα με τον ΠΕΣΔΑΚ και 

χρηματοδοτική προτεραιότητα. 

 Αυτοψίες επαναλαμβανόμενες στον ΧΥΤΑ Βιάννου και συμμορφωτικές 

επιστολές προς τον Δήμο Βιάννου για αποκατάσταση του ΧΥΤΑ 

Βιάννου, σε συνέχεια συνεννόησης με το ΥΠΕΝ (Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος). 

 Συμμετοχή στη διαβούλευση με προτάσεις επί του νομοσχεδίου του 

ΥΠΕΝ για τον νέο Ν. 4819/2021 περί Αποβλήτων και Ανακύκλωσης 

αποβλήτων. Υποβολή απόψεων για τη διαχείριση αποβλήτων. Υπόμνημα 

στον Υπουργό. Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με ΥΠΕΝ, ΕΝΠΕ, 

ΦΟΔΣΑ. 

 Συμμετοχή στην Τεχνική Επιτροπή της Σύμβασης του ΕΣΔΑΚ - ΔΕΔΙΣΑ 

και Περιφέρειας για τη σύνταξη του νέου ΠΕΣΔΑΚ. Συμμετοχή στις 

συσκέψεις και εξέταση παραδοτέων. 

 

 

2. Αέρια Ρύπανση 

 

 Μέλος της Ομάδας Έργου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια 

και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης" στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020.  

 Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

"Καθορισμός των επιπέδων συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων 

(ΑΣ10) κατ’ εφαρμογή της με αρ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272 Β 

23-12-2013) στην πόλη του Ηρακλείου". 

 Συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την 

υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την παρακολούθηση της αέριας 

ρύπανσης. 

 Διαδικασία σύναψης Σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο για την 

πραγματοποίηση συμπληρωματικών έργων υποδομών και διασύνδεσης 

δικτύων για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλωβών οργάνων 

μέτρησης ρύπανσης στο Ηράκλειο και Βούτες. Ολοκλήρωση 

εγκατάστασης τέλος του 2021 και αποπληρωμή του αναδόχου.  
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 Διαδικασίες σύναψης συμβολαίων με ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. 

 

 

3. Κλιματική Αλλαγή 

 

 Το ΠΕΣΠΚΑ αποτελεί Εθνική και Περιφερειακή υποχρέωση, που 

απορρέει από τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές 

(UNFCCC, 1992), τη Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις στην 

ΕΕ, ενώ συντάσσεται με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για 

την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016). Στόχος η 

αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, με τη μείωση της 

ευπάθειας της Περιφέρειας και τη θωράκισή της με τα απαραίτητα μέτρα 

και δράσεις προσαρμογής στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Το έργο 

της Σύμβασης αποτελείται από 9 Παραδοτέα. Τα 8 αφορούν στο 

ΠΕΣΠΚΑ και το 9ο στην ΣΜΠΕ του ΠΕΣΠΚΑ 
 

 «Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις προς ιεράρχηση, για τους τομείς και 

τις περιοχές προτεραιοτήτων». Για την εκπόνηση του κεφαλαίου αυτού 

εργάστηκαν  μια ομάδα 22 εμπειρογνωμόνων από την πλευρά της 

κοινοπραξίας του αναδόχου και αντίστοιχα από την πλευρά της 

Περιφέρειας μία δεκαμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, σε συνεργασία 

με μία 14μελή ομάδα εργασίας από δεκατέσσερις καθηγητές και 

ερευνητές του ΙΤΕ, Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου του νησιού, που 

υποστηρίζουν, αμισθί, το έργο αυτό της Περιφέρειας. Το παραδοτέο 

διαβιβάστηκε προς διαβούλευση σε όλους τους αρμόδιους και 

εμπλεκόμενους φορείς του ΠΕΣΠΚΑ, στο σύνολο 180 φορείς, όπως 

Δ/νσεις Υπουργείων, Δ/νσεις Αποκεντρωμένης, Δ/νσεις Περιφέρειας 

Κρήτης και πολλούς άλλους σχετικούς φορείς.  

 

 «Δημιουργία Σχεδίου Δράσης που συνοψίζει τις τελικές δράσεις 

προσαρμογής και παρέχει έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή τους».  

 

 «Παρακολούθηση σχεδίου για την πρόοδο εφαρμογής του ΠΕΣΠΚΑ». 

 

 Οριστική δημόσια διαβούλευση όλης της Μελέτης του ΠΕΣΠΚΑ όχι 

μόνο με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά με ανοικτή πρόσκληση προς 

όλους τους ενδιαφερομένους.  

 

  Διαβίβαση προς το ΥΠΕΝ και εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης για τη 

συμβατότητα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Προσαρμογής στην κλιματική 

Αλλαγή.  

 

  Ειδική συνεδρίαση της ΠΕΔ με θέμα την γνωμοδότηση της Επιτροπής 

για το Σύνολο του ΠΕΣΠΚΑ. 

 

 Συντάχθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

ΠΕΣΠΚΑ από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής 

και Επίβλεψης του ΠΕΣΠΚΑ της Περιφέρειας Κρήτης και υποβλήθηκε 

στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ για έλεγχο 

φακέλου και διαβούλευση πριν την τελική έγκριση. 
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 Τροποποίηση της Σύμβασης του ΠΕΠΣΚΑ με την ανάδοχο κοινοπραξία, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική παράταση 3 μηνών, για την 

ολοκλήρωση του έργου της. 

 

 Συμμετοχή στη διαβούλευση  της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με τις 

προτάσεις της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ μέσω των δράσεων του ΠΕΣΠΚΑ. 

 

 

4. Βιοποικιλότητα  

 

Σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσει η Περιφέρεια Κρήτης την τελευταία 

δεκαετία για την ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών της και την 

προστασία της μοναδικής της Βιοποικιλότητας, μαζί με τα Ερευνητικά – 

Ακαδημαϊκά Κέντρα του νησιού. Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και 

τους ίδιους τους πολίτες, ευαισθητοποιεί, ενημερώνει, οργανώνει δράσεις και 

έργα προστασίας, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του νησιού σε 

ό,τι αφορά στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, την ορθή διαχείριση και 

προστασία των μοναδικών ενδημικών ειδών σε στεριά και θάλασσα. 

  

Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Βιοποικιλότητας, επισημαίνει τη σπουδαιότητα όχι μόνο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, αλλά και σε ό,τι αφορά: α) στις Περιφερειακές 

Πολιτικές για την τοπικά ορθή διαχείριση των περιοχών αυτών αλλά και β) στη 

Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

καθώς το περιβάλλον, η φύση, το τοπίο, η βιοποικιλότητα αποτελούν κοινά 

αγαθά και κοινό πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και των 

επιπτώσεών τους. 

  

Τα δεδομένα αυτά βρίσκουν την Κρήτη ήδη σε ενεργό ρόλο σε τοπικό και σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Από την Περιφέρεια Κρήτης, υποβλήθηκαν και σήμερα 

υλοποιούνται με επιτυχία 4 ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

(PANACEA, IMPRECO, LIFE IP NATURA, DESTI-MED), που αφορούν τόσο 

σε θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όσο και σε τοπικές 

δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, των πολιτών, των επισκεπτών. 

Εξάλλου, σημαντικές δράσεις ανάδειξης της μοναδικής “κρητικής” 

βιοποικιλότητας έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν 

ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

  

Η Κρήτη, αποτελεί για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA και Βιοποικιλότητα ένα 

νησί – παράδειγμα για τη διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς, 

την  προστασία του φυσικού πλούτου και πόρων της χώρας. Στην μετα-εποχή 

της πανδημίας COVID-19  και της αναθεώρησης Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων 

Πλαισίων Πολιτικής  (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης ΟΗΕ), η αξία των εννοιών αυτών αποκτά εξέχουσα σημασία. 

 

 

5. Κυκλική Οικονομία  

 

 Συνεργασία με ΥΠΕΝ για την Κυκλική Οικονομία - ανταλλαγή απόψεων 

για τον "Συνοπτικό Οδικό Χάρτη για την Εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία" του 
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ΥΠΕΝ. Η Περιφέρεια Κρήτης συνέχισε την εφαρμογή των αρχών για την 

Κυκλική Οικονομία. 

 

 Συμμετοχή στην Ομάδα έργου για την Κυκλική Οικονομία που 

συντονίζει η Δ/νση ΠΕΧΩΣ και η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Οικονομίας & Εξωστρέφειας. Συμμετοχή στην ΕΠΠ της Σύμβασης με 

εξωτερικό ανάδοχο για την υποστήριξη της Περιφέρειας στις δράσεις για 

κυκλική οικονομία. 

 

 

6. Διάβρωση Ακτών 

 

 Σε συνέχεια της προετοιμασίας ένταξης σε χρηματοδότηση μελετών που 

αφορούν στην προστασία διάβρωσης ακτών 7 περιοχών στην Κρήτη, 

έγινε η υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Υποδομών της Περιφέρειας, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη 7 διαγωνισμών για τα τις 

μελέτες αυτές. Οι συγκεκριμένες μελέτες αφορούν και στις τέσσερις 

Περιφερειακές Ενότητες του νησιού. 

 

 

7. GIS- Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών  

 

 Για τις ανάγκες συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης της 

γεωπληροφορίας (με συντεταγμένες Χ,Υ) σε ένα ενιαίο περιβάλλον, 

όπως ορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE και την 

εναρμόνισή της με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3882/2010 περί 

κοινοχρησίας δεδομένων), δημιουργήθηκε ένα σύστημα γεωχωρικών 

δεδομένων, με συλλογή στοιχείων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 

και όλες τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Βασική επιδίωξη η παροχή 

αξιόπιστων δεδομένων, η ασφαλής διατήρηση και η ορθολογική 

διαχείρισή τους, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

συναλλασσόμενους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα και οικονομία πόρων (ανθρώπινων και υλικών).  

 

Πρόκειται για  μια ενιαία σύγχρονη υποδομή, με στόχο την εξυπηρέτηση 

όχι μόνο των πολιτών, αλλά και της βελτίωσης των εσωτερικών ροών και 

παράλληλα την υποστήριξη της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων, με 

κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλη την Περιφέρεια. Το GIS Crete είναι 

προσανατολσιμένο στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό (ενεργός περιβαλλοντική διαχείριση, 

αποτελεσματική διακυβέρνηση, ποιοτική ανάπτυξη, διαχείριση 

κρίσεων). 

Η εφαρμογή, τροφοδοτείται συνεχώς από ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα 

σχεδόν πραγματικού χρόνου, του Ευρωπαϊκού συστήματος 

Παρατήρησης της Γης “Copernicus”, ώστε οι χρήστες να έχουν τη 

δυνατότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το φυσικό αλλά και 

δομημένο περιβάλλον (υποδομές, μεταφορές, αστικός ιστός, αγροτικές 

καλλιέργειες, περιοχές προστασίας της φύσης, ακτογραμμή, 

βιομηχανικές περιοχές, κλπ).  

Η πρωτοπορία της υποδομής έγκειται στην σύζευξη των ανοιχτών 

δορυφορικών δεδομένων, με τα ψηφιοποιημένα (πρωτογενή) δεδομένα 
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της Περιφέρειας από όλες τις Υπηρεσίες. Αυτές οι δύο πηγές (sources) 

λειτουργούν συμπληρωματικά προκειμένου για το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  Οι πολυεπίπεδοι χάρτες του GIS Crete καλύπτουν 

ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού 8.336 km2 και περιλαμβάνουν πάνω 

από 1400 επίπεδα πληροφορίας.   

Το GIS Crete διαλειτουργεί με όλους τους Δημόσιους φορείς, 

εκπαιδευτικά & ερευνητικά ιδρύματα, Υπηρεσίες,  ΟΤΑ, ώστε να 

υπάρχει άμεση μετάπτωση των δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται αυτά να 

καταχωρηθούν ξανά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.     

Παρέχονται δύο ολοκληρωμένες σειρές χαρτών: οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ για τις 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας και ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ που αφορούν τους 

πολίτες, φορείς και επαγγελματίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων και εκείνων που πρέπει να 

είναι διαβαθμισμένα. 

Μέσα από τη δικτυακή πύλη (geoportal) της Περιφέρειας, είναι εφικτός 

ο εντοπισμός, απεικόνιση, τηλεφόρτωση των δεδοµένων, με ιδιαίτερα 

φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 

πρόσβαση στα αρχεία ενδιαφέροντός του, λαμβάνει την ακριβή 

πληροφορία σε μορφή που εκείνος επιλέγει (KML, PDF, TIFF, 

Shapefile, CSV), αρχεία που στη συνέχεια μπορεί να μεταφορτώσει ή να 

εκτυπώσει για επίσημη χρήση τους, καθώς φέρουν τις αντίστοιχες 

σφραγίδες και υπογραφές. Τα αρχεία αυτά επέχουν ρόλο δημοσίου 

εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούνται οι επισκέψεις του 

πολίτη στο φορέα.  

Στο σύστημα έχουν ήδη καταχωρηθεί στοιχεία που αφορούν: Χωροταξία 

– Πολεοδομία, Υγεία,  Κοινωνική Μέριμνα, Μεταφορές, Ανάπτυξη, 

Περιβάλλον, Αγροτική Οικονομία, Υποδομές.  

 

 

 

8. Earth Observation Browser- Σύστημα Παρατήρησης της 

Περιφέρειας Κρήτης  
 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει δοθεί στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών, που περιλαμβάνεται στον 1ο από τους 4 άξονες του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο δράσεων, όσο και σε οικονομικό, το 

GIS Crete συμπεριέλαβε αρχικά όλα τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων (στάδια 

α,β), και στη συνέχεια προχώρησε σε νέα καινοτομία (στάδιο γ), εστιάζοντας 

στην αποτίμηση και αξιολόγηση των καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Πρόληψη: κατά την αντιπυρική περίοδο, δημοσιεύονται σε μορφή χάρτη οι 

περιοχές απαγόρευσης κυκλοφορίας τις ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. 

Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε ανακοίνωση μέσω της οποίας  η Περιφέρεια 

προτίθεται να ενημερώσει και να προστατεύσει τους πολίτες.  

β) Επιχειρησιακός σχεδιασμός: Στη φάση της αντιμετώπισης κρίσεων, το GIS 

Crete, καλύπτοντας την ανάγκη επικοινωνιακής διαχείρισης και συντονισμού, 

έχει καταχωρήσει  τους  χώρους καταφυγής, ελικοδρόμια, χώρους συγκέντρωσης 

πληθυσμού, ανεφοδιασμού ελικοπτέρων κλπ, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες 

οδηγίες της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.  

γ) Αποτίμηση: έχοντας εγκαταστήσει το σύστημα γεωχωρικών πληροφοριών ως 

βάση, δημιούργησε μία υποδομή καταγραφής των πληγεισών περιοχών (EO 

BROWSER Π.Κ.), ξεκινώντας από τις πυρκαγιές της πρώτης εβδομάδας Ιουλίου 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 12 από 215 

 

2021 όπου έχουν καταγραφεί όλα τα συμβάντα.  Μέσα σε λίγες ώρες, παράγεται 

μια χρονοσειρά εικόνων, που μας επιτρέπει να δούμε την αλλαγή της περιοχής 

πριν και μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η αποτίμηση αφορά τόσο την 

έκταση της αποτεφρωμένης περιοχής, όσο και το είδος της βλάστησης που κάηκε 

(σε ποσοστό επί της συνολικής πληγείσας περιοχής).  

Αντίστοιχη πληροφορία είναι διαθέσιμη και στις περιοχές πλημμυρισμένων 

εκτάσεων, με σαφή εικόνα υψηλής ακρίβειας, για τις θέσεις που κατακλύστηκαν 

και τις υποδομές που περιέχονται στα πολύγωνα αυτά (παραδείγματα από τις 

πλημμύρες του Νοεμβρίου 2020, με σαφή δεδομένα περιστατικού).   

Επίσης, μέσω του συστήματος παρατήρησης Γης (Earth Observation – EO 

BROWSER) Περιφέρειας Κρήτης, παράγονται χρονοσειρές εικόνων και για την 

πρόοδο των έργων όπως π.χ. στο αεροδρόμιο Καστελίου, ή ακόμα και δεδομένα 

ποιότητας υδάτων  στο φράγμα Αποσελέμη – Ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

διάφορες θέσεις, κλπ.  

Tόσο τo GIS CRETE όσο και το EO BROWSER έχουν ενταχθεί ως δύο 

καινοτόμες εφαρμογές στο αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

γεγονός που αυξάνει και τη δέσμευση για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 

παρεχόμενων δεδομένων. 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

Τα ευρωπαϊκά Προγράμματα, στα οποία η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως 

εταίρος, και έχει το συντονισμό ή τα υλοποιεί συνολικά ή εν μέρει, και για τα 

οποία το 2021 πραγματοποίησε εργασίες σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία, καθώς 

και διαδικασίες διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης είναι τα εξής 

(αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2021): 

 WINPOL“- Ευφυή Συστήματα και Πολιτικές στη Διαχείριση 

Αποβλήτων, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg EU. Η Περιφέρεια 

συμμετέχει ως συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

 LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA) με τίτλο 

«Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 

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

οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» 

 

 Συμμετοχή με παρουσίαση του ΠΕΣΠΚΑ της Περιφέρειας Κρήτης, στο 

2ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου CLIMPACT για την "Κλιματική 

Αλλαγή και Τουρισμό" στον Άγιο Νικόλαο τον Ιούνιο και στο 3ο 

Φόρουμ "Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου σε Συνθήκες Κλιματικής 

Αλλαγής" τον Νοέμβριο στον Δημόκριτο.  

 

 Συμμετοχή στο Edu4clima: "Μαθαίνοντας και διδάσκοντας για την 

Κλιματική Αλλαγή". Χρηματοδοτούμενο έργο από την ΓΓΕΤ, Κόμβοι 

Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση.   
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 Συμμετοχή στην Ομάδα έργου του Edu4clima (Μαθαίνοντας και 

διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή). Συναντήσεις και παρουσιάσεις. 

 

 Συνεργασία με το ΥΠΕΝ για το έργο LIFE-IP AdaptInGR - Υποστήριξη 

των Περιφερειών για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή στα 

στοιχεία που αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης. Προετοιμασία της 

οργάνωσης μιας Ανοικτής Ημερίδας, καθώς και 3ημερών Σεμιναρίων 

Επιμόρφωσης των Φορέων της Κρήτης για την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθούν το 2022. 

 

 Συμμετοχή στο κλείσιμο του ευρωπαϊκού έργου Soclimpact - 

Orizon2020 (εταίρος η Περιφέρεια) με παρουσίαση του ΠΕΣΠΚΑ και 

καλές πρακτικές.  

 

  Συντονισμός του Ευρωπαϊκού Έργου «REBUS - Renovation for Energy 

Efficient Buildings/ Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» του 

Προγράμματος INTERREG EUROPE.  

 

 Συντονισμός του Ευρωπαϊκού Έργου Έργου «CLEAN- Technologies 

and open innovation for low-carbon regions/ Τεχνολογίες και ανοιχτή 

καινοτομία για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα» του Προγράμματος 

INTERREG EUROPE. 

 

 Μέλος της Ομάδας έργου REPLACE - Interreg EU. 

 

 Μέλος της Ομάδας έργου Caponlitter - Interreg EU. 

 

 Μέλος της Ομάδας έργου «ROBINSON - Smart integRation Of local 

energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and 

costefficIent eNergy Supply ON industrialized islands – Ευφυής 

ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών 

αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε 

βιομηχανοποιημένα νησιά», του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon 

2020». 

 

 Συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης στο ROBIΝSON 

Islands Energy Forum, ως energy expert. 

 

 Μέλος της Ομάδας έργου «TANIA - TreAting contamination through 

NanoremedIAtion/ Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης 

του Προγράμματος INTERREG EUROPE. 
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Ημερίδες-Συνέδρια 
 

 Φεβρουάριος 2021: «JRC Review of Industrial Transition of Greece». 

 

 Απρίλιος 2021: Τελικό Συνέδριο «STEP-IN - Using Living Labs to 

Improve Energy Efficiency and Comfort Levels». 

 

 Μάιος 2021: «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για 

την Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 

 Ιούνιος 2021: Επιμορφωτική Ημερίδα της ΕΔΕΥ «Περιβάλλον και 

Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων». 

 

 

 Ιούνιος 2021: Παρουσίαση της έρευνας της ΕΔΕΥ «Ο βαθμός της 

κοινωνικής αποδοχής της βιομηχανίας υδρογονανθράκων και ο ρόλος 

αυτής στην ενεργειακή μετάβαση». 

 

 Ιούλιος 2021: 5ο Παγκρήτιο Συνέδριο και Διεθνή Έκθεση Ενέργειας. 

 

 Σεπτέμβριος 2021: Τελικό Συνέδριο «ECORouTs - Κοινές Δράσεις για 

τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα 

σε Τουριστικές Περιοχές». 

 

 Οκτώβριος 2021: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ενεργειακή Μετάβαση, 

Δεδομένα και Πολιτικές». 

 

 Οκτώβριος 2021: Τελικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού έργου «TANIA - 

TreAting contamination through NanoremedIAtion». 

 

 Οκτώβριος 2021: Συνέδριο «Renewable & Storage Forum». 

 

 Νοέμβριος 2021: Τελικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού έργου «CLEAN - 

Technologies and open innovation for low-carbon regions». 

 

 Δεκέμβριος 2021: ELECRTIPORT – Ευκαιρίες και Δυνατότητες σε 

λιμενικές εγκαταστάσεις και παραλίμνιες πόλεις. 

 

 Δεκέμβριος 2021: «Διαχείριση των Αποβλήτων Ελαιουργείων» 
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Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, το έτος 2021, συζήτησε και 

γνωμοδότησε εβδομήντα μία (71) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) οι οποίες αφορούν «μεγάλα» έργα της κατηγορίας Α1 και Α2 (επόμενο 

σχήμα). Οι ΜΠΕ δείχνουν τις κύριες δραστηριότητες (κατασκευές) που 

λαμβάνουν χώρα στο νησί (αερολιμένας Καστελίου, ΒΟΑΚ, Βιολογικοί 

καθαρισμοί, νέες ξενοδοχειακές μονάδες κα) και η άποψη- γνώμη της 

Περιφέρειας έχει βαρύνουσα σημασία για την κατασκευή και λειτουργία των 

έργων αυτών στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, 

έντεκα (11) μελέτες αφορούν έργα δικτύων οδοποιίας, τρεις (3) συνοδά έργα του 

Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, τρεις (3) λιμενικά έργα, οκτώ (8) έργα 

ξενοδοχειακών μονάδων και πέντε (5) έργα λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, 

δεκατρείς (13) αφορούν έργα διαχείρισης αποβλήτων (υγρών και στερεών), δέκα 

(10) έργα υποσταθμών δικτύων κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς 

αναμετάδοσης, οκτώ (8) έργα μονάδων υλικών ασφαλτομίγματος και λατομείων 

τέσσερα (4) έργα οριοθέτησης ή/και διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών, δύο (2) 

έργα ελαιουργείων-πυρηνελαιουργείων, δύο (2) έργα αφαλάτωσης, ένα (1) έργο 

καταδυτικού πάρκου και ένα (1) έργο προτεινόμενης θέσης υβριδικού σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Επίσης, εξετάστηκαν τέσσερις (4) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορούν σε Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (ΓΠΣ) και Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, καθώς και Άποψη επί 

του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ και του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής 2021-2025. 
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Προγραμματικές Συμβάσεις 

 

 

 

 Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών με θέμα «Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων 

μετρητικών σταθμών για την συνεχή παρακολούθηση της συγκέντρωσης 

ραδονίου σε θέσεις της Περιφέρειας Κρήτης».  

 

 Παρακολούθηση και παραλαβή των πρώτων παραδοτέων της 

Προγραμματικής Σύμβασης με ΕΣΔΑΚ, ΔΕΔΙΣΑ και Περιφέρεια 

Κρήτης για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

Κρήτης.  

 

 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας 

(IΠΕ) για την πράξη: «Επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας 

Κρήτης στην παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 2021-2022». 

 Οι δύο Προγραμματικές Συμβάσεις που εμπίπτουν στις δράσεις του 

ΕΛΕΝΑ (παρουσιάζεται στη συνέχεια) 

α) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης και 8 Δήμων της Κρήτης 

β) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Ενέργεια και Επιχειρησιακός Ενεργειακός Σχεδιασμός  

 

Πρόγραμμα ELENA 

 Το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού υλοποιεί 

το έργο «INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in 

Crete (INTERACT in Crete)» του Προγράμματος ELENA της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για 

την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 1.496.000€, η οποία αναλύεται στις 

ακόλουθες δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Τεχνική Βοήθεια κατηγορίας Α - Διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης του 

συνολικού έργου, τήρηση του χρονοδιαγράμματος, νομική και διοικητική 

υποστήριξη, αξιολόγηση κινδύνου και ποιοτικό έλεγχο, τήρηση των μηχανισμών 

ελέγχου των έργων, αξιολογήσεις και αναφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προγράμματος ELENA.  

2. Τεχνική Βοήθεια κατηγορίας Β: Περιλαμβάνει τις μελέτες βιωσιμότητας, 

τεχνοοικονομικές και ενεργειακές μελέτες για τα επιμέρους ενεργειακά έργα. 
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 Το έργο «INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in 

Crete (INTERACT in Crete)», που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό 

ELENA με αριθμό σύμβασης ELENA-2019-132, περιλαμβάνει τρία (3) 

επενδυτικά υποέργα:  

1. Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης οδοφωτισμού  

2. Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων  

3.  Φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω της δημιουργίας ενεργειακών 

κοινοτήτων. 

 

 Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου INTERACT in Crete, 

πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

1. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος (kick-off meeting) έλαβε 

χώρα διαδικτυακά στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας Κρήτης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στο 

πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των βασικών 

παραμέτρων του έργου “INTegrated sustainable enERgy ACTions and 

projects in Crete (INTERACT in Crete)” που χρηματοδοτείται από τον 

Μηχανισμό ELENA, καθώς των συμβατικών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τα εμπλεκόμενα μέρη από την υπογραφή της σύμβασης 

ELENA 2019-132 μεταξύ της ΕΤΕπ και της Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης και 8 Δήμων της Κρήτης (Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, 

Δήμο Ηρακλείου, Δήμο Φαιστού, Δήμο Χερσονήσου, Δήμο Σητείας, 

Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, Δήμο Αμαρίου, Δήμο Ανωγείων, Δήμο 

Μυλοποτάμου, Δήμο Αποκορώνου, Δήμο Πλατανιά, Δήμο Σφακίων, 

Δήμο Χανίων) για την πράξη: «Ωρίμανση έργων ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και 

στους Δήμους της Κρήτης στα πλαίσια του έργου “INTegrated 

sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” 

που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της ΕΤΕπ και της ΕΕ».   

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και 

Πανεπιστημίου Κρήτης για την πράξη: «Ωρίμανση έργων ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στα πλαίσια του έργου “INTegrated sustainable enERgy 

ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που έχει ενταχθεί 

στον Μηχανισμό ELENA της ΕΤΕπ και της ΕΕ».   

 Οργάνωση και υλοποίηση δια ζώσης συναντήσεων με τους 

συμμετέχοντες φορείς (Δήμοι, ΤΟΕΒ, 7η ΥΠΕ Κρήτης), προκειμένου να 

ενημερωθούν λεπτομερώς για τα βασικά στοιχεία και σημεία του έργου. 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν βασικά θέματα της 

υφιστάμενης κατάστασης των υποέργων, προκειμένου να γίνει εκτίμηση 

του τελικού αριθμού συμμετοχής ανά επενδυτικό υποέργο.  
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 Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 

Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “INTegrated sustainable energy 

ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που 

χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA» συνολικού 

προϋπολογισμού 668.919,00 € (539.450,81 € + ΦΠΑ (24%) 129.468,19 

€) - Τεχνική Βοήθεια κατηγορίας Α. 

 

 Προετοιμασία για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με τιμή προϋπολογισμού Ευρώ 

235.600,00 με ΦΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της 

Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος 

Οδοφωτισμού στο Αστικό Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού 8 Δήμων της 

Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του έργου “INTegrated sustainable 

enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που έχει 

ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-

ΕΤΕπ)» - Τεχνική Βοήθεια κατηγορίας Β. 

 

 

 Προετοιμασία για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με τιμή προϋπολογισμού Ευρώ 336.832,00 

με ΦΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της Ενεργειακής 

Αναβάθμισης Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων Δημόσιων 

Κτιρίων στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του έργου “INTegrated 

sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in 

Crete)” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό 

ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» - Τεχνική Βοήθεια κατηγορίας Β. 

Συνεργασίες με Φορείς: 

 

 Διαμόρφωση προτάσεων με στόχο τον προσδιορισμό περιορισμών 

εξειδικευμένων για την περιοχή της Κρήτης και παρουσίαση-συζήτηση 

με την ΓΓ του ΥΠΕΝ και υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ. 

 Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο και υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΔΜΗΕ 

για την πορεία υλοποίησης της β’ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα και τους μελλοντικούς 

σχεδιασμούς για το νησί. 

 Δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις με φορείς αρμόδιους για 

θέματα ενέργειας (ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΕΔΕΥ κλπ). 
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Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 
 

Επειδή η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η παραγωγή αλλά και η 

κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και συνδέονται άμεσα με την αλλαγή του κλίματος, οι τοπικές 

κοινωνίες- όχι μόνο μπορούν αλλά και πρέπει- να συμμετέχουν ενεργά στις 

σχετικές πολιτικές, στα έργα-επενδύσεις και σ' όλες τις συναφείς 

δραστηριότητες.  

Γι 'αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη από το 1994, συμμερίζεται και εφαρμόζει 

την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει 

περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός και πολιτική ο οποίος περιλαμβάνει 

και την ίδρυση - λειτουργία Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων. 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό 

ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη και οι στόχοι του είναι: 

 Πολύπλευρη κλιματική και ενεργειακή διακυβέρνηση για τη βιώσιμη 

ενεργειακή μετάβαση και για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος. 

 Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική και Προγραμματισμός: 

Συμβολή στη διαμόρφωση του σε στενή συνεργασία με όλους τους 

αρμόδιους φορείς και σε συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή 

πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα. 

 Συντονισμός ενεργειακών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των 

τοπικών και περιφερειακών φορέων και τον συνδυασμό τους με 

δραστηριότητες και προγράμματα καινοτομίας, περιβάλλοντος, 

κλιματικής αλλαγής, τουρισμού, ενεργειακής μετάβασης, κυκλικής 

οικονομίας κλπ. 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράμματα και 

δίκτυα. 

 Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών 

 Αμερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νομοθεσία, επενδύσεις, 

χρηματοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.) 

 Χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών 

 Επιμόρφωση - Κατάρτιση: Σεμινάρια, τηλεδιασκέψεις, συνέδρια, 

ημερίδες, τεχνικές επισκέψεις, ομιλίες σε σχολεία. 

 Προώθηση - Πληροφόρηση - Διάδοση: Προγραμμάτων, τεχνολογιών, 

εφαρμογών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας/ Περιβάλλοντος/ Βιώσιμων 

μεταφορών/ καταπολέμησης και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής 

/Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας /Ενεργειακής μετάβασης /Κυκλικής 

Οικονομίας κλπ. 

 Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας. 
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Το Κέντρο έχει αναπτύξει - από το 1994 - πολύπλευρη συνεργασία με όλους τους 

σχετικούς φορείς τόσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 58 ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράμματα.  

 

 Συνεχίστηκε η συνεργασία και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά 

νησιά για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων διαβούλευσης του 

Σχεδίου «Βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης της Κρήτης». 

 

 Συνεργασία με Δήμους της Κρήτης για τη συμμετοχή τους και για τη 

σύνταξη και παρακολούθηση των «Σχεδίων Βιώσιμης Ενεργειακής 

Ανάπτυξης ΣΔΑΕ» στα πλαίσια της σπουδαίας ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (COM), διότι το 

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης είναι ο Περιφερειακός 

συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των 

Δημάρχων» στην Κρήτη. 

 

 Συνεργασία επίσης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ) που είναι ο εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας COM. 

 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Όποτε κατέστη δυνατόν, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοιού συνεχίστηκε η συνεργασία μας με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου. 

 

 Παροχή πληροφοριών και συμπλήρωση ερωτηματολογίων για 

πολυεπίπεδη ενεργειακή διακυβέρνηση, κλιματική αλλαγή, 

εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, ενεργειακή μετάβαση 

κλπ.  

 

 Πρόταση προδιαγραφών στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

για κοινές περιφερειακές βάσεις δεδομένων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 Ετήσια έκθεση αναφοράς και παρακολούθησης 2021 για την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων». 

 

 Συμπλήρωση δελτίου διαβούλευσης, Θεσμικά και ρυθμιστικά εμπόδια 

και ευκαιρίες για τα έργα καθαρής ενέργειας στα νησιά – Ελλάδα, 5 

Νοεμβρίου 2021. 
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 Συμμετοχή στις δραστηριότητες για την περιφερειακή ενεργειακή 

διακυβέρνηση (RIS3 Crete) και καινοτομία στα έργα άλλων φορέων 

της Κρήτης (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι 

Κρήτης κλπ.  

 

 Σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

θεμάτων  προωθήθηκαν σχέδια και έργα ενεργειακής καινοτομίας 

(βιώσιμες μεταφορές, υδρογόνο, ηλεκτροκίνηση, νησιωτική ενεργειακή 

πολιτική και ενεργειακή μετάβαση, Γαλάζια οικονομία και ενέργεια 

κλπ) καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας.  

 

 Υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα σε 

συνεργασία με εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς. 

 

 Συμμετοχή - μέσω του Προϊσταμένου του - στο «Περιφερειακό 

Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)» και στη 

διαβούλευση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Ημερίδες- Συνέδρια-Συμμετοχές  
 

 «Αναπτυξιακές προοπτικές για την αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα», 
Ελληνική Ένωση Ενεργειακή Οικονομίας, 2 Φεβρουαρίου 2021. 

 «Τεχνολογίες του Υδρογόνου στην Κρήτη» (Περιφέρεια Κρήτης, 

ΠΤΑΚ, Πανεπιστήμιο Κρήτης), τηλεδιάσκεψη, 3 Φεβρουαρίου 2021. 

 «Έργο “ROBINSON” της Περιφέρειας Κρήτης» (Βιώσιμες 

Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Νησιά), τηλεδιάσκεψη για το 10 

Φεβρουαρίου 2021 

 «Πράσινα υγρά καύσιμα του μέλλοντος», τηλεδιάσκεψη Ινστιτούτου 

Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, 11-12 Φεβρουαρίου 2021. 

 «Εκδηλώσεις για το Παθητικό σπίτι», τηλεδιάσκεψη, Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, 22 Φεβρουαρίου 2021. 

 Θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα – Νομικό πλαίσιο, 

προκλήσεις και προοπτικές», τηλεδιάσκεψη, Ελληνική Ένωση 

αιολικής ενέργειας, 23 Φεβρουαρίου 2021. 

 «Πληροφοριακή εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Εβδομάδα», τηλεδιάσκεψη, 18 Μαρτίου 2021. 

 «1η συνάντηση των Ευρωπαϊκών νησιών για την Κλιματική 

αλλαγή», τηλεδιάσκεψη, έργο So climpact, 23 Μαρτίου 2021. 

 «1ο εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας – Blue Deal», 
τηλεδιάσκεψη, 12-15 Απριλίου 2021. 

 «Γαλάζια ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο», τηλεδιάσκεψη, 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 12-13 Μαΐου 2021. 
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 «Οι ενεργειακές κοινότητες και η ενεργειακή μετάβαση της 

Περιφέρειας Κρήτης», τηλεδιάσκεψη, ΚΑΠΕ – Περιφέρειας Κρήτης, 

25 Μαΐου 2021. 

 «Ψηφιακές ημερίδες για τα Αποδοτικά Κτίρια», τηλεδιάσκεψη, 

Interreg Med, 7-9 Ιουνίου 2021. 

 «Προτεινόμενα έργα Υδρογόνου στην Κρήτη», ΠΤΑΚ - Περιφέρεια 

Κρήτης, Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας, - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 

τηλεδιάσκεψη, 9 Ιουνίου 2021. 

 «5ο Κρητικό Ενεργειακό Συνέδριο», τηλεδιάσκεψη,8-10 Ιουλίου 2021.  

 «LIFE – Ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής – Ελληνική TASK 

Force», τηλεδιάσκεψη, 15 Ιουλίου 2021. 

 «Πρόγραμμα LIFE», τηλεδιάσκεψη, 14 Σεπτεμβρίου 2021. 

 «Συνολική αναπτυξιακή πρωτοβουλία για τα νησιά», τηλεδιάσκεψη, 

23 Σεπτεμβρίου 2021. 

 «Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου - Ετήσια Γενική Συνέλευση», 

τηλεδιάσκεψη 25 Σεπτεμβρίου 2021. 

 «Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «e-PLANET», τηλεδιάσκεψη, 27-

28 Σεπτέμβρη 2021. 

 «Αναβαθμίζω – Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων 

Κρήτης-Κύπρου», τηλεδιάσκεψη, 4 Οκτωβρίου 2021. 

 «Σύμφωνο των Δημάρχων – Ευρωπαϊκή εκδήλωση 2021», 

τηλεδιάσκεψη, 7 Οκτωβρίου 2021. 

 «Φόρουμ Ανανεώσιμης Αποθήκευσης», τηλεδιάσκεψη, 13-14 

Οκτωβρίου 2021. 

 «Η Ενεργειακή Μετάβαση στη νησιωτική Ελλάδα», τηλεδιάσκεψη, 

25 Οκτωβρίου 2021. 

 «Νέες βελτιωμένες Ενεργειακές λύσεις για τα Νησιά», Ευρωπαϊκή 

Γραμματεία Νησιών, τηλεδιάσκεψη, 15 Νοεμβρίου 2021. 

 «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα», Ομάδα Σκέψης 

Διανέοσις, τηλεδιάσκεψη 15 Νοεμβρίου 2021. 

 «25ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2021», προσωπική 

πρόσκληση, τηλεδιάσκεψη, 1-2 Δεκεμβρίου 2021. 

 «FEDARENE – Σχήματα χρηματοδότησης», τηλεδιάσκεψη, 2 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 Συνεργασία και συμμετοχή στις δραστηριότητες της «Ευρωπαϊκής 

Γραμματείας για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά». 

 Συμμετοχή ως εταίρος μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κρήτης στο νέο έργο «Δίκτυο ευρωπαϊκών δημοσίων τοπικών αρχών 
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για καθοδήγηση της ενεργειακής μετάβασης» (e PLANET), Horizon 

2020. 

 Συμμετοχή, ως εταίρος μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κρήτης στο νέο έργο «Συνεργατική Έξυπνη εκπαίδευση και 

ηλεκτροκίνηση – Κτίρια Μηδενικών εκπομπών» (C-IZEBs), Interreg 

V-A Ελλάδα – Κύπρος. 

 Συμμετοχή, ως εταίρος, μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κρήτης – στο έργο Ελλάδα – Κύπρος «Συνεργασία για την 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού 

Τόξου Ελλάδας Κύπρου» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ. 

 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο Interreg MED 2014-2020, Blue Energy 

Deployment Alliance» - BLUE DEAL ως συνδεδεμένος εταίρος (σε 

συνεργασία με το ΠΤΑ Κρήτης). Σκοπός του έργου είναι η μελέτη και 

άρση των δυσκολιών για την ανάπτυξη της «γαλάζιας ενέργειας» με 

πιλοτική εφαρμογή στο βόρειο θαλάσσιο μέτωπο της Κρήτης. 

 Συμμετοχή - μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης στον 

Ελληνικό Κόμβο Γαλάζιας Ενέργειας και στο έργο «PELAGOS». 

 Ενεργός συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα 

Ευρωπαϊκά Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική 

καινοτομία. 

 Συμμετοχή – παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης των 

Ευρωπαϊκών Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών - CPMR 
στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. 

 Μέλος μαζί με ΠΤΑ Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισμών 
(FEDARENE) Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του 2020 / 

Συνεργασία με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ManagEnergy (Σύμφωνο 

των Δημάρχων). 

 

 

Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού 

 

 

Δημιουργήθηκε νέο τμήμα της «Κλιματικής αλλαγής και Ενεργειακού 

Σχεδιασμού» και εντάχθηκε στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Το τμήμα κατάρτισε το 

Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη και 

επίσης συντονίζει το έργο «INTegrated sustainable enERgy ACTions and 

projects in Crete (INTERACT in Crete)» του Προγράμματος ELENA της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ΕΕ. 

 

Συνάφθηκαν προγραμματικές συμβάσεις για θέματα αρμοδιότητας  της  

ΠΕ.ΧΩ.Σ. και χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης με το: 

Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

ΕΣΔΑΚ/ΔΕΔΙΣΑ, Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (IΠΕ), 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 

Δήμους  της Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  
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1. Υλοποιεί τις πράξεις: 

a. «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης" στο ΕΠ 

Κρήτης 2014-2020.  

b. «Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα 

δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης».  

 

Ανάπτυξε και εφαρμόζει το «ψηφιακό αποθετήριο Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ». Η 

ηλεκτρονική αναβάθμιση της υπηρεσίας (αποθετήριο, αναβάθμιση του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάσταση  γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών) βελτίωσαν την  επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας και κύρια 

την εξυπηρέτηση των πολιτών και φορέων. 
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SAFECRETE 

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, η θέσπιση μέτρων και 

χρηματοδότηση δράσεων στον άξονα «περιβάλλον και ποιότητα ζωής», δείχνει 

το ειδικό βάρος που πλέον έχει αποκτήσει η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και 

της εναρμόνισης περιβάλλοντος και υποδομών για τον άνθρωπο.  

Επειδή καμία δράση πλέον δε μπορεί να είναι ασύνδεστη με τα σενάρια που 

αφορούν το κλίμα, η Π.Κ. ανέπτυξε τον ιστότοπο https://www.safecrete.gr/ 

αφιερωμένο αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή, και πως αυτή επιδρά στη 

γεωγραφική και διοικητική ενότητα της Κρήτης.   

Ειδικά στην περίοδο της κλιματικής κρίσης που διανύουμε, η σελίδα στοχεύει 

μέσω ενημέρωσης και διάδρασης, να φέρει τους πολίτες κοντά στο πρόβλημα, 

να τους καλέσει να γίνουν ουσιαστικά μέρος της λύσης. Οι λανθασμένες 

νοοτροπίες και πεποιθήσεις, μπορούν να αλλάξουν μόνο μέσα από ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, ίσως και ένα σοκ από διεθνή στατιστικά  δεδομένα.   

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρήτης, ως μιας ιδιαίτερα ξεχωριστής 

ενότητας με έντονες ποικιλομορφίες και ισχυρό γεω-ανάγλυφο, έχουν ως 

αποτέλεσμα συγκεντρωμένα χαρακτηριστικά τοπίου και βιοποικιλότητας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται 400 Φαράγγια, 5.000 Σπήλαια, 12 Οροπέδια. Το 30% 

περίπου της κρητικής γης βρίσκεται εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 

2000”.  Συγκεκριμένα πρόκειται 53 περιοχές κάποιες από τις οποίες είναι μέσα 

σε οικισμούς, ή και στις παρυφές αστικών κέντρων, στοιχείο που αναδεικνύει τη 

σημασία που αποκτά η βιώσιμη διαχείριση τόσο για το περιβάλλον, όσο και για 

την οικονομία και την κοινωνία. 

 

 

H ιστοσελίδα περιλαμβάνει διακριτές ενότητες με: 

https://www.safecrete.gr/
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 Τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα για την κλιματική κρίση, 

καταγραφές, διαγράμματα, εικόνες κλπ, τα οποία συνεχώς 

επικαιροποιούνται 

 Στοιχεία νομοθεσίας και κανονισμών σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και 

Περιφερειακό Πλαίσιο  

 Στοιχεία από την υλοποιούμενη Στρατηγική της Περιφέρειας καθώς και 

το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) 

 Αίτια και συνέπειες που επιφέρει η κλιματική κρίση  

 Παγκόσμιες πολιτικές αντιμετώπισης, προσαρμογή στα τοπικά 

δεδομένα, στοιχεία πολιτικής προστασίας  

 Ενημέρωση για τις δράσεις και συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης 

προς τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (αντιπλημμυρικά έργα, θωράκιση 

κατασκευών, περιβαλλοντική διαχείριση)  

 Διάδραση μέσω ενημέρωσης, δημοσιεύσεις, άρθρα, εκδηλώσεις  

 Αποθετήριο ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες, video)  

 Δυνατότητα επικοινωνίας χρηστών με τη σελίδα  – εξαγωγή στατιστικών 

επισκεψιμότητας  

 

Μέσω του SAFE CRETE η Περιφέρεια Κρήτης ενσωματώνει στη Στρατηγική 

της τον 13ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης «Δράση για το κλίμα», κινούμενη 

προς την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, με ελκυστικά 

ψηφιακά προϊόντα, που διαθέτουν παράλληλα υψηλού βαθμού επιστημονική 

επάρκεια.   

 

Όλες οι ανωτέρω πράξεις (GIS CRETE, EO BROWSER, SAFE CRETE), πέρα 

από το ότι προχωρούν στον άξονα της ψηφιακής σύγκλισης, είναι ξεκάθαρα 

ανθρωποκεντρικές. Ιδιαίτερα σε μία εποχή που η δια ζώσης επαφή έχει γίνει 

εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, πρέπει να εξασφαλιστεί η εγγύτητα με τους 

πολίτες και η πρόσβαση στην ενημέρωση, η δράση προς τον κοινό σκοπό της 

προετοιμασίας και της θωράκισης της κοινωνίας έναντι της τρωτότητας που 

προκαλεί η περιβαλλοντική απειλή.  
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Πολιτική Προστασία 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης στον συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας και 

ΠΑΜ ΠΣΕΑ στην Περιφέρεια και στην Διαχείριση Τεχνικών Μέσων, 

Κουρουπάκης Αναστάσιος (έως Μάιο 2021)  

Λεονταράκης Ιωάννης (από Μάιο 2021) 

 

 

Βασικές δράσεις 

 

 Τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.  

 Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας 

για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 

φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, εντός των ορίων της 

Περιφέρειας. 

 Συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, τους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες,  τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των λοιπών 

Περιφερειακών Ενοτήτων, τους Δήμους, τα Σώματα Ασφαλείας και τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις της Κρήτης για θέματα Πολιτικής Προστασίας. 

 Διεκπεραίωση διαδικασιών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

κατάρτιση των Ειδικών (εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ) των εγκαταστάσεων 

ανώτερης βαθμίδας της Περιφέρειας Κρήτης ως ορίζεται από την 3η 

Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

 Διαρκή ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για τα Τεχνολογικά 

Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) σε συνεργασία με το 

Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 Υποβολή προτάσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα σχετικά με 

πολιτική προστασία, για όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 

 Προγραμματισμός και υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες σε Τεχνικό 

Εξοπλισμό σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών για την αντιμετώπιση 

καταστροφών. 

 Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 

των 4 Ενοτήτων και των 24 Δήμων της Κρήτης. 

 Συμμετοχή στις Επιτροπές Ασφάλειας Λιμένων Κρήτης. 

 Επιθεωρήσεις ετήσιες για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στη 

Συμφωνία ΣΕΒΕΖΟ 

 Σχεδιασμός, πραγματοποίηση και συμμετοχή σε ετήσια βάση σε 

ασκήσεις επί χάρτου ή/και πεδίου για δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, 

τεχνολογικά ατυχήματα, θαλάσσια ρύπανσης, εκκένωσης πληθυσμού, 

κ.λπ.   
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 Υποβολή εισηγήσεων του Περιφερειάρχη στον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στις περιπτώσεις 

καταστροφών. 

 Έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη κήρυξης κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.  

 Τήρηση όλων των διαδικασιών για τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου 

επικοινωνίας τεχνολογίας TETRA για όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 

 Τήρηση και επικαιροποίηση στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

Πολιτικής Προστασίας για την απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί τους.  

 Τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων. 

 Διοικητικές Διαδικασίες (προμήθειες, οικονομικά,κ.λπ) 

 Λειτουργία της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και των 

Τμημάτων αυτής σε 24ωρη λειτουργία. 

 

Σεισμός 27ης Σεπτεμβρίου 

 Εγκατάσταση προσωρινού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων για 

την υλοποίηση των καθημερινών ΚΕ.Σ.Ο.Π.Π., Σ.Ο.Π.Π. & Σ.Τ.Ο. στο 

Αρκαλοχώρι 

 Ενεργοποίηση Συνεργασίας με Υπουργεία, Προξενεία, ΓΓΠΠ, ΟΑΣΠ, 

ΓΕΕΘΑ, ΕΑΓΜΕ, ΓΔΑΕΦΚ, 7η ΥΠΕ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κρήτης, Δήμους, Σώματα Ασφαλείας, Εθελοντικές Οργανώσεις, 

Επιμελητήρια και πλήθος άλλων φορέων 

 Στήριξη χιλιάδων προσωρινά αστέγων 

 Στήριξη εκατοντάδων μακροπρόθεσμα αστέγων 

 Υποστήριξη της ΓΔΑΕΦΚ/ΥΠΟΜΕ σε περίπου 5.000 αυτοψίες κτιρίων 

 Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

συνολικά 8 Δήμων 

 Υποστήριξη Επιτροπών Κρατικής Αρωγής για περίπου 500 επιχειρήσεις 

 Αυτοψίες σε περίπου 100 θέσεις τρωτότητας σε αντιπλημμυρικά, οδικά 

και άλλα έργα αρμοδιότητάς μας  

 Αυτοψίες σε δεκάδες πληγέντες οικισμούς και εποπτεία αυτών με 

πτήσεις drone 

 

Με την προηγούμενη εμπειρία μας από τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα 

που εκδηλώθηκαν στο νησί μας και κυρίως  τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 

2020 και τις καταστροφικές τους συνέπειες σε οικίες και επιχειρήσεις, το Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας προχώρησε άμεσα στον καθορισμό των διαδικασιών 

προκειμένου να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πληγέντες από 

το σεισμικό φαινόμενο της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 Δήμοι, έτσι ώστε να 

επισπευσθεί η διαδικασία των εργασιών καταγραφής, αποτίμησης και 

αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές.  Επίσης, οριστικοποιήθηκαν  άμεσα 

οι διαδικασίες  για την κατάθεση των αιτήσεων από τους πληγέντες για την 
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αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός τους, με 

σκοπό την αποζημίωσή τους από κρατικά κονδύλια. Για να υλοποιηθεί το 

τεράστιο και απαιτητικό αυτό έργο, συστάθηκαν από το δυναμικό των 

υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ηρακλείου έντεκα (11) 

τριμελείς Επιτροπές Κρατικής Αρωγής για την καταγραφή και την εκτίμηση των 

ζημιών. Εκτός αυτού, συστάθηκε μία ακόμα τριμελής Επιτροπή Κρατικής 

Αρωγής Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών (λόγω σεισμού) στις Αγροτικές 

Εκμεταλλεύσεις της Π.Ε. Ηρακλείου.  

 

ΕΙΔΙΚΑ Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. 

Υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 

του Πολυτεχνείου Κρήτης για την σύνταξη έξι (6) ειδικών Σχεδίων 

Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης που αφορούν σε 

εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας SEVESO, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

172057/2016 (SEVESO III) 

Ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω τέσσερα, ως κάτωθι, με βάση το ισχύον 

χρονοδιάγραμμα και εγκρίθηκαν τα α/α 1 & 2 από τον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας. 

1) ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.», ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 

 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2) ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ «Δ.Ε.Η Α.Ε / ΑΤΜΟΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΗΣ) 

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ»     ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,  Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

3) ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ « ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.»  ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

4) ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ «Δ.Ε.Η Α.Ε / ΑΤΜΟΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΗΣ) 

ΧΑΝΙΩΝ - ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ», ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

Πρόσθετες δράσεις 

 Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για 

την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

 Η συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Σώματα Ασφαλείας, την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης, τους Δήμους της Ενότητας, εθελοντικές οργανώσεις και 

λοιπούς φορείς για θέματα Πολιτικής Προστασίας. 

 Η αποστολή έκτακτων δελτίων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στους 

εμπλεκόμενους φορείς κατά τις εργάσιμες ή απογευματινές ή εξαιρέσιμες ημέρες 

μετά την ειδοποίηση από το ΕΣΚΕΔΙΚ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας  
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 Η ενημέρωση κοινού με έκδοση δελτίων τύπου για λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας και αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

 Η επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών για την συμμετοχή ιδιωτών στο 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για την Αντιμετώπιση 

Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την 

εκδήλωση Φυσικών Καταστροφικών Φαινομένων ή Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων. 

 Η διαρκής παροχή πληροφόρησης, δια του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 

SEVESO III για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 

 Πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ (drones) για έργα πρόληψης και 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

 Ο συντονισμός ενεργειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλή 

λειτουργία του ανεξάρτητου δικτύου τηλεπικοινωνιών TETRA. 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας σε θέματα Πολιτικής 

Προστασίας 

 Διοικητικές Διαδικασίες (προμήθειες, οικονομικά, κ.λπ.) 

 

 

Συμμετοχές 

 

 Διεθνές Συνέδριο SAFE GREECE 2021, 24-26 Νοεμβρίου 2021 

 4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από 

Καταστροφές στην Ελλάδα, 18-19 Μαρτίου 2021 

 Διαβούλευση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών 

 Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα 

Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος 
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Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία Αναπτυξιακός Προγραμματισμός  
 

Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, 

Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Αντώνης Παπαδεράκης  

 

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης  

Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων 

 

Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Κρήτης 
 

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού  Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023, σε συνεργασία με την Δ/νση Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ)  της Γενικής 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο βασίζεται στους στόχους του εγκεκριμένου 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Η μετουσίωση της 

στρατηγικής σε δράσεις - όπως έχει διαμορφωθεί - αποτυπώνεται, σε τέσσερις 

(4) άξονες (Ποιοτική Ανάπτυξη, Ενεργός Περιβαλλοντική Διαχείριση, Δυναμική 

Κοινωνική Συνοχή, Αποτελεσματική Διακυβέρνηση), είκοσι τέσσερα (24) 

μέτρα, εβδομήντα τρεις (73) στόχους και εκατό πενήντα μία (151) γενικές 

(ενδεικτικές) δράσεις. 

Ολόκληρο το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

https://www.crete.gov.gr/region/stratigikos-schediasmos/ 

Με την αρ. 31/2021 (Πρακτ. Νο 9/22-04-2021) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης 

(έως 2023). Στην παραπάνω απόφαση γίνεται εξειδίκευση τμήματος του 

συνολικού  Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσιο πρόγραμμα για το έτος 

2021. 

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021 εξειδικεύονται και περιλαμβάνονται οι 

επενδυτικού & αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις της ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο ετήσιο Προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνει το σύνολο των 

δράσεων με τα αντίστοιχα ποσά.  

Τροποποιήθηκε με τις 63/2021και 102/2021 και 123/2021 αποφάσεις 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

https://www.crete.gov.gr/region/stratigikos-schediasmos/
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ΣΔ – ΠΚ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
2021 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ   (00)              38                 15                             36.959.956,25 

ΠΔΕ/ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ            549               214                          * 67.768.946,33 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(ΕΣΠΑ-ΛΟΙΠΑ) 

           103                 35                          * 79.945.385,53 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01)             43                19                               8.800.350,65 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (02)             61                17                               3.103.117,61 

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (03)             52                24                               5.379.527,42 

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (04)             95                47                               6.109.981,83 

ΣΥΝΟΛΟ           832               348                           208.067.265,62 

*: Ενδεικτική κατανομή  

 

 

Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων 
 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Κρήτης, ως το 

σημαντικότερο μέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, για το 2021 περιλάμβανε 

έργα – μελέτες της Περιφέρειας, των  Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών 

φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 1.389.458.981,61 €. 

Ειδικότερα: 

Α. Στο εθνικό σκέλος (εθνικοί πόροι), έχουν ενταχθεί έργα  και μελέτες από 

προηγούμενα έτη έως και το 2021 συνολικού προϋπολογισμού 689.274.935,40 

ευρώ.  Οι πληρωμές έτους 2021 ανήλθαν σε 57.462.309,78 με ισόποση 

εξόφληση των υποχρεώσεων - οφειλών.   

 

Β. Τα έργα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (από την Ε.Ε.), προϋπολογισμού 

700.184.046,21 ευρώ, περιλαμβάνουν έργα των : 

- ΣΑΕΠ 002/1 (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ), 

- ΣΑΕΠ 302/2 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 όπως π.χ. τα 

διασυνοριακά προγράμματα «INTERREG IV/C 2007-2013», 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013», «SEE», «MED 2007-2013» 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 

- ΣΑΕΠ 002/2 (ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), 

έργα της ΣΑΕΠ 602/6 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-

2020-ΒΑΛΚΑΝΙΑ -ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) και 

- ΣΑΕΠ 102/6 (INTERREG Διασυνοριακά προγράμματα «ΕΛΛΑΔΑ - 

ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020). 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 33 από 215 

 

 

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οι πληρωμές το έτος 2021, ανήλθαν στο 

ύψος των 119.283.852,39 €. 

 

Ι. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

 
          

 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ         1.389.458.981,61         512.542.428,18          176.746.162,17      700.170.391,26 

 

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

      

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ    

ΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ302/2                1.086.453,76 

                

663.835,73 

                     

67.315,62 

          

67.315,62 

                 

355.302,41 

ΕΠ002/2                5.194.947,26             3.689.542,66 

                  

736.034,42        734.414,65 

                 

770.989,95 

ΕΠ002/1            677.864.833,99         175.702.867,76 

           

139.096.986,74 117.608.805,57 

         

384.553.160,66 

ΕΠ102/6              15.287.148,33             4.171.303,21 

               

1.230.305,03        873.316,55 

            

10.242.528,57 

ΕΠ602/6                    750.662,87 

                

540.611,54 

                          

423,27 

                    

0,00 

                 

210.051,33 

 ΣΥΝΟΛΟ            700.184.046,21         184.768.160,90 

           

141.131.065,08 119.283.852,39 

         

396.132.032,92 

 

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

     

ΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

2021 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΠ002             169.338.720,09         108.175.523,94 

          

16.132.309,78 

       

45.030.886,37 

ΕΠ802             275.138.780,37         108.324.583,56 

          

21.880.000,00 

     

144.934.196,81 
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ΕΠ402               17.511.619,08           13.396.123,42 

            

3.550.000,00 

             

565.495,66 

ΕΠ502             206.737.954,96           91.907.126,63 

          

13.600.000,00 

     

101.230.828,33 

ΜΠ002               11.312.860,90             5.970.909,73 

            

1.300.000,00 

         

4.041.951,17 

ΜΠ902                 9.235.000,00 

                            

0,00 

            

1.000.000,00 

         

8.235.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ             689.274.935,40         327.774.267,28 

          

57.462.309,78 

     

304.038.358,34 

 

 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας 

 
Πρόκειται για νέο-ιδρυθέν τμήμα , το οποίο  ασχολήθηκε το 2021 κυρίως με τα  

κάτωθι: 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια. 

 Την οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - σεμιναρίων - συσκέψεων. 

 Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις. 

 Μέριμνα για την δημοσιοποίηση και προβολή δράσεων και στόχων του 

προγράμματος, για τη δημιουργία ιστοσελίδας για το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης  ( 

https://ppa.crete.gov.gr/) 

 Ενίσχυση της Διεύθυνσης, μέσω της σύναψης συμβάσεων,  με 

εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλοι),  για την κατάρτιση, τον σχεδιασμό 

και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης 2021-

2025. Ειδικότερα, μέσα στο 2021 προέβη μεταξύ άλλων σε ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων που είχαν ξεκινήσει το 2020, αλλά και σε έναρξη νέων 

που βρίσκονται σε εξέλιξη, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

 Τροποποίηση και Επέκταση Υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 

για την κατάρτιση, τήρηση και  παρακολούθηση του Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025. 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού παρακολουθεί μέσω του 

πληροφοριακού της συστήματος 38 Ευρωπαϊκά Προγράμματα που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης και τα οποία χρηματοδοτούνται από 

διάφορες πηγές χρηματοδότησης κυριότερες εκ των οποίων είναι οι: Interreg, 

Life, Horizon κ.α. συνολικού προϋπολογισμού ύψους 8.970.331,49 € και 

συνολικών πληρωμών την 31.12.2021 ύψους 1.640.068,50 €. 

https://ppa.crete.gov.gr/


Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 35 από 215 

 

 

 

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και 

Εξωστρέφειας ΔΑΠΟΕ 
 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και 

Εξωστρέφειας ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην 

προώθηση και υλοποίηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων 

και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας αναφορικά 

με την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, την εφαρμογή των 

αναπτυξιακών νόμων παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τις 

ευρωπαϊκές, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, καθώς και την επεξεργασία και 

τεκμηρίωση στοιχείων. 

 

Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας 

απαρτίζουν τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

 Στο πλαίσιο του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας λειτουργεί Παρατηρητήριο Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Γραφείου. 

 Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 

 Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών. 

 Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί επίσης Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης. 

 Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης το Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμό. 

 

 

Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  

 
Το νέο Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

δημιουργήθηκε και λειτουργεί ως μια νέα οργανωτική μονάδα στη ΔΑΠΟΕ 

σύμφωνα με την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 

της ΠΚ (ΦΕΚ 762/τ.Β’/16-2-2021).  

Η ΔΑΠΟΕ, έχοντας αποκτήσει μια συσσωρευμένη εμπειρία από την διαχρονική 

εφαρμογή του επενδυτικού νόμου αλλά και την υλοποίηση της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3Crete 2014–2020, μέσω του νέου αυτού 

Τμήματος λειτουργεί υποστηρικτικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε 

συνεργασία πάντα με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα συλλογικά όργανα των 

επιχειρήσεων, καθώς και στην διασύνδεση της με την έρευνα & γνώση των 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής 

περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κρήτης (2020-2023), σε συνεργασία με την Δ/νση Σχεδιασμού και 
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Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΙΣΠΠΑ) της Γ.Δ. Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού.  Κατά το τελικό στάδιο κατάρτισης έγινε η διαδικασία 

εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ο καθορισμός των Δεικτών 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, καθώς και η κατάρτιση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης έτους 2021, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Για την σύνταξη του  Επιχειρησιακού Σχεδίου, η αρχική Ομάδα Εργασίας  

ενισχύθηκε με τη συμμετοχή και την αποτελεσματική/εποικοδομητική 

συνεργασία των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών της ΠΚ. 

Επίσης, για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, πραγματοποιήθηκε 

μετάπτωση όλων των δεδομένων του μέχρι σήμερα Σχεδίου Δράσης (η 

κατάρτιση του οποίου αποτυπωνόταν σε απλά επεξεργάσιμα αρχεία) στην 

εφαρμογή διαχείρισης της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, με την επέκταση και αναβάθμιση των λειτουργιών της, ώστε να 

αποτελέσει ένα αποτελεσματικό & δυναμικό εργαλείο της υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλες 

υπάρχουσες και αναπτυσσόμενες εφαρμογές. 

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο βασίζεται στους στόχους του εγκεκριμένου 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την τρέχουσα 

αυτοδιοικητική περίοδο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/region/stratigikos-

schediasmos/  

 

 Διοικητική υποστήριξη λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ-Κ) και συμμετοχή στις συνεδριάσεις 

του με εισηγήσεις/παρουσιάσεις για θέματα της RIS3Crete.  

 Συμμετοχή στελεχών του Τμήματος σε επιτροπές της Περιφέρειας 

Κρήτης, ομάδες υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων (TANIA, SHERPA, 

REBUS, BLUEISLANDS, iWATERMAP, RRI2SCALE, 

GreenTechLab) και υπηρεσιακές ομάδες υποστήριξης, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και παραλαβής έργου (Κυκλική Οικονομία, Επιτροπές 

Προμηθειών, Επιτροπές Πρόσληψης Προσωπικού και αξιολόγησης 

Ενστάσεων επί της διαδικασίας Πρόσληψης Προσωπικού, κλπ). 

 Τέλος, τα στελέχη του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας, το 2021  συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις, συναντήσεις, 

εργαστήρια, σεμινάρια κυρίως διαδικτυακά ή/και υβριδικά  (λόγω Covid 

19).  

 

Ημερίδες-Συνέδρια-Συμμετοχές 

 Εναρκτήρια συνάντηση ευρωπαϊκού έργου «RRI2SCALE - Υπεύθυνα 

Οικοσυστήματα Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο. Έξυπνες 

Πόλεις – Μεταφορές και Ενέργεια». Ρώμη, 14/1/2021 

https://www.crete.gov.gr/region/stratigikos-schediasmos/
https://www.crete.gov.gr/region/stratigikos-schediasmos/
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 Learning Camp: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη: 

δικτύωση & συνέργειες τοπικών επιχειρήσεων. Η Γαλάζια Ανάπτυξη στη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

«MISTRAL»,  διαδικτυακά 21/4/2021  

 Τελικό συνέδριο ευρωπαϊκού έργου «ΤΑΝΙΑ – TreAting contamination 

through NanoremedIAtion – Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω 

Νανοαποκατάστασης»,  διαδικτυακά 6/10/2021  

 Συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό έργο REPLACE «Regional 

Policy Actions for Circular Economy - Περιφερειακές Δράσεις Πολιτικής για 

την Κυκλική Οικονομία». Ηράκλειο,   6/10/2021. 

 

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης 

(RIS3Crete) 
 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (πρώην 

ΔΙΑΠ/Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής), σε συνέχεια της 

υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 

(RIS3Crete) και των διαδικασιών  Επιχειρηματικής Ανακάλυψης  

(entrepreneurial discovery) συνέχισε να παρακολουθεί την υλοποίηση της 

στρατηγικής. Υπενθυμίζουμε ότι, οι τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει η 

RIS3Crete είναι: ο Αγροδιατροφικός Τομέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός 

Τομέας, ο Περιβαλλοντικός Τομέας και ο Τομέας της Γνώσης.  Στόχος της όλης 

προσπάθειας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

έρευνας/καινοτομίας, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων 

προτάσεων στους παραπάνω τομείς, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σημαντική εμπειρία, καθώς και τις 

αλλαγές που έχουν διαμορφωθεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, 

οργάνωσε ευρεία δημόσια διαβούλευση με την εμπλοκή δημόσιων/ιδιωτικών 

φορέων, επιχειρηματιών και ερευνητών, για την οποία αναπτύχθηκε 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, με σκοπό την διαμόρφωση των 

στόχων μιας αναθεωρημένης Στρατηγικής για την επόμενη Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027.  

Αρχικά διαμορφώθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης–RIS3Crete (http://ris3.crete.gov.gr/) το αρχικό κείμενο 

διαβούλευσης (Concept Paper), ως σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων φορέων με τις βασικές κατευθύνσεις της 

αναθεώρησης, για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία διαβούλευσης. 

Προτάθηκε να διατηρηθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο οι τομείς 

εξειδίκευσης Τουρισμού-Πολιτισμού και Αγροδιατροφής με σαφέστερο όμως 

προσανατολισμό, ενώ ο τομέας της Γνώσης εστιάζεται στην Υγεία. Παράλληλα, 

εισάγονται δύο τομείς εξειδίκευσης εκείνες των ψηφιακών τεχνολογιών και της 

βιώσιμης χρήσης των πόρων, προάγοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

(δηλαδή ο τομέας του περιβάλλοντος με σαφέστερο προσανατολισμό), που είναι 

ταυτόχρονα και οριζόντιοι καταλύτες, καθώς στηρίζουν τον μετασχηματισμό και 

των άλλων παραγωγικών τομέων στην κατεύθυνση της ψηφιακής και πράσινης 

μετάβασης. Η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, δελτίων 

http://ris3.crete.gov.gr/
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τύπου, μηνυμάτων και παρουσιάσεων σε συνεργαζόμενους φορείς, όπως ΠΣΕΚ-

Κ, ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, Επιμελητήρια 

κ.α. Επίσης, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, συγκροτήθηκαν τρεις (3) 

Ομάδες Εργασίας για την οργάνωση της διαδικασίας και πραγματοποιήθηκαν 

αντίστοιχα εργαστήρια διαβούλευσης με τη συμμετοχή 76 εκπροσώπων όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων για: Τουρισμό-Πολιτισμό, Αγροδιατροφή, Υγεία και 

Ευεξία. Στους οριζόντιους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της Βιώσιμης 

Χρήσης Πόρων απευθύνθηκε ειδική πρόσκληση για συμμετοχή στην 

ηλεκτρονική διαβούλευση, σε ευρύ κύκλο εμπλεκομένων. Στη ανοικτή δημόσια 

διαβούλευση διάρκειας δύο (2) μηνών κατατέθηκαν συνολικά 111 

προτάσεις/απόψεις, καθώς και αναλυτικότερα κείμενα, με συμμετοχές από την 

επιχειρηματική κοινότητα, τους ερευνητικούς και συλλογικούς φορείς και την 

δημόσια διοίκηση. Επισημαίνεται ότι, δεν διαπιστώθηκαν μεγάλες αποκλίσεις 

από τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του αρχικού κειμένου διαβούλευσης. 

Με την αναθεώρηση της RIS3Crete η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει τη 

μετάβαση στη νέα Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, συνεκτιμώντας την 

εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και των αλλαγών που έχουν 

προκύψει στο εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η ανάγκη: 1) εστιασμένης ενίσχυσης της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας με υποστήριξη πρωτοβουλιών συνεργασίας για ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αξιοποιώντας και τη δυναμική που 

αναπτύσσεται λόγω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, 2) 

ενίσχυσης/αναβάθμισης των υποδομών δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ενδυνάμωση της έρευνας σε τομείς εξειδίκευσης 

και των υφιστάμενων ή/και νέων κέντρων αριστείας, 3) στήριξης της λειτουργίας 

του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης και της δομής 

διακυβέρνησης RIS3, με ιδιαίτερη μέριμνα στη μετά την πανδημία 

επιχειρηματική ανάκαμψη στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου μετασχηματισμού της 

περιφερειακής οικονομίας.  

Με επίκεντρο την ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων εξειδίκευσης, η νέα 

Στρατηγική RIS3 2021-2027 κινείται σε τέσσερα επίπεδα:  

 Ανάπτυξη καινοτομίας με έμφαση στις συμπράξεις ερευνητικών κέντρων 

και επιχειρήσεων.  

 Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών για τη στήριξη των τομέων 

εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας.  

 Ανάληψη επενδύσεων για την αξιοποίηση των καινοτομιών (ως 

προϊόντα) που έχουν αναπτυχθεί ή και την ενσωμάτωση τους σε παραγωγικές 

διαδικασίες.  

 Στήριξη της επιχειρηματικής ανάκαμψης με επενδύσεις σε νέες 

δραστηριότητες.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΔΑΠΟΕ προχώρησε στην 

ενσωμάτωση των συμπερασμάτων στο κείμενο Αναθεώρησης Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚ, στο οποίο αποτυπώθηκαν οι νέοι προτεινόμενοι 

τομείς προτεραιότητας, τα αντίστοιχα Πεδία Εξειδίκευσης τους και συνοπτικά: 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Τουρισμός-Πολιτισμός  • Ψηφιακή μετάβαση  
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• Πράσινη μετάβαση  

Βιώσιμη Αγροδιατροφή  • Κυκλική γεωργία  

• Γεωργία ακρίβειας  

• Κυτταρική γεωργία  

• Αποτελεσματική επεξεργασία  

Υγεία και Ευεξία  • Τεχνητή Νοημοσύνη  

• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής - αυτοφροντίδα  

• Προσυμπτωματικός έλεγχος  

• Data Analytics  

• Βιοπληροφορική  

• Ιατρική Ακριβείας  

• Wearables Τηλεμετρήσεις  

• Βιοαισθητήρες  

• Τεχνολογικές λύσεις στήριξης άσκησης ΑΜΕΑ  

• Σύγχρονη Διαιτητική  

• Φαρμακευτική  

• Εφαρμογές εικονικής εκπαίδευσης  

Ψηφιακές Τεχνολογίες  • Διαδίκτυο των πραγμάτων  

• Τεχνητή νοημοσύνη  

• Μηχανική & βαθιά μάθηση  

• Τεχνολογίες & εφαρμογές νέφους  

• Ψηφιακή απεικόνιση-εικονική πραγματικότητα  

• Ψηφιακή διαχείριση υποδομών-δικτύων  

• Κυβερνοασφάλεια  

Βιώσιμη Χρήση των Πόρων  • Βιώσιμες πόλεις  

• Ορθολογική διαχείριση κύκλου νερού  

• Γαλάζια ανάπτυξη 

Το πλήρες κείμενο της Αναθεωρημένης RIS είναι αναρτημένο στο site 

https://ris3.crete.gov.gr/anatheorisi-ris3crete-2021-2027/ 
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Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Κρήτης  
 

Στο Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας λειτουργεί ως 

αυτοτελές γραφείο η νέα δομή «Παρατηρητήριο Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας Κρήτης, στόχος του οποίου είναι η 

ενθάρρυνση της υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και μέσω αυτής, η 

τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. Σκοπός της νέας δομής - είναι η ενίσχυση/υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας του νησιού και ειδικότερα την διασύνδεσή της με την 

έρευνα & γνώση των ακαδημαϊκών / ερευνητικών ιδρυμάτων. Η λειτουργία του 

Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης και κινητοποίησης 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και 

την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο νησί.  

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη υλοποιήσει πληροφοριακό σύστημα για τη 

διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων - 

εργαστηρίων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και διαδικτυακή πύλη/κόμβο  

ενημέρωσης (https://ibo.crete.gov.gr/) σχετικά με πληροφορίες, δράσεις και 

στατιστικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.  

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες είναι: 

 Η καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, την έρευνα  και την ανάπτυξη/εφαρμογή 

καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης (Μητρώο Επιχειρήσεων – 

Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων) 

 Η διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά εργαστήρια 

 Διαρκή διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης  

 Η πληροφόρηση της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας 

σχετικά με νέες δράσεις και νέα προγράμματα στήριξης 

επιχειρηματικότητας και έρευνας 

 Η παρουσίαση περιπτωσιακών μελετών που θα διενεργούνται 

στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 

Επιχειρηματικότητας - Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Η ανάλυση και διάθεση στατιστικών στοιχείων και αναφορών  

Η υποστήριξη της λειτουργίας  του Παρατηρητηρίου έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 500.000,00 

ευρώ (α.π. 3525/29-7-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης). Μετά από τη διενέργεια 

ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού  αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου και ξεκίνησε 

η υλοποίηση του έργου που ενισχύει τη  λειτουργία του Παρατηρητηρίου 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας με την εξειδικευμένη πενταμελή ομάδα έργου 

του αναδόχου (υπογραφή σύμβασης 2/12/2021).  

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας  συμμετείχε με περίπτερο  

80 τ.μ., στην 1η διεθνή  έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 4.0 στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (14-16 Οκτωβρίου 2021).  Στο περίπτερο 

παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ΔΑΠΟΕ σε θέματα καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας, ενώ φιλοξενήθηκαν 10 ερευνητικά εργαστήρια και 

https://ibo.crete.gov.gr/
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εταιρίες τεχνοβλαστοί, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. 

https://ibo.crete.gov.gr/to-paratiritirio-stin-beyond-4-0-14-16-oktovrioy-2021/ 

Επίσης, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας υλοποίησε τη 

δράση «Φυτώριο Ιδεών» στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων 

ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»  (μέσω Προγραμματικής 

Σύμβασης, βλ. και παρακάτω Δ). Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά 48 προτάσεις από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς 

φοιτητές και ερευνητικές ομάδες που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 

πεδίων. Προκρίθηκαν 4 ομάδες σε κάθε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Ίδρυμα που 

συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση και οι 

συνολικά 16 ομάδες θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω των 

ιδρυμάτων, με σκοπό να αναπτύξουν πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το πλαίσιο της δράσης.  https://ibo.crete.gov.gr/oloklirosi-

axiologisis-protaseon-ti/  

 

Προγραμματικές Συμβάσεις 
 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας  της ΔΑΠΟΕ 

υλοποιεί δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προωθώντας τη 

συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας και των 

επιχειρήσεων, με την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για έργα που 

συνδέονται με τη νέα δομή του Παρατηρητήριου Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας. 

 Το πρώτο ερευνητικό έργο με τίτλο «Οικονομικές Επιπτώσεις από την 

Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη» (ΟΕΠ), που υλοποιείται από την Περιφέρεια 

Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), διερευνά 

σχετικά οικονομικά  προβλήματα που προκάλεσε η παγκόσμια εξάπλωση της 

πανδημίας του COVID-19 και θα προτείνει πεδία που χρήζουν παρεμβάσεων 

από εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές.  Αντικείμενο αποτελεί η καταγραφή και 

απεικόνιση των οικονομικών δυσκολιών που προκλήθηκαν στις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης με την υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας 

κατά της πανδημίας COVID-19, η διεπιστημονική ανάλυσή τους, η εξαγωγή 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για τη διατύπωση των προτάσεων. Το έργο 

χρηματοδοτείται πλήρως από την Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου 

«Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα 

πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της 

Περιφέρειας Κρήτης» και είναι μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πολυτεχνείου 

Κρήτης, Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(ΕΛΜΕΠΑ) και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  Βασικός στόχος 

του έργου είναι η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας της Κρήτης με την 

έρευνα και γνώση των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού. 

Πρόσθετος στόχος των προτεινόμενων δράσεων είναι η πληροφόρηση και 

επιμόρφωση των επιχειρήσεων, των φοιτητών, αλλά και του προσωπικού των 

https://ibo.crete.gov.gr/to-paratiritirio-stin-beyond-4-0-14-16-oktovrioy-2021/
https://ibo.crete.gov.gr/oloklirosi-axiologisis-protaseon-ti/
https://ibo.crete.gov.gr/oloklirosi-axiologisis-protaseon-ti/
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ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε σημαντικά θέματα καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 Η τελευταία σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου 

«Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην 

Περιφέρεια Κρήτης» και είναι μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ.  Βασικός στόχος του έργου είναι η 

ενίσχυση της αλυσίδας αξίας στον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής και στον 

τομέα της Υγείας-Ευεξίας.  Ειδικότερος στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιοτήτων 

της χαρουπιάς με την ανάπτυξη έρευνας για το χαρούπι και τα προϊόντα του, στο 

πλαίσιο της προοπτικής ενδυνάμωσης της παραγωγικής αλυσίδας στην 

περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.  Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά 

από την Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού υποστήριξε όλες τις Υπηρεσίες της ΠΚ και των τεσσάρων (4) 

ΠΕ στην σύνταξη των Προγραμματικών Συμβάσεων (ΠΣ).  Από τα στοιχεία που 

τηρεί η υπηρεσία μας, κατά την διάρκεια του 2020 ελήφθησαν αποφάσεις για να 

συναφθούν είκοσι εννέα (29) νέες ΠΣ με Δήμους και άλλους φορείς, για την 

υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, δράσεων, κλπ. 

 

 

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης-Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
 

 

Αντικείμενο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 

Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι η εφαρμογή των Αναπτυξιακών 

Νόμων στην Περιφέρεια Κρήτης, για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης 

& τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την ανάπτυξη της εξωστρέφειας 

και της καινοτομικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας. 

Τα απολογιστικά στοιχεία για το  2021 είναι τα εξής: 

 Καταβλήθηκε ποσό επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.132.180,35€ σε 

επενδυτικούς φορείς των αναπτυξιακών νόμων (N.3299/2004 ποσό 

1.063.647,28€, του N.3908/2011€ ποσό 13.843,73€ και 4399/2016 ποσό 

2.054.689,34€). 

 Το ύψος της ενεργοποιηθείσας φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 

3.129.867,97€ (Ν.3908/2011 ύψους 22.218,46€ και Ν.4399/2016 ύψους 

3.107.649,51€). 

 Απομειώθηκε μία (1) Εγγυητική Επιστολή κατά το ποσό των 

121.906,15€, στον Ν.3299/2004.  
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 Εκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις Πιστοποίησης 50% του Οικονομικού 

Αντικειμένου  του Ν.4399/2016 από τις οποίες μία (1) αφορά καταβολή 

επιχορήγησης ποσού 231.700€ και τέσσερις (4) αφορούν φορολογικές 

απαλλαγές συνολικού ύψους 302.752,60€. 

 Εκδόθηκαν δεκάξι (16) Αποφάσεις Ολοκλήρωσης, Οριστικοποίησης του 

κόστους και Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας εκ των οποίων δέκα 

(10) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.3299/2004 και έξι (6) αφορούσαν 

σε επενδύσεις του Ν. 4399/2016. 

 Εκδόθηκαν δύο (2) αποφάσεις τροποποίησης της απόφασης 

ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας, εκ των οποίων η μία (1) αφορούσε σε επένδυση του 

Ν.3299/2004 και μία (1) σε επένδυση του Ν. 3908/2011. 

 Εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Αποφάσεις Τροποποίησης επενδυτικών 

σχεδίων, εκ των οποίων η μία (1) αφορούσε σε επένδυση που έχει 

υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και οι δεκατρείς (13) 

αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 

4399/2016. 

 Ικανοποιήθηκαν είκοσι τρία (23) Αιτήματα Γνωστοποίησης του 

Ν.4399/2016. 

 Εκδόθηκαν δύο (2) ανακλήσεις αποφάσεων υπαγωγής -κατόπιν 

αιτήματος των επενδυτών- που αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν 

υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. 

 Εκδόθηκαν δέκα (10) αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων 

Ελέγχου (ΠΟΕ), εκ των οποίων οι εννέα (9) αφορούσαν σε επενδύσεις 

του Ν. 3299/2004 και η μία (1) αφορούσε σε επένδυση του Ν.4399/2016. 

Επίσης, έγιναν δύο (2) αποφάσεις ανάκλησης συγκρότησης ΠΟΕ σε 

επενδύσεις του Ν. 3299/2004 και οκτώ (8) αποφάσεις τροποποίησης 

συγκρότησης ΠΟΕ σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004.   

 Εκδόθηκαν είκοσι (20) Πληρότητες Αιτημάτων Ελέγχου εκ των οποίων 

οκτώ (8) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό 

Νόμο Ν.3299/2004 και δώδεκα (12) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν 

υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016. 

 Παραδόθηκαν εκθέσεις ελέγχου από τα ΠΟΕ για είκοσι πέντε(25) 

επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων οι δεκαεπτά (17) αφορούσαν σε 

επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004  και 

οι οκτώ (8) αφορούσαν σε επενδύσεις του Ν.4399/2016. 

 Εκδόθηκαν δέκα (10) Πληρότητες Εκθέσεων Ελέγχου εκ των οποίων 

τρεις (3) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό 

Νόμο Ν.3299/2004 και επτά (7) αφορούσαν σε επενδύσεις που έχουν 

υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016. 

 Στον 3ο Κύκλο στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εκδόθηκαν 

σαράντα πέντε (45) Αποφάσεις Υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της 

επιχορήγησης, της επένδυσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 

επιδότησης κόστους δημιουργουμένης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος 

των έξι εκατομμυρίων, εξακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων 
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δέκα έξι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (6.631.816,81 €) και το συνολικό 

ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε δέκα οκτώ εκατομμύρια, 

πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτά ( 18.597.788,65 €). 

 Στον 5ο Κύκλο στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εκδόθηκαν 

δύο (2) Αποφάσεις Υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της φορολογικής 

απαλλαγής καθορίστηκε σε πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (539.274,25€). 

 Στον 6ο Κύκλο στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

αξιολογήθηκαν 3 αιτήματα υπαγωγής και αναμένεται η έκδοση των 

αποφάσεων υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής 

καθορίστηκε σε επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα 

ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (704.241,97€). 

 Στον 7ο Κύκλο στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

αξιολογήθηκαν 4 αιτήματα υπαγωγής και αναμένεται η έκδοση των 

αποφάσεων υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής 

καθορίστηκε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες 

διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (2.341.255,47€). 

 Στον 1ο Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» αξιολογήθηκαν ογδόντα τέσσερα (84) 

επενδυτικά σχέδια και εκδόθηκαν εξήντα εννιά (69) Αποφάσεις 

Υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ύψος των είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα εννέα 

λεπτών (25.002.240,39€). 

 Στον 2ο Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» αξιολογήθηκαν δέκα τέσσερα  (14) επενδυτικά 

σχέδια και εκδόθηκαν οκτώ (8) Αποφάσεις Υπαγωγής. Το συνολικό ποσό 

της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των δύο εκατομμυρίων διακοσίων 

δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο 

λεπτών (2.210.954,32€). 

 Στον 3ο Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» αξιολογήθηκαν δέκα εννέα (19) επενδυτικά 

σχέδια και εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Αποφάσεις Υπαγωγής. Το 

συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των έξι 

εκατομμυρίων εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 

τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.194.864,24€). 

 Στον 4ο Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» αξιολογήθηκαν σαράντα τρία (43) επενδυτικά 

σχέδια και αναμένεται η έκδοση τριάντα οκτώ (38) Αποφάσεων 

Υπαγωγής. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των 

δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 

(15.575.488,25€). 
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 Στον 5ο Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» αξιολογήθηκαν σαράντα (40) επενδυτικά σχέδια 

και αναμένεται η έκδοση τριάντα τεσσάρων (34) Αποφάσεων Υπαγωγής. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των δέκα 

τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν 

ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (14.481.183,79€). 

 Στον 3ο Κύκλο στο καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης τριών (3) επενδυτικών 

σχεδίων και εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Υπαγωγής. Το συνολικό 

ποσό της φορολογικής απαλλαγής καθορίστηκε σε εξακόσιες δέκα 

τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

(614.841,05€).  

 Στον 4ο Κύκλο στο καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης τριών (3) επενδυτικών 

σχεδίων και αναμένεται η έκδοση τριών (3) Αποφάσεων Υπαγωγής. Το 

συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής καθορίστηκε σε δύο 

εκατομμύρια εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και 

ενενήντα τριών λεπτών (2.114.035,93€). 

 

Το 2021, εκλέχτηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ο κ. Γιώργος 

Μηλιαράς ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010: «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαίας μεταρρύθμισης 

θεσπίστηκε Ο Θεσμός του Τοπικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη, 

προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες και 

νομικά πρόσωπα των δήμων και των περιφερειών, με τη διαμεσολάβηση του 

Συμπαραστάτη ανάμεσα στον πολίτη ή την επιχείρηση και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, με σκοπό την άμεση εξεύρεση λύσης σε καταγγελίες θιγόμενων 

πολιτών ή επιχειρήσεων. 

 
 

Τμήμα Τεκμηρίωσης Στοιχείων και Δεικτών 
 

 Ευθύνη λειτουργίας και γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού 

Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) της  Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του 

Ν.3882/2010 (Α’ 166). 

 Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, 

δημογραφικών, οικονομικών κοινωνικών και άλλων στοιχείων που 

αφορούν την Περιφέρεια. 

 Τήρηση στοιχείων που αφορά την τουριστική κίνηση (ποσοτική και 

ποιοτική)  στη Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις  δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, 

ΕΟΤ. ΚΕΠΕ  και ΣΕΤΕ. 

 Καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων φορέων στη βάση του 

αρμόδιου κρατικού φορέα (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  Ιδιωτικών 

Επενδύσεων). Εισαγωγή στοιχείων και πλήρης ενημέρωση της βάσης 
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δεδομένων με τα απαιτούμενα στοιχεία από το αρχείο του  Τμήματος 

Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

 CLEAN (INTERREG EUROPE) 

 

CLEAN– Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτομία για Περιφέρειες χαμηλού 

άνθρακα, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται 

από τη ΔΑΠΟΕ, αφορά στην επίτευξη με τον καλύτερο τρόπο των στόχων της 

ΕΕ για ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, στις περιφέρειες της Ευρώπης.  

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής ως προς την αύξηση 

της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δημόσιων υποδομών κατά 4%, 

μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των δημόσιων αρχών, των ιδιοκτητών 

ακινήτων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων και εταιρειών που μπορούν να 

εισάγουν νέες καινοτόμες λύσεις.  Το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

& Καινοτομίας  της ΔΑΠΟΕ σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας έκανε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.  Στην παρούσα τελική 

φάση πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου,  στο οποίο 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και τα περιφερειακά σχέδια 

δράσης που αναπτύχθηκαν κατά την πενταετή διάρκειά του (2017-2021) από 

ευρωπαϊκούς εταίρους από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, 

τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.  Οι εταίροι του έργου 

CLEAN αιτήθηκαν κι έλαβαν έγκριση για ένα επιπλέον έτος εργασιών, ώστε να 

ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με ενεργειακά μέτρα που αντιμετωπίζουν τις 

επιπτώσεις του COVID-19. Οι εταίροι του CLEAN σε συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τους εμπειρογνώμονες 

ενέργειας θα συζητήσουν τα περιφερειακά μέτρα για τον COVID-19 που 

λαμβάνονται σε κάθε περιοχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, θα 

αξιολογήσουν  την αποτελεσματικότητά τους και  θα προτείνουν βελτιώσεις που 

πρέπει να υιοθετηθούν στα μέσα πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου:  

https://www.interregeurope.eu/clean/  

 

 

 ROBINSON  (Horizon 2020) 

 

ROBINSON-Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων 

πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή 

ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά. Με την με αριθμ. 69/2020 απόφαση του 

Π.Σ. Κρήτης για την αποδοχή υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης 

(μέσω της τότε ΔΙΑΠ-Τμήμα Σχεδιασμού σύμφωνα με την αρ.πρωτ.135999/01-

07-2020 ΑΔΑ: 65Κ27ΛΚ-ΨΤ1 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης) 

https://www.interregeurope.eu/clean/
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συμμετέχει στο έργο ως εταίρος με φορείς από άλλες από 10 ευρωπαϊκές χώρες.  

Ο σκοπός του έργου «ROBINSON» είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο 

ενεργειακό σύστημα (Energy Management System – EMS), για να βοηθήσει τα 

νησιά στην μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, διασφαλίζοντας μια 

καθαρή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική παροχή ενέργειας, μέσω ενός 

συνδυασμού υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  Η πιλοτική εγκατάσταση θα είναι στο νησί Eigerøy στη Νορβηγία , 

ενώ στα νησιά ακόλουθοι (Κρήτη στην Ελλάδα και Western Isles στη Σκωτία) 

θα υλοποιηθούν τα Σχέδια Αναπαραγωγής.  Το έργο βρίσκεται στο 2ο έτος 

υλοποίησης του και θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια, ενώ εγκαταστάθηκε ήδη ο 

σύμβουλος Υλοποίησης, Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη του έργου.  Το 

έργο υλοποιείται για την Περιφέρεια Κρήτης από την ΔΑΠΟΕ/Τμήμα 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Εξωστρέφειας και εκτός 

αυτής συνολικά συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

έργου: https://www.robinson-h2020.eu/ 
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Τεχνικά Έργα-Υποδομές 
 

Κώστας Γύπαρης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Μεταφορών και 

Υποδομών 

 

Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάλη, Εντεταλμένη Σύμβουλος στον τομέα 

Τεχνικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
 

 

ΕΡΓΑ 

       

  Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
Ποσό 

Σύμβασης 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 67.332,87 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 64.342,98 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 74.381,4 

4 
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ 
Ν.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

74.400,00 70.680,00 

5 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

245.505,12 142.392,97 

6 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

235.600,00 101.308,00 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 101.680,00 101.060,00 

8 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ 

247.000,00 205.009,99 
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9 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00 70.680,00 

10 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

74.400,00 70.680,00 

11 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ  

5.000.000,00 2.057.964,05 

12 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΗΣ ΔΤΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

37.200,00 37.094,6 

13 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 97 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.000.000,00 1.054.028,89 

14 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.200.000,00 653.898,29 

15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε.Ο. 94 ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

2.285.000,00 1.127.555,03 

16 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΝΕΤΑΚΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

37.200,00 35.712,00 

17 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ, Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

74.400,00 70.680,00 

18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΣΦΑΚΑΚΙ 1.000.000,00 459.762,47 

19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 1.400.000,00 434.000,00 

20 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00 70.680,00 

21 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

198.400,00 107.136,00 
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22 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΖΑ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

248.000,00 219.726,76 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 6.400.000,00 3.296.046,28 

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) 2.600.000,00 1.168.606,42 

25 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ 

74.400,00 70.680,00 

26 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν.4782/2021 

74.400,00 72.168,00 

27 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Π.Ε.Ο. 
ΚΡΗΤΗΣ 

247.000,00 202.540,00 

28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ν.Ε.Ο.Δ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 558.000,00 301.271,69 

29 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

3.300.000,00 1.745.620,19 

30 
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ 

600.000,00 351.975,62 

31 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

34.500.000,00 22.632.310,23 

32 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

235.600,00 129.580,00 

33 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΑ 
(ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ: Α) 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΙΡΕΣ - ΤΥΜΠΑΚΙ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, Β) ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 
ΓΟΥΒΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ (Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ Γ) ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ 
(Π.Ε.Ο.) 

10.000.000,00 5.032.737,32 
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34 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

900.000,00 219.268,67 

35 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.290.000,00 366.551,63 

36 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ, 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

240.000,00 231.306,78 

37 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

12.500.000,00 7.600.905,45 

38 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1.500.000,00 559.294,32 

39 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

3.000.000,00 1.258.684,58 

40 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

74.400,00 70.680,00 

41 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΥΛΙΣΣΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 

8.900.000,00 5.572.977,03 

42 ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΆΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ 74.400,00 70.680,00 

43 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΙΒΑ - ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ - ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

161.768,99   

44 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

2.500.000,00   

45 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

1.100.000,00   

46 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

900.000,00   
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47 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΝ ΚΙΣΣΑΜΟ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

489.394,00   

48 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ 

6.630.000,00   

49 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΒΟΑΚ 

3.737.131,15   

50 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 

16.500.000,00   

51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.300.000,00   

52 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ 

7.900.000,00   

53 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΣΤΑΛΙΔΑΣ 

1.041.600,00   

54 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΑΚ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

74.400,00   

55 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο  ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε94  ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00   

56 
ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

248.000,00   

57 
ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

248.000,00   

58 
ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

248.000,00   

59 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.850.000,00   
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60 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ 

990.000,00   

61 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΥΛΙΣΣΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΣΙΣΑΡΧΑ (Χ.Θ. 13+100)  ΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Χ.Θ. 15+300) 

7.800.000,00   

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

       

  Τίτλος Μελέτης Προϋπολογισμός 
Ποσό 

Σύμβασης 

1 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
Π.Ε.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

163.000,00 159.740,00 

2 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΕΠΙ 
ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

246.640,00 244.173,59 

3 
ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

74.400,00 73.599,7 

4 
ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑ 

74.400,00 73.396,24 

5 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

74.400,00 71.263,31 

6 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΤΗΣ 
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

72.583,67 69.680,32 

7 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
(ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ - 
ΣΕΛΙΑ - ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ - ΑΚΟΥΜΙΑ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ) (Τέως Κωδικός 
2003ΜΠ00230001) 

3.194.565,58 1.170.000,00 

8 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

74.400,00 70.590,43 

9 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΆΞΟΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ 

74.400,00 74.375,18 
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10 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 

350.000,00 193.317,37 

11 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Χ.Θ. 7+150-
10+176,50 (ΔΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ) (Τέως Κωδικός 
2010ΜΠ00230005) 

248.675,71 70.062,48 

12 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-
ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

975.689,91   

13 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.657.145,08   

14 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 

1.118.863,31   

15 
2021ΕΠ00210075 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ  - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 

1.245.493,62   

16 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 

800.393,84   

17 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 

1.141.103,66   

18 
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ. ΚΥΛΙΣΤΟΥ  

810.000,00   

19 
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΜΉΚΟΣ 4,4 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΘΕΣΗ 
ΑΡΟΛΙΘΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ  ΑΞΟΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΩΓΕΙΑ  

600.000,00   

20 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΔΙΚΟ ΆΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ 

74.400,00   

21 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ 

74.400,00   
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Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 
 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με 

ΦΠΑ) 

  
ΜΕΓΑΛΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  
    

1 
Φράγμα Φανερωμένης 

Ν Ηρακλείου 
27.377.842,99 19.770.502,59 

2 

Κατασκευή αγωγού 

σύνδεσης Φράγματος 

Φανερωμένης με τα 

δίκτυα άρδευσης 

26.776.250,00 19.395.161,35 

3 

Κατασκευή 

λιμνοδεξαμενής Ελους 

Ν. Χανίων 

3.808.000,00 2.802.761,24 

4 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή 

λιμνοδεξαμενής Ελους 

Ν. Χανίων ΥΠΟΕΡΓΟ: 

§ Τεχνικός Σύμβουλος - 

Έλους  

199.795,05 159.845,56 

5 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

24.000.000,00 14.300.000,00 

6 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ:Τεχνικός 

Σύμβουλος -  Φράγμα 

Πλακιώτισσας 

479.812,57 497.589,86 
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7 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: 

Σύνταξη Φακέλου 

Έγκρισης Πρώτης 

Πλήρωσης Φράγματος 

Πλακιώτισσας 

Μεσσαράς Ηρακλείου 

Κρήτης     

72.050,00 70.625,06 

8 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ. 

ΑΡΧΑΝΩΝ Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

11.280.630,00 9.010.900,90 

9 

Παρακολούθηση και 

φάκελος πρώτης 

πλήρωσης ταμιευτήρα 

φράγματος 

Χαλαυριανού 1η 

περίοδος 

155.174,22 62.071,92 

10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

240.000,00 201.954,05 

11 

Επειγουσες επεμβάεις 

προστασίας ποδός 

πρανών και στέψης 

φράγματος 

Χαλαυριανού 

290.000,00 270.724,23 

12 

Αρδευτικό δίκτυο 

φράγματος Δ. Δ. 

Πανοράματος Ν. 

Ηρακλείου  

11.460.000,00 7.432.275,40 

13 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΖΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

5.593.000,00 2.936.648,42 

14 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 

2.000.358.96 486.487,07 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

15 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑ 

ΑΜΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

216.181.02 62.361,00 

15Α 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΑΜΙΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

2.500.000,00   

16 

Πρόσθετα γεωτεχνικά 

και γεωλογικά - 

πλημμυρικο κυμα - 

κανονισμος πληρωσης 

φραγματος Αμιρων - 

Αγιου Βασιλειου 

Ηρακλειου 

74.359,12 70.642,80 

17 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΉ 

ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ 

ΑΝΩΓΕΊΩΝ 

995.822,92 599.825,00 

18 
Κατασκευή Φράγματος 

Ινίου – Μαχαιρά Ν. 

Ηρακλείου 

  4.421.937,78 

19 
Αξιοποίηση Ταμιευτήρα 

Ινίου Ν. Ηρακλείου  
11.669.933,97 6.652.075,09 

20 
Φραγμα Ασιτών Πρινιά 

ΑΕΠΟ ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

178.799,37 37.974,00 

21 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Π.Ε. 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

  9.214,99 
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ΒΡΥΣΣΕΣ - ΧΩΡΑ 

ΣΦΑΚΙΩΝ»,  

22 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ»,  

  19.840,00 

23 

 «Αξιοποίηση πηγών – 

βελτίωση υδροληψίας 

οικισμού Καπετανιανά, 

Δήμου Γόρτυνας» 

198.000,00 86.953,83 

24 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΛΙΝΤΟ» 

460.000,00 219.032,69 

25 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - 

ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ 

ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡΑΜΑΤΑ - 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

874.200,00 161.138,00 
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26 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΟΥΡΝΙΑ ΠΑΧΕΙΑΣ 

ΑΜΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

2.028.000,00 1.013.525,70 

27 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  

203.748,17 96.905,34 

28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

790.000,00 473.903,00 

29 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

825.000,00 386.169,21 

30 

Επισκευή και 

ανακαίνιση αποθηκών 

της Δ/νσης  Τεχνικών 

Εργων Περιφέρειας 

Κρήτης 

170.000,00 162.063,15 

31 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΛΑΣΑΙΑΣ 1Α ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

21.070,07 20.016,56 

32 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 

Π.Ε 

24.800,00 24.552,00 

33 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ  

ΜΙΚΡΟΥ 

ΦΡΆΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

37.198,00 24.717,74 
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34 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ 

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

990.000,00 728.450,36 

35 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ "Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ''» 

150.000,00 93.000,00 

36 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ 

ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ (Β.Α.Κ.)»  

24.800,00 24.056,00 

37 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟ» 

300.000,00 190.745,49 

38 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΓΕΡΓΕΡΗΣ» 

360.000,00 233.035,12 

39 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ (Β.Α.Κ.)  

24.800,00 24.552,00 
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40 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

100.000,00 66.512,03 

41 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. 

& Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

΄΄ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ΄΄» 

500.000,00 199.654,01 

42 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - 

ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ 

ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡΑΜΑΤΑ - 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

705.756,93 129.950,00 

43 

Συγκροτηση φακελων 

δημοσιασ συμβασης 

κατεπειγουσων μελετων 

τεχνικων υπηρεσιων 

ΤΔΠ/ΔΤΕ Περιφερειας 

Κρητης 

245.133,26 203.460,60 

44 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΟΥ: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

(ΥΠΟΔΟΜΕΣ, 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)» 

3.675.000,00 3.137.148,35 

45 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠO 

ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

1.450.000,00 1.297.040,65 
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46 

YΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

24.800,00 24.304,00 

47 

YΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΑΜΙΡΩΝ-

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

24.800,00 24.304,00 

48 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΧΕΙΜΆΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΒΟΛΗ 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΉ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

,ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ 

ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

160.000,00   

49 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

200.000,00   

50 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

2.300.000,00   

51 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ,  

ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» 

692.200,00   



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 63 από 215 

 

52 

Αναβάθμιση και 

εξοπλισμός 

Χιονοδρομικού και 

μετατροπή του σε 

ορεινό καταφύγιο - 1o 

υποέργο : Οικοδομικές 

και Η/Μ εργασίες» 

714.651,30   

53 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

135.000,00 134.540,00 

54 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ο 

ΥΠΟΕΡΓΟ: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ 

6.700.000,00 5.400.160,61 

55 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ο 

Υποέργο: 

Αντλιοστάσια, φρεάτιο 

φόρτισης, δίκτυα 

αγωγών συλλογής και 

αγωγός τελικής 

διάθεσης»,  

11.600.000,00 6.121.449,51 

56 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5o 

ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΓΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ»  

 12.500.000.00    
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα 
 

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Θεμάτων, Αλεξάκης Γιώργος  
 

Η Κρήτη εκπροσωπούμενη από το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας πλέον έχει το 

κρίσιμο μέγεθος παρουσίας στα ευρωπαϊκά και διεθνή forα, έχει να επιδείξει 

επιτεύγματα αλλά και να διδαχθεί από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 

Οι κύριοι άξονες της Περιφέρειας Κρήτης είναι :  

 Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και η κατανόηση των αντίστοιχων Στρατηγικών και Οδηγιών.  

 Η διεκδίκηση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών 

έργων.  

 Η αξιοποίηση του Γραφείου στις Βρυξέλλες από την Περιφέρεια αλλά και 

από τους φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις της 

Κρήτης. 

 Η ανάπτυξη Διαπεριφερειακών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης με άλλες 

Περιφέρειες. 

 Η επικαιροποίηση της θεματικής Agenda για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη 

Κρήτη.  

 

Η υλοποίηση της πολιτικής έγινε με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους 

(ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικούς) δεδομένης της έλλειψης διοικητικής 

δομής (Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων) και των γενικών 

διοικητικών και οικονομικών περιορισμών.  

 

 

Συμμετοχές 

 

 

 Βράβευση με το Βραβείο Αριστείας και απονομή τιμητικού τίτλου του 

Πρεσβευτή Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών για την Ελλάδα στο 

6ο ετήσιο Φόρουμ της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – 

Ιονίου (EUSAIR) που οργανώθηκε υπό την Προεδρία της Σλοβενίας, 

Μάϊος 2021. 

 Συμμετοχή ως Αντιπρόεδρος της CPMR για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις σε 

εκδήλωση της για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο στην Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργεια, Ιανουάριος 

2021. 

 Διοργάνωση και συντονισμό ημερίδας για τις προοπτικές ανάπτυξης των 

ορεινών περιοχών με πρωτοβουλία της Περιφέρεια Κρήτης και 

συμμετοχή πάνω από 40 τοπικών φορέων, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
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της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας 

Euromontana, Ιανουάριος 2021. 

 Συμμετοχή στην διημερίδα του ΕΛΚΕΘΕ “Προτεραιότητες και 

προκλήσεις στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα” στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BLUEMED για την καινοτομία 

στη Γαλάζια Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, και του ευρωπαϊκού έργου 

MISTRAL - Interreg MED για τη δημιουργία συνεργατικών μηχανισμών 

(clusters) Γαλάζιας Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, Ιανουάριος 2021. 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα για τη βέλτιστη υλοποίηση και 

αξιοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής EUSAIR για τη 

Γαλάζια Ανάπτυξη στην περιοχή Αδριατική – Ιόνιο. Συμμετείχαν 

εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στην EUSAIR, καθώς και 

εκπρόσωποι από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 

της ΕΕ DG MARE, CPMR, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ κ.ά, 

Ιανουάριος 2021. 

 Συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα 

«Βιώσιμη ανάκαμψη της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ευρώπη», 

Ιανουάριος 2021. 

 Συμμετεοχή στη 2η Πανελλήνια συνάντηση των Περιφερειακών 

Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) με θέματα συζήτησης 

τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της νομοθεσίας των ΠΣΕΚ και την 

ανάπτυξη βασικών στρατηγικών για την προγραμματική περίοδο 2021 – 

2027 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, Ιανουάριος 2021. 

 Διαδικτυακή ενημέρωση των τοπικών φορέων για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

έργου CAPONLITTER – Interreg EU, Φεβρουάριος 2021.  

 Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου REBUS – 

Interreg EU με αποτέλεσμα για την Περιφέρεια Κρήτης έναν χρήσιμο 

οδηγό ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων , Φεβρουάριος 2021. 

 Ανταλλαγή απόψεων πάνω στην επιλογή αλυσίδων αξίας οι οποίες 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και στη 

διασυνδεσιμότητα τους έχοντας ως στοιχείο την καινοτομία, στη 

διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου MOVING - Horizon 2020, Φεβρουάριος 2021. 

 Ομιλία στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Πώς θα μειώσουμε τις 

συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» που διοργανώθηκε από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών 

Europe Direct, Φεβρουάριος 2021. 

 Συμμετοχή και συντονισμό στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η 

καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 2.0» που 

διεξήχθη υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης με περισσότερους από 

300 συμμετέχοντες, Φεβρουάριος 2021. 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση από την CPMR & 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την Γαλάζια Ανάπτυξη, 

Φεβρουάριος 2021. 
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 Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

για τις ορεινές περιοχές Euromontana, Μάρτιος 2021. 

 Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR ως 

εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης και Αντιπρόεδρος της CPMR για 

τα Θαλάσσια Θέματα, Μάρτιος 2021. 

 Συμμετοχή  στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της 

Διαμεσογειακής Επιτροπής των Περιφερειών του ευρωπαϊκού 

οργανισμού Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης - 

CPMR, Μάρτιος 2021. 

 Οργάνωση και συντονισμό, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, 

διαδικτυακής ημερίδας, η οποία ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές, με θέμα 

«Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συνεργασίας για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών της Κρήτης», 

Μάρτιος 2021. 

 Συμμετοχή στο πρώτο Συνέδριο των Νησιών της Ευρώπης για την 

Κλιματική Αλλαγή που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα 

SOCLIMPACT του χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020, Μάρτιος 

2021. 

 Συμμετοχή στην τετραήμερη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε 

από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ και τους 

εταίρους του ευρωπαϊκού έργου BLUE DEAL – Interreg MED, σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με την ανάπτυξη της 

Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο και τη δυνατότητα πλωτών αιολικών 

πάρκων στην Κρήτη, Απρίλιος 2021. 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια 

Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ για τις Επιχειρηματικές ευκαιρίες 

στη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη σημασία της στην Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MISTRAL – 

Interreg MED, Απρίλιος 2021. 

 Συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιών 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών 

της Ευρώπης CPMR, Απρίλιος 2021. 

 Διαδικτυακή συνάντηση με τις επιχειρήσεις που είχανε επιλεγεί κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Περιφέρεια Κρήτης με 

σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στις 

δράσεις του ευρωπαϊκού έργου MD.net – Interreg MED, Απρίλιος 2021. 

 Ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές ανάπτυξης της Γαλάζιας 

Ενέργειας στη Μεσόγειο στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την 

Κοινότητα Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth Community) σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό για τις Απομακρυσμένες και Παράκτιες 

Περιφέρειες της Ευρώπης CPMR, Απρίλιος 2021. 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση για την ενσωμάτωση των 

Εμβληματικών Προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής 

Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) στα Εθνικά και Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 2021 – 2027, Απρίλιος 2021. 
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 Συμμετοχή στην 5η Συνάντηση Εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος 

CAPONLITTER - Interreg EU, Μάϊος 2021. 

 Συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από την 

Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Europe Direct Region of Crete 

στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με θέμα 

«Ψηφιακοί Πολίτες: Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 

Ευρώπης», Μάϊος 2021. 

 Συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ESPON, για την Βιώσιμη 

Γαλάζια Ανάπτυξη και την Εδαφική Συνοχή ως μοχλό ανάπτυξης και 

οικονομικής ανάκαμψης  στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, Ιούνιος 2021. 

 Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR, Ιούνιος 2021. 

 Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης με εκπροσώπους της Πρεσβείας της 

Ρουμανίας κα των Ρουμάνων που διαμένουν στην Κρήτη για τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο νησί, Ιούνιος 

2021. 

 Συντονισμός της συζήτησης της ομάδας εργασίας της Διαμεσογειακής 

Επιτροπής CPMR για τον βιώσιμο τουρισμό, Ιούλιος 2021. 

 Ανταλλαγή απόψεων για μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και τον ρόλο 

των Περιφερειών στην εφαρμογή της Νέας Ατζέντας για τη Μεσόγειο 

στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της 

CPMR, Ιούλιος 2021.  

 Στη διαδικτυακή ημερίδα για την υποστήριξη και ανάπτυξη της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία 

που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια 

Πολιτική και Αλιεία (DG MARE) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), 

Ιούλιος 2021. 

 Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου στο 

πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 της οποίας η Περιφέρεια Κρήτης είναι 

ο Κύριος Δικαιούχος, Ιούλιος 2021. 

 Στο 5ο Κρητικό Συνέδριο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 

Ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και της 

Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την ενέργεια, 

τη ναυτιλία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο επίκεντρο του Συνεδρίου ήταν 

το ενεργειακό ζήτημα της Κρήτης και ο ρόλος που μπορεί να έχει το νησί 

στην εθνική ενεργειακή πολιτική, Ιούλιος 2021. 

 Διαδικτυακή συνάντηση για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Panoramed – Interreg MED, Ιούλιος 2021. 

 Στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός 

Βιομηχανικός Σύνδεσμος “Hydrogen Europe” με θέμα “Υδρογόνο και 

Ελληνική Ναυτιλία – στο δρόμο της παγκόσμιας πρωτοπορίας” για τη 

χρήση και αξιοποίηση του υδρογόνου, Ιούλιος 2021. 
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 Στην ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου «ΝΑΥΣ» του χρηματοδοτικού 

πλαισίου Interreg MED για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του έργου για τη διασύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

κρουαζιέρας με τοπικά προϊόντα στη Λήμνο και διαδικτυακή ενημέρωση 

των τοπικών φορέων για την ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσίασης, 

προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Αιγαίου, Ιούλιος 2021. 

 Στην  εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τις νεοφυείς πόλεις – 

START-UP CITIES, Αύγουστος 2021. 

 Ομιλία στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού Έργου «BRANDTOUR» 

Interreg MED για τη σημασία του τουρισμού ως παράγοντα ανάκαμψης 

από την οικονομική και υγειονομική κρίση, Αύγουστος 2021. 

 Στην τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFER για την 

αξιοποίηση των θαλάσσιων διατροφικών πόρων και τη στήριξη της 

αλιείας, Σεπτέμβριος 2021. 

 Ανταλλαγή απόψεων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 

στην εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος «3D Printing in VET» 

του πλαισίου Erasmus+, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, 

Σεπτέμβριος 2021. 

 Συζήτηση για τον βιώσιμο τουρισμό στο συνέδριο της Διακομματικής 

Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου SEARICA, Οκτώβριος 2021. 

 Η ενεργειακή αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων σε Ηράκλειο (Λότζια) και 

Λευκωσία ήταν το θέμα συζήτησης στην εκδήλωση της Πράξης 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ», Οκτώβριος 2021. 

 Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για την Κυκλική Οικονομία στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος REPLACE - Interreg EU, 

Οκτώβριος 2021. 

 Εισαγωγική ομιλία στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για την 

Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth Community) και συμμετοχή στο 

σεμινάριο της Κοινότητας για τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και 

Ανάπτυξη, Οκτώβριος 2021. 

 Ομιλία στο πολιτικό συνέδριο για τις «Προκλήσεις των Περιφερειακών 

νησιωτικών περιοχών στην μετά–Covid 19 ανάκαμψη» που 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Περιφερειών και Πόλεων 2021, Οκτώβριος 2021. 

 Συμμετοχή στη 2η διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντικό 

Έγκλημα Αποβλήτων: Δράσεις & Καίρια Ζητήματα στην Κρήτη» στο 

πλαίσιο ενημέρωσης του ευρωπαϊκού έργου LIFE PROWhIBIT, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με συντονιστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Οκτώβριος 2021. 

 Ομιλία στο συνέδριο CIRCLE THE MED Forum για την κυκλική 

οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για την Αλιεία και την 

Υδατοκαλλιέργεια, Οκτώβριος 2021.  
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 Στο τελικό συνέδριο του του ευρωπαϊκού έργου «ΝΑΥΣ» του 

Προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020», 

Οκτώβριος 2021.  

 Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της 

CPMR, Οκτώβριος 2021. 

 Παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του στρατηγικού σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Κρήτης για την πράσινη μετάβαση στο διήμερο επετειακό 

επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Επιμελητηριακός 

Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν) με θέμα «Η 

συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 μέχρι σήμερα», 

Νοέμβριος 2021. 

 Εισαγωγική ομιλία στην Διαδικτυακή Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις Σχολικές Μονάδες των Δήμων της Κρήτη που 

διοργανώθηκε από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, Νοέμβριος 

2021. 

 Παρέμβαση στη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Panoramed» - Interreg MED για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, 

Νοέμβριος 2021. 

 Στην ημερίδα για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και στον 

τουρισμό που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με τη 

συνεργασία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου INCIRCLE – Interreg MED, Δεκέμβριος 2021. 

 Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο τελικό συνέδριο 

αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 

«DIMAS – Digital Marketing in Upper Secondary Education», 

Δεκέμβριος 2021. 

 Συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής 

της CPMR για τον πολιτισμό και τον αειφόρο τουρισμό, Δεκέμβριος 

2021. 

 Συντονισμός εκδήλωσης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης με θέμα: «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη – Προκλήσεις 

και Προοπτικές για την Κρήτη» που οργανώθηκε από το Europe Direct 

της Περιφέρειας Κρήτης, Δεκέμβριος 2021. 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

 Include EU - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - AMIF 

 DTraiN - ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΜΜΕ - ERASMUS 

 RRI2SCALΕ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 

HORIZON 2020 

 MOVING - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - HORIZON 2020 

 ROBINSON - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - HORIZON 2020 
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 ADRISEISMIC - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - INTERREG 

ADRION 

 BRANDTOUR - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - INTERREG EU 

 iWATERMAP - ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - INTERREG EU 

 WIN POL - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - INTERREG EU 

 CAPonLITTER - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - 

INTERREG EU 

 REPLACE - ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - INTERREG EU 

 STRATENERGY - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

 MD.NET - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - INTERREG MED 

 MISTRAL - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - INTERREG MED 

 PANORAMED - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - 

INTERREG MED 

 BLUEFASMA - ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΛΙΕΙΑ-

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - INTERREG MED 

 DESTIMED+ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - INTERREG MED 

 INCIRCLE - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - INTERREG 

MED 

 NATURA IP - ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA - LIFE 

 RE-PLAN CITY LIFE - ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - 

LIFE 2020 

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης  
 

 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Περιφερειών, CoR 

 ENVE (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον), NAT  

 ARLEM- Ευρωμεσογειακή Συνέλευση (Συμπροεδρία) 

 CPMR : Συνέλευση Παραθαλάσσιων και Απομακρυσμένων 

Περιφερειών – Διαμεσογειακή Επιτροπή IMC - Αντιπροεδρία στα 

Θαλάσσια Θέματα  

 GECTs 

 Ένωση Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης, AREPO 

 European Local Inclusion and Social Action Network, ELISAN 

(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης & Κοινωνικής Δράσης) 

 European Network of Social Authorities, ENSA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών) 

 Euromontana Network-Αντιπροεδρία (Δίκτυο συνεργασιών για την 

ανάπτυξη των ορεινών ευρωπαϊκών περιοχών) 

 EUSAIR 

 Greening the Islands, ΚΡΗΤΗ> ΝΗΣΙ «ΠΙΛΟΤΟΣ» στη Μεσόγειο 

 Δίκτυο Ενετικών Πολιτιστικών Διαδρομών, Venetian Cultural Routes 
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Παιδεία, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση 

Αντιπεριφερειάρχης τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και 

Νέας Γενιάς, Ευχαριστία (Έφη) Κουτεντάκη  

 

Εντενταλμένη Περιφερειακός Σύμβουλος για την Π.Ε. Χανίων, 

Μαλανδράκη Σοφία  

 

 Ο απολογισμός της Αντιπεριφέρειας Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης, 

Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, της Περιφέρειας Κρήτης, για το 2021, 

αποτυπώνει  τους βασικούς άξονες της δράσης μας, όπως αυτοί καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 186, τοµέας Η και ∆, του νόµου 

3852/2010. 

Στο επίκεντρο των στρατηγικών μας στόχων βρίσκονται, όπως πάντα, η 

ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθμίδων,  η 

ενίσχυση της απασχόλησης, η στήριξη της νέας γενιάς, παράλληλα με τη 

διασύνδεση των πολιτικών για την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση, με τρόπους που προάγουν την αξιοπιστία και την 

αποτελεσματικότητα του τομέα μας. 

Η σταθερή συνεργασία μας αφενός με τους τοπικούς φορείς δημόσιας 

εκπαίδευσης και αφετέρου με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα  του 

νησιού μας, αντανακλά το όραμά μας για την παιδεία και την αγορά εργασίας. Η 

στήριξη της γνώσης, η προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και η 

παρώθηση του ανθρώπινου δυναμικού προς καινοτόμες και σύγχρονες επιλογές 

στον εργασιακό τομέα τοποθετούνται στο επίκεντρο των δράσεών μας, όπως 

αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

 

 

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις-Διοργανώσεις 
 

 

 Παραγωγή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Φακέλου για την Επανάσταση 

του 1821 στην Κρήτη 

Η Περιφέρεια Κρήτης  σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης  και το  Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας  υλοποίησε το έργο που τελεί υπό την Αιγίδα της 

Επιτροπής "ΕΛΛΑΔΑ 2021".  

Το έργο αφορά στην παραγωγή ψηφιακού ιστορικού χάρτη  που περιέχει όλα τα 

επαναστατικά γεγονότα  στην Κρήτη, από το 1821 έως το 1830. Το καινοτόμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Κρήτης  (https://1821.crete.gov.gr/)  και είναι προσβάσιμο και από άτομα με 

προβλήματα όρασης και ακοής. 

Στόχος μας ήταν να παραδώσουμε στις σχολικές μονάδες ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο που ενδυναμώνει τη διδασκαλία της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας 

και δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο 

επαναστατημένο νησί, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα 

αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, ώστε να είναι 

https://1821.crete.gov.gr/)
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προσβάσιμη και εύχρηστη από όλους τους ενδιαφερομένους χρήστες 

(εκπαιδευτική κοινότητα, ευρύτερο κοινό) αλλά και ανοιχτή σε περαιτέρω 

εμπλουτισμό με ιστορικό υλικό και άλλων περιόδων της νεότερης ιστορίας μας. 

Μέσω του έργου παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την ιστορική και 

πολιτιστική κληρονομιά, και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια ψηφιακή 

περιήγηση στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο. Τα ιστορικά γεγονότα,  τα πρόσωπα, 

οι τοποθεσίες, τα στρατηγικά σημεία και τα κείμενα που συγκεντρώθηκαν και 

αποτυπώθηκαν με ψηφιακό τρόπο, συνοδεύονται από παλιές φωτογραφίες, 

χάρτες και σχέδια.  

Ο ψηφιακός χάρτης στο σύνολό του αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τη 

διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην Κρήτη, συμβάλλοντας στην αφύπνιση του 

ενδιαφέροντος μαθητών και μαθητριών ώστε να κατανοήσουν σε βάθος την 

επαναστατική εμπειρία. 

 

 

 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και 

Τουριστικού Τομέα 

Το πρόγραμμα αποτελεί μία στοχευμένη επιμορφωτική δράση, μεγάλης 

κλίμακας, που βασίζεται στα ευρήματα της διάγνωσης αναγκών του 

Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας, αποσκοπεί 

στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των 

επιμορφούμενων-ωφελούμενων και συμβάλλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής- 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Υλοποιήθηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και 

συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Είχε συνολική διάρκεια 

105 διδακτικές ώρες,  το παρακολούθησαν 501 επιμορφούμενοι (κυρίως από τον 

πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα, εργαζόμενοι, άνεργοι αλλά και απόφοιτοι, 

μεταπτυχιακοί φοιτητές).  Όσοι, εξ’ αυτών, ολοκλήρωσαν επιτυχώς την τελική 

εξέταση έλαβαν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ που αντιστοιχεί 

σε 5 ECVT. 

 

 Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα μέσω του Κέντρου Ανοικτών 

Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis 

Έχοντας ως στόχους την προσφορά γνώσεων, την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία 

ενεργών πολιτών μέσα από την  εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες, 

υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση με το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων «Mathesis» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ που 

περιλαμβάνει την υλοποίηση ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων, με θέμα α) 

«Αρχαίες Δημοκρατίες: Εξέλιξη, Θεσμοί, Θεωρία», β)«Επιστήμη και 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για την ανθρωπότητα – Ένα στοίχημα 

για μας», γ)«Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση με 

Python».    
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Η πρόσβαση στα μαθήματα είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε πολίτη έχει απλώς 

σύνδεση με το διαδίκτυο και εντάσσεται σε ένα νέο είδος δια βίου μάθησης, που 

σε παγκόσμιο επίπεδο αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στο χώρο της 

εκπαίδευσης. 

 

 Υλοποίηση 4ου Κύκλου Σεµιναρίων  Διδασκαλίας Ρυθμού και 

Κρουστών στην Εκπαίδευση  

Στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία µε το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσφέρει δωρεάν το συγκεκριμένο κοινωνικό αγαθό 

στους πολίτες του νησιού µας µε στόχο την προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και πρόοδο. Μέσω της ανάπτυξης κινητικών 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων συντονισμού και συγχρονισμού, της ενεργητικής 

ακρόασης της μουσικής και του αυτοσχεδιασμού, η τέχνη του ρυθμού γίνεται 

σημαντικό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής και οικοδόμησης της κοινότητας, 

καθώς ενδυναμώνει τη σχέση των εκπαιδευτικών αλλά και των μελών των 

τοπικών κοινωνιών γενικότερα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δράσεις 

τους. 

Tο πρόγραμμα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και στις τέσσερις (4) 

περιφερειακές ενότητες του νησιού, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.  Η 

λειτουργία τους με φυσική παρουσία στους χώρους διεξαγωγής κάθε πόλης 

υλοποιείται, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, τις αποστάσεις μεταξύ των μελών 

και τον επιτρεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων εντός της αίθουσας- όπως αυτά 

καθορίζονται από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική 

για τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

Το έργο υλοποιείται ήδη από το 2020-2021 από την Περιφέρεια Κρήτης και το 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στα πλαίσια του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης.  

Στόχος του είναι αρχικά η έγκαιρη αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε 

παιδιά που φοιτούν από τη Γ’ έως και τη ΣΤ’ δημοτικού (και δεν έχουν 

αξιολογηθεί από άλλη δομή τα τελευταία 2  χρόνια) και στη συνέχεια, η παροχή 

βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης στα παιδιά και στην οικογένειά τους. 

Η κινητή μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελούμενη από ψυχολόγο, ειδικό 

παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή, επικοινωνεί με 

τις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των Δήμων της Κρήτης, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. Εντοπίζει τη φύση και την έκταση του προβλήματος και 

καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης για τη σωστή αντιμετώπιση της 

μαθησιακής δυσκολίας. Στην πανδημία ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του 

ΕΛΜΕΠΑ και η δράση συνεχίστηκε διαδικτυακά. 

Η θετική στάση απέναντι στη μάθηση, η βελτίωση του λόγου, της ομιλίας, της 

αναγνωστικής ικανότητας και της μαθηματικής σκέψης, η αύξηση της 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των μαθητών παράλληλα με τη 

συναισθηματική υποστήριξη των γονέων, την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου 

και την καθοδήγησή τους για τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του 
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παιδιού στο σπίτι και το σχολείο αφορούν στα αποτελέσματα της εξέλιξης της 

δράσης. 

 

 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα : Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) - 

Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης σε  Τουριστικά Καταλύματα, 

Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, 

Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση 

Για δεύτερη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε τη δυνατότητα σε εργαζόμενους 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν, να παρακολουθήσουν το 

εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου: α) να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες για την ατομική τους προστασία και για την παροχή 

υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια, β) να εκπαιδευτούν σε πρακτικές και 

ενέργειες αποτροπής της  εξάπλωσης του SARS-CoV-2 για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας και γ) να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλής 

τουριστικός προορισμός. 

Οι εκπαιδευτικές καταρτίσεις των συμμετεχόντων από επιχειρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Ύδατος και 

Περιβάλλοντος (ΜΜΤΥΠ) του εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας και 

Μικροβιακής Παθογένεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διαθέτει την 

γνωστική εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση και το επιστημονικό προσωπικό για 

τη διεξαγωγή των σχετικών εκπαιδεύσεων.  

H εκπαίδευση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής 

πλατφόρμας και περιλάμβανε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, διάθεση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 

αναρτήθηκε στην εν λόγω πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

Επιπλέον, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης ανέλαβε την χορήγηση στους συμμετέχοντες σχετικών 

πιστοποιητικών, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Συμμετείχαν στους δύο 

κύκλους των σεμιναρίων 122.911 εργαζόμενοι. 

 

 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εργαλείων Υποστήριξης Πολιτικών 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής 

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και του ΚΔΒΜ2 

Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή «Πλοηγός» αφορά : α) στην ανάλυση του διεθνούς 

πλαισίου και την ανάδειξη καλών πρακτικών, β) στον προσδιορισμό της 

σκοπιμότητας επιλογής της εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και εν 

γένει της δια βίου μάθησης, ως στρατηγικής προτεραιότητας από τους ΟΤΑ 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, γ) στην αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης 

κατάστασης στην Κρήτη (φορείς – προγράμματα – δράσεις – πρωτοβουλίες), δ) 

την εκπόνηση «Στρατηγικού Σχεδίου Διά Βίου Μάθησης για την Περιφέρεια 

Κρήτης», με ενσωματωμένη μεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης της 

εφαρμογής των επιμέρους δράσεων, και ε) στην εκπόνηση οδικού χάρτη για την 

εφαρμογή της στρατηγικής στη χωροεδαφική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης είναι να αναδείξει τη Δια Βίου Μάθηση 

ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής και ως ένα, 

ιδιαίτερα σημαντικό, εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης και της ευρύτερης στρατηγικής της για την βιώσιμη 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

 

 Συμμετοχή  Λυκείων (Γενικών & Επαγγελματικών) της Περιφέρειας 

Κρήτης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «The Tipping Point» 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «The Tipping Point» έχει στο επίκεντρό του την 

ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με τις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές επιλογές τους. Προσφέρεται η δυνατότητα σε μαθητές/τριες που 

βρίσκονται ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Κρήτης, να έρθουν σε 

επαφή με ανθρώπους - πρότυπα (μέντορες) από όλο τον κόσμο, τους οποίους 

υπό άλλες συνθήκες δεν θα συναντούσαν, με απώτερο στόχο τη λήψη 

συνειδητοποιημένων αποφάσεων, σχετικά με την αγορά εργασίας. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι από την εφαρμογή του προγράμματος τίθενται, η 

στοχευμένη κατανομή απασχόλησης, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της 

αγοράς, η συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και οι δημιουργία 

όρων και προϋποθέσεων που θα προάγουν μια κουλτούρα, η οποία θα ενισχύσει 

την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την πρωτοβουλία στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν πραγματοποίησαν 390 διαδικτυακές live 

ομαδικές συνεδρίες με 242 επαγγελματίες, διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι 

απάντησαν σε 1473 ερωτήσεις μαθητών, με την υποστήριξη 168 εκπαιδευτικών 

που ανέλαβαν την υλοποίηση του προγράμματος σε όλη την Κρήτη.  

Θεματικές ενότητες που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον 4556 μαθητών και 

μαθητριών που συμμετείχαν ήταν η Διαχείριση άγχους και καθημερινότητας, 

Θέματα ψυχολογίας, Τουρισμός, Επαγγέλματα υγείας, Οικονομικά θέματα.  

Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικότητας και 

οργάνωσης βελτίωσαν δεξιότητες που σχετίζονται με την έρευνα και την 

αναζήτηση αλλά και ψηφιακές δεξιότητες. 

 

 

Ημερίδες & Συνέδρια –Συμμετοχές 
 

 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Εξατομικευμένη 

Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές 

Δυσκολiες» : Διοργανώθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο και την Κινητή Μονάδα Αξιολόγησης & Υποστήριξης 

Μαθησιακών Δυσκολιών, σε συνέχεια της συνεργασίας με την 

Περιφέρεια Κρήτης που ξεκίνησε το 2020, με τη δημιουργία της κινητής 

μονάδας για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές και 

την υποστήριξη στις οικογένειές τους.  

 

 Δωρεά της Περιφέρειας Κρήτης σε όλα τα σχολεία του νησιού, πάνω από 

4.000 βιβλία εκπαιδευτικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου 
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μεταξύ των οποίων και το «Κρητικό λεξιλόγιο», το εμβληματικό πόνημα 

του Ιωάννη Κονδυλάκη. Η κοινωνική προσφορά της Περιφέρειας 

Κρήτης στη Δημόσια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

στήριξης που προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα αλλά και του εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στόχος η ενίσχυση των γνώσεων και της κριτικής σκέψης των νέων 

καθώς και η προετοιμασία σκεπτόμενων και αντικειμενικά 

ενημερωμένων πολιτών. 

 

 

 Οργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο 

«Παράθυρο στον κόσμο για τα Λύκεια της Κρήτης» και θέμα τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

επαγγελματικού προσανατολισμού «The Tipping Point» στα Γενικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια της Κρήτης. Στη διαδικτυακή συζήτηση 

συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Κρήτης, εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλες τις 

περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και μέντορες από το Harvard, το 

MIT και τη Google. 

 

 Παράδοση από την Περιφέρεια Κρήτης στην εκπαιδευτική κοινότητα της 

Κρήτης 5.500 ειδικές μάσκες ανεμπόδιστης επικοινωνίας, κατάλληλες 

για την χειλεοανάγνωση. Η μάσκα διαθέτει διαφάνεια, η οποία επιτρέπει 

την επικοινωνία, προστατεύει και ταυτόχρονα διευκολύνει τους μαθητές 

και τις μαθήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και ομιλίας. Οι 

μάσκες χορηγήθηκαν στο σύνολο των συμμαθητών τους στο τμήμα και 

στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

η συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς διακρίσεις αλλά 

με ασφάλεια. Οι ειδικές μάσκες ανεμπόδιστης επικοινωνίας δίνουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά να «μείνουν ασφαλή αλλά όχι αποκλεισμένα» 

από την καθημερινότητά τους. 

 

 Συμμετοχή στην πρώτη διαδραστική παρουσίαση του παιδικού 

παραμυθιού με τίτλο «Μα πού πήγε το νερό;». Το παραμύθι εκδόθηκε 

και διανεμήθηκε δωρεάν από την Περιφέρεια Κρήτης, στα νηπιαγωγεία 

και τα δημοτικά σχολεία της Κρήτης, στο πλαίσιο της προσπάθειας 

ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος.   

 

 Συνδιοργάνωση-Συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του 

Ι.Α.Κ.Ε. με θέμα "Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις 

στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό". 
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 Οργάνωση εκδήλωσης  για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου 

«Ψηφιακός Ιστορικός Χάρτης της Κρήτης : 1821-1830» στο Πολιτιστικό 

Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης,  του Πανεπιστημίου Κρήτης,  του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Συντονιστές Εκπαίδευσης από το 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Διευθυντές και Διευθύντριες σχολικών μονάδων, 

εκπαιδευτικοί και μέλη της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου. 

 

 Συμμετοχή στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά 

Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο του 

θεσμικού του ρόλου και της αποστολής του το Συμβούλιο έχει τη 

δυνατότητα  να γνωμοδοτήσει προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με απώτερο στόχο να 

συμβάλει στην ουσιαστική λειτουργία και αναβάθμιση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. 

 

 

 

 

Μεταφορά μαθητών  

 

  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1-9-2020 ΕΩΣ 30-6-2021 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
ΔΕΛΤΙΑ 

ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & 

ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕ 
1.959 0 9.620 150 11.729 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 280.660,00 € 0,00 € 
4.267.409,23 

€ 
115.000,00 € 

4.663.069,23 
€ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕ 
42 0 1.930 62 2.034 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 8.802,70 € 0,00 € 882.414,86 € 33.418,99 € 924.636,55 € 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕ 
1.822 0 2.897 0 4.719 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 287.731,20 € 0,00 € 
3.920.642,94 

€ 
0,00 € 

4.208.374,14 
€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕ 3850 0 6950 13 10813 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 608.821,49 € 0,00 € 3.167.339,57 € 3.290,54 € 3.779.451,60 € 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕ 
7.673 0 21.397 225 29.295 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.186.015,39 € 0,00 € 
12.237.806,60 

€ 
151.709,53 € 

13.575.531,52 
€ 

  
 

  

 

 

Απασχόληση 
       

 Παρακολούθηση έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός για την 

παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.  

 

Ο πρώτος Περιφερειακός Μηχανισμός για την Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα, 

έχει ως αντικείμενο τη διαχρονική και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων 

καθώς και τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Αποτελεί την εφαρμογή της αποτελεσματικής και αξιόπιστης διασύνδεσης  των 

πολιτικών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση. 

Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (και συγκεκριμένα τη Μονάδα 

Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης) σε 

σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»  

Συγκεκριμένα, διαγιγνώσκει τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και των 

επιχειρήσεων σε δεξιότητες και επαγγέλματα, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, 

δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιοτική ανάλυση και μελέτη των στάσεων, 

των αντιλήψεων, των κινήτρων, των συμπεριφορών, των προσδοκιών και των 

στόχων που σχετίζονται με την εργασία γενικότερα. Η ιδιαίτερη επίδρασή του 

εστιάζεται τόσο στο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο 

επιχειρήσεων, δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο 

μακρο/μικρο-οικονομικό περιβάλλον, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. 
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Με βάση : α) τα συμπεράσματα από τη λειτουργία του Περιφερειακού 

Μηχανισμού για το 2020, που αφορούν στην κατάσταση για την αγορά εργασίας 

στην Κρήτη και κατά την περίοδο της πανδημίας, β) τα διαφοροποιημένα 

χαρακτηριστικά των οικονομικών μεγεθών και των συνθηκών στην αγορά 

εργασίας και γ) τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέδωσε μια 

ολοκληρωμένη και ανατροφοδοτούμενη πρόταση ανάπτυξης προγραμμάτων 

reskilling-κατάρτισης. Με οδηγό τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάσαμε με  το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

υλοποιήσαμε, από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, το Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα. 

 

  

Τμήμα Απασχόλησης 

Το Τμήμα Απασχόλησης είναι αρμόδιο ιδίως για: 

- τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων, 

δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών,  

- τη διαχείριση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τον καθορισμό των 

θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση 

υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτονται με τη διαδικασία της μετάκλησης από 

πολίτες τρίτων χωρών, 

- την επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της 

οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής,  

- τη συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

- κάθε άλλη επιμέρους αρμοδιότητα που ανατίθεται στην Περιφέρεια σύμφωνα 

με το νόμο στον τομέα της απασχόλησης και της ένταξης στην εργασία, ενώ 

ασκεί συντονιστικό ρόλο κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων στους ανωτέρω τομείς 

 

 Υλοποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του Προγράμματος 

Κοινωφελούς Απασχόλησης 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, για την προώθηση της απασχόλησης για 36.500 άτομα σε Δήμους, 

Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς 

Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων, διάρκειας 8 μηνών. Με την 

αρ. 37195/29-6-2020 Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ, 

κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης 305 θέσεις απασχόλησης, όπως 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, εκ των οποίων πληρώθηκαν 234 θέσεις.  

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος τοποθετήθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Κρήτης, με αντικείμενα, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της 

λειτουργίας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, την ψηφιοποίηση αρχείων, την αναβάθμιση και λειτουργία του 

περιβάλλοντος, κλπ. 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Νο 4/2020 

  

αρχική 

πρόταση 

εγκεκριμένες 

θέσεις 

Κάλυψη 

θέσεων 

00-01 ΕΔΡΑ & Π.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145 144 128 

02 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 56 55 44 

03 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 60 59 42 

04 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 50 47 20 

Σύνολο Περιφέρειας 

Κρήτης 311 305 234 

 

Το Τμήμα Απασχόλησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού της 

Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Μισθοδοσίας 

της Διεύθυνσης Οικονομικού, είχε τη μέριμνα για την υλοποίηση και διοικητική 

υποστήριξη του Προγράμματος, με την παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες 

υποδοχής και προς τους ωφελούμενους, την κατάρτιση των καταστάσεων 

πληρωμής, την τήρηση των υποχρεώσεων Δικαιούχου της Περιφέρειας και των 

απαιτήσεων της Πρόσκλησης, την καταχώρηση των δελτίων εισόδου-εξόδου 

στην πλατφόρμα microdata, τη συμμετοχή των υπόχρεων ωφελούμενων στις 

δράσεις κατάρτισης, τη δίμηνη παράταση του προγράμματος σύμφωνα με την 

αρ. 1.2018/22-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1712/Β/26-04-2021), 

την παροχή οδηγιών για τα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, το συντονισμό στην υλοποίηση του 

Προγράμματος από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, κλπ.  

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος ολοκληρώθηκε τον 

Νοέμβριο του 2021. Αναμένεται διοικητικός και οικονομικός έλεγχος από τις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΑΕΔ.  

 

 Υποβολή πρότασης για το νέο κύκλο του Προγράμματος 

Κοινωφελούς Απασχόλησης 

Η Περιφέρεια Κρήτης, με το αρ. 1.3651/27-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κλήθηκε να συμμετάσχει στην υλοποίηση 

του νέου κύκλου του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων 

φορέων, διάρκειας 8 μηνών και για έως 200 θέσεις, με στόχο την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας και την επανασύνδεση των 

μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας, καθώς και την προαγωγή της 

κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.  

 

Το Τμήμα Απασχόλησης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, υπέβαλε πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή για την κατανομή 104 
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θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στις Υπηρεσίες των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνης και 

Λασιθίου, για την υλοποίηση 53 έργων, με αντικείμενο την αναβάθμιση της 

λειτουργίας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, την ψηφιοποίηση αρχείων, κλπ. Δεν υποβλήθηκε πρόταση για την 

έδρα και την Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς συνεχίζουν να απασχολούνται, μέσω 

ασφαλιστικών μέτρων, ωφελούμενοι από τους προηγούμενους κύκλους του 

προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης (Δημόσιες Προσκλήσεις 8/2018 και 

4/2020), με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η απορρόφηση επιπλέον 

ωφελούμενων από το νέο πρόγραμμα. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με την αρ. 

1122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΓ27ΛΚ-ΑΩ5) και 

τροποποιήθηκε με την αρ. 1169/2021 όμοια (ΑΔΑ: 9Ω397ΛΚ-7ΟΕ).  

Η τελική πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Απασχόλησης απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα.  

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Νέο Πρόγραμμα 2021 

  προτεινόμενες θέσεις 

02 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 21 

03 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 40 

04 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 43 

Σύνολο Περιφέρειας 

Κρήτης 
104 

 

Έχει εκδοθεί η αρ. 1.5613/14-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

5895/Β/16-12-2021) με τους όρους του νέου προγράμματος και αναμένεται η 

έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΕΑΔ για την υποβολή αιτήσεων από 

δυνητικούς ωφελούμενους.  

 

 Εκτίμηση αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη 

διαδικασία της μετάκλησης για την περίοδο 2021-2022 στην 

Περιφέρεια Κρήτης  

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τα συναρμόδια 

Υπουργεία με την αρ. 5269/139/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

430/Β/5-02-2021) έκαναν δεκτή την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τον 

ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που μπορούν να καλυφθούν από πολίτες 

τρίτων χωρών με τη διαδικασία της μετάκλησης για την περίοδο 2021-2022 στην 

Περιφέρεια Κρήτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά ειδικότητα 

απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και 

απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης). Η πρόταση αυτή είχε υποβληθεί στις 

29/9/2020, κατόπιν διαβούλευσης με τους εργοδοτικούς φορείς και τη 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες-προτάσεις των εργοδοτικών φορέων, 

το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της απασχόλησης, τα 

διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τα 
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δεδομένα των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Ν.4251/2014.  

 

 Διημερίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα 

την εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα 23-24/11/2021 

Το Τμήμα Απασχόλησης συμμετείχε στη διαδικτυακή διημερίδα που 

διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στις 23-

24/11/2021, με θέμα την αποτίμηση της μετάκλησης, της κύριας δηλαδή 

διαδικασίας εισόδου πολιτών τρίτων χωρών για εργασία, με τη συμμετοχή όλων 

των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Σκοπός της 

διημερίδας ήταν να γίνει μια αποτίμηση των διαδικασιών: α) του καθορισμού 

του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία, β) της εισόδου και 

διαμονής των εργαζομένων αυτών στη χώρα, και γ) των κατά παρέκκλιση 

διαδικασιών που αφορούν στην εποχική εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην 

αγροτική οικονομία. Στόχος της διημερίδας ήταν να συζητηθούν τα προβλήματα 

που ανακύπτουν λόγω του υπάρχοντος συστήματος εισδοχής και εργασίας 

πολιτών τρίτων χωρών και να αναζητηθούν λύσεις μέσα από προτάσεις των 

συναρμόδιων υπηρεσιών εφαρμογής των διαδικασιών του συστήματος αυτού. 

Επίσης, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που επήλθαν 

στο νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Μετανάστευσης με τον πρόσφατο νόμο 

4825/2021, καθώς και για την πρόθεση των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης & Ασύλου για τη συνολική 

αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού του όγκου εισδοχής 

πολιτών τρίτων χωρών για εργασία και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 

μετάκλησης μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο άμεσο μέλλον.  

 

 Συγκρότηση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 

- Το Τμήμα Απασχόλησης έχει εισηγηθεί την τροποποίηση της αρ. 

229850/9.10.2020 (ΑΔΑ: 61ΖΖ7ΛΚ-ΩΗ0 - ΦΕΚ 881/Υ.Ο.Δ.Δ./22-10-2020) 

απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης 

και Νέας Γενιάς, με την οποία συγκροτήθηκε η Τοπική Διοικητική Επιτροπή 

(Τ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ Ηρακλείου 

Κρήτης, με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών 

προσφυγών κατά αποφάσεων οργάνων του πρώην O.A.E.E., λόγω 

συνταξιοδότησης του Προέδρου της Επιτροπής. Αναμένεται η δημοσίευση της 

τροποποίησης της εν λόγω απόφασης στο ΦΕΚ. 
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Τεχνικά Έργα στον Τομέα της Εκπαίδευσης 

 

 
Τίτλος Έργου / Υποέργου Φορέας Υλοποίησης 

Υποέργου 

Προϋπολογισμός Καταχωρημένες 

Συμβάσεις 

Πληρωμές Περιοχή 

    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Δ. ΑΜΑΡΙΟΥ 136.102,44 € 136.102,44 € 40.176,00 € ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

    ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 18.841,32 € 18.841,32 € 18.841,32 € ΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΑΜΟΥ 

Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 37.999,80 € 37.999,80 € 37.999,80 € ΔΗΜΟΣ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

45.028,33 € 45.028,33 € 45.028,33 € ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 35.818,94 € 35.818,94 € 35.818,94 € ΔΗΜΟΣ 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ 

Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.895,00 € 24.895,00 € 24.895,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

Δ. 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

73.965,25 € 73.965,25 € 73.965,25 € ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 17.998,60 € 17.998,60 € 17.998,60 € ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 

Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 24.552,00 € 24.552,00 € 24.552,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 

Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8.235,35 € 8.235,35 € 8.235,35 € ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

    ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΛ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

581.387,01 € 581.387,01 € 566.517,39 

€ 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ 

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

24.779,91 € 24.779,91 € 24.779,91 € ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΧΑΝΩΝ - 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΥΡΝΙΑΣ 

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

24.795,66 € 24.795,66 € 24.795,66 € ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΘΙΑΣ 

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

62.000,00 € 0,00 € 0,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ – 

ΣΕΛΙΝΟΥ 

71.352,92 € 0,00 € 0,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - 

ΣΕΛΙΝΟΥ 

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 14.972,00 € 14.972,00 € 14.972,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

    ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΟΓΔΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 16.630,04 € 16.630,04 € 16.630,04 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 

Δ. 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

33.950,00 € 33.950,00 € 27.822,07 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 24.552,00 € 24.552,00 € 24.552,00 € ΔΗΜΟΣ 
ΦΑΙΣΤΟΥ 

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

37.200,00 € 0,00 € 0,00 € ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ 59.759,93 € 59.759,93 € 59.759,93 € ΔΗΜΟΣ 

ΒΙΑΝΝΟΥ 

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΑΒΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

    ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ & ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΟΔΙΑΣ 

Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 34.595,24 € 34.595,24 € 34.595,24 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 64.000,00 € 60.654,81 € 60.636,67 € ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

64.790,42 € 64.790,42 € 23.814,88 € ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Κώτσογλου Κυριάκος  

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Κρήτης και έδρα το Ηράκλειο, έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και τη φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων 

ΤΠΕ του φορέα. Υποστηρίζει τεχνικά 35 κτίρια της Περιφέρειας σε όλη την 

Κρήτη και 1.512 εγκατεστημένους Η/Υ. 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι εν γένει αρμόδια για τη 

στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

Οι αρμοδιότητες της ανάγονται πέρα από την παροχή τεχνικής υποστήριξης, 

καθώς και την τεχνολογική κατεύθυνση των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην 

χρήση νέων συστημάτων, στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των 

περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της 

εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών, καθώς και των ιστοσελίδων, δικτυακών πυλών και αποθετηρίων 

του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής 

και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων με αντίστοιχα 

συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των 

υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των 

περιφερειακών υπηρεσιών της. 

 

Κύριες Δράσεις 
 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της επίτευξης των 

στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού της έχει υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις 

και παρεμβάσεις, που εξασφαλίζουν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υποδομών 

της, αλλά και την ταχεία προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού της στη χρήση 

των σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ.  

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών της Περιφέρειας, η Δ/νση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναβάθμισε όλο τον παλιό εξοπλισμό 

Πληροφορικής,  και τον αντικατέστησε με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, για το 

σύνολο σχεδόν των θέσεων εργασίας. Παράλληλα εξασφάλισε την εγκατάσταση 

νέου εξοπλισμού ψηφιοποίησης σε όλες τις Υπηρεσίες της, και βέβαια, λόγω των 

μέτρων αποφυγής της μετάδοσης του COVID, έγινε προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την πραγματοποίηση τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων. 

 

Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ crete.gov.gr 

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Περιφέρεια αναβάθμισε τις Λειτουργικές Εφαρμογές 
που υποστηρίζονται μέσω της Ιστοσελίδας της Crete.gov.gr και ειδικότερα: 
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 Τη νέα web εφαρμογή απογραφής για όλη την ΠΚ, όπου αποθηκεύονται 

πληροφορίες για όλους τους υπαλλήλους και τον τεχνικό εξοπλισμό 

 Τη νέα πλατφόρμα για την προβολή των εκλογικών αποτελεσμάτων 

των εκλογικών διαδικασιών από το 2012 – 2019 

 Τη δημιουργία ευρετηρίου προσωπικού στην ιστοσελίδα της ΠΚ με 

αυτόματη άντληση δεδομένων από την εφαρμογή της απογραφής. 

 Την online διεκπεραίωση των αιτημάτων πολιτών μέσω της εφαρμογής 

ΠΑΠΥΡΟΣ 

 Τη δημιουργία πλατφόρμας για την προσέλκυση εργαζομένων που 

μπορούν να εργάζονται ψηφιακά με έδρα την Κρήτη (Ψηφιακοί 

Νομάδες) https://www.workfromcrete.gr/ 

 

 

2. ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 Νέα εφαρμογή του λογισμικού ΠΑΠΥΡΟΣ με την οποία υποστηρίζεται 

η διαχείριση και η παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας (Project Management Τεχνικών Έργων) 

 Διασύνδεση ΠΑΠΥΡΟΥ με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ 

 Καθολική χρήση της εφαρμογής Comidor για τη λειτουργία των 

Συλλογικών Οργάνων 

 Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS (ΥΓεΠ) 

Περιφέρειας Κρήτης http://gis.crete.gov.gr/ 

 Επέκταση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS 

http://gis.crete.gov.gr/ για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της 

με άλλες εφαρμογές 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για την Ασφάλεια και την προστασία των 

φυσικών πόρων https://www.safecrete.gr/ 

 Σχεδιασμός και λειτουργία Ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης https://it.crete.gov.gr/ 

 Σχεδιασμός και λειτουργία Ιστοσελίδας για το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 https://ppa.crete.gov.gr/ 

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΚ 

1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΠΥΡΟΥ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΣΩ ΠΑΠΥΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΕ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΕ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

EMAILS 220 62 1 58 341 

https://www.workfromcrete.gr/
https://drivers-vehicles.services.gov.gr/
http://gis.crete.gov.gr/
http://gis.crete.gov.gr/
https://www.safecrete.gr/
https://it.crete.gov.gr/
https://ppa.crete.gov.gr/
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-

SCANNERS 198 46 2 74 320 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 71     9 80 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ-

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 207 61 2 37 307 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 55 48 1 8 112 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 65 19 1 9 94 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 346 102 10 88 546 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 26 7   3 36 

VPN-

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 43 5   1 49 

ΠΑΠΥΡΟΣ-ΙΡΙΔΑ-

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 95 47 1 22 165 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 1326 397 18 309 2050 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΚ       2050   

 

2. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Α 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

/2021 

Β 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

/2021 

ΣΥΝΟΛΟ 

2021 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ OTS 4 0 4 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΝΕΩΝ H/Y 140 42 182 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ/ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 37 25 62 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ANTIVIRUS/ΧΡΗΣΤΕΣ 15 25 40 
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ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(BACKUP) OTS* 20 20 40 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ACTΙVE 

DIRECTORIES ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ACTIVE DIRECTORIES 0 0 6 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ 

STORAGES (ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΟΥΣΟΥΡΟΥ 

ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 0 37 37 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΗΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ) ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ 34 25 59 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 0 28 28 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 0 18 18 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  

EMAILS ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 350 350 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ 120 0 120 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ Η/Υ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ 

WIN 10 ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RAM 

KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SSD ΔΙΣΚΟΥ 12 59 71 

ΜΕΤΑΓΚΑΤΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ) 0 6 6 

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ EMAIL 28 20 48 

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ USB 

TOKEN 16 2 18 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 88 από 215 

 

ΝΕΕΣ ΑΫΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 109 111 220 

ΝΕΕΣ ΑΫΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΠΕ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0 42 42 

ΝΕΕΣ ΑΫΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΠΕ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 27 27 

ΝΕΕΣ ΑΥΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΕ 

ΧΑΝΙΩΝ 0 83 83 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΚ 109 263 372 

ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ COMIDOR  ΠΚ 14 3 17 

ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 10 6 16 

ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS 3 7 10 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 48 50   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 12 15 27 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ  COMIDOR 10 12 22 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜICROSOFT 365 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ 399 12 411 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EMAIL 

ΧΡΗΣΤΩΝ 399 12 411 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΠΥΡΟΥ 

Αθροιστικά ΠΚ** 1093 945 2038 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** 699 627 1326 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ** 171 138 309 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ** 1 7 8 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΧΑΝΙΩΝ** 222 175 397 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 125 133 258 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 27 0 27 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 36 31 67 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ ΠΕ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 26 26 52 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  XEROX Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -(4Ος 

ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 14 0 14 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  XEROX Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2Ος 

ΟΡΟΦΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 16 0 16 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  XEROX Β8155-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (3Ος 

ΟΡΟΦΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 20 0 20 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ XEROX  Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ -

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 5 0 5 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΕROX Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ 

ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ-(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 12 0 12 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΕROX Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ) 5 6 11 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ XEROX  Β7025-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 0 12 12 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ XEROX Β8155-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ 

ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ-(ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 30 0 30 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 2 3 

 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

Προγραμματίστηκαν και διεκπεραιώθηκαν συνολικά 656 τηλεδιασκέψεις μέσω 

της πλατφόρμας ZOOM  

  

Συμμετοχή της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο «Συνέδριο 

Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Αυτοδιοίκηση», το 

οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 14 

Οκτωβρίου  έως το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο 

του συνεδρίου έγιναν δύο παρουσιάσεις από στελέχη της Δ/νσης σχετικά με τα 

έργα: «Σύστημα Διαχείρισης Έργων και  Λήψης Αποφάσεων» και 

«Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων Περιφέρειας Κρήτης GIS»  
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Πολιτισμός-Αθλητισμός  
 

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού και Απόδημου 

Ελληνισμού, Φασουλάκης Κώστας  

 

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για τον Πολιτισμό στην Π.Ε. 

Χανίων, Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία  

 

 

Πολιτισμός  

 

Οι αυστηροί περιορισμοί που επέβαλε και για το 2021 η Πανδημία των δύο 

τελευταίων ετών δεν άφησαν για μια ακόμη φορά μεγάλα περιθώρια στην 

υλοποίηση των πολιτικών της Περιφέρειας Κρήτης για τους απόδημους 

ομοεθνείς. 

Εφέτος, πάντως, σε ολόκληρη την υφήλιο, ο απόδημος Ελληνισμός 

πραγματοποίησε μεγάλες και σημαντικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 

συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Παλιγγενεσία του 1821. 

Μεγάλος αριθμός τέτοιων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε και από τους 

Κρήτες ομογενείς, με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

Παράλληλα, ειδικά η Κρήτη, εόρτασε τον ίδιο χρόνο την 80η επέτειο της Μάχης 

Κρήτης, με εκδηλώσεις από τους Κρήτες όπου γης, οι οποίες έλαβαν την στήριξη 

της Περιφέρειας.  

Κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών, δεν πραγματοποιήθηκαν, 

όμως, πολλές από τις  προγραμματισμένες επισκέψεις αντιπροσωπειών της 

Περιφέρειας στο εξωτερικό, παρά τις σχετικές προσκλήσεις, δεδομένου και του 

γεγονότος ότι πολλές από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, συνέπεσαν χρονικά με 

αντίστοιχες της Περιφέρειας Κρήτης και τοπικών φορέων στη Μεγαλόνησο, με 

επίκεντρο τις δύο επετείους. 

Εν τούτοις, δεν υπήρξε χαλάρωση των σχέσεων με τις αντιπροσωπείες, τα 

Συμβούλια και τις Ομοσπονδίες των αποδήμων Κρητών όπου γης, η επικοινωνία 

με τους οποίους, μάλλον, αυξήθηκε περαιτέρω, με αφορμή την πανδημία και 

μέσω των νέων τρόπων της εξ αποστάσεως επικοινωνίας που καθιερώθηκαν. 

Με τη δυνατότητα  των τηλεδιασκέψεων υπήρξε συχνή και ουσιαστική επαφή 

και επικοινωνία για τα ζητήματα των αποδήμων, και σε αρκετές περιπτώσεις 

δρομολογήθηκαν λύσεις  σε ζητήματα που ανέκυπταν.  

Για την διοργάνωση και προετοιμασία των εορτασμών των δύο αυτών Επετείων 

είχε συγκροτηθεί κοινό Συντονιστικό Όργανο, του οποίου η παρουσία συνέβαλε, 

αφενός, στην αξιοσημείωτη επιτυχία των εν λόγω εκδηλώσεων και αφετέρου, 

στην εν γένει προώθηση ζητημάτων της ελληνικής ομογένειας στο εξωτερικό. 

 

Η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης κινήθηκε και για το 2021 με τον διπλό 

προσανατολισμό ανάμεσα α) στην προαγωγή του σύγχρονου Πολιτισμού με 

την ενίσχυση του σύγχρονου  πολιτιστικού προϊόντος, και β) την ανάδειξη 

της ιστορίας και την συντήρηση και προβολή των μνημείων του 

αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού και ευρύτερα πολιτιστικού αποθέματος της 

Κρήτης. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

α. Στήριξη πολιτιστικού προϊόντος 

Είναι γνωστό ότι, όπως και το προηγούμενο έτος, έτσι και το 2021 δεν ξεκίνησε 

με καλούς οιωνούς για τον σύγχρονο Πολιτισμό, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό 

επίπεδο, δεδομένης της πανδημίας του ιού SARS-Cov-2, που εξακολουθεί να 

μαστίζει όλον τον κόσμο, την Ελλάδα και την Κρήτη. 

Οι εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού, 

επέβαλαν, με σύντομα μόνο διαλείμματα, την αναστολή συχνά της λειτουργίας 

του συνόλου των χώρων αναψυχής και διασκέδασης και σε μεγάλο βαθμό την 

απαγόρευση των συναθροίσεων του κόσμου, ο οποίος αποτελεί, σε ομαλές 

συνθήκες, τον κύριο αποδέκτη του πολιτιστικού προϊόντος.  

Η διαιώνιση αυτής της δύσκολης συνθήκης, με ορατή επίπτωση τη ραγδαία 

συρρίκνωση της καλλιτεχνικής παραγωγής, επέβαλε την συνέχιση εκ μέρους της 

Περιφέρειας Κρήτης, των πολιτικών στήριξης του πολιτιστικού προϊόντος, 

συχνά και με την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου οι 

φορείς και οι άνθρωποι του πολιτισμού της Κρήτης να μη μείνουν 

απροστάτευτοι εν μέσω της μεγάλης αυτής κρίσης. 

 

β. Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

Επιπροσθέτως, όμως, το 2021 ήταν για την Ελλάδα το έτος εορτασμού της 

συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την 

Εθνική παλιγγενεσία. Αυτονόητα λοιπόν, ένα μεγάλο τμήμα των δράσεων 

Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης ήταν στοχευμένες στον εορτασμό της 

μεγάλης αυτής επετείου για την πατρίδα μας.  

 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Κρήτης συνέβαλε καθοριστικά 

στην διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων δεκάδων φορέων, ιδίως της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, αλλά και του πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου εν γένει, 

με την υποστήριξη ή την εν συνόλω χρηματοδότηση αντίστοιχων επετειακών 

δράσεων. Αναλυτικότερα, υποστηρίχθηκε η έκδοση βιβλίων, η διοργάνωση 

παραστάσεων και συναυλιών, η επιμέλεια ιστορικών και άλλων εκθέσεων, η 

διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και άλλες δράσεις για τον εορτασμό 

της Παλιγγενεσίας, σε ολόκληρη την Κρήτη.  

Πραγματοποιήθηκαν όμως και αυτοτελείς δράσεις από την Περιφέρεια Κρήτης, 

με την αφορμή του εορτασμού των 200 χρόνων από την Εθνική Επέτειο: 
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 Η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα της Επιτροπής 1821, 

εόρτασε την επέτειο της Έναρξης της Επανάστασης των Κρητικών Επαρχιών, 

στην Παναγία τη Θυμιανή στα Σφακιά, στις 6 Ιουνίου, στην οποία σύμφωνα με 

την παράδοση συμφωνήθηκε και υπογράφηκε η ομόθυμη συμμετοχή της Κρήτης 

στον πανελλήνιο αγώνα που ξεκίνησε το 1821 για την εθνική δικαίωση. Στον 

ιστορικό αυτό ναό, που τιμάται σταθερά ως ο τόπος κήρυξης της Κρητικής 

Επανάστασης από τους Κρήτες οπλαρχηγούς ολόκληρης της Κρήτης, 

αποδόθηκαν οι δέουσες τιμές και έγινε οι σχετικές υπομνήσεις για την 

συμμετοχή της Μεγαλονήσου στο επετειακό γεγονός, και η εκδήλωση αυτή 

αποτέλεσε την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Κρήτης για 

το επετειακό έτος της Επαναστάσεως.  

 

 Με μια συμβολική αλλά και ουσιαστική χειρονομία η Περιφέρεια 

Κρήτης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υποστήριξη μαζί με τους Δήμους των 

πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, μιας σημαντικής 

μουσικοθεατρικής παράστασης, αφιερωμένης στο πνεύμα της επετείου της β΄ 

Εκατονταετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης και ιδίως, βεβαίως, στην 

κρητική συμμετοχή. Πρόκειται για την παραγωγή και προβολή μιας πρωτότυπης 

όπερας με τον τίτλο «Καπετάν Μιχάλης» του Δημήτρη Μαραμή, που είναι 

βασισμένη στο ομώνυμο, εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, και η οποία 

προορίστηκε να αποτελέσει την κύρια καλλιτεχνική πρόταση της Κρήτης για 

τους Πανελλήνιους Εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 

1821. Η Περιφέρεια Κρήτης, είχε την παραγωγή του έργου, σε συνεργασία με το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης και τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου 

Νικολάου, στις έδρες των οποίων και προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ενώ 

προγραμματίστηκε η προβολή της παράστασης στην Αθήνα και αλλού. Το έργο 

είναι ένα σύγχρονο ελληνικό Μιούζικαλ σε Δύο Πράξεις για σολίστ, χορωδία 

και ορχήστρα, σε σύνθεση του Δημήτρη Μαραμή, στίχους χορικών από τον 

Σωτήρη Τριβιζά, σκηνοθεσία της Έφη Θεοδώρου και με Διευθυντή Ορχήστρας 

τον Μίλτο Λογιάδη.  

 

 Η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε σε σχετική Πρόσκληση του 

προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και ειδικά στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 

2021» και πέτυχε την έγκριση της χρηματοδότησης για την πρόταση δημιουργίας 

«Ψηφιακού ιστορικού  Πλοηγού της νεότερης ιστορίας της Κρήτης  (1830 – 

1913)» με προϋπολογισμό 303.180,00 €. Πρόκειται για την δημιουργία ενός 

μεγάλου ψηφιακού προγράμματος το οποίο διαθέτοντας πολλαπλές εφαρμογές, 

θα επιτρέπει το ψηφιακό ταξίδι στην σύγχρονη ιστορία της Κρήτης, από τα 
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χρόνια της πρώτης πανελλήνιας Επανάστασης του 1821, έως και την Ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα (1913). 

Στην εν λόγω ψηφιακή περιήγηση θα αναδεικνύονται τα γεγονότα των ετών 

1821 - 1913, τα οποία περικλείουν τις διαδοχικές κρητικές επαναστάσεις και 

τους αγώνες που απαιτήθηκαν για την ελευθερία της Κρήτης. Η παρουσίαση θα 

γίνεται με κατανοητά και μεστά κείμενα και πλούσια τεκμηρίωση και 

εικονογράφηση, προκειμένου η νεότερη ιστορία της Κρήτης να γίνεται προσιτή 

στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί 

εντός του έτους 2022.  

 Η Περιφέρεια Κρήτης υποστήριξε επιπλέον οικονομικά την διοργάνωση 

και προβολή μιας μεγάλης και σημαντικής ιστορικής έκθεσης για την συμβολή 

τη Κρήτης στην Επανάσταση του 1821 καθώς και τους αγώνες γενικά της 

Κρήτης έως την απελευθέρωση, η οποία διοργανώθηκε από την Εταιρεία 

Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και 

φιλοξενήθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Μεγαλονήσου. Η Ιστορική έκθεση 

της ΕΚΙΜ/Ιστορικού  Μουσείου Κρήτης με θέμα της επανάσταση του 1821 στην 

Κρήτη,  εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την 

Επανάσταση και αποτελεί μία από τις ουσιαστικές δράσεις που η Περιφέρεια 

Κρήτης διοργανώνει και στηρίζει από άκρου εις άκρον σε ολόκληρη τη 

Μεγαλόνησο. Η συγκεκριμένη  έκθεση ξεκίνησε στο Ηράκλειο στην πλατεία 

Ελευθερίας και περιοδευσε σε ολόκληρη την Κρήτη, μεταφερόμενη διαδοχικά 

στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Με αφετηρία  τα γεγονότα του 

ύστερου 18ου αιώνα που σε παγκόσμια κλίμακα ανοίγουν την αυλαία για τον 

αιώνα των επαναστάσεων –Αμερικανική Ανεξαρτησία και Γαλλική 

Επανάσταση–, η Έκθεση οργανώνεται σε θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν 

την συμμετοχή της Κρήτης στη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

 

γ. Εορτασμός 80 χρόνων από την Μάχη Κρήτης. 

Το προηγούμενο έτος η Κρήτη εόρτασε πάντως, παράλληλα, και την επέτειο των 

80 χρόνων από την θρυλική Μάχη της Κρήτης, και οι επετειακοί εορτασμοί 

κατεστάθησαν για την Μεγαλόνησο, εκ των πραγμάτων διπλοί. Η Περιφέρεια 

Κρήτης, προχώρησε στην υποστήριξη πολλαπλών δράσεων για τον εορτασμό 

της μεγάλης τοπικής Επετείου, η οποία εκδηλώθηκε με ποίκιλλες και 

πολυάριθμες δράσεις, σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως συνέδρια και ημερίδες, 

εκθέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος εκδόσεις βιβλίων και λευκωμάτων, θεατρικά 

και εικαστικά δρώμενα κλπ.       

 Η Περιφέρεια Κρήτης στήριξε οικονομικά την πραγματοποίηση μιας 

σημαντικής ιστορικής έκθεσης ντοκουμέντων και κειμηλίων για τη Μάχη της 

Κρήτης, η οποία συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Ηρακλείου και ιδιώτες 

συλλέκτες, στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η εν λόγω έκθεση παρουσίαζε, 
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για πρώτη φορά, τα γύρω από την πολυαίματη και κρίσιμη για την τύχη της 

Μάχης της Κρήτης, ιστορία της μάχης της πόλης του Ηρακλείου. 

 

δ. Θεσμοθέτηση ετήσιου Φεστιβάλ Κρήτης 

Το 2021 είναι το έτος κατά το οποίο μετά από πολύχρονο σχεδιασμό έγινε εφικτή 

η θεσμοθέτηση και πρώτη διοργάνωση του 1ου «Φεστιβάλ Κρήτης». Πρόκειται 

για μια διοργάνωση που έχει ως στόχο την αρμονική συνύπαρξη σύγχρονου και 

παλαιού πολιτιστικού αποθέματος, καθώς θεσμοθετημένες ήδη αλλά και νέες 

καλλιτεχνικές δράσεις τοποθετούνται σε ενιαίο πλαίσιο, με επίκεντρο τα 

εμβληματικότερα των αρχαίων και ιστορικών μνημείων της Κρήτης. 

Μεταξύ των κυριότερων αξόνων, στους οποίους βασίστηκε η θεσμοθέτηση του 

Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και οι οποίοι ετέθησαν ως στόχοι της 

διοργάνωσης, θα μπορούσε να αναφερθεί η σύνδεση της ιστορίας των μνημείων 

με την σύγχρονη δημιουργία, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση των 

διαθεματικών συνεργασιών των τεχνών, των επιστημών και των ψηφιακών 

μέσων, που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τα δύο διακριτά, 

συνήθως, κοινά, και να προκαλέσει την επιδιωκόμενη τελικά αύξηση των 

τελικών αποδεκτών των όποιων δράσεων. 

Το 1ο Φεστιβάλ Κρήτης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και προετοιμάζεται 

ήδη η διοργάνωση του επόμενου έτους, η οποία φιλοδοξούμε, με την ευχή της 

ολοκληρωτικής διαφυγής από τις συνθήκες της Πανδημίας, να σημειώσει, το 

2022, ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, συμβάλλοντας έτι περεταίρω στην 

διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης. 

 ε. Συνεχίστηκε η στήριξη υφιστάμενων από προηγούμενα έτη πολιτιστικών 

φορέων και θεσμών για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού όπως, είναι το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Χανίων, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days κ.α. 

Παράλληλα, υποστηρίχθηκαν περισσότερες από σαράντα εκδόσεις βιβλίων, με 

στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. 

Επιπλέον, αυξήθηκε η οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς το 

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σε ετήσια βάση με υπερτριπλασιασμό της ετήσιας 

συνεισφοράς. 

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Α. Προαγωγή της τοπικής Ιστορίας- Πολιτισμού 
Α1. Στο επίπεδο της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Μεγαλονήσου, η 

Περιφέρεια Κρήτης, όπως κάθε χρόνο, συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση 

πολυάριθμων και ποικίλων δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της 

τοπικής Ιστορίας και του Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίχθηκε και 

χρηματοδοτήθηκε εν συνόλω ή εν μέρει μεγάλος αριθμός αντίστοιχο εκδόσεων 

βιβλίων αντίστοιχου περιεχομένου, οργάνωσης εκθέσεων και παραγωγής ακόμη 

ιστορικών ταινιών, κυρίως από τρίτους φορείς, κυρίως της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αλλά και ευρύτερα από τις τοπικές κοινωνίες. 
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Τεχνικά έργα και υποδομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία  

 

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης κατεβλήθησαν και το 2021 σοβαρές 

προσπάθειες για την προετοιμασία και την παραγωγή έργου, αναφορικά με την 

συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών ιστορικών και αρχαιολογικών 

μνημείων της Κρήτης.  

Η αρμοδιότητα για την προστασία των μνημείων ανήκει ως γνωστόν 

αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, εν τούτοις η Περιφέρεια Κρήτης έχει 

από τα προηγούμενα χρόνια αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην χάραξη και την 

υλοποίηση πολιτικών συντήρησης και ανάδειξης της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς της Μεγαλονήσου. Με αυτό το δεδομένο, συνεχίστηκε εκ μέρους 

της Περιφέρειας Κρήτης η εκπόνηση σχετικών μελετών, καθώς και η προώθησή 

τους στα αρμόδια κρατικά όργανα, στο πλαίσιο της υποβοήθησης των τοπικών 

Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων, όπου ζητήθηκε αλλά και όπου κρίθηκε απαραίτητο.  

Ιδίως για το 2021 η Περιφέρεια Κρήτης και η Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Κρήτης, 

προέβησαν στην έκδοση ειδικής Πρόσκλησης για την χρηματοδότηση από το 

ΕΠΣΑ ειδικών μελετών προϋπολογισμού άνω των 150.000 ευρώ για έργα 

Πολιτισμού.  Η εν λόγω πρόσκληση, για την οποία υπήρξε μεγάλη και επιτυχής 

συμμετοχή, είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 

δεκάδων μελετών για μεγάλα έργα πολιτισμού σε ολόκληρη την Κρήτη, τα οποία 

θα αναβαθμίσουν τον πολιτιστικό και μνημειακό πλούτο του τόπου μας. Η εν 

λόγω πρόσκληση του ΕΣΠΑ προορίστηκε για να υπερσκελίσει το σύνηθες 

πρόβλημα της ανυπαρξίας μελετών και την επίκληση της αδυναμίας των 

αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την εξασφάλιση τους, προκειμένου να 

κατατίθενται ώριμα προς χρηματοδότηση έργα Πολιτισμού.  

 

1. Θρησκευτικά Μνημεία 

 

- Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. 

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση - αποκατάσταση Ηγουμενείου Ιεράς Μονής 

Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη». Το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκαν και 

προωθήθηκαν οι σχετικές μελέτες, και συνετάχθησαν νέες,  με αποτέλεσμα την 

έγκαιρη ωρίμανση του έργου και την ένταξή του στους άξονες του ΕΣΠΑ. 

Το έργο υποβλήθηκε,  εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε από Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ Ηρακλείου και πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του 2022. 

- Παναγία Φανερωμένη Αρχανών:  

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση του κελύφους του ιερού ναού Παναγίας 

Φανερωμένης Άνω Αρχανών». Τα προηγούμενα έτη προωθήθηκε εντατικά η 

ωρίμανση  των σχετικών  μελετών, οι οποίες και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.  Το έργο υποβλήθηκε 

και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, και αναμένεται μέσα στο έτος η 

δημοπράτηση και υλοποίηση του. 

 

- Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά Ηρακλείου 

Για την σωτηρία του εμβληματικού ναού της πόλης του Ηρακλείου με τα 

σημαντικά στατικά προβλήματα στα τρουλαία ιδίως τμήματα και στα 

κωδωνοστάσια, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, 
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προκειμένου να εκπονηθούν οι ειδικές μελέτες για την οριστική αποκατάσταση 

των ευπαθειών του μνημείου, το οποίο κινδύνευε ακόμη και με κατάρρευση. Η 

εκπόνηση των μελετών προχώρησε σημαντικά μέσα στο 2021 και αναμένεται η 

ολοκλήρωσή τους εντός του α΄ εξαμήνου του 2022.  

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι οι προκαταρτικές στερεωτικές 

εργασίες που συνόδευαν την μελέτη του μνημείου, ιδίως στα ανώτερα τμήματά 

του, απέτρεψαν την βέβαιη κατάρρευση του μνημείου κατά τον μεγάλο σεισμό 

του Σεπτεμβρίου του 2021.  

 

- Ι. Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. 

Αποπερατώνονται οι μελέτες για την συντήρηση και αποκατάσταση ενός από τα 

πλέον ιστορικά μοναστήρια της Κρήτης, που συνιστά και κατεξοχήν δείγμα 

αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στον ελληνικό χώρο, στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την χρηματοδότηση 

των αναγκαίων σχετικών εργασιών από το ΕΣΠΑ. 

 

- Ιερός Ναός Αγίου Τίτου Ηρακλείου  

Για την αποκατάσταση σημαντικών φθορών στις εξωτερικές τοιχοποιίες που 

δημιουργούν σοβαρή αισθητική, κυρίως, βλάβη στο εμβληματικό μνημείο του 

καθεδρικού ναού του Αγίου Τίτου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, 

διατέθηκαν 150.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές εργασίες, 

την αναγκαιότητα των οποίων επέσπευσαν οι επιπτώσεις του τελευταίου 

σεισμού, θα ξεκινήσουν άμεσα, υλοποιούμενες από την Διεύθυνση Συντήρησης 

του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο προγραμματικής Σύμβασης που 

υπογράφηκε με την Περιφέρεια Κρήτης και το Ενοριακό Συμβούλιο Αγίου 

Τίτου. 

 

- Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας 

Για εργασίες συντήρησης και ανάδειξης στο σπουδαίο προσκυνηματικό κέντρο 

ολόκληρης της ανατολικής Κρήτης, την ιστορική μονή της Παναγίας 

Φανερωμένης στα Γουρνιά της Ιεράπετρας, διατέθηκαν 2.000.000 ευρώ από την 

Περιφέρεια Κρήτης, τα οποία θα διατεθούν στην αποκατάσταση του 

μοναστηριακού συγκροτήματος και του ιερού ναού της Μονής. Το έργο 

δημοπρατήθηκε και η ολοκλήρωσή του βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

 

2. Αρχαιολογικοί Χώροι- Μνημεία 

- - Μινωικό Ανάκτορο Φαιστού 

Εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με την 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) η μελέτη για το έργο: «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης αρχαίων 

καταλοίπων, κατασκευής στεγάστρων και στερέωσης πρανών Μινωικού 

Ανακτόρου Φαιστού» προϋπολογισμού 325.257,21 €. Η εκτέλεση των 

προτεινόμενων έργων θα εξασφαλίσει τη συντήρηση του εξέχοντος μινωικού 

ανακτόρου και θα αναβαθμίσει αισθητικά και τουριστικά τον αρχαιολογικό 

χώρο. 

 

- Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 
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Στο αρχαίο Θέατρο της Γόρτυνας, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θέατρο της 

Κρήτης, συνεχίστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι ανασκαφικές εργασίες, 

στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που απορρέει από την διετούς διάρκειας 

Προγραμματική Σύμβαση και προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, μεταξύ ΥΠΠΟ 

και Περιφέρειας Κρήτης.  Οι εργασίες έχουν ως στόχο την πλήρη αποκάλυψή 

του μνημείου, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την εκπόνηση, σε δεύτερη φάση, 

των απαιτούμενων μελετών, με τελικό στόχο την ανάδειξη και την επανάχρηση 

του μνημείου ως θεάτρου. Οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες από το 2010 

χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από την Περιφέρεια Κρήτης 

αποκάλυψαν νέα τμήματα του εντυπωσιακού συγκροτήματος του αρχαίου 

Θεάτρου και έφεραν στο φως δεκάδες αρχαία αντικείμενα, γλυπτά και αγάλματα 

της εποχής χρήσης του. 

 

- Φορτέτσα Ρεθύμνου 

Υπογράφηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 για την εκπόνηση 

της μελέτης «Στερέωση και αποκατάσταση των τειχών του φρουρίου Φορτέτσα 

στην παλιά πόλη Ρεθύμνου» με προϋπολογισμό 816.367 ευρώ. Το φυσικό 

αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για 

τη στερέωση και αποκατάσταση των λιθόκτιστων ενετικών τειχών. 

 

- Οχυρή Νησίδα Σπιναλόγγα 

Κατά το προηγούμενα έτη προωθήθηκε σημαντικά και εν τέλει εντάχθηκε στο 

ΕΣΠΑ το εμβληματικό για την ΠΕ Λασιθίου αλλά και την Κρήτη γενικότερα  

έργο της δ΄ φάσης συντήρησης και ανάδειξης της Οχυρής Νησίδας Σπιναλόγγα. 

Οι μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου, που 

εκτελούνται απρόσκοπτα, για ολόκληρο το έτος,  με αυτεπιστασία από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

- Βενετικό Φρούριο Καζάρμας Σητείας 

Η μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου για την 

Σητεία, εντάχθηκε στο Πρόσκλησης (της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 με τίτλο 

«Δράση 6.c.5: Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-

2027», με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. 

 

- Βενετικές οχυρώσεις Ηρακλείου και Χανίων. 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και οι ωριμάνσεις των μελετών και 

πραγματοποιήθηκαν οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ σημαντικών τμημάτων των 

εμβληματικών μεσαιωνικών οχυρώσεων των δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης, 

Ηρακλείου και Χανίων, στις οποίες οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης 

θα ξεκινήσουν άμεσα.  

Ειδικά για το  Ηράκλειο, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης δύο 

σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναδείξουν μεγάλα και σημαντικά αυτοτελή 

τμήματα της βενετικής οχύρωσης. Πρόκειται για τη Στοά Μακάσι, η οποία θα 

συντηρηθεί και θα μετατραπεί σε μουσείο Ιστορικών ενθυμημάτων και 

κειμηλίων της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και το Τμήμα της βυζαντινο- 

ενετικής Οχύρωσης επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης, το οποίο θα συντηρηθεί και 

θα αναδειχθεί. Ο προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται περίπου στο ποσό 

των 1.200.000 ευρω. 

Στα Χανιά εντάχθηκε το έργο «Μελέτη ανάπλασης Ανατολικής Τάφρου 

Ενετικών Οχυρώσεων Παλιάς Πόλης Χανίων», προυπολογισμού 177.225,71 

Ευρώ. 
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- Βενετικά Νεώρια Χανίων και Ηρακλείου. 

Για την συντήρηση και επανάχρηση των βενετικών Νεωρίων στο λιμάνι των 

Χανίων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 

Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, συνεχίζεται απρόσκοπτα η 

εκπόνηση των ειδικών μελετών, οι οποίες θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση 

του έργου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. 

Για τα Νεώρια Ηρακλείου, ενθαρρύνθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης με το 

Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο ηρακλείου για την συνολική διαχείριση 

των βενετικών μνημείων της πόλης. 

 

- Αρχαία Απτέρα.  

Στην σπουδαιότατη αυτή αρχαιολογική θέση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και συνεχίζονται οι 2 συστηματικές 

ανασκαφές που ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη. 

 

- Αρχαία Λισσός. 

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάδειξης της Αρχαίας Λισού στα Χανιά που 

χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης έρχεται στην επιφάνεια, 

με την εξελίσσόμενη ανασκαφή, το αρχαίο ωδείο/θέατρο της αρχαίας πόλης. 

 

- Πολιτιστικό απόθεμα Σφακιων 

Ξεκίνησαν οι εργασίες που προβλέπουν οι μελέτες οι οποίες εντάχθηκαν το 2021 

στο ΕΣΠΑ για τη συντήρηση και ανάδειξη των 5 ναών των βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Παράλληλα ξεκίνησε 

η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την 

μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης ενός συνόλου μνημείων στην περιοχή των 

Σφακίων με έμφαση στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης ως νότιας εισόδου στο 

Φαράγγι της Σαμαριάς.  

 

- Αρχαιολογικός Χώρος Πραισού 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που προβλέφθηκαν στην σχετική Προγραμματική 

Σύμβαση του 2021, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Κρήτης, 

για τη χρηματοδότηση αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών και άλλων 

παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της ΠΕ Λασιθίου. 

 

- Μοναστηράκι Ρεθύμνου:  

Συνεχίστηκαν και κατά το 2020 οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης της 

σημαντικής θέσης του Αμαρίου με στόχο την αναβάθμισή της, μέσω και της 

υλοποίησης εργασιών διαμόρφωσης των διαδρομών περιήγησης και κατάλληλης 

σήμανσης για πληροφόρηση. 

 

- Ελεύθερνα -ΥΜ Νεκροταφείο Αρμένων- Ζώμινθος- Αποδούλου 

Συνεχίστηκαν και κατά το 2022 οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης των 

εμβληματικών για την ΠΕ Ρεθύμνου αρχαιολογικών χώρων. Οι ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί μία 

συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή ανάδειξης της ενδοχώρας 

του Ρεθύμνου.  

 

3. Μουσεία - Αρχαιολογικές εκθέσεις 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων: 

Ολοκληρώθηκαν όλες οι επιμέρους υποδομές του νέου Αρχαιολογικού 

Μουσείου Χανίων (αποθηκευτικά συστήματα, τεχνολογικός εξοπλισμός, 

αμφιθέατρο, περιβάλλον χώρος) όπως και η διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης 

της συλλογής του. Το Μουσείο απολύτως ολοκληρωμένο πλέον πρόκειται να 

εγκαινιαστεί στις αρχές του 2022.  

 

Αρχαιολογικά Μουσεία Μεσαράς και Αγίου Νικολάου 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την οριστική αποπεράτωση και 

λειτουργία των νέων Αρχαιολογικών Μουσείων στα Χανιά και στη Μεσαρά 

(Γόρτυνα), και του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου  στον Άγιο 

Νικόλαο. 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου: 

Για τη ανέγερση του νέου Μουσείου Ρεθύμνου, υπήρξε η πολύ σημαντική 

εξέλιξη της ένταξης στο ΕΣΠΑ των νέων πολυδάπανων και σύνθετων ειδικών 

μελετών που απαιτούνται, για την υλοποίησή του προϋπολογισμού περίπου 

3.000.000 ευρώ.  

 

Β. Αρχαιολογικές Εκθέσεις 

 

1. Στο θαλάσσιο «φρούριο της θάλασσας», τον Κούλε του Ηρακλείου 

μεταφέρθηκε με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, η σημαντική αρχαιολογική έκθεση «Τα νησιά 

των ανέμων, Ο θαλάσσιος πολιτισμός του Προϊστορικού Αιγαίου», σε 

συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και το Ινστιτούτο 

Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. 

Χρηματοδοτήθηκε και η ελληνική έκδοση του Καταλόγου της έκθεσης που είχε 

δημοσιευθεί στα Γερμανικά.  

 

2. Δρομολογήθηκε η διοργάνωση έκθεσης με τίτλο: «οι απαρχές της Γλυπτικής 

Τέχνη», στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο 

Μουσείο Μπενάκη και θα περιλάβει αρχαιολογικά αντικείμενα της πρώιμης 

Εποχής του Λίθου από το Αιγαίο και τον Παλαιό Κόσμο. 

3. Εγκαινιάστηκε η πρώτη μεγάλη δράση εξωστρέφειας του νέου Αρχαιολογικού 

Μουσείου Χανίων, η οποία αφορά στην συνεργασία του με το Μουσείο 

Πολιτισμών της Ευρώπης και Μεσογείου της Μασσαλίας (Mucem). Σε αυτό το 

πλαίσιο, εκθέματα της συλλογής του Μουσείου των Χανίων παρουσιάστηκαν 

στην «Αίθουσα Φίλων του Mucem» ενώ για το 2022 προγραμματίζεται μια 

μεγάλη περιοδική έκθεση στο νέο Μουσείο Χανίων, με εκθέματα από την Κρήτη 

και μεγάλα μουσεία της Ελλάδας και Γαλλίας. Και οι δύο αυτές δράσεις 

εντάσσονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το 

Mucem. 

 

 

7. Ιστορικά - Διατηρητέα κτήρια  

Εντάχτηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με την 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) οι μελέτες για τα έργα:  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 101 από 215 

 

α. Στερέωσης ανάδειξης και μετατροπής σε Δημοτικής Πινακοθήκης του 

Μεγάρου Κορθρή – Λιοπυράκη επί της οδού 25 Αυγούστου, προϋπολογισμού 

1422.516,68 Ευρώ  

 β. Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη 

προϋπολογισμού 331.639,20 Ευρώ 

γ. Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της Βίλας Πωλογιώργη στην 

Αμπεριά Χανίων, προϋπολογισμού 268.879,94  Ευρώ. 

Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της Βίλας Σβαρτς στα Χανιά, 

προϋπολογισμού 300.879,94  Ευρώ. 

 

9. Άλλες δράσεις αναφορικά με την ανάδειξη των Μνημείων: 

 

Προετοιμασία για τη σειριακή ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων της 

Κρήτης στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCΟ.  

 

 Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 

Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού για την υποβολή της πρότασης 

ένταξης στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCΟ των Μινωικών Ανακτόρων. Συνεχίζεται με αυτεπιστασία των 

υπηρεσιών του ΥΠΠΟ η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων για την 

υποβολή της πρότασης, η οποία θα περιλάβει τα ανάκτορα Κνωσού, 

Φαιστού, Ζάκρου, Μαλίων και Κυδωνίας. 

 

 

Αθλητισμός 
 

Τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Κρήτης μέσα από το συντονισμό των 

δράσεων, τη συνένωση των δυνάμεων, τη συνεργασία με όλους τους φορείς του 

αθλητισμού, υλοποιούμε μια πρωτοποριακή και αποτελεσματική στρατηγική για 

την ανάδειξη της Κρήτης, ως τόπου φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών 

διοργανώσεων. 

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια έχει διοργανώσει μεγάλες και διεθνείς αθλητικές 

συναντήσεις με απόλυτη επιτυχία, καταφέρνοντας αφενός να καταστήσουμε το 

νησί μας, ως έναν αθλητικό προορισμό για την Ελλάδα και το εξωτερικό και 

αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, να 

παρακολουθήσουν από κοντά σημαντικούς αγώνες διαφόρων αθλημάτων. 

Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής συνεχίζει να στηρίζεται σε πέντε 

διαφορετικούς πυλώνες ανάπτυξης: 

 

 Αθλητικές Υποδομές και Αθλητικά Σωματεία 

 Κοινωνικός Αθλητισμός 

 Προγράμματα άθλησης, άσκησης και ψυχαγωγίας για όλους 

 Εκδηλώσεις αθλητικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

 Αθλητικός τουρισμός, με την ίδρυση του 1ου Περιφερειακού Γραφείου 

Αθλητικού Γραφείου 

 

Ο αθλητισμός για μια ακόμη χρονιά πλήγηκε σοβαρά, εξαιτίας των ακυρώσεων 
μεγάλων διοργανώσεων, ή αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών που 
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διεξάγονταν «κεκλεισμένων των θυρών». Ωστόσο, προσπαθήσαμε να 
αναδείξουμε τον τοπικό αθλητισμό μέσα από εξαιρετικές αθλητικές 
διοργανώσεις-που πραγματοποιήθηκαν και αυτές κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες – και να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα Σωματεία 
και Συλλόγους του νησιού μας και όσους περισσότερους αθλητές του τόπου μας 
μπορούσαμε με τα μέσα που διαθέτουμε, καθώς πιστεύουμε στην δυναμική του 
αθλητισμού,  ως πυλώνας ανάπτυξης, αλλά  και για τη συμβολή του σε μια υγιή 
και ισορροπημένη κοινωνία πολιτών. 

 

 

 

Γραφείο Αθλητικού Τουρισμού 
 

Ιδρύθηκε το πρώτο Περιφερειακό Γραφείο Αθλητικού Τουρισμού με στόχο: 

 τη δημιουργία microsite για τον αθλητικό τουρισμό (σε ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά) εντός του επίσημου τουριστικού 

portal της Περιφέρειας Κρήτης www.incrediblecrete.gr. Στο 

συγκεκριμένο ιστότοπο θα γίνει καταγραφή όλων των αθλητικών 

δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει στο νησί, 

όλων των αθλητικών εκδηλώσεων-διοργανώσεων που μπορεί να 

παρακολουθήσει ή να συμμετέχει, αλλά και καταγραφή των αθλητικών 

υποδομών της Κρήτης όλων των αθλημάτων, προκειμένου να 

ενημερώνονται όλοι οι φορείς του τουρισμού από Ελλάδα και εξωτερικό 

αλλά και οι πολίτες (θα ανακοινωθεί μέσα στον Ιούνιο μαζί και με 

σχετικό σποτ), 

 την προώθηση της Κρήτης, σε συνεργασία με τους φορείς τουρισμού και 

του αθλητισμού ως ενός ασφαλούς αθλητικού προορισμού, 

συμμετέχοντας σε θεματικές  εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, 

αλλά και στην Έκθεση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του μεγαλύτερου 

αθλητικού γεγονότος της Ελλάδος, 

 την σύνδεση των σχολείων της Κρήτης με τον κόσμο του Αθλητισμού 

 την ενθάρρυνση και υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο των δήμων και των 

φορέων της Κρήτης για την αξιοποίηση των υπαρχόντων 

χρηματοδοτικών μέσων, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

για άθληση αλλά και για την ανάληψη αγώνων πανελλήνιας αλλά και 

διεθνούς εμβέλειας, 

 την επιστημονική υποστήριξη ενδιαφερόμενων διοργανωτών 

δημιουργώντας επιστημονική επιτροπή με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων του νησιού, της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με στόχο την 

ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών διοργανώσεων στην Κρήτη, 

παρέχοντας  δωρεάν σεμινάρια ή ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με 

την  διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων (έμφαση στην κοινωνική 

ευθύνη, εξωστρέφεια, ανάπτυξη τοπικής οικονομίας), 

 τη θεσμοθέτηση ετήσιου συνεδρίου για τον Αθλητικό Τουρισμό με τη 

συμμετοχή προσώπων διεθνούς εμβέλειας. 
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Κοινωνικός Αθλητισμός 
 

Από το 2014 η Περιφέρεια Κρήτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του 

μαζικού αθλητισμού σε όλες τις κοινωνικές ομάδας. Έτσι υλοποιείται μία 

καινοτόμα ιδέα πανελλαδικά, που είχε μεγάλη ανταπόκριση από όλους τους 

Αθλητικούς Φορείς του νησιού  και η προσφορά στην δοκιμαζόμενη σήμερα 

Ελληνική οικογένεια, είναι μεγάλη και καταλυτική. 

 

Το 2014 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Ηράκλειο και ακολούθησαν τα 

Χανιά. Το 2014 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 76 παιδιά από Χανιά και Ηράκλειο. 

Το 2015 λειτούργησε το πρόγραμμα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι με την ίδια 

εξίσου επιτυχία, αφού εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 161 παιδιά. Το 2016  το 

πρόγραμμα του Κοινωνικού Αθλητισμού συμπεριέλαβε 130 παιδιά σε όλη την 

Κρήτη, το 2017 143 παιδιά, το 2018 178 και το 2019 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

184 παιδιά, πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Το 2020 και εξ αιτίας των 

περιορισμών της πανδημίας συμμετείχαν 61 παιδιά. Το 2021 συμμετείχαν 60 

παιδιά σε διάφορα αθλήματα.  

 

 

Ενδεικτικές Δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού 
 

 Ενημέρωση και εξυπηρέτηση 533 αθλητικών σωματείων της Κρητης 

όλων των αθλημάτων προκειμένου να εγγραφούν ή να ανανεώσουν τα στοιχεία 

τους στο Μητρώο της Περιφέρειας Κρητης το οποίο έχει δημιουργηθεί από το  

2015 

 Συμμετοχή σε διοργανώσεις τοπικής, εθνικής αλλά και διεθνούς 

εμβέλειας όπως: Διεθνές meeting ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ-ΧΑΝΙΑ 2021, συνδιοργάνωση 

με την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και την Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης των 

Διεθνών Σκοπευτικών Αγώνων Σταθερού στόχου στο πλαίσιο των εορταστικών 

εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης, συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων, την 

Κωπηλατική Ομοσπονδία Ελλάδος και το Ναυταθλητικό Αθλητικό Όμιλο 

Σούδας της Α΄φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανάπτυξης 

Κωπηλασίας, συνδιοργάνωση με τον Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων του 

Σκακιστικού πρωταθλήματος Ανωγείων «Ιδαίον Άντρον», συνδιοργάνωση 

αθλητικής εκδήλωσης με τον Δήμο Ρεθύμνης – Τμήμα Αθλητισμού με την 

ονομασία «TRIMORE M.T. Rethymno – ISOMAN 2021», συνδιοργάνωση 

εκδήλωσης «Διεξαγωγή αγώνα πατινιών στη μνήμη του Ολοκαυτώματος του 

Αρκαδίου» με τη συμμετοχή μαθητών, συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης 

“FESTOS EUROPEAN C1 PARACYCLING CUP 2021”, συνδιοργάνωση 

αθλητικής εκδήλωσης “ 3x3 FLASH OPEN – ΚΡΗΤΗ 2021” , συνδιοργάνωση 

αθλητικής εκδήλωσης "43ο  ράλι Κρήτης", .συνδιοργάνωση του 7ου 

Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους “Golden Age Gym Festival”, 

(400 αθλούμενοι ηλικίας άνω των 50 ετών, εκπροσωπώντας 16 χώρες και 

στέλνοντας ένα σπουδαίο μήνυμα άθλησης και ζωής), συνδιοργάνωση 

αθλητικής εκδήλωσης " Προκριματικοί Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

Χειροσφαίρισης Γυναικών “Ελλάδα – Ολλανδία” 2021” , συνδιοργάνωση 

Αθλητικών εκδηλώσεων με τον Σκοπευτικό όμιλο – Πολεμικές Τέχνες 

Ιεράπετρας για το «Κύπελλο Κρήτης Πρακτικής Σκοποβολής» και για τις  

«Επιδείξεις Μαχητικών Αθλημάτων», συνδιοργάνωση Αθλητικών εκδηλώσεων 
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με τον ΠΑΟΔΑΝ για τους τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών 

– Γυναικών Beach Voleyball /Agios Nikolaos Final 2021, Run Grece Heraklion 

2021, 5ος Μαραθώνιος Κρητης 2021.  

 

 Υποστήριξη Αθλητικών σωματείων για την αγορά ένδυσης των αθλητών 

τους αλλά και  αθλητικού εξοπλισμού με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση αλλά 

και την ασφάλεια ειδικά των παιδιών  κατά την διάρκεια των προπονήσεων τους.  

 Υποστήριξη προετοιμασίας αθλητών που ανήκουν σε κρητικά σωματεία 

με στόχο τη συμμετοχή τους σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα 

αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.   
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Τουρισμός 
 

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Κώτσογλου Κυριάκος  

 

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, για την ΠΕ Ηρακλείου, Μηλάκη 

Γεωργία 

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, για την ΠΕ Λασιθίου, 

Ανδρουλάκης Γιάννης 

 

 

Η Διεύθυνση Τουρισμού είναι αρμόδια για την τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή των περιοχών ευθύνης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ο σχεδιασμός - συντονισμός και η προώθηση δράσεων σε 

τοπικό επίπεδο πραγματοποιείται από τα Τμήματα Τουρισμού των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ οι υπερτοπικού χαρακτήρα δράσεις της 

Διεύθυνσης διενεργούνται με τη συνέργεια του συνόλου των Τμημάτων αυτής 

αλλά και του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  με τοπική αρμοδιότητα σε 

όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Η Διεύθυνση Τουρισμού είναι αρμόδια για: 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων για την τουριστική ανάπτυξη 

της Κρήτης, 

 τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων - στατιστικών για τη μελέτη των 

διεθνών τάσεων της τουριστικής αγοράς και τη συστηματική τήρησή 

τους μέσω της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Τουρισμού, 

 την οργάνωση ή ανάθεση ερευνών/μελετών για την τουριστική ανάπτυξη 

και προβολή της Κρήτης, 

 την προσέλκυση και εξυπηρέτηση οπτικοακουστικών παραγωγών μέσα 

από την λειτουργία και ανάπτυξη Γραφείου Διευκόλυνσης 

Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office), 

 την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου 

ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό, 

 τον σχεδιασμό και την εισήγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών 

με τον τουρισμό. 

 την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων για τον τουριστικό 

σχεδιασμό καθώς και για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας 

Κρήτης, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους ΟΤΑ α’ βαθμού της 

Περιφέρειας, 

 την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και δράσεων εξωστρέφειας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

 την παροχή γνωμοδότησης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 

2545/1997 (Α’ 254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), 

 τη συνεργασία με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας καθώς και με 

φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, κ.λπ., στο εσωτερικό και εξωτερικό επί 
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θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος ή δράσεων εξωστρέφειας 

απτόμενων της τουριστικής προβολής. 

 

Υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 

Κρήτης έτους 2021:  

 

 Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις 

 Φιλοξενίες, Διοργάνωση Press / FamTrips, Δημόσιες Σχέσεις  

 Εκδηλώσεις 

 Υλικό Προβολής 

 Διαφήμιση 

 Διαχείριση και Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.incrediblecrete.gr, 

Διαχείριση και προώθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της 

Περιφέρειας-Προμήθεια λογισμικού & ασύγχρονη εκπαίδευση   

 Εκπόνηση ερευνών  

 

Υλοποίηση του έργου "Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας 

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

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

 Υποέργο 1: Αναβάθμιση, διαχείριση και επιμέλεια του περιεχομένου της 

διαδικτυακής πύλης της Περιφέρειας Κρήτης, «Incredible Crete» 

 Υποέργο 2: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής 

 Υποέργο 3: Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής/ Παραγωγή 

Οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας 

 Υποέργο 4: Συμμετοχή σε εκθέσεις, workshops – roadshows, φιλοξενίες 

&  εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων 

 Υποέργο 5: Έρευνες Κοινού 

 Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

 Υποέργο 7: Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής / Προβολή στα 

Social Media 

 Υποέργο 8: Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής / Διαφημιστική 

Προβολή 

Ειδικότερα 

 

Υποέργο 1 & 2: Συνεχίζεται η ειδικά σχεδιασμένη στα δεδομένα της 

συγκυρίας τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και διεθνείς τουριστικές διαδικτυακές πύλες. 

 

Κεντρική ιδέα της καμπάνιας είναι η μοναδικότητα, την οποία η Κρήτη 

προσφέρει ως προορισμός στον επισκέπτη της. Η καμπάνια επικεντρώνεται στη 

βιωμένη γνησιότητα, αλλά και στον πλούτο των εμπειριών του νησιού, που 

απλώνονται στις τέσσερις εποχές του χρόνου σε όλους τους τομείς της 

τουριστικής δραστηριότητας, πάντα με το ίδιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: την 

αυθεντικότητα. Η καμπάνια  «Crete, Sense the Authentic» απευθύνεται στους 
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επισκέπτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και σε αναδυόμενες τουριστικές 

αγορές. Η διαφημιστική καμπάνια στα Διεθνή Μ.Μ.Ε. σε πρωτο σταδιο 

ξεκίνησε το Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Περιλαμβάνει προβολή 

στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο Travel Channel, το μοναδικό 

τηλεοπτικό δίκτυο που αφιερώνεται αποκλειστικά στην ταξιδιωτική ψυχαγωγία, 

σε 74 χώρες, αλλά και σε digital πλατφόρμες. Παράλληλα, η καμπάνια αξιοποιεί 

το programmatic advertising για στοχευμένη και αποτελεσματική προβολή στις 

αγορές που αποτελούν προτεραιότητα για την Κρήτη. Ειδικότερα, η online 

διαφημιστική προβολή πραγματοποιήθηκε στις πλατφόρμες της Verizon Media, 

συνδυάζοντας καινοτόμα ad formats και αποκλειστικά ad placements, στο 

Google Display Νetwork και με programmatic banners σε δημοφιλείς για το 

κοινό-στόχος ιστοσελίδες με θέμα ταξίδια, ιστιοπλοΐα, διακοπές, τρόπο ζωής 

(lifestyle) κλπ..   

 

 Τα 2 θεματικά  διαφημιστικά σποτ  αφορούν τους θεματικούς άξονες 

«Περιπέτεια-Δραστηριότητες», «Ήλιος- Θάλασσα», και προβάλλουν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης και τις μοναδικές εμπειρίες που 

μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, αυτή την περίοδο. 

 

 Τα διαφημιστικά σποτ που προβάλλονται στα Διεθνή ΜΜΕ αποτελούν 

παραγωγή της Indigo View, σε συνεργασία με την Choose Strategic 

Communications Partners και φέρουν την υπογραφή του 

πολυβραβευμένου Κρητικού σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη (Είναι 

διαθέσιμα στο επίσημο  κανάλι της Περιφέρειας Κρητης Youtube & 

Vimeo σε 3 διαφορετικές χρονικές διάρκειες, σε  ελληνικά και αγγλικά).  

 

(Περιπέτεια-Δραστηριότητες): “Crete, Sense the Authentic»- Sense The 

Authentic Adventure”: https://www.youtube.com/watch?v=5ydBDFN1hxY 

 

(Ήλιος & Θάλασσα): “Crete, Sense the Authentic.- Sense The Authentic  

Summer”: https://www.youtube.com/watch?v=Z9GlNULV-M0 

 

Τέλος, για τις ανάγκες έκτακτης καμπάνιας υπενθύμισης του προορισμού στο 

τουριστικό κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκε  βίντεο με 

θέμα «Κοιτάξτε μας στα μάτια!» 

https://www.youtube.com/watch?v=iXAnpFwTXtw , με ελληνικό και αγγλικό 

σπικάζ με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών μας για την τήρηση των μέτρων 

αλλά και την επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης στο νησί μας.  
 

Τουριστικές Εκθέσεις 
 

Τα Τμήματα Τουρισμού των Π.Ε. συνεργάστηκαν και υλοποίησαν τη συμμετοχή 

της Π.Κ. σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις οι οποίες λόγω της πανδημίας ήταν 

πολύ λιγότερες σε σχέση με τις προγραμματισμένες. Σε αρκετές από αυτές η δια 

ζώσης συμμετοχή, αντικαταστάθηκε με virtual. Σε κάθε έκθεση ο Επόπτης της 

έκθεσης  κατέγραψε τις τάσεις στην Τουριστική ζήτηση στην χώρα που έλαβε 

χώρα η έκθεση, τις ειδικές προτιμήσεις και αναφορές των επισκεπτών της 

έκθεσης, τις επαφές με τους επαγγελματίες και εκπροσώπους του τύπου τις 

οποίες κοινοποίησε στη συνέχεια στους ενδιαφερόμενους φορείς τουρισμού και 

https://www.youtube.com/watch?v=5ydBDFN1hxY
https://www.youtube.com/watch?v=Z9GlNULV-M0
https://www.youtube.com/watch?v=iXAnpFwTXtw


Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 108 από 215 

 

τέλος  ανίχνευσε τρόπους τουριστικής προβολής των άλλων τουριστικών χωρών. 

Στις εκθέσεις αυτές η Δ/νση Τουρισμού πρόβαλλε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού «Κρήτη». Ανέδειξε την 

κρητική φιλοξενία, ενημέρωσε τους επισκέπτες δίνοντας τους εξειδικευμένες 

πληροφορίες, αλλά και έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, 

δημιούργησε τις συνθήκες για επαγγελματικές συναντήσεις και συμφωνίες.    

Η Π.Κ. συμμετείχε το 2021 στις κάτωθι εκθέσεις και workshops: 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 T.T.R. VIRTUAL 

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ / 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  

 

2 ITB BERLIN 

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

9-12/3/2021 

3 IMTM (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) ΙΣΡΑΗΛ /ΤΕΛ ΑΒΙΒ 15/3-16/6/2021 

4 FERIEN MESSE  

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) 

ΑΥΣΤΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ 7-8/5/2021 

5 BENVENUTI IN 

GRECIA 

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) 

ΙΤΑΛΙΑ 12-14/5/2021 

8 ΔΕΘ (ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΕΛΛΑΔΑ 

/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

11-19/9/2021 

9 TOP RESA (ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΓΑΛΛΙΑ / ΠΑΡΙΣΙ 5-8/10/2021 

10 WTM LONDON 

(ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΑΓΓΛΙΑ / ΛΟΝΔΙΝΟ 1-3/11/2021 

11 PHILOXENIA (ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΕΛΛΑΔΑ / 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12-14/11/2021 

12 AIT2021 (ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ 25-27/11/2021 

 

 

 

 

Φιλοξενίες 
 

Η Δ/νση Τουρισμού επιμελήθηκε την παροχή φιλοξενίας (με ποικίλους τρόπους, 

ήτοι παροχή διαμονής, μετακίνησης, αεροπορικών εισιτηρίων, ξενάγησης, 

εισιτηρίων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, διατροφή κλπ.). 

Η Δ/νση Τουρισμού επιμελήθηκε την παροχή φιλοξενίας με διάφορους τρόπους, 

όπως πχ παροχή διαμονής, διατροφής, μετακίνησης, ξενάγησης, εισιτηρίων 

εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ. σε τουριστικούς πράκτορες, 

δημοσιογράφους, φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία κλπ. Οι εν λόγω δράσεις 

είχαν ως αποτέλεσμα την προβολή της Κρήτης σε ποικίλα αγοραστικά κοινά και 
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με ποικίλους τρόπους με πολλαπλασιαστικό όφελος για το τουριστικό προϊόν 

του νησιού. Αρκετές προγραμματισμένες δράσεις φιλοξενίας ακυρώθηκαν ή 

αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. 

Ειδικότερα παρείχε διευκολύνσεις: 

 Στα μέλη της ταξιδιωτικής εκπομπής "Terra X-Natural Phenomena" του 

Γερμανικού τηλεοπτικού καναλιού ZDF.  

 Στα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας και συντελεστών της δημοφιλούς 

ταξιδιωτικής σειράς "My Greek Odyssey", με παρουσιαστή τον 

Ελληνοαυστραλό Peter Maneas.  

 Στον δημοσιογράφο Dietert Bernaers, συντάκτη της  Φλαμανδικής 

εφημερίδας και τηλεοπτικού καναλιού VTM. 

 Σε Φιλανδούς δημοσιογράφους Elina Simonen, Pia Hagström & Jutta 

Rissanen editor-in-chief, στα πλαίσια αφιερώματος για την Κρήτη στο 

περιοδικό "Salt & Sweet". 

 Στους δημοσογράφους του Φινλανδικού περιοδικού MONDO κ. Pekka 

Hiltunen Managing Editor και κ. Maija Astikainen φωτογράφος. 

 Σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Αμερικής σε δυο άτομα, νικητές διαγωνισμού 

του ΕΟΤ. 

 Στον Αμερικανό δημοσιογράφο - blogger Matthew Kepnes.  

 Σε συνεργασία με το Γρ. ΕΟΤ Κάτω Χωρών στον Ολλανδό Dronner 

Manuel Meurissen. 

 Σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ  Ολλανδίας στο συνεργείο παραγωγής 

της βέλγικης γαστριμαργικής ταξιδιωτικής τηλεοπτικής "Van de kaart". 

 Στους συντελεστές της παράστασης "Καπετάν Μιχάλης.  

 Σε Ολλανδικό συνεργείο στα πλαίσια της εφαρμογής "Happn".  

 Σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ  Γερμανίας για τη φιλοξενία 

Γερμανών τουριστικών πρακτόρων (RTK) στο πλαίσιο εξοικείωσης στην 

Κρήτη (11-18/09/2021). 

 Σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Γερμανίας για τη φιλοξενία δημοσιογραφικής 

αποστολής για την ενίσχυση της συνεργασίας του Αεροδρομίου της 

Νυρεμβέργης με το Αεροδρόμιο Χανίων (24/09- 27/09/2021). 

 Στο συνεργείο παραγωγής και τους συντελεστές της τηλεοπτικής 

ταξιδιωτικής εκπομπής "Εικόνες", με το γνωστό παρουσιάστρια Τάσο 

Δούση. 

 Στο συνεργείο παραγωγής και τους συντελεστές της τηλεοπτικής 

ταξιδιωτικής εκπομπής "Γυρίσματα στην Ελλάδα". 

 Για τη φιλοξενία Σλοβακικής αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Τρνάβα 

(18-20.11.2021). 

 Στα μέλη της ταξιδιωτικής εκπομπής "Ιχνηλασίες". 

 Στην Αμερικανίδα Jenny Bardwell, συγγραφέα του βιβλίου "Salt rising 

bread", η οποία επισκέφθηκε την Κρήτη για να μάθει την για τέχνη του 

εφτάζυμου ψωμιού. 
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 Παροχής πληροφοριών και ελεύθερης πρόσβασης σε υποψήφια σημεία 

γυρισμάτων στους συντελεστές της Κινηματογραφικής Παραγωγής 

"Καπετάν Μιχάλης".  

 Παροχή πληροφοριών στην ανεξάρτητη Γερμανίδα δημοσιογράφο 

Chrissi Wilkens για το κρατικό γερμανικό ραδιόφωνο. 

 Σε ομάδα μαθητών – καθηγητών ERASMUS σε συνεργασία με το 

Μουσικό Σχολείο Χανίων. 

 

 

 

Πρόσθετες δράσεις 
 

Η Δ/νση Τουρισμού είχε την ευθύνη για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων 

προβολής της Κρήτης για την προώθηση του πολιτιστικού, γαστρονομικού, 

πολυτελούς τουρισμού κλπ., οι περισσότερες από τις οποίες λόγω της πανδημίας 

΄΄έλαβαν χώρα διαδικτυακά. 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης το έτος 2021: 

 Συνδιοργάνωσε με το ΕΛΠΕΠΑ / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού αναπτυξιακό συνέδριο (διαδικτυακό) για τον τουρισμό με 

τίτλο «2nd University Business Conference Tourism 23-24/04/2021». 

 Συνδιοργάνωσε με το Πολυτεχνείο Κρήτης το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής 

Σχολής για την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού (24/06-

28/06/2021). 

 Συνδιοργάνωσε με τον ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ την εκδήλωση 

"Υακίνθεια 2021" 

 Συνδιοργάνωσε με το Δήμο Ηρακλείου την εκδήλωση «Ημέρες 

γαστρονομίας» (24-27/09/2021).  

 Συνδιοργάνωσε το φεστιβάλ Γη-Πολιτισμός-Τουρισμός (Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 2021.) 

 Συνδιοργάνωσε με το Δήμο Σητείας και το Σύλλογο Διαχειριστών - 

Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων & Καταλυμάτων Ιτάνου, 

εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 

(27/09/2021). 

 Συνδιοργάνωσε με τον Παγκρήτιο Όμιλο Εξερεύνησης Φαραγγιών την 

19η Παγκόσμια συνάντηση Canyoning στην Κρήτη «RIC 2020 CRETE 

Canyoning» (15-24.10.2021). 

 Συνδιοργάνωσε το Chania Film Festival (20-30/10/2021). 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για παροχή υποστήριξης - 

πληροφοριών στο πρόγραμμα Happy Cruise: Ολοκληρωμένο σύστημα 

προσωποποιημένης πληροφόρησης και ασφαλείας για την ανάπτυξη 

τουρισμού της Κρουαζιέρας. 
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 Παρουσίαση σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του μαθήματος "Ανάπτυξη 

Τουριστικών Προορισμών (01/12/2021)." 

 Παρουσίαση του προορισμού σε Πορτογάλους τουριστικούς πράκτορες 

(18/06/2021). 

 Παρουσίαση στην εσπερίδα του CLIMPACT στον Αγ. Νικόλαο με τίτλο 

"Κλιματική αλλαγή & τουρισμός" (25/06/2021). 

  

 

 

Συμμετοχές 
 

 Συμμετείχε με παρουσίαση στα πλαίσια της διοργάνωσης "TOURMAN 

2021" του Διεθνούς Πανεπιστημίου 21-23/05/2021. 

 Συμμετείχε στο Virtual Greek Tourism & Gastronomy Workshop 2021 

για την αγορά της Δανίας (19-20/04/2021). 

 Συμμετείχε στο Virtual Greek Tourism & Gastronomy Workshop 2021 

για το Ηνωμένο Βασίλειο (22-24/03/2021). 

 Συμμετείχε στο Virtual Greek Tourism & Gastronomy Workshop 2021 

για το Ντουμπάϊ (31/5-1/6/2021). 

 Συμμετείχε στο Virtual Greek Tourism & Gastronomy Workshop για τις 

χώρες Benelux, ήτοι Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο (18-20/11/2021). 

 Συμμετείχε στο Luxury tourism in Russia (Virtual) (12/05-14/05/2021). 

 Συμμετείχε στο διαδικτυακό workshop με τίτλο: Greece Travel Trade 

Workshop 2021. 

 Συμμετείχε με δυο ομιλητές στη σύνοδο "Tourism Innovation Summit" 

(Σεβίλη, Ισπανία 10-12/11/2021). 

 Συμμετείχε στην ημέρα εκπαίδευσης "Πως ένα  FILM OFFICE  βρίσκει 

τη θέση του στο χάρτη;" που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

(Θεσ/νικη,  09/11/2021). 

 Συμμετοχή & παρουσίαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού & 

Επιχειρηματικότητας του Δ. Ρεθύμνης (11/03/2021). 

 Συμμετοχή & παρουσίαση στη Γ.Σ. της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου 

(29/10/2021). 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η 

Ελληνογερμανική Συνέλευση στα πλαίσια της έκθεσης ΙΤΒ 2021 με τίτλο: "Ο 

Τουρισμός στην εποχή της πανδημίας - Τουρισμός 2021" (12/03/2021). 

 

 

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

Διαχείριση και προώθηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της 

Περιφέρειας 

 

 Το 2021 η διαχείριση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

www.incrediblecrete.gr έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου 

"Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021" του 

προγράμματος ΕΣΠΑ. 

 Επικαιροποίηση του περιεχομένου, συντήρηση, επισκευές, 

μετεγκαταστάσεις  των διαδραστικών κατασκευών  υποδοχής των επισκεπτών 

στις πύλες εισόδου της Κρήτης. 

 

 Συντήρηση και ανανέωση της  τουριστικής πύλης τουρισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης incrediblecrete.gr Η καμπάνια συμπληρώνεται από τα 

κοινωνικά δίκτυα της Περιφέρειας για τον τουρισμό στο Facebook ,  Twitter , 

Vimeo, Instagram τα οποία αποτελούν και βασικό πυλώνα της προβολής του 

νησιού. Την ηλεκτρονική πύλη και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη επισκεφθεί 

περισσότεροι από 9.000.000 επισκέπτες από 100 κράτη παγκοσμίως από τον 

Ιούνιο του 2012. 

 Συντήρηση, επισκευή, επανατοποθέτηση και αναβάθμιση των 

εγκατεστημένων διαδραστικών συστημάτων «Creative Crete» σε συνεργασία με 

το ΙΤΕ στις πύλες εισόδου του νησιού (Αεροδρόμιο και Λιμάνι Ηρακλείου, 

Αεροδρόμιο Χανίων και Λιμάνι Σούδας, Αεροδρόμιο Σητείας). 

 

 

 Και αυτή τη χρονιά το υλικό του επίσημου portal Τουρισμού της 

Περιφερείας Κρήτης αλλά και των νέων βίντεο τουριστικής προβολής της, 

παραχωρήθηκαν  δωρεάν σε πλήθος ιδιωτικών πρωτοβουλιών (ξενοδοχεία, 

ταξιδιωτικά  γραφεία, εταιρίες μεταφορών) που το ζήτησαν αλλά και σε φορείς 

όπως : το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 

Σόφια, το Γραφείο Τύπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες κ.α. Η 

Περιφέρεια Κρήτης έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο και 

ποιοτικό  εργαλείο προώθησης της Κρήτης στο εξωτερικό, το οποίο 

προσφέρεται δωρεάν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι παραγόμενων τηλεοπτικών μηνυμάτων 
 

 

 Είναι στο χερι μου!  

https://www.youtube.com/watch?v=Pp3UJUBEE6E 

 

 Εμβολιασμός  

https://www.youtube.com/watch?v=B39fAZ41SDM 

http://www.incrediblecrete,gr/
http://www.incrediblecrete.gr/
https://www.facebook.com/incrediblecrete
https://twitter.com/IncredibleCrete
https://www.youtube.com/watch?v=Pp3UJUBEE6E
https://www.youtube.com/watch?v=B39fAZ41SDM
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 «Φέτος γιορτάζουμε διαφορετικά!» 

https://www.youtube.com/watch?v=_OVnah43WiA 

 

 Κάνω τον ήλιο ΦΙΛΟ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr294SFEuNo 

 

 Εθελοντισμός 

https://www.youtube.com/watch?v=X47IWdeK7sk 

 

 Κοιτάξτε μας στα μάτια ! 

https://www.youtube.com/watch?v=iXAnpFwTXtw&t=4s 

 

 Βρες και εσύ την Κρήτη! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nO9BZ8-GbaU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gzt3qAed70Q 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

 Υποβολή πρότασης, ένταξη και διακήρυξη στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» και ειδικότερα στην “Δράση 6.c.4: 

Ενίσχση Δράσεων Τουριστικής Προβολής» με τίτλο: «Ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4 ως εργαλείου για την 

ανάπτυξη και προβολή του Τουρισμού της Κρήτης», προϋπολογισμού 

600.000,00€. Διακήρυξη του Έργου.  

 

 Υποβολή πρότασης και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 

2014 - 2020» και ειδικότερα στην “Δράση 6.c.4: Ενίσχυση Δράσεων 

Τουριστικής Προβολής» με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών 

Διαδρομών Αρχαιολογικών Χώρων Μεσαράς», προϋπολογισμού 

700.000,00€. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OVnah43WiA
https://www.youtube.com/watch?v=Mr294SFEuNo
https://www.youtube.com/watch?v=X47IWdeK7sk
https://www.youtube.com/watch?v=iXAnpFwTXtw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nO9BZ8-GbaU
https://www.youtube.com/watch?v=Gzt3qAed70Q
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 Υποβολή πρότασης, ένταξη, διακήρυξη και έναρξη υλοποίησης της 

πράξης με τίτλο: «SMART TOUR», στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος  2014-2020», Άξονας 

Προτεραιότητας 3, προϋπολογισμού 690.000€  
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Υγεία-Κοινωνική Πολιτική 
 

 

Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Βαμβακάς Λάμπρος  

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τις Κινητές Μονάδες, την 

Πρόληψη και την Προαγωγή Δημόσιας Υγείας, Πιτσούλης Γιώργος  

 

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

Κρασουδάκη Σοφία  

 

Εντεταλμένή Περιφερειακή Σύμβουλος για τη Διασύνδεση με τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις, Μηλάκη Γεωργία  

 

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας 

ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του 

πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω πολυτομεακών 

συνεργασιών και πρακτικών, που αποσκοπούν στην προάσπιση, την προστασία 

και την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου και των ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού και στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία 

των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας. Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας 

Κρήτης στον Τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας ανάγονται ιδίως στη μελέτη, στο 

σχεδιασμό, στη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και 

πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και της κοινωνικής 

πολιτικής υπερτοπικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση και την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων κοινωνικής πολιτικής και στην ανάπτυξη 

συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ευρωπαϊκούς φορείς για την 

ανάπτυξη δράσεων άμβλυνσης των κοινωνικών προβλημάτων και μείωσης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Δράσεις Αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε ολόκληρη την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με 

μια πρωτόγνωρη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, η 

οποία έθεσε τις αρχές Δημόσιας Υγείας και τις Υπηρεσίες Υγείας σε όλο τον 

κόσμο σε συναγερμό και εγρήγορση και ανέδειξε με τον πιο καταφανή τρόπο τη 

σημασία της διαχρονικής διαρκούς επένδυσης στα Δημόσια Συστήματα Υγείας 

και στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους. Επίσης, η ανταπόκριση στις πολύπλευρες 

έκτακτες, αλλά και μακροχρόνιες ανάγκες που προκαλεί η εν εξελίξει 

παρατεταμένη υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, δεν μπορεί παρά να εδράζεται 

στη συνεχή επένδυση σε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, δράσεις και 

προγράμματα προστασίας και προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας και σε 

ατομικά και περιβαλλοντικά μέτρα περιορισμού, ελέγχου και πρόληψης της 

COVID-19.  

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται από την αρχή της πανδημίας στην πρώτη 

γραμμή της μάχης, σε συστράτευση και αδιάλειπτη συνεργασία με την 7η 

Υγειονομική Περιφέρεια (7η ΥΠΕ) Κρήτης, τα Νοσοκομεία, τις Δομές Υγείας 

και όλους τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς του νησιού και 
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εξακολουθεί να συνεισφέρει με συνέπεια, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα 

στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην ενίσχυση των 

ανθρώπινων πόρων του, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας και στην 

προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 

 

Βασικοί Άξονες Δράσεων Αντιμετώπισης της Πανδημίας 
 

 

 

 Πρώτος Άξονας Προτεραιότητας «Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των 

δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας»: Ειδικό βάρος αποδόθηκε στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων επένδυσης σε 

υποδομές, βιοϊατρικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά, 

παρατίθενται τα παρακάτω: 

- Ολοκλήρωση και παράδοση προς λειτουργία της νέας πτέρυγας του 

Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 7.500 τ.μ. και προμήθεια 

ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

- Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» των μελετών 

για την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση του κεντρικού κτιρίου του 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ» και τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου. 

- Ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

(ΠαΓΝΗ) με σύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο, η χρηματοδότηση του 

οποίου εντάχθηκε στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020». 

https://ypodomes.com/kriti-neos-axonikos-tomografos-sto-pagni-me-2-7-ekat-eyro/
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- Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Κρήτης (7ης ΥΠΕ), στα πλαίσια του έργου «INTegrated 

sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)» 

του προγράμματος ELENA. 

- Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό 

προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-

19 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 

2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη». 

- Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, 

σημαντικών έργων πνοής που αφορούν στην προμήθεια υλικοτεχνικών 

υποδομών και εξειδικευμένου βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού, 

(Σχήμα 2), τα οποία, επίσης εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κρήτη 2014-2020». Τα έργα αυτά πρόκειται να συμβάλουν στην 

ουσιαστική αναβάθμιση και την προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών 

που παρέχονται από τις νοσοκομειακές μονάδες και τις δομές 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κρήτης, στη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας και στην προστασία της 

Δημόσιας Υγείας. 

- Υποστήριξη Παγκρήτιου Συλλόγου Ελλήνων Ρομά «Η Ελπίδα», για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη χορήγηση οικίσκου για τη διεξαγωγή 

εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19. 

- Υποστήριξη της λειτουργίας των Kινητών Ομάδων Yγείας (ΚΟΜΥ) του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και ενίσχυσή τους με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας για την 

αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους. 

- Υποστήριξη της λειτουργίας της Αιμοδοσίας του ΠαΓΝΗ, στο Σταθμό 

Αιμοδοσίας που λειτουργεί στην πλατεία Ελευθερίας, ενίσχυση της 

διάχυσης του έργου του Σταθμού και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή σε δράσεις 

εθελοντικής αιμοδοσίας. 
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 Δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων σε Δομές 

Κοινωνικής Φροντίδας και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας»:  
- Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας 

των φιλοξενούμενων και των εργαζόμενων σε Δομές Κοινωνικής 

Φροντίδας και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και η 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Η Περιφέρεια Κρήτης, ως 

Εποπτεύουσα Αρχή των ΜΦΗ και των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας, έχει 

ως προτεραιότητά της τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ίδρυση και 

λειτουργία τους, την προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας φιλοξενούμενων και 

εργαζόμενων.  

 Πραγματοποίηση αδιάλειπτων υγειονομικών και κοινωνικών 

ελέγχων για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων και των 

πρωτοκόλλων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και αποστολή των 

στοιχείων στα αρμόδια υπουργεία. 

 Συλλογή δεδομένων σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στις 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, την εμφάνιση και αντιμετώπιση 

κρουσμάτων κορωνοϊού και αποστολή των στοιχείων στα αρμόδια 

υπουργεία. 

 Υποστήριξη των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Δομών 

Κοινωνικής Φροντίδας με υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 Παροχή συνεχούς καθοδήγησης και τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των εργαζομένων. 

 

 Σύμβαση για τη διαρρύθμιση και επισκευή του πρώην κτιρίου ΠΙΚΠΑ 

και την μετατροπή του σε «Ολοκληρωμένο Κέντρο Ημέρας για ηλικιωμένους 

ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer». 

 Προγραμματική Σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για την υλοποίηση του Έργου: «Ολοκληρωμένες 

Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων που Διαβιούν σε ΜΦΗ “ΟΧΙ ΠΙΑ 

ΜΟΝΟΙ”», με σκοπό την προαγωγή της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, μέσω 

της υιοθέτησης βέλτιστων ψηφιακών πρακτικών, την ψυχοκοινωνική και 

νοητική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ατόμων, την αντιμετώπιση της μοναξιάς 

και της κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν και την επικαιροποίηση των 

γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού και των φροντιστών στις βέλτιστες 

πρακτικές φροντίδας, πρώιμης διάγνωσης και ενδυνάμωσης της αυτό-φροντίδας 

των ηλικιωμένων. Το έργο «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», ξεκίνησε να υλοποιείται στις 

05/02/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2022.  

Υποέργο Ι: 

Ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2021. Υλοποιούνται ομάδες 20 ωρών 

ψυχοκοινωνικής και νοητικής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων (8 ώρες 

ψυχολογική, 8 ώρες κοινωνική και 4 ώρες νοητικής ενδυνάμωσης), σε διάστημα 
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8 εβδομάδων για καθεμία από τις 20 ΜΦΗ. Έχουν ολοκληρωθεί οι ομάδες σε 12 

ΜΦΗ. Οι ομάδες στις 6 ΜΦΗ θα ολοκληρωθούν στο τέλος Ιουνίου 2022 (βλ. 

Πίνακα 1). 

Υποέργο ΙΙ:  

Υλοποιήθηκε σε τρεις ομάδες, σε διάστημα 4 μηνών (Μάρτιος-Ιούλιος 2021). 

45 εργαζόμενοι σε ΜΦΗ παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 

εκπαίδευση, 31 εκ των οποίων πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης.  

Πίνακας 1: Χρονικές περίοδοι και Μ.Φ.Η. υλοποίησης του Υποέργου Ι  Έργου 

«ΌΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ» 

Χρονική 

περίοδος 

Μ.Φ.Η. Περιφερειακ

ή Ενότητα 

Ωφελούμενο

ι 

Ολοκλήρω

ση 

15 Μαρτίου 2021 

-21 Μαΐου 2021 

1. ΜΦΗ "ΗΡΑ 1" 

2. ΓΕΡΑΚΑΡΙ "ΑΓΚΑΛΗ 

HOMES",  

3. Αννουσάκειο Θεραπευτήριο 

Χρονίων Παθήσεων, 

Κέντρο Αποθεραπείας, 

Αποκατάστασης Κλειστής 

Νοσηλείας 

1. Ηρακλείου 

2. Ρεθύμνου 

3. Χανίων 

18 

10 

9 

ΝΑΙ 

24 Μαΐου 2021 - 

16 Ιουλίου 2021 

4. "Νηστικάκειο" Γηροκομείο 

5. ΜΦΗ "Παναγία η 

Γοργοεπήκοος"  

6. Παράρτημα ΑΜΕΑ 

Ρεθύμνου (Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης) 

4. Ηρακλείου 

5. Ηρακλείου 

6. Ρεθύμνου 

 

6 

18 

10 

ΝΑΙ 

30 Αυγούστου – 

29 Οκτωβρίου 

2021 

7. ΜΦΗ "Ζεστή Αγκαλιά" 

8. "Γηροκομείο-Πτωχοκομείο 

Ηρακλείου" 

9. Δημοτικό Γηροκομείο 

Χανίων 

7. Ηρακλείου 

8. Ηρακλείου 

9. Χανίων 

18 

17 

11 

ΝΑΙ 

8 Νοεμβρίου 

2021 - 21 

Ιανουαρίου 2022 

10. Αννουσάκειο Θεραπευτήριο 

Χρονίων Παθήσεων, 

Κέντρο Αποθεραπείας, 

10. Χανίων 

11. Ηρακλείου 

12. Λασιθίου 

12 

12 

7 

ΝΑΙ 
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Αποκατάστασης Κλειστής 

Νοσηλείας (2η ομάδα) 

11. ΜΦΗ "Φιλοξενία-HOME" 

12. Παράρτημα ΑΜΕΑ 

Λασιθίου (Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης) 

24 Ιανουαρίου - 

18 Μαρτίου 2022 

13. Πρότυπος Ξενώνας 

Ηλικιωμένων "Ηλιαχτίδα" 

14. Παράρτημα ΑΜΕΑ 

Ρεθύμνου (Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης) (2η 

ομάδα) 

15. ΓΕΡΑΚΑΡΙ "ΑΓΚΑΛΗ 

HOMES"  (2η ομάδα) 

13. Ηρακλείου 

14. Ρεθύμνου 

15. Ρεθύμνου 

  

21 Μαρτίου 2022 

- 27 Μαΐου 2022 

16. ΜΦΗ  "Η Μεγάλη 

Παναγιά" 

17. ΜΦΗ "Η Αγία Άννα" 

18. Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων 

(Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης) 

16. Λασιθίου 

17. Χανίων 

18. Χανίων 

  

30 Μαΐου -1 

Ιουλίου 2022 

19. ΜΦΗ "Η Αγία Σκέπη" 19. Χανίων   

 Τρίτος άξονας προτεραιότητας «Επαύξηση της ετοιμότητας και 

ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης των εργαζομένων δημόσιων 

υπηρεσιών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και δομών και των 

πολιτών»: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και οι επιμέρους Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, 

υλοποίησαν δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης σε 

σχέση με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού, για τους 

εργαζομένους σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, σε κοινωνικές δομές, σε 

σχολικές μονάδες, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, 

αλλά και για τους πολίτες της Κρήτης. Επίσης, ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στα 

αιτήματα κοινωνικών δομών και φορέων, συλλόγων, εθελοντικών 

οργανώσεων και δημόσιων υπηρεσιών, ως προς την ενίσχυσή τους με τα 

απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και το αναγκαίο υγειονομικό υλικό.  

- Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κορωνοϊός (SARS-CoV-

2)-Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης στον Τουρισμό», σε συνεργασία 

με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Κέντρο 
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Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στα πλαίσια του προγράμματος επιμορφώθηκαν εργαζόμενοι και 

επιχειρηματίες στον τουρισμό, στην εστίαση και το εμπόριο, στον 

πολιτισμό, στην εκπαίδευση και σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, 

αλλά και των πολιτών, σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης 

έναντι του κορωνοϊού και την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας 

της  COVID-19. 

 Συνολικά κατά την διάρκεια των τριών κύκλων εκπαίδευσης 

εγγράφηκαν 39.225 εργαζόμενοι. Από αυτούς, επέλεξαν να 

εξετασθούν 10.731 εκ των οποίων το 95,9% ολοκλήρωσε επιτυχώς 

την εξέταση. Συνολικά υποβλήθηκαν > 11. 000 ερωτήσεις ενώ 

πραγματοποιήθηκαν >110 ομιλίες συνολικής διάρκειας >50 ωρών. 

Αναλυτικά η διασπορά των εγγραφών ανά κύκλο και συγκεντρωτικά 

φαίνεται παρακάτω. 

 Στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης συνδέθηκαν 13.164, έλαβαν 

βεβαίωση 6.835, εξετάσθηκαν 4.983 και έλαβαν πιστοποίηση 

4.799/96,31%. 

 Στο δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης συνδέθηκαν 8.657, έλαβαν βεβαίωση 

4.091, εξετάσθηκαν 3.651 και έλαβαν πιστοποίηση 3.504/95,97%. 

 Στον τρίτο κύκλο συνδέθηκαν 5.982, έλαβαν βεβαίωση έλαβαν 2.896, 

εξετάσθηκαν 2.097 και έλαβαν πιστοποίηση 1.991/94,95%. 

 Επιστημονικό Συνέδριο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην 

ελληνική κοινωνία», 15 και 16 Οκτωβρίου 2021, με τη συμμετοχή 

επιστημόνων, καθηγητών πανεπιστημίου, ερευνητών, αλλά και 

επαγγελματιών υγείας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση 

περιστατικών COVID-19, για την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης 

σχετικά με τον κορωνοϊό και την αντιμετώπιση των υγειονομικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεών του. Σκοπός του 

Συνεδρίου ήταν η αποτίμηση της πανδημίας και της διαχείρισής της σε 

υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η αναζήτηση πολιτικών 

και καλών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων 

κρίσεων στο μέλλον. 

 Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής για Θέματα Υγείας της 

Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση όλων των 

υγειονομικών συνθηκών και αναγκών, αλλά και δεδομένων και ελλείψεων, 

προκειμένου οι Περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση της 

πανδημίας COVID-19. 

 Συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής Καταγραφής της 

Περιφέρειας Κρήτης και υποβολή προτάσεων προς την ΕΝΠΕ. 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΝΠΕ με τους προέδρους και 

εκπροσώπους των Επιτροπών Καταγραφής όλων των Περιφερειών. 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα των Επιτροπών Καταγραφής 

Θεμάτων Υγείας της ΕΝΠΕ, με θέμα: «Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης των υγειονομικών συνθηκών και 

αναγκών, αλλά και των δεδομένων και ελλείψεων των Περιφερειών» 

και παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’ 

Αρωγή», του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, 18 
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και 19 Οκτωβρίου 2021, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και 

πραγματοποίηση του Στρογγυλού Τραπεζιού, με τίτλο «Η στρατηγική της 

Περιφέρειας Κρήτης για την κοινωνική προστασία και την αυτονομία του 

ευάλωτου πληθυσμού». Παρουσίαση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας 

Κρήτης για την προστασία και την ενίσχυση της αυτονομίας των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων και την κοινωνική προστασία εν μέσω της πανδημίας. 

 “Social Welfare Dialogues”//«Διάλογοι Κοινωνικής Πρόνοιας», του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, θεματικήQ 

«Ποιότητα Ζωής και Κλειστές Προνοιακές Δομές», 28 Μαΐου 2021 και 

παρουσίαση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις Δομές Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης. 

 Τέταρτος Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της επιστημονικής 

γνώσης και έρευνας σχετικά με τον ιό SARS-CoV-2»:  

- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης 

και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ίδρυση 

«Επιδημιολογικού Παρατηρητηρίου Ανάλυσης και Δημόσιας Υγείας 

Κρήτης». 

- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης 

και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την υλοποίηση 

της έρευνας «Επιδημιολογική επιτήρηση μεταλλαγμένων στελεχών 

του ιού SARS-CoV-2 στον πληθυσμό της Κρήτης». 

- Ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 

Κρήτης και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 

«Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό SARS-COV-2 (λοίμωξη 

COVID-19) στο γενικό πληθυσμό της Κρήτης».  

- Εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της 

επίγνωσης των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών για την 

αναγκαιότητα και τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του 

κορωνοϊού, σε συνεργασία με τους Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς και 

Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης και επιστημονικούς φορείς και 

συλλόγους του νησιού: 

 10/1/2021: Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση: «Ο 

Εμβολιασμός κατά του Κορωνοϊού SARS-CoV-2», από την 

Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

τους Ιατρικούς Συλλόγους. 

 27/1/2021: Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση: «Ο 

Εμβολιασμός κατά του Κορωνοϊού SARS-CoV-2», από την 

Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

τους Οδοντιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους Κρήτης και 

το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της ΕΝΕ. 

 10/2/2021: Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση: 

«Εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2», από την Παθολογική 

Κλινική του ΠαΓΝΗ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και 

την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ηρακλείου για τη Νόσο Alzheimer και την 

Υγιή Γήρανση. 

- Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

αναγκαιότητα και τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του 

κορωνοϊού «Εμβολιάσου ΤΩΡΑ. Το ραντεβού με τον εμβολιασμό 

είναι ραντεβού με τη ζωή», παραγωγή τηλεοπτικού κοινωνικού 
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μηνύματος (spot) και δημιουργία και διάχυση έντυπου υλικού 

πληροφόρησης και ενημέρωσης. 
- Εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πόρτα-πόρτα σε 

μικρούς δήμους και κοινότητες, σε συνεργασία με φορείς και 

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και κοινωνικών φορέων, με σκοπό 

την παροχή στήριξης στο έργο των κινητών μονάδων εμβολιασμού και 

την ενημέρωση, διαφώτιση, αλλά και κινητοποίηση των πολιτών, σε 

σχέση με τα οφέλη και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. 

- Σχεδιασμός, έκδοση και διάχυση του επιστημονικού συγγράμματος 

«Περιβαλλοντικά Μέτρα Ελέγχου των Λοιμώξεων στην εποχή της 

COVID-19» και διανομή του σε κοινωνικούς φορείς και δομές, σχολικές 

μονάδες, πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ. 

- Συγχρηματοδότηση δράσης για την ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού και την προώθηση του εμβολιασμού κατά της COVID-

19, μέσω της παραγωγής κοινωνικού μηνύματος εικόνας και ήχου, με τη 

συμμετοχή του καλλιτέχνη Ρουσσέτου Παναγιώτη και τη συνεισφορά 

της καλλιτεχνικής του δημιουργίας «Εμβολιασμός-η Αχίλλειος Πτέρνα 

της πανδημίας». 

 

 

 

 

Υποδομές για την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική Ενταγμένες 

Πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 
 

 

Α/Α ΟΠΣ Ενταγμένες 

Πράξεις  

Ημερομηνία 

Ένταξης 

Δικαιούχος  Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Ένταξης 

1 

5150497 

Μελέτη ανακαίνισης 

– αναδιαρρύθμισης 

κεντρικού κτιρίου 

του 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

23/12/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
3.119.726,74 € 

2 

5154696 

Μελέτη 

αποπεράτωσης 

Πανάνειου 

Δημοτικού 

Νοσοκομείου του 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

10/12/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
499.361,72 € 

3 
5149181 

Μελέτη 

διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος 

25/11/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
81.610,42 € 

https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
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χώρου Γ.Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ” 

4 

5131493 

Μελέτη προσθήκης 

ορόφου στο κτηρίου 

Ανατομείου της 

Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

15/10/2021 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 
136.281,56 € 

5 

5131857 

Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής 

Ζωής για το σχολικό 

έτος 2021-2022 

06/08/2021 EETAA AE 1.000.000,00 € 

6 

5131858 

Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής 

Ζωής για το σχολικό 

έτος 2021-2022 

(ΑΜΕΑ) 

06/08/2021 EETAA AE 50.000,00 € 

7 
5097209 

ΣΥΔ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΤΗ ΖΩΗ” 
27/07/2021 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ 

ΖΩΗ 
425.600,00 € 

8 

5087302 

Προμήθεια και 

Εγκατάσταση 

Βιοϊατρικού 

εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του 

Πανεπιστημιακού 

Γενικού 

Νοσοκομείου 

Ηρακλείου 

20/05/2021 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4.244.300,00 € 

9 

5092070 

Προμήθεια 

Εξοπλισμού και 

Αναλώσιμου 

Υγειονομικού 

Υλικού για την 

αντιμετώπιση της 

πανδημίας λόγω 

Covid 19 στην 

Περιφέρεια Κρήτης 

14/05/2021 ΕΚΑΒ 731.600,00 € 

10 

5091857 

Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ” 

06/05/2021 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - 

"ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

2.996.860,00 € 

https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%8e/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-8/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-8/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-8/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-8/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-8/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5-7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
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11 

93179 

Υποδομές 

Αναβάθμισης 

Υπηρεσιών Υγείας 

σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

και Γ.Ν.-Κ.Υ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

“ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” 

για την αντιμετώπιση 

της COVID-19 

26/04/2021 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

1.203.660,00 € 

12 

5093140 

Προμήθεια 

βιοϊατρικού 

εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση των 

παρεχομένων 

υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

στην Υγειονομική 

Περιφέρεια Κρήτης 

19/04/2021 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

610.000,00 € 

13 

5075964 

Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στα 

πλαίσια 

αναβάθμισης των 

υπηρεσιών υγείας 

στο Γενικό 

Νοσοκομείο Χανίων 

«Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

16/04/2021 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.319.400,00 € 

14 

5092055 

Προμήθεια 

δεκατεσσάρων (14) 

ασθενοφόρων 

οχημάτων 

προνοσοκομειακής 

φροντίδας για τις 

ανάγκες των 

Κέντρων Υγείας της 

Υγειονομικής 

Περιφέρειας Κρήτης 

01/04/2021 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

1.148.000,00 € 

15 

5083934 

Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου 

30/03/2021 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

971.000,00 € 

16  

5070503 

Ενίσχυση των 

Φορέων Υγείας με 

επικουρικό 

προσωπικό για την 

ανταπόκριση στις 

ανάγκες λόγω της 

επιδημίας COVID-

01/09/2020 

(συνεχίζεται) 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

22.866.080,00 € 
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https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%b9/
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https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bd-14-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
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19 στην Περιφέρεια 

Κρήτης 

17 

051258 

Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός 

Συστήματος 

Μαγνητικού 

Τομογράφου για τις 

ανάγκες λειτουργίας 

του Πα.Γ.Ν.Η. 

04/03/2020 

(συνεχίζεται) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.400.000,00 € 

18 

044878 

Ανάπτυξη 

υπηρεσιών 

ολοκληρωμένης 

Κοινοτικής 

θεραπείας και 

νοσηλείας κατ΄ 

οίκον από το Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας 

Ρεθύμνου 

21/11/2019 

(συνεχίζεται) 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

126.000,00 € 

19 

5045316 

Ανάπτυξη και 

λειτουργία ιατρείου 

διαταραχών μνήμης 

και ανώτερων 

νοητικών 

λειτουργιών από το 

Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Ρεθύμνου 

21/11/2019 

(συνεχίζεται) 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

90.000,00 € 

20 

5035309 

Πολυδύναμο Κέντρο 

Περιφέρειας 

Κρήτης, με έδρα τα 

Χανιά 

27/09/2019 

(συνεχίζεται) 
ΚΕΘΕΑ 204.480,00 € 

21 

5035322 

Κινητή Μονάδα 

Περιφέρειας 

Κρήτης, με έδρα το 

Ηράκλειο 

(συνεχίζεται) 

27/09/2019 

(συνεχίζεται) 
ΚΕΘΕΑ 230.000,00 € 

22 

5045591 

Πολυδύναμο Κέντρο 

Περιφέρειας 

Κρήτης, με έδρα τον 

Αγ. Νικόλαο 

(συνεχίζεται) 

27/09/2019 

(συνεχίζεται) 
ΚΕΘΕΑ 204.480,00  

23 

045616 

Μονάδα για Άτομα 

με Ψυχιατρική 

Συννοσηρότητα 

Περιφέρειας 

Κρήτης, με έδρα το 

Ηράκλειο 

(συνεχίζεται) 

27/09/2019 

(συνεχίζεται) 
ΚΕΘΕΑ 294.960,00 € 

https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-2/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%83/
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24 

5041964 

Ανάπτυξη 

παιδοψυχιατρικών 

υπηρεσιών από την 

Κινητή Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας του 

Κ.Ψ.Υ- Γενικού 

Νοσοκομείου 

Χανίων 

(συνεχίζεται) 

05/09/2019 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

59.000,00 € 

25 

5045547 

Ανάπτυξη 

παιδοψυχιατρικών 

υπηρεσιών μέσω της 

ενίσχυσης του 

Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. 

Ηρακλείου 

(συνεχίζεται) 

05/09/2019 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" - 

"ΠΑΝΑΝΕΙΟ" 

65.000,00 € 

26 

5037494 

Ανέγερση 

Περιφερειακού 

Ιατρείου Θραψανού 

(συνεχίζεται) 

01/08/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
172.800,00 € 

27 

5042203 

Νέο Ισόγειο Κτίριο 

Περιφερειακού 

Ιατρείου Ψαρή 

Φοράδας 

(συνεχίζεται) 

01/08/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
224.000,00 € 

28 

5041783 

Στήριξη της 

λειτουργίας 

Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης 

στην Περιφέρεια 

Κρήτης 

(συνεχίζεται) 

04/04/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
400.000,00 € 

29 

5032867 

Αποπεράτωση 

κτιριακών 

εγκαταστάσεων, 

διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου 

και προμήθεια 

εξοπλισμού 

Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

(ΜΦΗ) “ΠΑΝΑΓΙΑ 

Η 

ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ” 

(συνεχίζεται) 

05/02/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 
1.787.838,72 € 

https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e-3/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%81%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%81%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%81%ce%b1/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b1%cf%84/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.pepkritis.gr/entaxi/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
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Δημόσια Υγεία 

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια 

για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 

μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς 

τους. Bρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων 

αρμοδιότητάς τους. Στους πίνακες για τις δράσεις για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, έχουν ενσωματωθεί συγκεντρωτικά οι ενέργειες που 

σχεδίασε και υλοποίηση η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας. 

 

Ενδεικτικές Δράσεις 

 

 Διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-

19 σε σχολικές μονάδες. 

 Επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική 

διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου. 

 Εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

 Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας καθώς 

και για όλες τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ιατρών στα νοσοκομεία 

για ειδικότητα.  

 Χορήγηση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

κλινικών, μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, μονάδων ημερήσιας 

νοσηλείας, προνοιακών επιχειρήσεων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως 

χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας. 

 Χορήγηση άδειων σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 Εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων. 

 

 

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής 
 

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής είναι αρμόδιο ιδίως για την εκπόνηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, τη διαφύλαξη της υγείας των 

ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας, τους εμβολιασμούς 

μετακινούμενου πληθυσμού, τη χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής 

αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη, την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των 

ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, 

για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη 

λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 129 από 215 

 

 Διενεργήθηκαν 17 εμβολιασμοί σε ταξιδιώτες από το τμήμα Δημόσιας 

Υγιεινής.  

 Καλύπτουμε τον τομέα ταξιδιωτικής ιατρικής για τις Π. Ε. Ηρακλείου 

& Λασιθίου. 

 Καλύπτουμε τον τομέα της διερεύνησης λοιμωδών νοσημάτων για τις 

Π. Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου. 

 

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας 

Είναι αρμόδιο ιδίως για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των 

οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους 

και να τη βελτιώσουν, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής 

ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και 

αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων, την πρόληψη εξαρτήσεων από 

εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, 

τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό. Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της 

Υγείας συνεργάζεται με το αρμόδιο καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και με  τους 

αντίστοιχους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. 

Υλοποίηση των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων με το Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  και με το Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστήμιου Κρήτης : 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «Διατήρηση & αναβάθμιση ενός  

ολοκληρωμένου Περιφερειακού Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου (ΚΚΚ)». 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την: «Έρευνα αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας 

των χρόνιων ψυχικών νοσημάτων της  Κρήτης». 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «Πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του 

πνεύμονα βασισμένη στο ιστορικό και στη συμπτωματολογία στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας και την ογκολογία». 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα «Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό 

SARS-CΟV-2 (λοίμωξη COVID-19) στο γενικό πληθυσμό της Κρήτης». 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας  και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  (Ι.Τ.Ε.) για 

την Έρευνα: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», 
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 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «ΝΕΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣHΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα: «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ  ΙΟΥ SARS-COV-2 (ΛΟΙΜΩΞΗ  

COVID-19) ΣΤΟN  ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

 

 

 Συντονισμός της λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας: 

 

Λόγω της πανδημίας περιορίστηκε για λόγους πρόληψης η λειτουργία των 

κινητών μονάδων από το Μάρτιο του 2020. 

 

  Κινητή Μονάδα Οδοντιατρικής: λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και 

των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων στα σχολεία η μονάδα δεν 

πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία. 

 

 Κινητή Μονάδα Μαστογράφου: μετακίνηση εκτός ορίων της 

Περιφέρειας Κρήτης για εκτέλεση ακτινοδιαγνωστικών πράξεων Μαστογραφίας 

στο νησί της Κάσου από 28/07/21 έως 01/08/2021, καθώς και στο κτίριο της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων. 

 

 Διοργάνωση δράσεων φωταγώγησης κτηρίου Περιφέρειας τον Οκτώβριο 

και το Νοέμβριο με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες για διάφορες μορφές 

καρκίνου. 

 

Συνέδρια-Συμμετοχές-Ημερίδες: 

 Συνδιοργάνωση μεταξύ ΠΚ και Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου 

και Παρηγορικής Αγωγής (ΠΑΡΗΣΥΑ) του 21ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Περιοχικής Αναισθησίας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής 

Φροντίδας. 

 Συνδιοργάνωση μεταξύ ΠΚ και Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν 

Χανίων της 31ης Αμφικτυονίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) 2021. 

 Συνδιοργάνωση μεταξύ ΠΚ και της Καρδιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ 

του Διεθνές Συνέδριου ICE 2021. 

 Συνδιοργάνωση μεταξύ ΠΚ και του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών 

Ελλάδος (ΕΣΝΕ) του 8ου συμποσίου Νοσηλευτικής Ογκολογίας. 
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Τμήμα Δημόσιας και Περιβαλλοντική Υγιεινής 

 Συντόνισε και παρακολούθησε σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κρήτης και τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία το έργο 

«Ολοκληρωμένη Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 

για τα έτη 2020-2022». 

 Συμμετοχή στη  λήψη προληπτικών μέτρων στον πληθυσμό των Ρομά, 

όπως απολύμανση, μυοκτονία των εξωτερικών χώρων, ψεκασμοί 

καταπολέμησης κουνουπιών, παροχή ενημερωτικών αφισών και 

φυλλαδίων με κείμενο και εικόνες και διανομή απολυμαντικών με βάση 

το χλώριο. 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ 

(Σχολικών  Καθαριστριών, Προσωπικού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

Ξενοδοχειακών Μονάδων, Αθλητικών Σωματείων, των ΚΤΕΛ, της ΔΕΗ, 

των Λιμεναρχείων, του Αερολιμένα, Δημόσιων Υπηρεσιών και 

Επιχειρήσεων). 

 Επικαιροποίησε το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης διαχείρισης μονήρους ή πολλαπλών πιθανών ή επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων SARS-CoV-2 επιβατηγού πλοίου στο λιμένα Ηρακλείου 

(Ευχαριστήρια επιστολή Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου 

ΑΕ).    

 Συμμετοχή στην υλοποίηση  ολοκληρωμένου εξ αποστάσεως 

προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων των Δομών Κοινωνικής 

Φροντίδας και των Μονάδων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση του Επιμορφωτικού 

Προγράμματος  «Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα 

πρόληψης στον Τουρισμό», από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Έκδοση 10.000 τεμαχίων του βιβλίου «Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου 

των Λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19» και χορηγήθηκε σε φορείς, 

σχολεία, Πανεπιστήμια κλπ. 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή υπερτοπικών 

προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού, τη συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη των ευπαθών ομάδων σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), τη διεκπεραίωση 

Διακρατικών Υιοθεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης , την τήρηση Μητρώου 

Διακρατικών Υιοθεσιών, την υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμων για 

αναζήτηση ριζών όταν πρόκειται για Διακρατική Υιοθεσία, την οργάνωση και 

υλοποίηση της εκπαίδευσης των υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων για 
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όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,  την τήρηση Μητρώου των Κοινωνικών 

λειτουργών της Περιφέρειας και την παροχή αριθμού μητρώου, για την πρακτική 

άσκηση σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας από το ΕΛΜΕΠΑ.  Οι 

δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά το έτος 2020 είναι οι παρακάτω: 

 

 

Ενδεικτικές δράσεις 

 

 Προαγωγή του θεσμού της αναδοχής, ώστε να υποστηριχθεί η 

αποϊδρυματοποίηση, καθώς κύριο μέλημα της Περιφέρειας Κρήτης είναι η 

μεταβίβαση της φροντίδας των παιδιών από τα ιδρύματα στην κοινότητα. 

 

 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και προβολή διαφημιστικού σποτ κοινωνικού 

μηνύματος με θέμα «Γίνε Ανάδοχος Γονιός» με σκοπό την προαγωγή του 

θεσμού της αναδοχής. Εγκρίθηκε από το ΕΣΡ η προβολή του στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της 

Περιφέρειας Κρήτης και των μητροπολιτικών Δήμων της Κρήτης, καθώς και στο 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και σε Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 Εκπαίδευση υποψηφίων θετών γονέων (ήδη έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες 

οικογένειες). 

 

 Σχεδιασμός του κοινωνικού έργου «Προώθηση δράσεων ενάντια στις 

επικίνδυνες συμπεριφορές, την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών από 

εφήβους» σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ. Η συγκεκριμένη δράση δεν 

υλοποιήθηκε εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων ενάντια στην επιδημία COVID 

19. 

 

 

 Διανομή ειδών υπόδησης (αθλητικά παπούτσια) σε 668 άτομα που 

φιλοξενούνται σε Δομές Κοινωνικής Φροντίδας, Δομές Παιδικής Προστασίας, 

ΚΔΑΠμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ, με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών των 

φιλοξενουμένων σε αυτές τις Δομές  και τον περιορισμό του κοινωνικού τους 

αποκλεισμού στη δύσκολη κοινωνικοοικονομική περίοδο που διανύουμε. 

 

 

 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης – δύο διαδικτυακών ημερίδων  με το 

Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης  με τίτλο : α. «Η γυναίκα που νοσεί με 

ρευματικό νόσημα στην οικογένεια και στην εργασία» η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στο Ηράκλειο και β. «Covid-19 η 

επόμενη μέρα» με σκοπό την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών από την 

επιστημονική κοινότητα για τα αναφερόμενα στις ημερίδες θέματα. 

 

 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «32ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο» 

με την παγκρήτια παιδιατρική εταιρεία,  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-8 

Νοεμβρίου 2020 στο Ηράκλειο και είχε ως σκοπό της την ενημέρωση των 

παιδιάτρων της Κρήτης για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στο χώρο καθώς 

ο ρόλος του παιδιάτρου σήμερα είναι πολυδιάστατος και συνίσταται στη 
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εμβάθυνση της επιστήμης του και στην ακούραστη φροντίδα της θεραπείας των 

μικρών ασθενών, με στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των παιδιών. 

 

 

 Επανέκδοση και επικαιροποίηση εντύπου με θέμα «Οδηγός Δομών 

Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» σε 25.000 αντίτυπα, με σκοπό την  

ενεργοποίηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση 

των ίδιων και του περιβάλλοντός τους στην ενεργό γήρανση. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε η διανομή των φυλλαδίων σε Δομές και Φορείς της 

Περιφέρειας Κρήτης και όλων των Δήμων της Κρήτης. 

 

 Επανέκδοση και επικαιροποίηση εντύπου με θέμα «Στρατηγικές 

Αντιμετώπισης Αδιεξόδων που παρουσιάζονται στην Κρίση» σε 25.000 

αντίτυπα, με σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη καταστάσεων κρίσης στο 

γενικό πληθυσμό. Πραγματοποιήθηκε επίσης  διανομή των φυλλαδίων σε Δομές 

και Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης και όλων των Δήμων της Κρήτης. 

 

 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικής δράσης με θέμα «Διάθεση 91 

tablets με θήκη για εφαρμογές/προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης και 

ενίσχυσης των ψυχολογικών και νοητικών δεξιοτήτων των ατόμων Τρίτης 

Ηλικίας που φιλοξενούνται στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της 

Περιφέρειας Κρήτης». Τα ανωτέρω tablets χορηγήθηκαν σε 20 Δομές που 

φιλοξενούν ηλικιωμένους με σκοπό την επικοινωνία τους  με τα μέλη του 

οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός τους, τη μείωση της κοινωνικής 

απομόνωσης και της μοναξιάς που βιώνουν αυτά τα άτομα λόγω και των 

περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας COVID 19, αλλά και την 

προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης.   

 

 Σχεδιασμός και έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του Προγράμματος 

Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και 

τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων, «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Το 

Πρόγραμμα θα αφορά στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα 

αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον που θα υποστηρίζει μέσω 

διαδραστικών, και μη, εργαλείων και υλικών, την πνευματική, σωματική και 

κοινωνική δραστηριότητα των ηλικιωμένων. Επίσης, θα περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση των φροντιστών για την ενίσχυση της ασφάλειας, της βιολογικής 

υγείας και της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων και την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών για θέματα που αφορούν την Ενεργό  Γήρανση. 

 

 

 Σχεδιασμός, προμήθεια και στην εγκατάσταση συστήματος 

«Αισθητήρων – Φάρων» για άτομα με προβλήματα όρασης. Σκοπό της 

δράσης αυτής αποτέλεσε η προώθηση της ισότιμης κοινωνικής ένταξης των 

ατόμων με προβλήματα όρασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η 

εγκατάσταση των συστημάτων πραγματοποιήθηκε στα τέσσερα (4) Κεντρικά 

Διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα Π.Ε Ηρακλείου, 

Π.Ε Χανιών, Π.Ε Ρεθύμνου και Π.Ε Λασιθίου, ώστε τα περίπου δυόμισι χιλιάδες 

άτομα με προβλήματα όρασης της Περιφέρειας Κρήτης, κατά την εξυπηρέτηση 
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τους από τις υπηρεσίες να απολαμβάνουν ασφαλή και άνετη πλοήγηση στον 

χώρο. 

 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικής δράσης με θέμα «Προμήθεια 

ατομικών ειδών καθημερινής χρήσης ώστε να δοθούν ως χριστουγεννιάτικο 

δώρο στα άτομα που διαβιούν σε Μονάδες Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Πρόκειται για μια κίνηση που είχε ως στόχο να 

δωρίσει συμβολικά δώρα στα παιδιά και τα Άτομα με Αναπηρία που 

φιλοξενούνται στις κοινωνικές δομές της Κρήτης. 

 

  

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας  με τα Παιδικά Χωριά SOS, με 

σκοπό την κοινή δέσμευση ως προς την προώθηση του θεσμού της 

αναδοχής προς τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, τους επαγγελματίες των 

δομών παιδικής προστασίας και τους επαγγελματίες των φορέων που υλοποιούν 

τις διαδικασίες αναδοχής, αλλά και την ανάληψη ευρύτερων δράσεων για 

την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

 

 

 

 Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο» για την έκδοση 

εντύπων σχετικά με τον καρκίνο του παγκρέατος. Πραγματοποιήθηκε 

διανομή των σχετικών εντύπων στις Δομές Υγείας. Η έκδοση των φυλλαδίων 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σχετικά με 

τους κινδύνους του καρκίνου του παγκρέατος και την πρόληψη προκειμένου να 

βοηθηθούν ασθενείς να αγωνιστούν και να επιβιώσουν από αυτή τη νόσο. 

 

Δημιουργία Κοινωνικών Μηνυμάτων 

Mε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας η Περιφέρεια Κρήτης 

δημιούργησε κοινωνικά τηλεοπτικά μηνύματα τα οποία ύστερα από έγκριση του 

Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου προβλήθηκαν σε πανελλήνιο επίπεδο. 

 

 “Γίνε ανάδοχος γονιός!”: Κοινωνικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό, 

μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για τα 

δικαιώματα του παιδιού. https://youtu.be/ZpZ7aF6YRHc 

 

 Η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την ομάδα του Ημιμαραθωνίου Κρήτης 

παρουσίασε τον Αύγουστο ένα ξεχωριστό μήνυμα προστασίας - «Φοράμε 

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

προστατευτικής μάσκας. Το βίντεο κέρδισε το ενδιαφέρον και τη στήριξη των 

πολιτών και αναπαράχθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης.  

https://youtu.be/VotPva5Yv–M 
 

 Τηλεοπτικό σποτ «Φέτος γιορτάζουμε διαφορετικά- Μένουμε ασφαλείς» για 

την περίοδο των εορτών. 

https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/3655934247795404 
 

https://youtu.be/ZpZ7aF6YRHc
https://youtu.be/VotPva5Yv-M
https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/3655934247795404
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  «Είναι στο χέρι μου», το κεντρικό μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης για 

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

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

για την πρόληψη του καρκίνου κάθε Οκτώβρη που είναι αφιερωμένος στην 

πρόληψη. 

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

 

 

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 
 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ 

 

 Υλοποίηση πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική 

Βοήθεια και Βασική Υλική Συνδρομή» του ΤΕΒΑ. 

 Διασύνδεση φορέων που συμμετέχουν στην Κοινωνική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 Διασύνδεση με τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Δημοσιότητα της Πράξης.  

 Υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών της πράξης «Κοινωνική 

Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών 

μέτρων 2018-2019 mis 5029840, συνολικού προϋπολογισμού 11.116.179,77€» 

- πραγματοποίηση 7 διανομών προϊόντων συνολικής αξίας 1.517.762.56€ (είδη 

παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, οπωροκηπευτικά, βρεφικές τροφές) σε 

απόρους της Περιφέρειας Κρήτης δικαιούχους του ΤΕΒΑ (ωφελούμενες 

οικογένειες 7.544 με ωφελούμενα άτονα 14.284). 

 Στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικών με το Πρόγραμμα, σύνταξη 

έκθεσης δεικτών απορρόφησης. 

 Τεχνική μελέτη διακήρυξης διαγωνισμών των πράξεων: «Κοινωνική 

Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών 

μέτρων 2015-2016 mis 5000183» και «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας 

Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων, mis 

5029840». 

 Υλοποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης  με το 

ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 

Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» 

προϋπολογισμού 90.865,50€. 

 Υλοποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης  με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 

2018-2019» προϋπολογισμού 92.000,00€. 

https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/4671505969556523
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 Τεχνικές Συσκέψεις με τους φορείς της Κοινωνικής Σύμπραξης. 

 Προμήθειες (ενοικίαση ψυγείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet, 

κλπ) και Διοικητικός έλεγχος των παραστατικών (τιμολόγια, πρωτόκολλα 

παραλαβής, διοικητικές δαπάνες κλπ ) που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

προγράμματος . 

 Παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης για «Παροχή Νομικών 

Συμβουλών – Διαχείριση Οικογενειακού Προϋπολογισμού». 

 Τεχνική Στήριξη  για την εκπαίδευση των συνεργατών των 

συμπραττόμενων φορέων στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης. 

 2η Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης  

με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 

2018-2019» προϋπολογισμού 92.000,00 €. 

 2η Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης  

με το ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας 

Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» 

προϋπολογισμού 90.865,50€. 

 2ης παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Σύμβαση 

μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της «Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας 

Κρήτης» (ΕΝΚΑ Κρήτης), για την παροχή συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων  και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων...» 

(Α.Δ.Α.Μ.: 20SYMV006751415 2020-05-22). 

 2ης παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου Σύμβαση,  για την 

υλοποίηση της πράξης Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων  και Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» (Α.Δ.Α.Μ. 

: 20SYMV006263829 2020-02-10). 

 Διαδικασίες σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για το έργο: «Δράσεις ενάντια στις 

επικίνδυνες συμπεριφορές, την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών από 

εφήβους. Παρέμβαση στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα». 

 Διαδικασίες εξόφλησης μισθωμάτων αποθήκης διάθεσης προϊόντων 

Τ.Ε.Β.Α., στον Άγιο Νικόλαο Π. Ε. Λασιθίου. 

 Διαδικασίες μίσθωσης ακινήτου, εντός των ορίων του οικισμού της 

πόλης της Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου,  για την αποθήκευση των ευπαθών 

προϊόντων του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

(ΤΕΒΑ) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης. 
 

Πρόσθετες Δράσεις 

 Συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του συλλόγου «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», διαδικτυακής Εκδήλωσης με θέμα «COVID-19: 

Φροντίζοντας τους Γονείς – Ψυχική ανθεκτικότητα» 

 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

ομίλου εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖω» (παράρτημα Ηρακλείου), 

καμπάνιας ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του 
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καρκίνου του δέρματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 16 έως και 

17  Ιουλίου 2021 

 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της 

προληπτικής ιατρικής οδοντιατρικής ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'',μεταξύ της Περιφέρειας 

Κρήτης και του συλλόγου ''Το Χαμόγελο του Παιδιού'', που θα πραγματοποιηθεί 

για τα παιδιά/μαθητές σε Δήμους της Κρήτης από 27 Σεπτεμβρίου έως και 23 

Οκτωβρίου 2021 

 Διοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι Επιπτώσεις της 

Πανδημίας COVID-19 στην Ελληνική που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2021 

 Συνδιοργάνωση της δράσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Ανακουφιστικής Φροντίδας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του συλλόγου 

«Ανακουφιστικής Φροντίδας  Κρήτης», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

«Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στις 09 Οκτωβρίου 2021 

 Συνδιοργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  « Επ΄ Αρωγή» 

μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Ηρακλείου Κρήτης, στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2021 

 Φωταγώγηση του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το μήνα Οκτώβριο:  

Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και Νοέμβριο: 

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, Εβδομάδα ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα, 

Παγκόσμια Ημέρα Παγκρεατικού Καρκίνου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη 

της Βίας κατά των Γυναικών. 

 Διαδικασίες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: 

Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν σε 

Μ.Φ.Η. «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ». 
 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής 
 

1. Πραγματοποίηση Δράσεων Υπερτοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο 

του Κοινωνικού Προγράμματος 2021 Περιφέρειας Κρήτης 

Στο Πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού προγράμματος 2021 της Περιφέρειας 

Κρήτης  και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΟΕΥ το Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας και Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα το Ηράκλειο 

και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του υλοποίησε το έτος 2021 τα παρακάτω: 

 

 Πραγματοποίηση Δράσεων Υπερτοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του 

Κοινωνικού Προγράμματος 2021 Περιφέρειας Κρήτης.  

 Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους των πληγέντων 

– πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 

προκειμένου να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών των 

περιοχών αυτών. 
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 Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Στήριξης Ασθενών που Πάσχουν από 

Νεοπλασματική Νόσο «Ευ Ζω με τον καρκίνο» για την πραγματοποίηση 

διαδικτυακού αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου, ώστε να καταφέρουν να 

συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στους οικονομικά αδύνατους ασθενείς με 

καρκίνο και στις οικογένειές τους. 

 Συνεργασία με τα ΚΤΕΛ για την έκδοση «Δωρεάν Κάρτας Μετακίνησης 

Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην 

Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022».   

 Συνεργασία με το Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ για τη «Δωρεάν 

Μετακίνηση Φοιτητών ΑμεΑ που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο από τον 

τόπο διαμονής τους προς στις Σχολές Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 

Ηράκλειο και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» για τα έτη 2021-2022» 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση της Κοινωνικής Δράσης «Η Προίκα του 

Μωρού», η οποία αποσκοπεί στη μείωση της υλικής στέρησης και στον 

περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των οικογενειών και 

παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΔ 

5οικ.2961/10(ΦΕΚ128/Β24-01-2017).  

 Προμήθεια 796 Χριστουγεννιάτικων Δώρων στα άτομα που διαβιούν σε 

Μονάδες Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». 

 Σχεδιασμός δράσεων για την κάλυψη αναγκών ηλικιωμένων ατόμων και 

παιδιών που διαμένουν σε κλειστές δομές φιλοξενίας καθώς και ηλικιωμένων 

που πάσχουν από ALZHEIMER. 

2. Υιοθεσίες  

 Διεκπεραίωση εμπιστευτικών και μη εγγράφων σχετικά με θέματα 

Διακρατικών Υιοθεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις Προξενικές Αρχές κρατών στη χώρα μας και με 

το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 Τήρηση Μητρώου Διακρατικών Υιοθεσιών για την Περιφέρεια Κρήτης. 

 Υποβολή τεσσάρων νέων αιτήσεων Διακρατικών Υιοθεσιών που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και μίας επιπρόσθετα που βρίσκεται στη διαδικασία 

συλλογής των δικαιολογητικών. 

 Ολοκλήρωση τριών παλαιότερων Διακρατικών Υιοθεσιών και αποστολή 

τους στα κράτη προέλευσης των προς υιοθεσία παιδιών. 

 Διενέργεια κοινωνικής έρευνας για περίπτωση εθνικής υιοθεσίας στην 

Π.Ε.Λασιθίου. 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση της Εκπαίδευσης υποψηφίων 

θετών γονέων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω τηλεδιάσκεψης.  Εκπαιδεύτηκαν 

τέσσερις ομάδες υποψηφίων θετών γονέων σε συνεργασία με όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τις Περιφερειακές 

Ενότητες, κατόπιν προσκλήσεως τους από την Υπηρεσία μας  

 Διεκπεραίωση εγγράφων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με το ΕΚΚΑ, τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, 

το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης, Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών, 

το Συνήγορο του Παιδιού κ.α. 

 Σχεδιασμός κοινωνικών δράσεων, στα πλαίσια της εκπόνησης του 

Κοινωνικού Προγράμματος. 

 Σύνταξη της έκθεσης Κοινωνικής συνοχής για το έτος 2020. 

 Σύνταξη της έκθεσης για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 
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 Χορήγηση και καταχώριση 32 Αδειών Άσκησης επαγγέλματος 

κοινωνικών λειτουργών στο ενιαίο Μητρώο Κοινωνικών λειτουργών της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 Ενέργειες για την προώθηση του σποτ με κοινωνικό μήνυμα για την 

Αναδοχή «Γίνε Ανάδοχος Γονιός». Ενημέρωση και προβολή του σποτ στην 

κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ενημέρωση όλων των θερινών 

σινεμά της Κρήτης και αποστολή του σχετικού συνδέσμου του σποτ για την 

προβολή του. 

 Καταγραφή προτάσεων για την υπογραφή μνημονίου της Περιφέρειας 

Κρήτης με το σωματείο «Χαμόγελο του Παιδιού». 

 Επικαιροποίηση και διανομή φυλλαδίων κοινωνικού περιεχομένου στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες όλων των Δήμων της Κρήτης. 

 

Συμμετοχές  

 

 Παρακολούθηση και συμμετοχή στην  εσπερίδα του Συλλόγου Φίλων 

Της Μεικτής Οικογένειας με θέμα «Συζητώντας για την εμπειρία της θετής και 

ανάδοχης οικογένειας – Συνδιαμορφώνοντας το πλαίσιο για την κατανόησή 

της». 

 Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας 

της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας με θέμα «Παρόν και Μέλλον των 

Διακρατικών Υιοθεσιών στην Ελλάδα» με εισήγηση και κείμενο παρατηρήσεων. 

 Συμμετοχή στο επιστημονικό συμπόσιο «Καινοτόμες Δράσεις και 

Δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία». 

 Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας «Επ’Αρωγή».  

 Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Υποψήφιων Θετών 

Γονέων των Π.Ε. αλλά και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας με σχετικές 

εισηγήσεις . 

 Συμμετοχή στην διοργάνωση της ημερίδας με θέμα:  «Οι Επιπτώσεις της 

Πανδημίας COVID-19 στην Ελληνική Κοινωνία» που θα πραγματοποιήθηκε 

στις 15 & 16 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. 
 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης  
 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) 

επανασυγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, 

κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Κρήτης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 4604 του 2019, ΦΕΚ 

50/26.3.2019), με Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρο Ν. Βαμβακά και με νέα διευρυμένη σύνθεση. 

Η ΠΕΠΙΣ Κρήτης αποτελεί το βασικό όργανο σε περιφερειακό επίπεδο για την 

υποστήριξη και την παρακολούθηση της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή 

πολιτική, την ενίσχυση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση της οπτικής του 

φύλου στις δημόσιες πολιτικές, τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής 

προστασίας και τα προγράμματα και τις δράσεις της Περιφέρειας και τη 

συμπερίληψη του ζητήματος του φύλου στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 

Η ΠΕΠΙΣ Κρήτης σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 140 από 215 

 

κακοποίησης, την εξάλειψη των έμφυλων προκαταλήψεων και στερεοτύπων και 

την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Στα πλαίσια των πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποίησε η ΠΕΠΙΣ Κρήτης κατά 

το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις: 

 Συνεδριάσεις μελών της ΠΕΠΙΣ Κρήτης για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μέτρων και πολιτικών εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών 

και την προώθηση των ζητημάτων που άπτονται της ισότητας των 

φύλων: 

 8/3/2021: Επετειακή, διαδικτυακή συνεδρίαση ΠΕΠΙΣ Κρήτης, με τη 

συμμετοχή των ΔΕΠΙΣ της Κρήτης για την απονομή φόρου τιμής στους 

αγώνες των γυναικών για χειραφέτηση, αυτοδιάθεση, κοινωνική 

δικαιοσύνη και ισότητα, με αφορμή τον εορτασμό της «Παγκόσμιας 

Ημέρας της Γυναίκας». 

 5/8/2021: Διαδικτυακή συνεδρίαση ΠΕΠΙΣ Κρήτης, με τη συμβολή των 

προέδρων, των μελών και εκπροσώπων των ΔΕΠΙΣ της Κρήτης, για την 

παρουσίαση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. 

 5/11/2021: Διαδικτυακή συνεδρίαση ΠΕΠΙΣ Κρήτης για το σχεδιασμό 

της 16ήμερης εκστρατείας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. 

 

 Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης:  

 13/5/2021: Διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα «Παρενόχληση στο Χώρο 

Εργασίας», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης-

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης «Δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 

Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020». 

 25/11/2021-10/12/2021: Υλοποίηση 16ήμερης Εκστρατείας για την 

Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, με τον τίτλο «Βάφουμε τον 

Κόσμο Πορτοκαλί. Τερματίζουμε τη Βία κατά των Γυναικών Τώρα», 

από 25/11/2021, «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των 

Γυναικών» έως 10/12/2021, «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων». Στα πλαίσια της Εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν οι 

παρακάτω δράσεις: 

- 25/11/2021 «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των 

Γυναικών» 

 Φωταγώγηση του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης και 

του Δημαρχείου Ηρακλείου (Λότζια) για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας 

Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», με το συμβολικό παγκόσμιο 

χρώμα αλληλεγγύης «πορτοκαλί». 

 Χαιρετισμοί/Ομιλίες από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, της 

ΠΕΠΙΣ Κρήτης και γυναικείων οργανώσεων και συλλόγων. 

 Μουσικό δρώμενο από τη Μικτή χορωδία της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου. 

 Επίδειξη ακροβατικής γυμναστικής από τις αθλήτριες του 

Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». 

 Διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού και υλικού 

ευαισθητοποίησης από τα στελέχη της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου 

και των γυναικείων οργανώσεων και φορέων. 

- 27/11/2021: 
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Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο Αίθριο της Λότζια, 

«Ενώνουμε δυνάμεις, τερματίζουμε τη βία κατά των γυναικών, ΤΩΡΑ!», σε 

συνδιοργάνωση με τη ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου και με τη συμμετοχή τοπικών 

κοινωνικών φορέων: 

 Έναρξη εκδηλώσεων από την Ορχήστρα Κρουστών Δρόμου οι 

«Αντικρουστοί». 

 Ομιλίες από στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 

Ηρακλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Ηρακλείου. 

 Θεατρικό δρώμενο από τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Τριών Βαγιών, με τίτλο «Του άντρα του πολλά 

βαρύ» (διάρκεια 10’). 

 Δρώμενα από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου: 

 «Μη μ’ αγγίζεις», Χορευτικό δρώμενο βασισμένο στο ομώνυμο 

τραγούδι από το συγκρότημα «Κίτρινα Ποδήλατα», σε διασκευή της 

Άννας Μαρίας Ντεληγιώργη, από μαθητές/τριες Λυκείου. 

 «Σπάσε τη σιωπή- Μίλα», Μουσικοθεατρικό Δρώμενο, από 

μαθητές/τριες Γυμνασίου. 

 «Bullying-Κακοποίηση», Χορευτικό δρώμενο από τη Σχολή Χορού 

Ηρακλείου «Cadance». 

 Παρουσίαση από το ΚΔΑΠ Νέας Αλικαρνασσού, Επιτελεστικής 

Δράσης, με θέμα "ΥΠΟΓΡΑΦΩ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ" και κλείσιμο της 

εκδήλωσης με τη συμβολική υπογραφή άρθρων της «Οικουμενικής 

Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και της «Σύμβασης για την 

Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών». 

 Διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού από τα στελέχη της 

ΠΕΠΙΣ Κρήτης, της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου, του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Γυναικών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών. 

- 28/11/2021 

 Αγώνας δρόμου παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, με το σύνθημα «ΤΕΛΟΣ 

στη ΒΙΑ», από το Σύνδεσμο Γυναικών και Γυναικείων Σωματείων 

Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών και 

των κοριτσιών και της έμφυλης βίας, σε συνδιοργάνωση με την 

Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου κλπ. και υπό την Αιγίδα του 

Υφυπουργείου Αθλητισμού. 

- 2/12/2021  

 Ημερίδα, με τίτλο «Συμμετοχή των Γυναικών στη Δημόσια και 

Συλλογική Ζωή», από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, την ΠΕΠΙΣ Κρήτης, τη 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χανίων 

και τις Δημοτικές Επιτροπές της ΠΕ Χανίων, στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των 

Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», μεταξύ Περιφέρειας 

Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χανίων. 

- 25/11-10/12-2-2021 
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 Διάχυση υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού για την ενίσχυση 

της επίγνωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού (τσάντες, 

μπλουζάκια, μάσκες, αφίσες, φυλλάδια, μπαλόνια). 

 Αποστολή υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους 

Δήμους/ΔΕΠΙΣ της Κρήτης, σε γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους 

κλπ. 

 

- 25/11-10/12-2-2021 

 Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το Σταθμό 

Αιμοδοσίας του ΠαΓΝΗ, στην Πλατεία Ελευθερίας: 

 25.11.2021: Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ του Γυμναστικού 

Σωματείου «Εργοτέλης». 

 7.12.2021: Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυμναστικού Σωματείου 

«Εργοτέλης». 

 

- 25/11-10/12-2-2021  

 Συνεργασία της ΠΕΠΙΣ Κρήτης με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια 

Κρήτης για τη διάχυση υποστηρικτικού και πληροφοριακού υλικού 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας των 

Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων και των 

Κέντρων Υγείας της Κρήτης, με σκοπό την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής 

κακοποίησης. 

 

 Συμμετοχή σε ημερίδες και δράσεις προώθησης της ισότητας των 

φύλων 

15.9.2021: Συμμετοχή στην ημερίδα του Τομέα Ισότητας του 

«ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία», με τίτλο «Ενδοοικογενειακή 

ΒΙΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ κακοποίηση», στο Ηράκλειο Κρήτης, με την 

πραγματοποίηση της ομιλίας, με θέμα: «Δράσεις της Περιφέρειας 

Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων», Λάμπρος Ν. 

Βαμβακάς, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος ΠΕΠΙΣ Κρήτης. 

 

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με τίτλο: 

«Πολιτικές Ισότητας – Σύγχρονη Προσέγγιση, Ανάλυση, 

Προτάσεις», με την πραγματοποίηση της παρουσίασης, με θέμα: 

«Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας: Δεδομένα από την Κρήτη», 

Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Πολιτικής  Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος ΠΕΠΙΣ 

Κρήτης και Μαρία Παπαδακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής 

Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο, Επιστημονική συνεργάτρια της ΠΕΠΙΣ Κρήτης. 

 Συμμετοχή στις μηνιαίες συνεδριάσεις-συναντήσεις της Γενικής 

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων με τους Προέδρους και τα μέλη των ΠΕΠΙΣ όλης 

της χώρας, διάχυση και ανάδειξη του έργου της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και 

ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών. 
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 Υποβολή προτάσεων κατά τη διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 

Φύλων 2021-2025», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με τους 

φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης της ισότητας 

των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, όπως η ΔΕΠΙΣ του Δήμου Ηρακλείου, οι ΔΕΠΙΣ των 

Δήμων της Κρήτης και κοινωνικοί φορείς, σύλλογοι και σωματεία. 

 Συμβολή της ΠΕΠΙΣ Κρήτης στην Ετήσια Έκθεση της Γενικής 

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής 

των πολιτικών ισότητας των φύλων για το έτος 2020, στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων 

(Παρατηρητήριο), μέσω της υποβολής ολοκληρωμένης έκθεσης των 

δράσεων, προγραμμάτων και συνεργιών της ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη όλων των μορφών 

βίας κατά των γυναικών. 

 Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας, διαβούλευσης 

και κοινωνικού διαλόγου των φορέων προώθησης της ισότητας των 

φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης: 

- Συμμετοχή των Προέδρων και των μελών των ΔΕΠΙΣ Κρήτης στις 

συνεδριάσεις της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, ανάδειξη προβληματισμών και πεδίων 

άμεσης παρέμβασης, ανάπτυξη και αξιοποίηση καλών πρακτικών, 

εκτίμηση αναγκών και υποστήριξη του έργου και των δράσεων των 

ΔΕΠΙΣ Κρήτης. 

- Πραγματοποίηση Στρογγυλού Τραπεζιού, στο πλαίσιο της διαδικτυακής 

ημερίδας «Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας», με θέμα: «Ο Ρόλος της 

ΠΕΠΙΣ ΚΡΗΤΗΣ και των ΔΕΠΙΣ της ΚΡΗΤΗΣ, στην Ενημέρωση, 

Ευαισθητοποίηση και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης στο Χώρο 

Εργασίας», με τη συμμετοχή των Προέδρων των ΔΕΠΙΣ.  

- Πραγματοποίηση Στρογγυλού Τραπεζιού, στο πλαίσιο της 

επιστημονικής ημερίδας «Συμμετοχή των Γυναικών στην Δημόσια και 

Συλλογική Ζωή», θέμα: «Γυναίκες της Κρήτης στην Δημόσια και 

Συλλογική Ζωή», με τη συμμετοχή των Προέδρων και των μελών των 

ΔΕΠΙΣ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

 Ανάπτυξη και διάχυση εργαλείων και 

υποστηρικτικού/ενημερωτικού υλικού προώθησης της ισότητας των 

φύλων και εξάλειψης της έμφυλης βίας: 

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας «Παρενόχληση στο Χώρο 

Εργασίας» (http://moodle.seyp.teicrete.gr/workers-support/el/info/), με 

την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου 

«Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 

2018-2020», υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και 

Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου. (http://moodle.seyp.teicrete.gr/workers-support/el/info/) 

- Έκδοση οδηγού για εργαζόμενους και επιχειρήσεις σχετικά με την 

Παρενόχληση στο χώρο εργασίας. 

- Εκτύπωση και διάχυση φυλλαδίων και αφισών για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών. 

 Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια και δικτύωση της ΠΕΠΙΣ 

Κρήτης με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς 

http://moodle.seyp.teicrete.gr/workers-support/el/info/
http://moodle.seyp.teicrete.gr/workers-support/el/info/
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- 18/2/2021: Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα: «Η 

οικοτεχνία, η χειροτεχνία, η γαστρονομία είναι γυναικεία υπόθεση. Η 

διασύνδεσή τους με τον τουρισμό», Διοργάνωση Δήμος Ηρακλείου και 

Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 

- 20/2/2021: Συμμετοχή στη θεματική διαδικτυακή συζήτηση των “Social 

Welfare Dialogues”// «Διάλογοι Κοινωνικής Πρόνοιας», του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα: «Παιδική 

κακοποίηση: Οικογένεια, ευαλωτότητα και θεσμική παρέμβαση». 

- 3/11/2021: Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού 

Ομίλου Ηρακλείου «Αρετούσα», για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του 

Διεθνούς Σοροπτιμιστικού. 

- Συμμετοχή στις διαδραστικές ομιλίες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

του Δήμου Ηρακλείου "ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ... άξιες λόγου". 

 

Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής 

Ένταξης 
 

 

Στο Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της 

εκπλήρωσης του σκοπού του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής (Εθνικός Μηχανισμός ή ΕΜ) (Ν. 4445/2016) ο οποίος 

συνίσταται στο σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση οριζόντιων πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

κοινωνικής συνοχής. 

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί: 

α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι 

οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε), 

β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, 

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Εθνικό Γεωπληροφοριακό 

Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού, 

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το 

Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις: 

α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας, 

β. την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των 

διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε 

ζητήματα που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης 

οικονομικής δραστηριότητας, 
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γ. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία 

φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 

δ. τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 

συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών 

φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της 

περιφερειακής στρατηγικήςΕνδεικτικές δράσεις 

 Έργο ΕΣΠΑ "Στήριξη της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης" μέσω του Ε.Π. Κρήτη 2014-

2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την επόμενη τριετία 2020-2023 (υποστήριξη στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου): 

Υπογραφή Σύμβασης (08/2020) για τη στελέχωση του Παρατηρητηρίου με 3 

εξειδικευμένα στελέχη, 2 Κοινωνικούς Επιστήμονες και 1 στέλεχος 

πληροφορικής.  

 Υπογραφή Σύμβασης (08/2020) με τον ΕΛΚΕ-Πανεπιστημίου Κρήτης 

για τη διενέργεια εξειδικευμένων ερευνών: 

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

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

γ. «Αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και για ειδικές κοινωνικές 

ομάδες»  

 Διαδικτυακή Πύλη του Παρατηρητηρίου: Η Διαδικτυακή Πύλη του 

Παρατηρητηρίου είναι επισκέψιμη στο σύνδεσμο: 

https://socialobservatory.crete.gov.gr. Η δημιουργία της έχει στρατηγικό 

χαρακτήρα καθώς επιδιώκει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς 

χάραξης κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες, άρθρα, κείμενα πολιτικής, στατιστικά στοιχεία 

και δείκτες για τη φτώχεια, τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην 

Κρήτη, καλές πρακτικές, προγράμματα και ενιαίο σημείο αναζήτησης των 

κοινωνικών παροχών στην Κρήτη για τους πολίτες. Περιλαμβάνει επίσης 

στοιχεία χαρτογράφησης χρήσιμα για τους πολίτες και τους φορείς χάραξης 

πολιτικής, κ.α. Ο σύνδεσμος διατίθεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

 Λίστα Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Κρήτη: κατά το περασμένο έτος 

πραγματοποιήθηκαν 6 τηλεδιασκέψεις διάφορους φορείς που σκοπό είχαν την 

Χαρτογράφηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικών Προγραμμάτων στην 

Κρήτη. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η κατάρτιση της Λίστας 

Κοινωνικών Υπηρεσιών Κρήτης η οποία  περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και τα προγράμματα που παρέχονται στην Κρήτη, με έμφαση σε 

ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Καλύπτει όλους τους 

τομείς πολιτικής, την πρόνοια/μέριμνα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την 

υγεία & ψυχική υγεία καθώς και όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα.  
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Παρέχει πληροφορίες για κάθε υπηρεσία ή και πρόγραμμα ξεχωριστά, για το 

φορέα υλοποίησης, τον τόπο παροχής, το σκοπό και την ομάδα εξυπηρέτησης. 

Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία. Η Λίστα 

διαμορφώθηκε με τη συνδρομή κοινωνικών φορέων στην Κρήτη (Κοινωνικές 

Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, Κοινωνικές 

Υπηρεσίες και Κέντρα Κοινότητας Δήμων, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Δ/νση & Δ/νσεις Α'θμιας & Β'θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης, ΟΑΕΔ, 7η ΥΠΕ, Εκκλησία, Μ.Φ.Η., Φορείς ΑΜΕΑ) οι 

οποίοι διέθεσαν στοιχεία στο Παρατηρητήριο μέσω της χαρτογράφησης που 

διενεργήθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα.  

Καθώς η διαδικασία χαρτογράφησης βρίσκεται σε εξέλιξη, η Λίστα θα 

ενημερώνεται διαρκώς με υπηρεσίες και προγράμματα.  

Η αναζήτηση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της Λίστας, γίνεται ανά 

κατηγορία υπηρεσίας ή προγράμματος, ανά ομάδα ωφελούμενων, ανά Δήμο και 

ανά Περιφερειακή Ενότητα. Πρόκειται για μέσο που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών είτε ατομικά είτε μέσω των επαγγελματιών 

των υπηρεσιών. Συνιστά επιπροσθέτως, χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικής σε 

εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  Η Λίστα Αναζήτησης Κοινωνικών 

Υπηρεσιών στην Κρήτη αυτή την στιγμή περιλαμβάνει περίπου 1.500 υπηρεσίες 

και προγράμματα και είναι διαθέσιμη προς όλους τους πολίτες της Κρήτης στην 

αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης του Παρατηρητηρίου 

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php. 

 GIS-Crete: Χωρική αποτύπωση κοινωνικών υπηρεσιών στην 

Κρήτη: Αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία στο πεδίο χάραξης πολιτικής, και 

θέτοντας ως στόχο το κοινωνικό όφελος των πολιτών, το Παρατηρητήριο σε 

συνεργασία με τα στελέχη του GIS Crete προχώρησε στην αποτύπωση της 

Λίστας Κοινωνικών Υπηρεσιών Κρήτης στο Γεωπληροφοριακό χάρτη της 

Περιφέρειας Κρήτης (GIS-Crete). Με την απεικόνιση στο GIS-Crete, οι πολίτες 

μπορούν να εντοπίζουν στο χάρτη το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε 

υπηρεσία ή πρόγραμμα. Επιλέγοντας το σημείο ενδιαφέροντος, μπορούν να 

λαμβάνουν πληροφορίες για το είδος της υπηρεσίας, τους ωφελούμενους, τον 

φορέα υλοποίησης καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε επίπεδο χάραξης 

πολιτικής, η χωρική απεικόνιση θα αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση του 

εντοπισμού των κενών κάλυψης κοινωνικών αναγκών με χωρική διάσταση και 

εν γένει της ανάδειξης ζητημάτων που συνδέονται με την ενίσχυση της 

προσβασιμότητας των πολιτών στην κοινωνική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Παρατηρητήριο ευχαριστεί τα στελέχη του GIS Crete για την πολύτιμη 

συνεργασία. Η πρόσβαση στη χωρική απεικόνιση παρέχεται μέσω του χάρτη που 

βρίσκεται στην αρχική σελίδα του Παρατηρητηρίου 

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php. 

 

Πρόσθετες δράσεις 

 Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων ερευνών του Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: 

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php
https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php
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"Συνθήκες Διαβίωσης, Διάγνωση Αναγκών & Θύλακες 

Αποστέρησης στην Κρήτη: Ευρήματα Έρευνας και Προοπτικές 

Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού" η οποία πραγματοποιήθηκε από 

την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής 

Ένταξης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Εργαστήριο 

Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας 

(ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Την Παρασκευή, 19 

Νοεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο. Στην ημερίδα αναδείχθηκαν ζητήματα 

που αφορούν στην παρακολούθηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην Κρήτη. Την ημερίδα παρακολούθησαν ως σήμερα 

550-600 άτομα. Σε αυτά περιλαμβάνονται θεσμικοί εκπρόσωποι, 

στελέχη και άτομα από την Περιφέρεια Κρήτης και άλλες Περιφέρειες 

της Ελλάδας -  Περιφερειακά Παρατηρητήρια, το Υπουργείο Εργασίας, 

τους Δήμους Κρήτης (κοινωνικές υπηρεσίες και Κέντρα Κοινότητας), τη 

Διαχειριστική Αρχής ΠΕΠ Κρήτης, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τις 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.α.     Η ημερίδα προβάλλεται 

μαγνητοσκοπημένη στο κανάλι της Περιφέρειας Κρήτης στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex2Q95pHtDA.  

 Ημερίδα, με τίτλο, «Συμμετοχή των Γυναικών στη Δημόσια και 

Συλλογική Ζωή», η οποία διοργανώθηκε από το Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δράσεις 

Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-

2020», σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Π.Ε. 

Χανίων), την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης 

(ΠΕΠΙΣ Κρήτης) και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας Κρήτης (ΔΕΠΙΣ 

Κρήτης). Η ημερίδα έλαβε χώρα την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70).  

 Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα, «Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» η 

οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Περιφερειακή Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

(ΕΛΜΕΠΑ) και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας Κρήτης (ΔΕΠΙΣ 

Κρήτης), την την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021.  

 22/03/2021-23/03/2021 Συμμετοχή στις διεργασίες του Υπουργείου 

Εργασίας - Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής για την 

Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμησης της 

Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης της περιόδου 2014-2020.  

 06-04-2021 Συμμετοχή στις Διεργασίες του ΠΕΠ Κρήτης για την 

αξιολόγηση των κοινωνικών δομών του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex2Q95pHtDA
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

 Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης υλοποιεί το έργο  

Inculd EU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (AMIF). Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση πιο συνεκτικών 

ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων 

και εμπειριών, συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την 

Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Το έργο 

συγκεντρώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται για 

την κοινωνική ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών, με διαφορετικές 

γνώσεις σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης και την 

εμπειρογνωμοσύνη για την κοινωνική ένταξη. Το έργο  όχι μόνο 

αναγνωρίζει τις εδαφικές διαφορές εντός και μεταξύ των χωρών όσον 

αφορά την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής ένταξης αλλά και τις 

αξιοποιεί για τη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών δυνατοτήτων 

και των υφιστάμενων δικτύων και πόρων. 

 

Το έργο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ), ο οποίος συνδέεται με τα Ηνωμένα Έθνη και με 173 κράτη 

μέλη. Επίσης από το Δίκτυο ευρωπαϊκών περιφερειών (AER) στο οποίο 

συμμετέχουν 150 περιφερειακές αρχές και από 5 χώρες-εταίρους 

(περιφερειακές / τοπικές αρχές), με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια 

ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

 

Ο γενικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων τριών 

ειδικών στόχων: 

 

Ειδικός στόχος 1: Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών από τις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, για τη διευκόλυνση της ένταξης 

μεταναστών τρίτων χωρών. 

 

Ειδικός στόχος 2: Η εφαρμογή και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που 

προωθούν την ενσωμάτωση των μεταναστών τρίτων χωρών σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και 

Ολλανδία. 

 

Ειδικός στόχος 3: Ο καθορισμός ενός άτυπου δικτύου περιφερειών και 

τοπικών αρχών με διαφορετικά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο 

αξιοποιεί την ποικιλομορφία των εδαφικών προσεγγίσεων, της πολιτικής 

και της πρακτικής για την κοινωνική ένταξη. 
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Αγροτική Οικονομία 
 

Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα (μέχρι το Μάιο 2021), 

Μανώλης Χνάρης  

 

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για την Π.Ε. Λασιθίου, 

Τσιφετάκης Γεώργιος  

 

Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης αποτελεί τον πυλώνα της τοπικής οικονομίας, 

καθώς και είναι από τους μοναδικούς κλάδους ο οποίος άντεξε στην κρίση που 

προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι εδραιωμένος 

και σημαντικός για την οικονομία του νησιού μας. 

Ο δικός μας ρόλος ως Περιφερειακή αρχή, είναι να τον θωρακίσουμε και να του 

δώσουμε ώθηση, προκειμένου να  τους μετατρέψουμε σε μοχλούς ανάπτυξης, 

ακολουθώντας και επενδύοντας σε μια στρατηγική που ήδη έχουμε καταρτίσει, 

συνεχίζοντας να κατακτούμε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να βάζουμε 

νέους. 

Σε συνεργασία με όλους τους φορείς του τόπου μας και με γνώμονα την κοινή 

προσπάθεια, τη δυναμική προσαρμοστικότητα μας στις απαιτήσεις των καιρών, 

προκειμένου να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη, τόσο για  τα προϊόντα μας, 

όσο και για τους ανθρώπους του νησιού μας. Λειτουργούμε ως αρωγοί και 

υποστηρικτές τους, αφουγκραζόμενοι τα όσα μας ζητούν και το πώς μας 

αξιολογούν. 

Στόχος μας είναι προσδώσουμε στα προϊόντα μας την αναγνωρισιμότητα και την 

προστιθέμενη αξία, που αναλογεί στην ποιότητα που τα χαρακτηρίζει  και την 

παράδοση που τα ακολουθεί, κάτω από ένα κοινό branding, το σήμα «Κρήτη» 

και μια ενιαία προσπάθεια.  

Κοινή πεποίθηση είναι πως μόνο με τη συνεργασία, τη συμπόρευση και την 

ομαδική προσπάθεια, θα αποκομίσουμε ως τόπος και ως πολίτες τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη.     

 

 Οι  βασικοί  άξονες του τομέα ευθύνης  της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

απορρέουν:  

(α) από τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης»  

(β) τον  εγκεκριμένο από το Π.Σ Στρατηγικό  Σχεδιασμό για τον Αγροδιατροφικό 

Τομέα (αρ. απόφαση 214/2011): Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών 

περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών 

μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και 

την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της 

φυτικής παραγωγής και της ζωικής. 

γ) Την με αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/B/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

με θέμα:  «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

(ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 

2014-2020). 

      Η Διεύθυνση  Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέλαβε ως  Ενδιάμεσος  Φορέας  

Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 

65 του Ν.4314/2014. 
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Στο πλαίσιο του ΠΑΑ και των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτό έχουμε 

την ευθύνη  :  

 Έκδοσης  των  σχετικών  προσκλήσεων   σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Την πραγματοποίηση   διοικητικών    ελέγχων    στις αιτήσεις στήριξης 

που       υποβλήθηκαν  

 Τις εισηγήσεις   στον οικείο Περιφερειάρχη για την έκδοση αποφάσεων  

ένταξης      πράξης/πράξεων. 

 Την παρακολούθηση   της πορείας  υλοποίησης των παραπάνω  

συγχρηματοδοτούμενων   πράξεων. 

 

Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού 
 

 Ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ- 

The Greek Fine Food Exhibition» με τίτλο  «The Delifair by EXPOTROF” 

 WEB Greek Gastronomy Workshops της Γαλλίας  

 Διαδικτυακή έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, την FMS -FOOD 

MARKET SHOW Edition 2. 

 Ψηφιακή Διαδραστική έκθεση για Τρόφιμα και Ποτά, την FOOD EXPO 

Digital,  

 Δράσεις  προώθησης του Κρητικού κρασιού. Συνδιοργάνωση με το Δίκτυο 

Οινοποιών Νομού Ηρακλείου.  

  

 20η   Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη 

Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» 10  έως 18 Ιουλίου 

2021 στον Πειραιά  

 Διεθνή Έκθεση ANUGA 2021 , 9-13 Οκτωβρίου 2021 

 

 Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική έκθεση Αρκαλοχωρίου,   01 έως 05 

Σεπτεμβρίου 2021 

 21η   Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη 

Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» 7  έως 12 Σεπτεμβρίου 

2021 στη Λάρισα». 

 Διεθνής Έκθεση Βιολογικών  προϊόντων «Εco Life Scandinavia & Nordic 

Organic Food Fair,  17 & 18 Νοεμβρίου 2021» Μάλμο Σουηδίας. 
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 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων Μέλισσας 3, 4 & 5 

Δεκεμβρίου 2021 , Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας. 

 προβολή των δράσεων της   Περιφέρειας Κρήτης  για την στήριξη, 

προώθηση και εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων του νησιού,   στην 

έκδοση «ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2021-2022» στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 22η   Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη 

Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας», 30 Οκτωβρίου έως 7 

Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη». 

 Φιλοξενία της δημοσιογραφικής αποστολής της ΕΡΤ3, στο πλαίσιο 

γυρισμάτων (4) τεσσάρων συνολικά επεισοδίων, στα οποία θα αναδειχτούν 

σημαντικά φυτικά  είδη του νησιού. 

 

 

Δημιουργία & παραγωγή προωθητικού υλικού  

 Επανεκτύπωση folder & φυλλαδίων για την προβολή & προώθηση των 

προϊόντων, του πρωτογενή τομέα της Κρήτης σε ελληνικά και αγγλικά και 

σε 5000 αντίτυπα ανά γλώσσα/ανά προϊόν. 

 Δημιουργία και εκτύπωση πάνινων τσαντών, με λογότυπο Περιφέρεια 

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

 

Εκδηλώσεις, Ημερίδες και Φεστιβάλ 
 

Σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, οργανώθηκε ο 6ος 

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου, ο οποίος έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, 

κατά το μήνα Ιούλιο (04/07), με στόχο την ανάδειξη και προώθηση του 

ποιοτικού Κρητικού και τυποποιημένου ελαιολάδου, τόσο στην εσωτερική όσο 

και στις διεθνείς αγορές. 

Ο Παγκρήτιος Διαγωνισμός για ακόμη μία χρονιά, πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), το 

Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης  (ΣΕΚ), το Σύνδεσμο Τυποποιητών Ελαιολάδου 

Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το Μεσογειακό 

Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Εργαστήριο Οργανοληπτικής 

Αξιολόγησης του ΑΣ. Ρεθύμνου. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε το τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 

εσοδείας 2019 -20 καθώς και το βιολογικό ελαιόλαδο εσοδείας 2019-2020. 

Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 100 δείγματα, 25 βιολογικής καλλιέργειας και 

75 συμβατικής καλλιέργειας.   
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Δακοκτονία 

 

 Εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος 

δακοκτονίας.  

 Συντονισμός για την διεξαγωγή 3 ανοικτών διαγωνισμών για την " 

Προμήθεια δακοκτόνων υλικών, προς κάλυψη αναγκών του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 

2021 στη Περιφέρεια Κρήτης". 

 Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 400 Καταγραφικών 

Πορείας, 300 Ροόμετρων και 150 ατομικών καταγραφικών, 

υποβοήθησης του ελέγχου της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών.  

 Συνεχής συνεργασία με την  "Συμβουλευτική Επιστημονική  Επιτροπή 

σε θέματα φυτοπροστασίας" που συστάθηκε με απόφαση του αρμόδιου 

Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και 

βελτιστοποίηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας. 

 Έκδοση δελτίων τύπου με συστάσεις ενεργειών προς τους 

ελαιοκαλλιεργητές του Νησιού.    

 Σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ,  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 

διαδικτυακή ημερίδα των τομεαρχών της δακοκτονίας για θέματα 

σχετικά με τις ασθένειες της ελιάς.  

 Αξιολόγηση και υλοποίηση της πρότασης για την βελτιστοποίηση των 

δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας μέσω της on line παρακολούθησης 

των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2021. 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του 

δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)». Το 

έργο υλοποιείται με συντονιστή το ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (συντονιστής 

φορέας) σε συνεργασία με το Παν/μιο Αιγαίου, το ΕΛΜΕΠΑ και το 

ΙΤΕ/ΙΜΒΒ καθώς και σε συνεργασία με το ΤΑΑΕ Χανίων και τις 

αντίστοιχες ΔΑΟΚ.  

 Καταγραφή ληγμένων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 

 

Προγραμματικές Συμβάσεις 
 

Εκπόνηση και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρακάτω 

Προγραμματικών Συμβάσεων :  

 «Πρότυπος Πιλοτικός Πειραματικός Αμπελώνας» : ΕΛΓΟ-Δήμητρα. 

 "Εκπόνηση Διαχειριστικών  Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης" : 

ΥΠΑΑΤ. 

 «Αναπαραγωγή και Βελτίωση Ανθεκτικών Μελισσιών στην Κρήτη»- 

AΝΑΜΕΛ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα. 
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 «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη 

φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2020-2021»: 

ΕΛΜΕΠΑ & ΙΤΕ. 

 «Πιλοτική Εφαρμογή Δολωματικών Ψεκασμών με Σύστημα μη 

Επανδρωμένου Αεροσκάφους - ΕΞΑΡΧΟΣ 2021»: ΕΛΜΕΠΑ.  

 «Εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής για την βελτιστοποίηση των 

δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στην 

Περιφέρεια Κρήτης για το 2021. 

 

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 
 

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας, ανέλαβε ως  Ενδιάμεσος  Φορέας  

Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 

65 του Ν.4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα / δράσεις του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης:  

 Εφαρμογή ΠΑΑ 2014-2020 

Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (1η πρόσκληση έτους 2016) 

 Υποστηρικτικές/πρόσθετες ενέργειες αλλά και ενέργειες ενημέρωσης 

των ΔΑΟΚ καθώς και των γεωτεχνικών-μελετητών όσον αφορά στην 

παρακολούθηση-αποπληρωμή και ολοκλήρωση της πράξης στο 

πλαίσιο του υπομέτρου 6.1. 

 Απόφαση ορισμού υπαλλήλων για τον διοικητικό έλεγχο των 

αιτήσεων πληρωμής και ολοκλήρωσης της πράξης στο πλαίσιο του 

υπομέτρου 6.1. 

 Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για την ολοκλήρωση των 

επιχειρηματικών σχεδίων και αποστολή διευκρινιστικών εγκυκλίων, 

ηλεκτρονικών ενημερώσεων-οδηγιών από την ΕΥΕ ΠΑΑ, για τη 

διαδικασία αξιολόγησης και αποπληρωμής τους. 

 Ενημέρωση δικαιούχων για την υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής 

β΄ (τελικής) δόσης στις οικείες ΔΑΑΚ. 

 Δύο ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με τους μελετητές των ΠΕ Χανίων 

και Ρεθύμνης και ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου αντίστοιχα και την 

συμμετοχή των συναδέλφων των ΔΑΑΚ με θέμα την 

παρακολούθηση των στόχων του ΠΑΑ και τυχόν δυσκολίες στην 

αποπληρωμή των Νέων Αγροτών. 

 Παραλαβή 48 αιτήσεων τροποποίησης και των αντίστοιχων 

πρακτικών (πορίσματα) αξιολόγησης αυτών. 

 Οδηγίες και ενημέρωση (διά ζώσης) των υπεύθυνων ανά ΔΑΑΚ για 

την διαδικασία αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης β΄ δόσης της 

ενίσχυσης των νέων γεωργών μέσω ΟΠΣΑΑ και αποστολή παρτίδων 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή τους. 
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 Εβδομαδιαία ανάρτηση του ύψους της αποπληρωμής των νέων 

αγροτών και του αριθμού της παρτίδας πληρωμής, στην ιστοσελίδα 

της περιφέρεια Κρήτης προς ενημέρωση των δικαιούχων και των 

μελετητών-γεωτεχνικών. 

 Αποπληρώθηκαν 438 δικαιούχοι και το συνολικό ύψος αποπληρωμής 

τους ανέρχεται στα 2.646.550,00€. 

 

Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (3η πρόσκληση έτους 

2021) 

 Ενημερωτικές ενέργειες για τη δημόσια διαβούλευση της 

προδημοσίευσης της 3η πρόσκλησης των νέων αγροτών. 

 Δημοσιοποίηση της προδημοσίευσης της 3ης πρόσκλησης στο υπομέτρο 

6.1 και τήρηση αρχείου δημοσιοποίησης. 

 Ενέργειες δημοσιοποίησης της 3η πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 6.1.(Έκδοση 

δελτίου τύπου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, 

ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης σε σχετικούς φορείς. 

 Ενέργειες ενημέρωσης των ΔΑΑΚ καθώς και των γεωτεχνικών-

μελετητών όσον αφορά στις τροποποιήσεις, διευκρινιστικές εγκυκλίους, 

ηλεκτρονικές ενημερώσεις-οδηγίες από την ΕΥΕ ΠΑΑ. 

 

 Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» (Δράση 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 

στην ανταγωνιστικότητα της εκμ/σης και Δράση 4.1.3: «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος»)  

 Αποστολή φυσικών αντιγράφων εντύπων αξιολόγησης, 

γνωμοδοτικών και ενδικοφανών προσφυγών στις ΔΑΑΚ. 

 Υποστηρικτικές/πρόσθετες ενέργειες αλλά και ενέργειες ενημέρωσης 

με διευκρινιστικές εγκυκλίους, ηλεκτρονικές ενημερώσεις-οδηγίες από την 

ΕΥΕ ΠΑΑ, των επιτροπών παρακολούθησης των ΔΑΑΚ καθώς και των 

γεωτεχνικών-μελετητών όσον αφορά στην αξιολόγηση των τροποποιήσεων 

καθώς και των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1. 

 Ενημέρωση δικαιούχων για την υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής 

πρώτου αιτήματος πληρωμής. 

 Δύο ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με τους μελετητές των ΠΕ Χανίων 

και Ρεθύμνης και ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου αντίστοιχα και την συμμετοχή 

των συναδέλφων των ΔΑΑΚ με θέμα την παρακολούθηση των στόχων του 

ΠΑΑ και τυχόν δυσκολίες στην υλοποίηση των επενδύσεων καθώς και στην 

υποβολή των αιτημάτων πληρωμής. 
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 1η και 2η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης επιτροπών 

παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των 

δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. 

 Ενημέρωση των ΔΑΑΚ για την επίσπευση των διαδικασιών 

πληρωμής στο υπομέτρο4.1. 

 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και 

νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3., 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, στο Διαύγεια, ηλεκτρονική 

ενημέρωση ΔΑΑΚ, δικαιούχων και μελετητών (ύψος προϋπολογισμού 

40.985.988,94€). 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση ΔΑΑΚ, δικαιούχων, μελετητών. 

 Β΄ αξιολόγηση 156 τροποποιήσεων πράξης στο πλαίσιο του 

υπομέτρου 4.1. 

 Β΄ αξιολόγηση 302 αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του υπομέτρου 

4.1. 

 Αποστολή 43 παρτίδων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνολικά 302 

αιτήματα πληρωμής και συνολικό ύψος δημοσίας δαπάνης 8.560.253,08€. 

 

Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

(Δράση 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ύδατος»)  

 Γνωστοποίηση της πρόσκλησης με την έκδοση Δελτίων Τύπου. 

 Συνεχής επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ για την παροχή διευκρινήσεων 

επί της πρόσκλησης και την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων. 

 Ενέργειες ηλεκτρονικής ενημέρωσης ΔΑΑΚ και μελετητών, απάντηση 

σε σχετικά ερωτήματα. 

 

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

 Αποστολή καταλόγου σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των 

υπόχρεων κατάρτισης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Αποστολή στοιχείων (διασταυρωτικών ελέγχων) στις ΔΑΑΚ, που 

πραγματοποίησε η ΕΥΕ για το έτος 2021 και αφορούν την 

παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης των δικαιούχων του 

υπομέτρου 6.3. 

 

Μέτρο 20 «Υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή 

των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020» 

 Προγραμματισμός υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας για το έτος 

2021. 
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 Β' Τροποποίηση του προϋπολογισμού τεχνικής βοήθειας 2014-2020. 

 Επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων 

ΠΑΑ και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 Υπογραφή και υλοποίηση  σύμβασης για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς courier 

ια την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης .  

 Υπογραφή και υλοποίηση  2  συμβάσεων  για την φωτοαντιγραφιση , 

εκτύπωση και σάρωση εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης .  

 Διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

κάλυψη   δαπανών  αμοιβής στους  αξιολογητές   και μελών Επιτροπών  των 

προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των δράσεων του μέτρου 4.1.   

 Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για σύναψη και 

υλοποίηση   σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης "Τεχνικός Σύμβουλος για την 

υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών των δράσεων  4.1.1 & 4.13 του μέτρου 

4 και του υπομέτρου 6.1 του μέτρου 6.  

 

Υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα 

της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» 

 Προετοιμασία Διακήρυξης, Αξιολόγηση προσφορών, Κατακύρωση 

Αναδόχου, Υπογραφή Σύμβασης (Αρ. πρωτ. 393783/27-12-2021) 

 

Πρόσθετες δράσεις 
 

 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3): Σύσταση ομάδας 

Αγροδιατροφικού τομέα για την νέα Προγραμματική Περίοδο (2021-

2027), συντονισμός δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του 

αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής. 

 Δημόσια Διαβούλευση, σύνταξη ερωτηματολογίου, κατάρτιση και 

αποστολή προτάσεων της Περιφέρειας Κρήτης στο ΥπΑΑΤ για τη νέα 

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ 2023-27) στο πλαίσιο σύνταξης του 

Εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού 

 Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), αρ. 

418/2020 (ΑΔΑ 6ΛΔΓ7ΛΚ-ΤΥ3) αποφ. Οικονομικής Επιτροπής) και 

έγγραφη αποστολή σχολίων επί των επιμέρους  παραδοτέων (σε 

εξέλιξη). Συμμετοχή στην Διαβούλευση των Μέτρων ΠΕΣΠΚΑ. 

 Συναντήσεις εργασίας με τις υπηρεσίες αλιείας των ΠΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και 

το ΓΕΩΤΕΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τομέας Αλιείας 

στην Κρήτη (εισβολικά είδη και όχι μόνο). 
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 Αποστολή απόψεων σχετικά με τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού 

EastMed. (αρ. πρωτ. 136448/25-05-21) 

  Συμμετοχή στην διαδικτυακή συνάντηση της Περιφέρειας Κρήτης 

«Προγράμματα Συνεργασίας ως μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης υπαίθρου 

& ορεινών όγκων» με παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού 

έργου «IMPRECO» (31/03/2021, διαδικτυακά) 

 Συνδιοργάνωση σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ συνδιάσκεψης που 

πραγματοποιήθηκε στις  6 Ιουλίου, στα Χανιά,  παρουσία του υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού και την 

συμμετοχή εκπρόσωπων  του αγροτικού κόσμου από όλη την Κρήτη  

με στόχο τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής 

Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2021 -2027.  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συντονίζει την υλοποίηση των 

Ευρωπαϊκών έργων: 

 

1.  MISTRAL "Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική 

δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης":  

- Συμμετοχή διαδικτυακά στις συναντήσεις των εταίρων του έργου (03/2021, 

06/2021, 07/2021, 09/2021 και 12/2021). Παρουσίαση των δράσεων της 

Περιφέρειας Κρήτης για τα πακέτα εργασίας που αφορούν την Επικοινωνία 

του έργου και τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του Learning Camp.  

- Διοργάνωση εθνικού εργαστηρίου με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη 

Γαλάζια Ανάπτυξη: δικτύωση & συνέργειες τοπικών επιχειρήσεων. Η 

Γαλάζια Ανάπτυξη στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3» 

(21/04/2021). Η εκδήλωση συμπεριλήφθηκε στις δράσεις του European 

Maritime Day 2021_events in my country 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή τοπικών 

επιχειρήσεων στο Εθνικό εργαστήριο Γαλάζιας Ανάπτυξης (21/04/2021) 

και στο Διακρατικό εργαστήριο Γαλάζιας Ανάπτυξης (16-18/09/2021, 

Mallorca) 

- Σύνταξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Γαλάζια Ανάπτυξη και 

παρουσίαση στους εταίρους  

 

2. BLUE fasma "Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων 

για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία 

/υδατοκαλλιέργεια": 

- Συμμετοχή διαδικτυακά στην συνάντηση εταίρων του έργου (07/2021, 

10/2021, 11/2021)  
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- Πραγματοποίηση υβριδικά (με διαδικτυακή συμμετοχή των ενοτήτων 

Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου).Γαλάζιου Εργαστηρίου (Bluefasma Living 

Lab) (17/09/2021) με θέμα:  «Η Κυκλική οικονομία στην Αλιεία & τις 

Υδατοκαλλιέργειες. Εισβολικά είδη: απειλή ή ευκαιρία;» 

- Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου στην εναρκτήρια συνάντηση του 

LEADER Αλιείας με θέμα «Σκουπίδια στην απόχη» (07/10/2021) 

 

3. IMPRECO «Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση 

της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της ακεραιότητας των 

οικοσυστημάτων»: 

- Ολοκλήρωση του έργου με α) υπογραφή διακρατικού πρωτόκολλου 

συνεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς (Δήμος Σητείας, Γεωπάρκο Σητείας, 

Παν/μιο Κρήτης) και β) υπογραφή Memorandum of Understanding (MOU) 

από τον πρόεδρο της Ομάδας Δράσης του έργου στο ΒΑ άκρο Κρήτης και 

τον αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης γ) 

επιτόπιος έλεγχος λήξης του έργου από την ειδική υπηρεσία πιστοποίησης 

(Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων) 

 

4. LIFE IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 

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

και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»:  

- Συμμετοχή στις διαδικτυακές συνάντησης των εταίρων του έργου (06/2021, 

09/2021, 12/2021). 

- Θεματικό εργαστήρι για την επιλογή προστατευόμενων περιοχών NATURA 

για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης (25/05/2021). 

- Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: «Νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA» (06/07/2021) 

 

5. REPLACE «Περιφερειακές δράσεις πολιτικής για την κυκλική 

οικονομία»: 

- Παροχή στοιχείων για καταγραφή παραγωγής Πρωτογενή τομέα  

- Συμμετοχή στην συνάντηση των εταίρων του έργου (06-08/10/2021, 

Ηράκλειο) 

 

6.SOCLIMPACT «Μετριασμός των επιπτώσεων του κλίματος και των 

εκπομπών  

διοξειδίου του άνθρακα στα νησιά της Ευρώπης, και ενίσχυση της κοινωνικής 

και μη εμπορικής αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη για 

το 2050 και μετά»  

- Συμμετοχή στο 1st European summit for climate (23/03/2021), online 

- Ολοκλήρωση του έργου , ενημέρωση τοπικών φορέων (29/03/2021, online) 
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Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO  

 

Πρόεδρος της Ένωσης Arepo, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ειρήνη 

Χουδετσανάκη 

 

Από το 2011 η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει, παρακολουθεί και στηρίζει τις 

δραστηριότητες της Ένωσης AREPO, η οποία αποτελεί την Ένωση Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών. Στην Ένωση AREPO συμμετέχουν 34 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες από 8 κράτη μέλη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Γερμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία) και έχει ως κύριο σκοπό την 

προώθηση, προάσπιση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Ο.Π, 

Π.Γ.Ε, Ε.Π.Ι.Π, ΟΡΕΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ), σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Θεσμικών Οργάνων της.  

Μετά την ομόφωνη εκλογή της Περιφέρειας Κρήτης το 2017 για την προεδρία 

και ύστερα από ανάληψη πρωτοβουλίας και διερευνητικές επαφές με τις 

Ελληνικές Περιφέρειες, πέντε νέες Ελληνικές Περιφέρειες εντάχτηκαν και είναι 

πλέον  ενεργά μέλη της Ένωσης  AREPO (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία), δημιουργώντας μια ισχυρή ελληνική 

αντιπροσωπία.   

Στο τέλος του 2019 υπήρξε αλλαγή στην Προεδρία της Ένωσης AREPO από την 

Περιφέρεια Κρήτης και τη θέση της απερχόμενης Προέδρου ανέλαβε, μετά από 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κα Ειρήνη Χουδετσανάκη - 

Γιακουμάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Ηρακλείου, συνεχίζοντας δυναμικά το 

έργο της Περιφέρειας Κρήτης .      

Το 2021 παρατάθηκε η προεδρία της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση AREPO 

ομόφωνα και συνέχισε την έντονη δράση της,  συμμετέχοντας, υποστηρίζοντας 

και συντονίζοντας, σημαντικές δράσεις με περαιτέρω αξιοποίηση της Ομάδας 

Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αρθμ. 750/2-4-2020 απόφαση. 

 

 Έργο της Ομάδας Εργασίας AREPO είναι:  

1. Η επεξεργασία θεμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τον Περιφερειάρχη 

και το Περιφερειακό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούν τις Γεωγραφικές 

Ενδείξεις (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, Ε.Π.Ι.Π), τις Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας 

(ΠΡΟΪΟΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ) και ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

2. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων 

προϊόντων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και Ε.Π.Ι.Π, σε συνεργασία με το γραφείο της 

Ένωσης AREPO, στις Βρυξέλλες.   

3. Η προώθηση και προάσπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας 

Κρήτης και των Παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής 

των Προϊόντων Προέλευσης (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, Ι.Π.Π), μέσω της Ένωσης 

AREPO, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Θεσμικών Οργάνων της. 

4. Η οργάνωση και η ανάπτυξη διαλόγου, διαβουλεύσεων, κοινών μελετών και 

δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των Παραγωγών, για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ιδίως στο νομικό, επιστημονικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο. 

5. Συνεργασία με το γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες. 
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Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εργασίας AREPO συνέχισε τον ενεργό ρόλο της στον 

τομέα της επισήμανσης των τροφίμων στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το 

αγρόκτημα στο πιάτο». Το κοινό κείμενο της Ομάδας Εργασίας απεστάλη στην 

Ένωση AREPO και υιοθετήθηκε στο σύνολό του. 

  

 

Επιστολή της Προέδρου της Ένωσης AREPO στον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με το ζήτημα της υποχρεωτικής 

επισήμανσης των τροφίμων στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα 

στο πιάτο»  (farm to fork), η οποία ανακοινώθηκε την Άνοιξη του 2020.  

Η Περιφέρεια Κρήτης, αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αξιοποίησε τις δυνατότητες της Ομάδας Εργασίας AREPO της 

Περιφέρειας Κρήτης, η οποία εργάστηκε μεθοδικά και συνέταξε ένα κοινό 

έγγραφο θέσης, στο οποίο αποτυπώνονται επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις 

για τις επιπτώσεις της εφαρμογής των εφαρμοζόμενων συστημάτων 

επισήμανσης στις ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Γ.Ε) και τα προϊόντα Π.Ο.Π, 

Π.Γ.Ε και Ε.Π.Ι.Π. Στόχος του κοινού εγγράφου θέσης είναι, η σωστή 

καταγραφή των ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών των προϊόντων επάνω 

στη συσκευασίες, μέσω ενός δίκαιου συστήματος αξιολόγησης, που θα προβάλει 

τη μοναδικότητά τους, βάσει της γεωγραφικής τους περιοχής και θα αναδεικνύει 

τα ειδοποιά τους στοιχεία που τα κάνουν ξεχωριστά.  

Για το ζήτημα της υποχρεωτικής επισήμανση των τροφίμων στο εμπρόσθιο 

μέρος της συσκευασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής F2F, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

καλείται έως την Άνοιξη του 2022 να υιοθετήσει ένα ενιαίο σύστημα 

επισήμανσης των συσκευασμένων τροφίμων, βοηθώντας τον καταναλωτή να 

επιλέγει προϊόντα υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας.   

Σημείωση: η Ομάδα Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης, αποτελείται από 

30 εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή των Γεωγραφικών 

Ενδείξεων, Επιμελητηρίων, καθώς και Ακαδημαϊκών / Ερευνητικών Ιδρυμάτων.  

 

 Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO  

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Γενική 

Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO για το τρέχον έτος, με τη 

συμμετοχή 60 εκπροσώπων από 33 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.  

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση του 

Γενικού Γραμματέα κ. Laurent Gomez, για νέα παράταση του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου και της Προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης έως τον Σεπτέμβριο του 

2021, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Ένωσης AREPO για το 2021 και 

οι εξελίξεις στις πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα των τροφίμων, όπως: η Πολιτική 

Ποιότητας στη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Πολιτική 

Προώθησης, η Πολιτική Εμπορίου, επιπλέον συζητήθηκε εκτεταμένα το νέο 

θέμα των ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ των ΚΡΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.  

 

 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση Παραγωγών 

της Ένωσης AREPO  

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνάντηση της Ολομέλειας των Παραγωγών 

της Ένωσης AREPO για το 2021 με τη συμμετοχή εκπροσώπων ομάδων 

παραγωγών από τις 33 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Μέλη της Ένωσης.  
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 Συνάντηση της Προέδρου της Ένωσης AREPO και αντιπροσωπείας 

της Περιφέρειας Κρήτης, με τον Υπουργό Γεωργίας και 

παραγωγικούς φορείς της Κύπρου.  

 

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη 14 έως και την 

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.  

Ειδικότερα, ο Υπουργός Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Κύπρου κ. Κώστας Καδής και συνεργάτες του, υποδέχτηκαν την 

αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης και συζήτησαν μαζί τους θέματα που 

αφορούσαν τα προϊόντα ποιότητας, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νέα περίοδο.  

 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, ως Προεδρεύουσα Περιφέρεια, 

στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ένωσης AREPO, μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  

 

Τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ένωση AREPO: 

 

1. Συνέπειες από την υποχρεωτική Επισήμανση των Τροφίμων στις Γ.Ε, 

2. Η στήριξη των μικρών παραγωγών των Γ.Ε,  

3. Συνέπειες του BREXIT στη διακίνηση των ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (Γ.Ε) στο Ηνωμένο βασίλειο, 

4. Η νομοθετική κατοχύρωση των μη αγροτικών προϊόντων ως 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, 

5. Υλοποίηση των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας 

6. Πολιτική Ποιότητας. 
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Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης 

 

 

Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος, 

Σταύρος Τζεδάκης 

 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλλει 

καθοριστικά και αποτελεσματικά στην πιστοποίηση της αξίας των προϊόντων, 

στην ενίσχυση του τουρισμού και στην προώθηση των χώρων μαζικής 

εστίασης του νησιού, ακολουθώντας συγκεκριμένους άξονες δράσης. Φροντίζει 

μέσα από κάθε της ενέργεια να αναδεικνύει, να προβάλλει και να υποστηρίζει το 

«Καλάθι» των προϊόντων του νησιού, την Κρητική Διατροφή και γενικά τη 

γαστρονομική κουλτούρα της Κρήτης. 

Έργο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης είναι να 

προσδώσει νέα δυναμική, στον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα παραγωγής 

και να ενισχύσει τους χώρους μαζικής εστίασης του νησιού. Παράλληλα, 

στοχεύει στη διεύρυνση των κλάδων αυτών και στη σύνδεσή τους με τον 

τουρισμό, την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, παρέχοντας συστηματικές ενέργειες 

προβολής. 

Το πρόγραμμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που φέρει τον τίτλο «The 

European Food Masters - Taste the authentic», ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

στις 31 Μαρτίου 2021.  

 Επρόκειτο για μια ολοκληρωμένη δράση προβολής των προϊόντων της 

Κρήτης, εστιάζοντας κυρίως σε τρεις κατηγορίες προϊόντων: τα Π.Ο.Π. 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), τα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης) και τα Βιολογικά Προϊόντα. Η καμπάνια αποσκοπούσε, 

μέσα από μια σειρά πολλαπλών ενεργειών, στην προώθηση, την αναγνώριση και 

κατά συνέπεια την κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Βιολογικών προϊόντων 

στην εγχώρια και τη Γερμανική αγορά. 

Επίσης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το 

φετινό χρόνο στο δεύτερο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΚΑΝ. Ε.Ε. 1144/2014, 

με προϋπολογισμό 1.350.000,00€ και χρονικό ορίζοντα  υλοποίησης τους 36 

μήνες, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 94 στα 100 στην εσωτερική αγορά, 

καθώς και σ την αγορά της Γερμανίας και της Γαλλίας 

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν λάβει το σήμα ποιότητας: περισσότερα από 

1000  προϊόντα, με το σήμα «κρήτη – Γενέτειρα αξιών» & 132 εταιρείες 

 

  

«Προωθητικές Δράσεις-Διαγωνισμοί-Ημερίδες 

 
 7ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου (25, 26 & 27 Ιουνίου 2021) 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η αξιολόγηση των δειγμάτων, στις 25 & 

26  Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο του 7ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, τον 

οποίο οργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, με στόχο την 

ανάδειξη και προώθηση του ποιοτικού Κρητικού και τυποποιημένου ελαιολάδου, τόσο 

στην εσωτερική όσο και στις διεθνείς αγορές. 
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Ο Παγκρήτιος Διαγωνισμός για ακόμη μία χρονιά, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Κρήτης  (ΣΕΚ), το Σύνδεσμο Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το 

Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το 

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του ΑΣ. Ρεθύμνου. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε το τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 

εσοδείας 2020-21, το βιολογικό ελαιόλαδο εσοδείας 2020 -21 και κατά τη φετινή 

διοργάνωση προστέθηκε μία νέα κατηγορία: τα Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. ελαιόλαδα. 

Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 104 δείγματα, 33 βιολογικής καλλιέργειας και 

47 συμβατικής καλλιέργειας & 24, στην κατηγορία Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. Η 

βαθμολογία των δειγμάτων ήταν σε υψηλά επίπεδα, λόγω της εξαιρετικής 

ποιότητας των ελαιολάδων. 

 FOOD MARKET SHOW 2 – 2021 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με τίτλο: «Προβολή 

& Προώθηση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του 

γαστρονομικού & τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και υποστηρικτικές 

ενέργειες», η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Κρήτης συμμετείχε στην 2η Διαδικτυακή Έκθεση «FOOD MARKET SHOW 

2 - 2021» (11-14 Μαΐου 2021) 

Μετά την επιτυχημένη πρώτη συμμετοχή, στη δεύτερη αυτή ψηφιακή έκθεση, 

συμμετείχαν 17 επιχειρήσεις – μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, με 

ελαιόλαδο, μέλι, αρτοσκευάσματα, βότανα, αλόη, προϊόντα ζύμης, παραδοσιακά 

αλλαντικά & ζυμαρικά, οίνος, ελιές, αποστάγματα, νερό κ.α.  

Μέσω ενός λειτουργικού ψηφιακού περιβάλλοντος, δόθηκε η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις - μέλη της Αγροδιατροφικής, να πραγματοποιήσουν B2B 

συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές – εισαγωγείς – χονδρεμπόρους, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στις χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, 

Αυστρία, ΗΠΑ, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Κύπρος. Επιπλέον 

δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία – εκθέτη, να επιλέξει αγοραστές από τρεις 

χώρες – στόχους, προκειμένου να οργανωθούν οι αντίστοιχες εμπορικές 

συναντήσεις της. 

 

 Εκδήλωση παρουσίασης νέου σήματος  «κρητικές γεύσεις –cretan 

taste» στους φορείς του τουρισμού. 

 Εκδήλωση παρουσίασης νέου σήματος «κρητικό δεκατιανό – cretan 

brunch» σε φορείς και επιχειρήσεις. 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις γαστρονομίας, «Ηράκλειο, Μέρες 

Γαστρονομίας 2021/Heraklion Gastronomy Days 2021», το Σεπτέμβριο του 

2021, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου 

 Συμμετοχή στο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνική Πρόνοιας του Κέντρου 

Κοινωνική Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο "ΕΠ' Αρωγή10" – 

Παρουσίαση «κρητικού δεκατιανού» - υποστήριξη μπουφέ 

 

 Anuga 2021 
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Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης 

συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2021,  που 

πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας. Η ANUGA αποτελεί τη 

μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών παγκοσμίως και διοργανώνεται κάθε 2 

χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας. Το υψηλό επίπεδο 

διεθνοποίησης της έκθεσης, προσέλκυσε περισσότερους από 70.000 επισκέπτες 

από 169 χώρες με πάνω από 4.600 εκθέτες από 98 χώρες,  σηματοδοτώντας 

έτσι  την επιστροφή στην «κανονικότητα», όσον αφορά την διοργάνωση 

εκθέσεων. 

Από την Κρήτη, 14 επιχειρήσεις φιλοξενήθηκαν και παρουσίασαν τα προϊόντα 

τους στο περίπτερο της Αγροδιατροφικής και της Περιφέρειας.  Οι κρητικές 

επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους, μέσα από μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια.  

Το Κρητικό περίπτερο κέρδισε τις εντυπώσεις των ξένων επισκεπτών και 

προϊόντα όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, μέλι, νερό, παραδοσιακά γλυκίσματα 

και αρτοσκευάσματα κ.α., προβλήθηκαν και ξεχώρισαν για τη συσκευασία τους, 

την απαράμιλλη ποιότητά τους αλλά και για τις διεθνείς βραβεύσεις τους. Κατά 

την διάρκεια της έκθεσης  πραγματοποιήθηκε γαστρονομική εκδήλωση, όπου οι 

παρευρισκόμενοι δοκίμασαν δημιουργίες, που παρασκευάστηκαν με κρητικά 

προϊόντα, και αποκόμισαν επαινετικά σχόλια, για την υψηλή ποιότητα και τη 

γευστική υπεροχή τους. 

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

 

 
 Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια 

Παιδείας – Απασχόλησης  & Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, 

καθώς και με το Κέντρο Διά Βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης,  

υλοποίησε  το Α’ πιλοτικό Εκπαιδευτικό εξ΄ αποστάσεως  Πρόγραμμα, για 

τον Αγροδιατροφικό τομέα & τον Τουρισμό.  

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, αποτελούνταν από δέκα Θεματικές ενότητες, 

τέσσερεις από τις οποίες υποχρεωτικές και τρεις επιλογής. Μετά το πέρας, του 

Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες 

έλαβαν  Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ο άξονας  πάνω στον οποίο σχεδιάστηκαν οι θεματικές του συγκεκριμένου σεμιναρίου, 

είναι η εκπαίδευση σε θέματα, πιστοποίησης & προδιαγραφών ποιότητας, Marketing & 

Προώθηση προϊόντων, καθώς και σε θέματα τιμολόγησης & λειτουργίας μιας νέας 

επιχείρησης. Σκοπός του προγράμματος αυτού, εκτός από να καλύψει εκπαιδευτικές 

ανάγκες, είναι να λειτουργήσει ως σύζευξη ανάμεσα στα μέλη της Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης και σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. 

Η ανταπόκριση και συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Συμμετοχές 501.  

 Ενημέρωση για την διατροφική αξία της κρητικής κουζίνας στα 

παιδιά των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας Κρήτης. 

Μια ξεχωριστή εμπειρία, η οποία συνδυάστηκε με διαδικτυακή επιμόρφωση -

διαδραστική εκπαίδευση και δημιουργική μεταφορά της γνώσης, αναφορικά με 

την κρητική γαστρονομία και τη διατροφική της αξία, βίωσαν τα παιδιά, τα οποία 

φιλοξενούνται στα Παραρτήματα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Περιφέρειας Κρήτης. Τα θέματα αφορούσαν στα οφέλη της Κρητικής 

Διατροφής στην υγεία και την ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς και στα 

ποιοτικά τοπικά Προϊόντα. στο πλαίσιο Το επιμορφωτικό αυτό διαδικτυακό 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την με το Τμήμα Διατροφής & 

Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο του τμήματος, καθηγητή Γεώργιο Φραγκιαδάκη. Η δράση αυτή 

ολοκληρώθηκε με workshop μαγειρικής, με κρητικές συνταγές και με πληθώρα 

προϊόντων τοπικών παραγωγών με το σήμα «κρήτη – Γενέτειρα αξιών», τα οποία 

πρόσφερε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

 Δωρεάν συμβουλευτική στους συμμετέχοντες του 7ου Παγκρήτιου 

Διαγωνισμού Ελαιολάδου 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με το Οργανοληπτικό 

Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, στο πλαίσιο του Παγκρήτιου Διαγωνισμού 

Ελαιολάδου, πραγματοποίησαν ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες ποιότητας, 

για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

Συγκεκριμένα και μετά από ραντεβού με το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης 

ΑΣΡ, οι παραγωγοί δοκίμασαν πρότυπα δείγματα ελαιολάδου όπως και τα δικά 

τους και συζήτησαν με εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα του Εργαστηρίου, για 

τις δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης της δικής τους παραγωγής. 

 

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας 

 

 

Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας λειτουργεί από το 2015, στην 

Αργυρούπολη Ρεθύμνου. 

Στόχοι: Αποτελεί μια πρότυπη πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

εθνικό επίπεδο, για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στο νησί, 

όπως και για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της αξίας της 

Κρητικής Διατροφής. Είναι σημαντικό πως στα έξι χρόνια λειτουργίας του 

Κέντρου, ο γαστρονομικός πολιτισμός της Κρήτης, η διατροφή, οι συνήθειες, ο 

τρόπος παραγωγής και τα τοπικά προϊόντα αποτέλεσαν τους κύριους άξονες 

ανάπτυξης διαφόρων δράσεων, εντός και εκτός του Κέντρου, με απώτερο σκοπό 

την συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας ανοιχτής «κουζίνας γνώσεων 

και εμπειριών», προς όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγικούς και 

εκπαιδευτικούς φορείς.  

Δράσεις: Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας λειτουργεί όλο τον χρόνο και 

υλοποιεί: 

1. Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης: 

Απευθύνονται σε μαθητές  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 

στόχο να προβάλλουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, μέσω βιωματικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε δεχτεί 110 

σχολεία και σχολές από όλη την Κρήτη και έχουμε εκπαιδεύσει σχεδόν 4.140 

μαθητές, οι οποίοι αποτελούν και τους αυριανούς καταναλωτές και παραγωγούς 

της Κρήτης.  

2. Προγράμματα γαστρονομικού τουρισμού: 

Πρόκειται για δράσεις εμπειριών και ενημέρωσης σε επισκέπτες/τουρίστες του 

νησιού, με επίκεντρο την τοπική γαστρονομική κουλτούρα, όπως μαθήματα 

μαγειρικής, γευσιγνωσία προϊόντων, γευσιγνωσία – σεμινάριο ελαιολάδου, 

κρητικό πρωινό και άλλες βιωματικές δράσεις στην ύπαιθρο (τρύγος, μάζεμα 
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ελιάς, ρακοκάζανα κα). Τα προγράμματα ξεκίνησαν το 2017 και υλοποιούνται 

κατόπιν συνεννόησης, σε  αγγλόφωνα και γαλλόφωνα γκρουπ μέχρι 15 ατόμων.  

3. Δράση «Μαγειρεύοντας στην Κουζίνα του Κέντρου Κρητικής 

Γαστρονομίας» 

Υλοποιείται όλο τον χρόνο και αφορά σε γαστρονομικές επιδείξεις 

παραδοσιακών συνταγών. Στην δράση συμμετέχουν σεφ, ερασιτέχνες μάγειροι, 

συνεταιρισμοί, και όποιοι γνωρίζουν και μπορούν να αναβιώσουν μια 

παραδοσιακή συνταγή ή τέχνη.  
 

Η Πανδημία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναστολή και διαφοροποίηση κάποιων 

δράσεων του Κέντρου τα 2 τελευταία χρόνια.  

Οι σχολικές επισκέψεις και εκδρομές δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021. Έχουμε τις πρώτες επισκέψεις σχολείων κάτω από 

συγκεκριμένα μέτρα και σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων από τον Οκτώβριο 

του 2021 και θα συνεχιστούν με τη  νέα χρονιά.  

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο υλοποιήθηκαν ορισμένες δράσεις, μαθήματα 

μαγειρικής σε τουρίστες / επισκέψεις.  

Οριστικοποιήθηκε συνεργασία με τον μάγειρα, Νίκο Μαρινάκη, ο οποίος θα 

υποστηρίζει από εδώ και πέρα τις δράσεις γαστρονομικού τουρισμού.  

Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που αφορούσαν κτιριακά, παρεμβάσεις για 

την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και της αισθητικής και της συνολικής 

εικόνας του Κέντρου.  

Στο τέλος του έτους προχωρήσαμε σε μια συνεργασία με την ΧΕΝ Ρεθύμνου. 

Σχεδιάζουμε & προγραμματίζουμε 5 ενότητες μαγειρικών παρουσιάσεων από 

έναν Σεφ και μια μαγείρισσα, όπου θα εκτελέσουν ταυτόχρονα την παραδοσιακή 

και την πιο σύγχρονη εκδοχή μιας Κρητικής Συνταγής. Οι παρουσιάσεις αυτές 

θα βιντεοσκοπηθούν. 
 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, κατέθεσε τον Απρίλιο του 2016 πρόταση 

χρηματοδότησης με τίτλο «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – TASTE 

THE AUTHENTIC», η οποία και εγκρίθηκε στο σύνολο της με τ ποσό περίπου 

1.172.373,96€. Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και 

έχει διάρκεια 36 μήνες. 

Το τριετές αυτό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 31 

Μαρτίου 2020, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσω των αποτελεσμάτων, τα 

οποία περιλήφθηκαν στην τελική έκθεση αξιολόγησης, καθώς και στα 

πρακτικά ελέγχου των ΟΠΕΚΕΠΕ, και της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού,Τμήματος Ελέγχου Δαπανών 

ΕΓΤΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

 «ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 

Σε πρόγραμμα προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία & Γαλλία)  εντάχθηκε για δεύτερη φορά, 

λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 94 στα 100, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης 
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του κανονισμού της Ε.Ε. 1144/2014.  Πρόκειται για το πρόγραμμα «EU FOOD 

MASTERS» με προϋπολογισμό 1.350.000,00€ και χρονικό 

ορίζοντα  υλοποίησης τους 36 μήνες.  

Ειδικότερα το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προβολή και στην προώθηση 

των Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. κρητικών προϊόντων με οργανωμένο και ολοκληρωμένο 

τρόπο, στην εσωτερική  αγορά και στο εξωτερικό, κυρίως στην αγορά της 

Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και στην ανάδειξη της γαστρονομίας και 

κουλτούρας του νησιού.  

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο έργου: «Προβολή & 

Προώθηση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και 

του γαστρονομικού & τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και 

υποστηρικτικές ενέργειες», Κ.Α. 2020ΕΠ00200013 της ΣΑΕΠ002 

της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί: 

 Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με κεντρικό μήνυμα «Βρες και εσύ την 

Κρήτη» 

 Δημιουργία δύο τηλεοπτικών σποτ: ένα για σήμα «κρητικές γεύσεις –

cretan taste» & ένα για σήμα «κρητικό δεκατιανό – cretan brunch»  

 Δημιουργία banners & Διαδικτυακή διαφήμιση σε 10 μέσα 

(ειδησεογραφικά portals), για διάστημα τριών μηνών 

 Δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος, βασισμένο στο τηλεοπτικό σποτ  

 Δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος, βασισμένο στα δύο τηλεοπτικά 

σποτ («κρητικές γεύσεις –cretan taste» & ένα για σήμα «κρητικό 

δεκατιανό – cretan brunch»)  

 Δημιουργία & παραγωγή εντύπων (συνταγών & πληροφοριακό για 

καταναλωτές) για σήματα «κρητικές γεύσεις –cretan taste» & ένα για 

σήμα «κρητικό δεκατιανό – cretan brunch» 

 Δημιουργία και παραγωγή banners & σταντ για σήματα: «κρητικές 

γεύσεις –cretan taste» &  «κρητικό δεκατιανό – cretan brunch» 

 Μετάφραση βιβλίου συνταγών με τίτλο «Κρητική Διατροφή - Συνταγές 

από την Κρητική κουζίνα» στην αγγλική γλώσσα και εκτύπωση αυτού 

(συνεργασία με τον κ. Νίκο Ψιλάκη). 

 Δημιουργία φυλλαδίου με κρητικές συνταγές & Κρητική Διατροφή 

(συνεργασία με τον κ. Νίκο Ψιλάκη). 

 Συμμετοχή στην πρώτη & δεύτερη διαδικτυακή έκθεση «FOOD 

MARKET SHOW 2020» & «FOOD MARKET SHOW 2021», καθώς 

και στην  Διεθνή Έκθεση «ANUGA 2021» (Κολωνία – Γερμανία) 
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Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα 
 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα  όπου συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι Διεπεριφερειακές 

Ομάδες Φυσικών Πόρων (NAT) και Περιβάλλοντος (ENVE). 

 Ευρωμεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση  (ARLEM) 
και Επιτροπή Βιώσιμης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM. 

 Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). 

 Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης 

(AREPO). 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών Έρευνας και Καινοτομίας (ERRIN) 
για συντονισμό τις Θεματικές Ομάδες Τουρισμού και Γαλάζιας Ανάπτυξης και 

Εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής Δράσης 

(ELISAN) όπου το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης. 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ENSA).  

 Παγκόσμιο Δίκτυο Greening The Islands (Πρασινίζοντας τα Νησιά). 

 Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί επίσης μέλος του εγκεκριμένου 

Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας "Μεσογειακό Αρχιπέλαγος" και 

διατηρεί επικοινωνία με την "Αμφικτυονία", και σε άλλες συνεργατικές δράσεις, 

και λοιπά δίκτυα. 

 

Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  
 

Με δεδομένες τις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19, 

τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και τα ταξίδια οι δράσεις του Γραφείο 

Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες περιορίστηκαν, καθώς στο Βέλγιο από την 

έναρξη της πανδημίας τέθηκαν αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις και 

στους δημόσιους χώρους. Παρόλα αυτά το γραφείο συνέχισε τη λειτουργία του 

παρέχοντας εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε όλους τους φορείς της Κρήτης. 

 

Επισκέψεις-συναντήσεις Περιφερειάρχη  
 

Ενδεικτικά 

 Επίσκεψη της Αναπληρώτριας Πρέσβεως της Μ. Βρετανίας στη 

Περιφέρεια Κρήτης, 12/12/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Ιταλίδα Πρέσβη, 15/11/21 

 Ο Περιφερειάρχης Κρήτης υποδέχθηκε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

στις σεισμόπληκτες περιοχές, 31/10/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη της Τσεχίας, 20/10/21 

 Συναντήσεις Περιφερειάρχη με τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού 

Πατριάρχη και την Υπουργό Πολιτισμού, 17/10/21 
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 Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 

και Πάσης Ελλάδας, 30/09/21 

 Με τον πρέσβη του Καζακστάν συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, 

18/09/21 

 Σε σύσκεψη για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων με 

τον ευρωπαίο επίτροπο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, 25/08/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης για την ενίσχυση της συνεργασίας με 

την ΟΥΝΕΣΚΟ  Στη Κνωσό ξεναγήθηκε Διευθυντικό στέλεχος του 

Διεθνούς Οργανισμού, 16/08/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον νεοκλεγμένο Πρόεδρο της 

Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, 05/08/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Υφυπουργό Τουρισμού της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας-Στο επίκεντρο η αύξηση του τουρισμού από 

την Σλοβακία στη Κρήτη, 20/07/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, 

13/07/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Πρέσβη της Μ. Βρετανίας, 

24/05/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη του Καναδά, 

24/05/21 

 Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον αν. αντιπρόσωπο της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, 11/05/21 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Πρέσβη της Αυστρίας στην 

Ελλάδα, 19/03/21 

 

 

Κέντρο Προαγωγής Εθελοντισμού και της Διασύνδεσης της Περιφέρειας με 

Φορείς και Οργανώσεις 

 

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της 

Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις, Γεωργία Μηλάκη 

Το Κέντρο Εθελοντισμού και διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με Φορείς και 

Οργανώσεις έχει ως στόχο να συντονίσει σε περιφερειακό επίπεδο δράσεις 

εθελοντισμού αλλά και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε αντίστοιχες 

δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

 

Το πρόγραμμα δράσεων του κέντρου έχει ως γενική αποστολή: 

 

 Tην οργάνωση, ενθάρρυνση και στήριξη του Εθελοντισμού στην Κρήτη.  

 Tην τεκμηρίωση της συμβολής του Εθελοντισμού στην τοπική ανάπτυξη 

και στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Τη σύσταση μητρώου Φορέων και Οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε κάθε 

τομέα (κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, περιβαλλοντικό, φιλοζωικό). 

Στο Μητρώο εγγράφονται φορείς και οργανώσεις που διαθέτουν νομική 

οντότητα.  
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 Την οργάνωση της Τράπεζας Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης στην οποία 

καταγράφονται η εθελοντική προσφορά και η αλληλεγγύη μέσα από 

πράξεις, έργα και δράσεις των πολιτών. 

 Τον συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο των δράσεων εθελοντισμού 

αλλά και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε αντίστοιχες δράσεις 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  

 Τη διασύνδεση των φορέων σε διακρατικά δίκτυα συνεργασιών.  

 Την κινητοποίηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των Εθελοντικών 

Οργανώσεων και την θεσμική, επιστημονική, υλικοτεχνική και 

οικονομική ενίσχυσή τους.  

 Τη συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική 

συνείδηση του πνεύματος και των αξιών του εθελοντισμού με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 

 Την επιμέλεια και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

 Την ανάδειξη των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της 

συνεισφοράς του Εθελοντισμού στην επίτευξή τους.  

 Τη διασύνδεση κάθε δράσεως εθελοντισμού με τους αντίστοιχους 

στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και τους 

17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Την ενίσχυση της συνεργασίας με τους Δήμους της Κρήτης, τις ελληνικές 

αρχές και τους αρμόδιους φορείς, την Ε.Ε., τον ΟΗΕ. 

 Την ανάδειξη του Κέντρου ως Καλή Πρακτική των Περιφερειών, στην 

Ελλάδα και στον κόσμο. 

 

Για το 2021, το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου 

Εθελοντισμού σχεδιάστηκε έτσι ώστε το Κέντρο να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στην πολύπλευρη και πολυδιάστατη αποστολή του, εν μέσω της υγειονομικής 

κρίσης της πανδημίας από τη νόσο COVID-19.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη στήριξη των φορέων 

εθελοντισμού της Κρήτης, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με τις Εθνικές 

Μονάδες για τον εθελοντισμό και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η 

συνεργασία με τον ΟΗΕ και φορείς εκπροσώπησής του στη χώρα μας για τη 

διάδοση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και με τους δήμους της 

Κρήτης.  

Το Κέντρο εργάστηκε στην πραγματοποίηση δημόσιων διαλόγων και δράσεων 

για την κατανόηση και ανάδειξη της αποστολής του, τη συν-διαμόρφωση ενός 

κοινού οράματος για το μέλλον, την υποστήριξη και συμμετοχή των φορέων και 

των πολιτών με τρόπο συνειδητό και πλήρως ενημερωμένο.  

Στόχος του κέντρου είναι να υποστηρίξει τη συμμετοχή στον εθελοντισμό 

αναγνωρίζοντας την ελευθερία της έκφρασης, το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων. 

 

Ενδεικτικές δράσεις 

 

 

 Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 

καρκίνου στις 4/2/21 «Μιλάμε ανοικτά για τον καρκίνο και τιμούμε τον 

Θάνο Μικρούτσικο». Τιμώντας το έργο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη 
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Θάνου Μικρούτσικου, έγκριτοι επιστήμονες μίλησαν για την πρόληψη 

και την πορεία των ασθενών στο μακρύ ταξίδι της διαχείρισης της νόσου. 

 

 Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη του 

καρκίνου που διανείμαμε σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου. 

 

 Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την βουλευτή Κα Έλενα Ράπτη, 

συντονίστριας της καμπάνιας για την καταστολή  της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης του συμβουλίου της Ευρώπης «ΕΝΑ στα 

ΠΕΝΤΕ» στις 24/2/21. Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», εστιάζει στην 

καταπολέμηση αυτής της μορφής βίας και στην προστασία των παιδιών 

με γνώμονα την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους, με σεβασμό στα ατομικά 

τους δικαιώματα και την ατομική τους αξιοπρέπεια.  

 Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας  

διαδικτυακή εκδήλωση στις 8/3/21, αφιερωμένη στις Γυναίκες σε 

ηγετικές θέσεις και στην ανάπτυξη ενός ισότιμου μέλλοντος στην εποχή 

της νόσου COVID-19.   

 

 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 

του «Χαμόγελου του Παιδιού» στις 26/4/21, ως προς την αδιάλειπτη 

μεταξύ τους συνεργασία για την υλοποίηση από κοινού συντονισμένων 

δράσεων και ενεργειών που θα προσβλέπουν στην ενίσχυση της παιδικής 

προστασίας και της κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης, 

μέσω της ανάπτυξης ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης 

παρέμβασης. 

 

 Συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό «Tο Χαμόγελο του Παιδιού», 

εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ηράκλειο 8-9 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της 

δράσης “Weekends of Life”, με την Αιγίδα της 7ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) για την ενίσχυση των 

μειωμένων αποθεμάτων αίματος λόγω της πανδημίας Covid-19. 

 

 Webinar για την ψυχική ανθεκτικότητα γονέων και παιδιών στην μετά-

COVID-19 εποχή στις 26 Μαΐου 2021, με τίτλο «Εγώ και οι δυνάμεις 

μου! Μιλάμε για την ψυχική υγεία της οικογένειας στην μετά-

COVID εποχή» σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ Ηρακλείου και το 

«Χαμόγελο του παιδιού».  

 

 Συμμετοχή στην εκπαίδευση των εργαζομένων του τουρισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης και της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε 

φιλοξενούμενους και προσωπικό. 

 

 Συνεργασία για την παραγωγή βίντεο-ντοκιμαντέρ της ταινίας « Η 

ΠΑΡΑΛΙΑ» και την ανάδειξη του έργου των 70 εθελοντών που 

συμμετείχαν στα γυρίσματα της ταινίας που έγιναν στα Μάταλα του 

δήμου Φαιστού, αλλά και την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό και ως 

τόπο κινηματογραφικών παραγωγών, σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Τουρισμού της Π.Κ.  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 172 από 215 

 

 

 Συμμετοχή στο συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων 

Παιδιών στις 25/5/21 που διοργανώθηκε από το «Χαμόγελο του 

Παιδιού». 

 

 Διοργάνωση εβδομάδας ενημέρωσης για την πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος, αλλά και 

την ενημέρωση των ασθενών και των φροντιστών τους, σε συνεργασία 

με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖω» 16/7/21 έως 

24/721. 

 

 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Μελάνωμα: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και 

αντιμετώπιση» - Πύλη Βηθλεέμ – Παρασκευή 16/7/21. 

 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη σωστή ηλιοπροστασία και την 

πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. 

 

 «Συγχρονιζόμαστε στον Ήλιο - Σκυταλοδρομία κολύμβησης» σε 

συνεργασία με το ΕΑΚΗ - Κολυμβητήριο Λίντο - 17/7/21. 

 

 «MVP στην πρόληψη» Αγώνας καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τον 

ΟΑΑ-Ηράκλειο - 23/7/21. 

 

 «Απόλαυσε τον ήλιο υπεύθυνα – Ενημερώσου για το μελάνωμα» - 

Λότζια - Σάββατο 17/7/21. 

 

 Δημιουργία ενημερωτικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ «Κάνω 

τον Ήλιο Φίλο με το Μαγικό Ρολόι!» και έντυπου ενημερωτικού υλικού 

για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. 

 

 Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους των πληγέντων 

– πυρόπληκτων περιοχών 11-23/8/2021. 

 

 Συνδιοργάνωση της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών 

Αιμοδοτών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 

Σεπτεμβρίου 2021, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και τον δήμο 

Χερσονήσου 

 

 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικών ιατρικών και οδοντιατρικών 

εξετάσεων σε συνεργασία με την κινητή μονάδα «Ιπποκράτης» του 

Χαμόγελου του Παιδιού από 27/9/21 έως 23/10/21 στις 4 περιφερειακές 

ενότητες και στους δήμους Γόρτυνας, Φαιστού, Βιάννου, Μινώα 

Πεδιάδος, Χερσονήσου, Σητείας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, 

Οροπεδίου Λασιθίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου, Αμαρίου, Αγίου 

βασιλείου, Ρεθύμνης, Σφακίων, Κισσάμου, Καντάνου Σελίνου, 

Πλατανιά, Αποκορώνου.  

 

 Στήριξη σεισμόπληκτων περιοχών Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών 

Αστερουσίων σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες, τους φορείς και 

τις ΜΚΟ - 28/9/21. Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών. 
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 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής 

φροντίδας στις 9 Οκτωβρίου 2021 με τον σύλλογο «Ανακουφιστική 

Φροντίδα Κρήτης Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς». 

 

 Διοργάνωση δράσης «Sail For Cancer-Ανοίγουμε πανιά στη Ζωή», σε 

συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖω», 

τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου 

και την Aρχαιολογική Yπηρεσία στις 20/11/21. 

 

 ‘Η ζωή να κόβει την ανάσα και όχι ο καρκίνος του πνεύμονα’- Νικόλαος 

Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 ‘Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καρκίνος: Κάνουμε την πρόληψη 

τρόπο ζωής’- Κωνσταντίνος Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και 

Περιβάλλοντος. 

 

 Συμβολικός ιστιοπλοϊκός αγώνας από τα αγωνιστικά τμήματα του 

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου. 

 

 Φωταγώγηση του ενετικού φρουρίου Κούλε με το σύνθημα «Ο Καρκίνος 

μπορεί να ΝΙΚΗΘΕΙ αρκεί να διαγνωστεί ΕΓΚΑΙΡΑ! 

 

 Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ηρακλείου της εκδήλωσης για την 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο 

πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου με τη συμμετοχή των 

εθελοντικών οργανώσεων και φορέων. 

 

 Συμμετοχή στην πολιτιστική εκδήλωση «Παιχνιδομαζέματα-

Δωροσκορπίσματα 2021» με το Love Radio Κρήτης 102,8, στις δομές  

Δικαίωμα στη Ζωή στα Καλέσσα και στο Θραψανό, Παράρτημα 

Προστασίας Παιδιού στον Πόρο, Παιδικό Χωριό SOS,  Στέγη Ανηλίκων, 

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία 

Ηρακλείου και Πόμπιας. 

 

 Συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Οδικής ασφάλειας Ι.Ο.Α.Σ.  «Πάνος 

Μυλωνάς» και την Τροχαία Ηρακλείου, της 15ης «Ευρωπαϊκής Νύχτας 

χωρίς Ατυχήματα» το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 σε Ηράκλειο, 

Ρέθυμνο και Χανιά, δράση ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα». 

 

 Συνεργασία του συνεργαζόμενου με τον ΟΗΕ οργανισμού Quality Net 

Foundation  για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την οργάνωση 

δράσεων εθελοντισμού για την προαγωγή των 17ΣΒΑ. Σκοπός η 

ενίσχυση του εθελοντικού αποτυπώματος της Περιφέρειας Κρήτης στην 

ατζέντα 2030 για τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. 

 

 Συμμετοχή στην Εβδομάδα Δράσης για τους 17ΣΒΑ 19-26/9/21. 

 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στα “Bravo Sustainability 

Awards”που διοργανώνεται από το Quality Net Foundation για την 
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προώθηση και επιβράβευση καλών πρακτικών, σε συνεργασία με τη 

διεύθυνση τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

 Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας 

COVID-19 στην Ελληνική Κοινωνία» της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, με την υποστήριξη του Δήμου 

Ηρακλείου και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς και Επιστημονικούς 

Φορείς την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 

2021, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του 

καρκίνου του μαστού της Περιφέρειας Κρήτης 1/11/21 και στην 

φωταγώγηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού  «Είναι στο χέρι 

σου». 

 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας ημέρας για τον Διαβήτη, με τη φωταγώγηση του κτιρίου της 

Περιφέρειας Κρήτης 14/11/20. 

 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 

παγκρέατος - συνδιοργάνωση της Π.Κ. με το σύλλογο «Ευ Ζω με τον 

Καρκίνο», 19 Νοεμβρίου 2021. 

 

 Συμμετοχή στη φωταγώγηση του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης ως 

έναρξη των δράσεων για την «Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα 

Βλαστοκύτταρα» 15-19 Νοεμβρίου 2021, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Ομφαλικού Αίματος - συνδιοργάνωση της Π.Κ. με τη Δημόσια 

Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων  (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της 

Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.ΝΗ.  

 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και της 

διαδικτυακής εκδήλωσης λόγου και διαλόγου του Σοροπτιμιστικού 

Ομίλου Ηρακλείου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 

26/11/21. 

 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΜΚΟ "Stromg me"σε συνεργασία με το 

"Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας" και με το "Χαμόγελο του Παιδιού" 

για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας,  στις 27 & 28 

Νοεμβρίου 2021. 

 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση βίντεο τουριστικής προβολής της Π.Κ. με 

θέμα: εθελοντισμός στον τουρισμό.  

 

 Οργάνωση τηλεδιάσκεψης και ενημέρωση των πολιτικών εκπροσώπων 

με αρμοδιότητα σε θέματα εθελοντισμού των Δήμων Κρήτης με σκοπό 

την ανταλλαγή απόψεων για τον εθελοντισμό, την καταγραφή της 

εμπειρίας των δήμων και την ενθάρρυνση σχεδιασμού κοινών δράσεων 

στο πλαίσιο προαγωγής του εθελοντισμού. 
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 Τεκμηρίωση αρμοδιοτήτων Γραφείου Προαγωγής Εθελοντισμού και 

Διασύνδεσης με φορείς και οργανώσεις κατά τη σύνταξη του ΟΕΥ της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 

 Ένταξη του κέντρου προαγωγής του Εθελοντισμού στο στρατηγικό 

σχεδιασμό για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας 

2020 – 2023.  

 

Europe Direct Κρήτης 

  

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης – Europe 

Direct of Crete, έχει ως στόχο να συμβάλει στην βέλτιστη ενημέρωση των 

πολιτών για κάθε τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα 

αυτών που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Κεντρική νοηματοδότηση του 

συγκεκριμένου αυτού εγχειρήματος και επιστέγασμα της πραγμάτωσης αυτού 

αποτελεί η ανάδειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών βάσει των 6 προτεραιοτήτων 

της Επιτροπής για το 2019-2024: 1. Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία (Ανάδειξή 

μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο), 2. Μια Ευρώπη έτοιμη για την 

ψηφιακή εποχή (Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα ενδυναμώσει τα άτομα μέσω 

μιας νέας γενιάς τεχνολογιών), 3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων 

(Η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και 

ανάπτυξη που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους και 

τις μικρές επιχειρήσεις), 4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο (Η ΕΕ θα 

ενισχύσει τη φωνή της στον κόσμο, με την προάσπιση της πολυμερούς 

προσέγγισης και μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες), 5. 

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας (Η Ευρώπη οφείλει να 

προστατεύει το κράτος δικαίου προκειμένου να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και 

τις βασικές αξίες της ΕΕ), 6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 

(Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι απόψεις των Ευρωπαίων θα λαμβάνονται 

περισσότερο υπόψη και ότι η δημοκρατία μας θα προστατεύεται από εξωτερικές 

παρεμβάσεις, όπως η παραπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους στο 

διαδίκτυο). 

 

Ημερίδες & Συνέδρια- Συμμετοχές  

 

 

Για το 2021, το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων του Κέντρου σχεδιάστηκε 

έτσι ώστε να μπορέσει το Κέντρο να ανταποκριθεί σε αυτή την πολύπλευρη και 

πολυεπίπεδη αποστολή του. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης εργάστηκε 

στην πραγματοποίηση δράσεων αναφορικά της κατανόησης από τους πολίτες 

των προτεραιοτήτων που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από τις 

Ευρωπαϊκές Εκλογές του Μαΐου 2019, όπου περιγράφονται οι κύριες 

προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη και ο τρόπος που θα μπορούσε να 

εξελιχθεί η Ένωση μέχρι το 2025.  

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο προχώρησε στη πραγματοποίηση διαδικτυακών 

ημερίδων ενημέρωσης και σεμιναρίων με τη συνεργασία και άλλων σχετικών, 

με το εκάστοτε θέμα, φορέων και κάλυπταν όλη την Κρήτη και όχι μόνο, έτσι 

ώστε να παράσχει τη κάθε δυνατή ενημέρωση περί της δημιουργίας καλύτερων 
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δυνατών συνθηκών για τους νέους ανθρώπους, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται και να καταστούν ενεργοί στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία. Στόχος αυτών των δράσεων ήταν να γνωστοποιηθούν στο έπακρο οι 

πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ΕΕ για τους νέους έτσι ώστε κάθε νέος να έχει 

πραγματικές προοπτικές για εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Δόθηκε 

προτεραιότητα αναφορικά της πληρέστερης ενημέρωσης περί του νέου 

θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ακόμη, μέσω των δράσεων το 

Κέντρο προέβη και στην ενδελεχή αποτύπωση και παρουσίαση των 

χρηματοδοτικών εργαλείων “Access to finance” που παρέχει η ΕΕ αναφορικά 

της ανάδειξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, νεοφυούς ή μη αλλά και 

των ωφελειών επίτευξης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, και στην 

ανάδειξη των πολλαπλών ωφελειών της κυκλικής οικονομίας στην καινοτομία, 

την ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, αναφορικά της “Συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς” το Κέντρο 

θα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση προώθησης των πρωτοβουλιών 

της ΕΕ για την πλήρη αξιοποίηση των πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την ολοκλήρωση της εφαρμογής της 

στρατηγικής αυτής και των ωφελειών που προκύπτουν μιας και οι ψηφιακές 

επικοινωνίες καλύπτουν κάθε πτυχή της ζωής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για 

δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και απασχόληση. 

 Ακόμη, καίριας σημασίας για το Κέντρο πληροφοριακή θεματική αποτέλεσε η 

γνωστοποίηση και ενημέρωση περί “Μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης 

συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή”. 

Ειδικότερα, μέσω ενημερωτικών δράσεων το Κέντρο γνωστοποίησε στο μέτρο 

του δυνατού τη συνολική δέσμη μέτρων της ΕΕ, που έχει ως στόχο τη διαχείριση 

του εκσυγχρονισμού της οικονομίας, θέτοντας την ενεργειακής απόδοσης ως 

πρώτη προτεραιότητα. Μιας και τέτοιες πρωτοβουλίες από την ΕΕ τείνουν στην 

επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, όπου θα 

στηρίξει την έρευνα και την εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογικών 

καινοτομιών που απαιτούνται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι απαλλαγής από τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα που ορίζουν η συμφωνία του Παρισιού και οι στόχοι για 

το 2030. 

 Συνάμα, άλλη μια καίριας σημασίας θεματική πληροφόρησης του Κέντρου για 

το 2021 δε θα μπορούσε παρά να ήταν η ενημέρωση περί των πρωτοβουλιών 

που λαμβάνονται για “Μια Ευρώπη που υπερασπίζεται και διατηρεί τις αξίες της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”. Η ασφάλεια στα σύνορα 

και εντός των συνόρων μας αποτελεί καίριο και κοινό προβληματισμό, 

δεδομένων των τρεχουσών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η 

τρομοκρατική απειλή ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο ευρέως αισθητή στην 

Ευρώπη. Κατά αυτόν τον τρόπο, το Κέντρο θα δώσει βάση πληροφόρησης στο 

ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, όπου στοχεύει να είναι η απαρχή για 

τη δημιουργία μιας Ένωσης Ασφάλειας. 

 Ακόμη, το Κέντρο έδωσε βαρύτητα πληροφόρησης στις πρωτοβουλίες εκείνες 

της ΕΕ για “Μια Ευρώπη που προστατεύει, προασπίζει επίσης τα συμφέροντά 

μας και πέρα από τα σύνορά μας”, που δεν είναι άλλες από αυτές που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη οικονομικής 

και πολιτικής σταθεροποίηση, μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξη της 

ανθεκτικότητας. 
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Συμπερασματικά, το Κέντρο απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό αλλά και σε 

συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

πληροφόρησης. Ο τομέας της εκπαίδευσης και της νεολαίας αποτέλεσε το πρώτο 

σημείο προσανατολισμού, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη 

συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, 

άνεργοι, διάφορες επαγγελματικές ομάδες, ειδικές κοινωνικές ομάδες, 

Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύλλογοι, ενώσεις, 

οργανισμοί, εθελοντικές ομάδες αλλά και πολίτες που ενδιαφέρονται για τα 

κοινοτικά προγράμματα και επιχειρηματίες, είναι μερικές από τις πληθυσμιακές 

ομάδες-στόχους προς τις οποίες απευθύνθηκε το Κέντρο. 

Σημαντικότερες Δράσεις για το 2021 – ED Region of Crete Events of 2021 

 Συμμετοχή στο 6ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών - Camera On 2021. 

 Διοργάνωση ημερίδας για τη Διάσκεψη του Μέλλοντος της Ευρώπης - 

CoFoE με θέμα: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ". 

 Διοργάνωση ημερίδας: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Προκλήσεις και 

Προοπτικές για το Μέλλον. 

 Συμμετοχή στο StartupCity Heraklion - Innovation Team. 

 Διοργάνωση δράσης: Φωτογραφία, Μνήμη και Αναδόμηση των 

ιστοριών. 

 Συνδιοργάνωση 17o Open Coffee Heraklion, καινοτόμες τεχνολογικές 

εφαρμογές από το χώρο της υγείας και του περιβάλλοντος. 

 Συμμετοχή στο FuckUp Nights Heraklion  VOL.9, ιστορίες για 

αποτυχημένες επιχειρήσεις, projects και καριέρες, όπου ομιλητές 

μοιράστηκαν διαδικτυακά και απευθύνονταν σε όποιον πιστεύει ότι 

μπορεί να εξελιχθεί από τα λάθη του και τα λάθη των άλλων, να 

κινητοποιηθεί, να εμπνευστεί, να αλληλοεπιδράσει με άλλα ανήσυχα 

μυαλά & να γνωρίσει το “κίνημα της αποτυχίας”. 

 Συμμετοχή στη δράση: Το Εrasmus στο Πάρκο - Εrasmus at the park. 

 Διοργάνωση έκθεση φωτογραφίας με θέμα: Η Ευρώπη μέσα από το 

κινητό μου. 

 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Digital Nomads Το μοντέλο εργασίας 

του μέλλοντος 

 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:  Η μετα-COVID εποχή για την 

καινοτομία στην Κρήτη. 

 Συνδιοργάνωση 18o Open Coffee Heraklion, παρουσιάστηκαν 

καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές από το χώρο της βιοτεχνολογίας και 

του τουρισμού, οι οποίες έχoυν αναπτυχθεί στην Κρήτη και αποτελούν 

success stories επιχειρηματικής  δραστηριότητας και εμπορικής 

αξιοποίησης της έρευνας. 

 Συνδιοργάνωση του 5ου EU JOBS AND MOBILITY ROADSHOW 

2021. 

 Διοργάνωση Διαδικτυακής προσομοίωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου EUropaS Teens Κρήτης με τη συμμετοχή μαθητών και 

μαθητριών Α’ και Β’ Λυκείου της Κρήτης. 
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 Συνδιοργάνωση 19ου Open Coffee Heraklion  Hybrid, στην εκδήλωση 

παρουσιάστηκε ένα case study από την κοινωνία των πολιτών, με 

κεντρικό άξονα την ενδυνάμωση νέων μέσω της απόκτησης σύγχρονων 

δεξιοτήτων και εργαλείων του μέλλοντος, αλλά και μία εταιρεία 

βιοτεχνολογίας από την Κρήτη η οποία έχει δημιουργήσει το δικό της κιτ 

RT-PCR για την ανίχνευση του SARS CoV2. 

 Ενημερωτικό Σεμινάριο στο ΕΛΜΕΠΑ αναφορικά του: Next Generation 

EU. 

 Συνδιοργάνωση της δράσης: Machine learning Όταν οι μηχανές 

μαθαίνουν, ο κόσμος αλλάζει. 

 Υποστήριξη της δράσης: European Startup Universe. 

 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό project σχετικά με την ανταλλαγή 

χριστουγεννιάτικων στολιδιών (European Christmas tree decoration 

exchange). 

 Εγκαίνια και Διοργάνωση ημερίδας για τη Διάσκεψη του Μέλλοντος της 

Ευρώπης - CoFoE με θέμα: Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, 

Προκλήσεις & Προοπτικές για την Κρήτη. 
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Οικονομικός Απολογισμός 
 

Νίκος Κακογιαννάκης, Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Οικονομικών 

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

 

Ο Απολογισμός του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης 

για το οικονομικό έτος 2021 ήταν συνοπτικά ο παρακάτω: 

 Για τη παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας 

Κρήτης, και των Περιφερειακών Eνοτήτων, έχουν ανοιχτεί 154  τραπεζικοί 

λογαριασμοί εκ των οποίων 143 λογαριασμοί όψεως στη Παγκρήτια Τράπεζα 

Α.Ε, 5 τραπεζικοί λογαριασμοί Ταμειακής διαχείρισης στη ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, 3 τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 2 

τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως στην ALPHA BANK και 1 λογαριασμός όψεως 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Ενέργειες για τη δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης των 

παραπάνω Τραπεζικών λογαριασμών όψεως μέσω του e-Banking της 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,για όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες. 

 Εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης για την 

κατανομή όλων των  επιχορηγήσεων  με Μεταφορές Διαθεσίμων από τον 

Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, στους αντίστοιχους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.  

 Μεταφορές Διαθεσίμων από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας 

Κρήτης    και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο τραπεζικό 

λογαριασμό 1120270-4 της μισθοδοσίας, για πληρωμή Χρηματικών 

Ενταλμάτων μέσω Ε.Α.Π με Εντολές Μεταφοράς.  

 Εξοφλήθηκαν 5129 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής και Προπληρωμής, 

για την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 

συνολικού ποσού 35.040.664,30 € 

 Για την Περιφέρεια Κρήτης Εξοφλήθηκαν 1879 Χρηματικά  Εντάλματα  

Πληρωμής  και 3 Προπληρωμής  συνολικού  ποσού 19.503.676,53 € 

 Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Εξοφλήθηκαν 3250 

Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και 0 Προπληρωμής συνολικού  ποσού   

15.536.987,77  € 

 Έγινε Ολική ακύρωση 11 ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων 

οικονομικού έτους 2021 συνολικού ποσού  74.021,70€ . 

 Για την Περιφέρεια Κρήτης ακυρώθηκαν 4 ανεξόφλητα χρηματικά 

εντάλματα συνολικού ποσού 1.125,68€. 

 Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ακυρώθηκαν 7 ανεξόφλητα 

χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 72.896,02€. 
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Εκδόθηκαν συνολικά 1.458 Γραμμάτια Είσπραξης εκ των οποίων τα 468 για την 

Περιφέρεια Κρήτης και τα 990  για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021: 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                             

27.154.652,57                                            

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2021ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

             +33.474.944,63                         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2021                                                        60.629.597,20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                        

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2021                                                          27.154.652,57 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2021                                                        -

19.503.676,53 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021                                                 7.650.976,04 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΥΣ 2021                                                         33.474.944,63 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2021                                                       - 

15.536.987,77   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021                                               17.937.956,86                         

 Για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων της Περιφέρειας Κρήτης  

εκτυπώθηκαν 2642 παραστατικά εκ των οποίων 110 Επιταγές και 2532 Εντολές 

Μεταφοράς προς την Παγκρήτια Τράπεζα ΑΕ. 

 Για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου εκτυπώθηκαν 3768 παραστατικά εκ των οποίων 272  Επιταγές και  

3496 Εντολές Μεταφοράς προς την Παγκρήτια Τράπεζα ΑΕ. 
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 Αναζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής των παραπάνω 

Χρηματικών Ενταλμάτων από τους δικαιούχους όπως (τραπεζικός λογαριασμός 

ΙΒΑΝ, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ). 

 Αποδόθηκαν οι Κρατήσεις των παραπάνω χρηματικών ενταλμάτων με 

απόδοση προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέσω Ε.Α.Π, με Εντολές Μεταφοράς 

στους λογαριασμούς τους, στη Δ. Ο. Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς και στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. με ταυτότητες οφειλής και πληρωμή τους 

με επιταγές, κάθε μήνα υπέρ των Δικαιούχων  Ταμείων  του Δημοσίου κλπ.   για 

την Περιφέρεια Κρήτης ποσού   5.168.194,70€ και για την Περιφερειακή 

Ενότητα Ηρακλείου ποσού 1.188.624,60€. 

 Καθημερινός έλεγχος και συμφωνία όλων των τραπεζικών λογαριασμών 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με την Παγκρήτια Τράπεζα ΑΕ. 

 Μηνιαίες συμφωνίες των Αναλυτικών Καθολικών και Γενικού 

Καθολικού όλων των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

 Προσδιορισμός και Σύνταξη Πινάκων Ταμειακών Υπολοίπων έτους 

2021 των Τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης και της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία αφορούν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (00) 

και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (01) είναι προσωρινά και 

ενδέχεται να αναθεωρηθούν. 
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Τμήμα Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος 

Σύμφωνα με την 2816/30.01.2018 (350Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους στις 

Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους 

στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό Συμβούλιο του φορέα. Σε εφαρμογή 

αυτής της απόφασης, αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση του 2018, η 

υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr/, 

μέσω της ανάρτησης αρχείου PDF, το οποίο:θα φέρει την ονομασία 

«KATASTASEISXXXX_» όπου XXXX = έτος αναφοράς 

(KATASTASEIS2018_ για το έτος 2018, KATASTASEIS2019_ για το έτος 

2019, KATASTASEIS2020_ 

Οι Οικονομικές καταστάσεις θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:  

α) την Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους Χρήσεως,  

β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,  

γ) το Προσάρτημα,  

δ) την Έκθεση Ελέγχου του  Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή. 

 

Ειδικά για τις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019, 

και 2020 που πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω απόφασης, τα αντίστοιχα 

αρχεία PDF πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την 22η Οκτωβρίου 2021  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που θα καταρτιστούν μετά την ως άνω ημερομηνία 

θα αναρτώνται όταν πληρούνται αντίστοιχα οι ίδιες προϋποθέσεις. 

 

Το σε συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές, και εξωτερικό συνεργάτη 

Οικονομολόγο Λογιστή Α’ τάξης, κατά το οικονομικό έτος 2021 έκανε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

 

Ο Απολογισμός του Τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού  Συστήματος της 

Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό έτος 2021 ήταν συνοπτικά ο παρακάτω: 

 

 Έλεγχος και Συμφωνία  των λογαριασμών εσόδων της απλογραφικής, 

δημόσιας λογιστικής, με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.   

 Έλεγχος και Συμφωνία των λογαριασμών εξόδων της απλογραφικής, 

δημόσιας λογιστικής, με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.   

 Έλεγχος και Συμφωνία της ομάδας 5 του Εμπορικού Ισοζυγίου με το 

Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής. 

 Έλεγχος του λογιστικού Σχεδίου των κωδικών και των περιγραφών των 

λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 

 Έλεγχος και Συμφωνία της Κατάστασης των μη αποδεκτών 

παραστατικών δαπανών και αντιλογισμός όλων των μη αποδεκτών 

παραστατικών δαπανών. 

 Έλεγχος και Συμφωνία των ταμειακών διαθεσίμων των λογαριασμών της 

Γενικής Λογιστικής (38) με τα υπόλοιπα των (extrait) κινήσεων των 

τραπεζικών λογαριασμών. 
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 Έλεγχος και Συμφωνία της Κατάστασης των Παραστατικών Δαπανών με 

τα Χρηματικά Εντάλματα, τα Τιμολογημένα, και τα μη αποδεκτά 

Παραστατικά Δαπανών. 

 Έλεγχος και Συμφωνία του Σχεδίου Δράσης και αντιστοίχιση των έργων 

στους σωστούς λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. 

 Έλεγχος και Συμφωνία της Κατάστασης των Παραστατικών Εσόδων με 

τα Γραμμάτια Είσπραξης.  

 Έλεγχος και Συμφωνία του Απολογισμού Εσόδων σύμφωνα με τα 

Βεβαιωμένα έσοδα και τις πραγματοποιθείσες Εισπράξεις. 

 Έλεγχος και Συμφωνία του Απολογισμού Εξόδων σύμφωνα με τα 

Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και τις πραγματοποιθείσες πληρωμές. 

 Έλεγχος και Συμφωνία του Αναλυτικού Καθολικού των λογαριασμών 

της Γενικής Λογιστικής. 

 Έλεγχος των κωδικών της απλογραφικής, δημόσιας λογιστικής, και τη 

συσχέτιση τους, με τους κωδικούς της Γενικής Λογιστικής. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος των υπολοίπων στις καρτέλες των 

προμηθευτών και συμφωνία των υπολοίπων με τα στοιχεία των βιβλίων 

των προμηθευτών. 

 Δημιουργία των Λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης για τη συμφωνία 

των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 

 Δημιουργία των Λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης, για τον 

προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσης. 

 Συγκέντρωση και αποστολή όλων των παραστατικών, οικονομικών 

στοιχείων, διοικητικών πράξεων, αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ.   

που ζητήθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την προετοιμασία της σύνταξης  των οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

 

 

Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας 

 

Καταγραφή των εσόδων της Περιφέρειας που προέρχονται από επιβολή 

προστίμων ,φόρων ,τελών, δικαιωμάτων ,εισφορών, φθορών οδών, 

κυκλοφοριακών συνδέσεων. 

Επικαιροποίηση φακέλων των ιδιόκτητων ακινήτων που τηρούνται στο τμήμα. 

Επικαιροποίηση φακέλων των μισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης  

Διαδικασίες για τη διενέργεια μειοδοτικών δημοπρασιών μισθώσεων ακινήτων 

για τη στέγαση  υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Π.Ε. Ηρακλείου. 

Διαδικασίες για την  ετήσια εισφορά, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ορισμό 

εκπροσώπων  κλπ., για Νομικά Πρόσωπα  και Επιχειρήσεις στα οποία 

συμμετέχει η Περιφέρεια – Π.Ε.Η.  

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων στα πλαίσια της εφαρμογής και λειτουργίας 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικό σύστημα) στην Περιφέρεια 

Κρήτης.  



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 184 από 215 

 

Τμήμα Προμηθειών 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Προμηθειών εκτός από την 

μέριμνα για την προετοιμασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση των ανωτέρω 

διαγωνισμών/ αναθέσεων για το έτος 2021, συντάχθηκαν και υπογράφηκαν 42 

συμβάσεις,  έγιναν 28 εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την 

έγκριση διάθεσης πίστωσης 377 περίπου δαπανών για την υλοποίηση των 

αιτημάτων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών των Διευθύνσεων και Τμημάτων 

της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ηρακλείου.   

 

Επίσης κατά το έτος 2021 διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου  Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της, να συγκροτήσει τις 

παρακάτω επιτροπές:  

α) παραλαβής των εργασιών συντήρησης & επισκευής οχημάτων – 

μηχανημάτων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. και Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Κρήτης,  

β) παραλαβής για την προμήθεια ανταλλακτικών & καυσίμων και ανάθεσης 

εργασιών επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων των Δ/νσεων 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. και Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,   

γ) αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 

της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης,  

δ) εξέτασης ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών,  

ε) παραλαβής υλικών και εργασιών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με 

έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε.Η.,  

στ) παραλαβής για δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων και εθνικού χαρακτήρα.  
 

Τμήμα Μισθοδοσίας 

 

Αρμοδιότητα του Τμήματος Μισθοδοσίας είναι ο υπολογισμός, η εκκάθαριση 

και η πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών των προσώπων (υπαλλήλων, 

αιρετών, ασκούμενων)  του υπηρετούν στις Διεύθύνσεις της Περιφέρειας 

Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας (Δημοσίου Δικαίου, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ , Πρακτική άσκηση, κοινωφελή 

απασχόληση κλπ).  Στον παρακάτω  πίνακα αναφέρεται αναλυτικά  το σύνολο 

της δαπάνης ανα κατηγορία που πραγματοποιήθηκε το έτος 2021.  
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Οικονομικός Απολογισμός  

 

 

Απολογισμ

ός 2021 

Διαμορφωμένος 

Π.Υ 2021 (1) 

Ταμειακό 

Υπόλοιπο 2020 

(2) 

Εισπραχθέντα 

2021 (3) 

Σύνολο Εσόδων 

2021 (2)+(3) 

Σύνολο 

Εξόδων 2021 

(Ενταλθέντα ) 

Ταμειακό 

Υπόλοιπο 2021 

(μεταφορά στο 

2022) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

00 
99.479.291,70 6.894.282,68 20.260.369,89 27.154.652,57 19.503.676,53 7.650.976,04 

Π.Ε 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

01 

34.521.304,27 16.621.122,54 16.853.822,09 33.474.944,63 15.536.987,77 17.937.956,86 

Π.Ε 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

02 

18.503.306,00 6.546.112,39 11.574.385,06 18.120.497,45 10.573.521,69 7.546.975,76 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 

03 
30.401.889,29 12.445.998,45 16.736.381,79 29.182.380,24 15.133.948,14 14.048.432,10 

Π.Ε 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 
17.647.104,05 9.243.054,09 7.651.096,54 16.894.150,63 6.220.377,04 10.673.773,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΚ 200.552.895,31 51.750.570,15 73.076.055,37 124.826.625,52 66.968.511,17 57.858.114,35 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

Περιφέρεια Κρήτης 2021 2020 2019 
Μεταβολή % 

2021-2020 
Μεταβολή % 

2021-2019 

Μεταβολή 
% 2020-

2019 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6.894.282,68 5.211.157,71 4.769.067,19 32% 45% 9% 

+ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.260.369,89 18.384.076,25 13.979.336,75 10% 45% 32% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.154.652,57 23.595.233,96 18.748.403,94 15% 45% 26% 

-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 19.503.676,53 16.700.951,28 13.537.246,23 17% 44% 23% 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.650.976,04 6.894.282,68 5.211.157,71 11% 47% 32% 

Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου 

2021 2020 2019 
Μεταβολή % 

2021-2020 
Μεταβολή % 

2021-2019 

Μεταβολή 
% 2020-

2019 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

16.621.122,54 14.285.231,40 12.360.297,77 16% 34% 16% 

+ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.853.822,09 13.322.947,33 16.769.416,44 27% 1% -21% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 33.474.944,63 27.608.178,73 29.129.714,21 21% 15% -5% 

-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 15.536.987,77 10.987.056,19 14.844.482,81 41% 5% -26% 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 17.937.956,86 16.621.122,54 14.285.231,40 8% 26% 16% 

 

 



Περιφέρεια Κρήτης  Ετήσιος Απολογισμός 2021 

Σελίδα 188 από 215 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2020 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2021 - 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 00 12.291.910,24 11.849.658,23 4% 

Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01 2.962.100,38 2.174.691,56 36% 

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02 3.758.118,86 3.601.546,81 4% 

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 03 6.188.355,43 5.720.297,86 8% 

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04 3.185.409,72 2.918.894,38 9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

28.385.894,63 26.265.088,84 8% 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την Ενότητα Περιφέρειας    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  12.291.910,24 € 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 0,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 € 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.197.202,63 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ 14.563,66 € 

ΣΥΝΟΛΟ 19.503.676,53 € 

 

 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  2.962.100,38 € 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 4.828.617,31 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 5.650.227,52 € 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  2.041.981,23 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ   

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   

ΛΟΙΠΑ 54.061,33 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15.536.987,77 € 
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Για την Π.Ε. Ρεθύμνου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  3.758.118,86 € 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.464.906,24 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.495.622,29 € 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  827.261,79 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,00 € 

ΛΟΙΠΑ 27.612,51 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.573.521,69 € 

 

 

Για την Π.Ε. Χανίων   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  6.188.355,43 € 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2.069.150,91 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.128.838,69 € 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  2.717.125,31 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ   

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 23.797,80 € 

ΛΟΙΠΑ 6.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15.133.948,14 € 
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Για την Π.Ε. Λασιθίου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα  2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 3.185.409,72 € 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.684.966,12 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  864.884,32 € 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 468.662,81 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 3.000,00 € 

ΛΟΙΠΑ 13.454,07 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.220.377,04 € 
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Διοικητικός Απολογισμός 
 

Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διοίκησης και 

Οργάνωσης,  

 

           Η Διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης 

αποτελεί το κυρίως έργο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η έγκαιρη και σωστή οργάνωση και η ορθολογική και σωστή κατανομή του 

προσωπικού αποτέλεσαν τους στόχους της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, στην έδρα της 

Περιφέρειας λειτουργούν 7 Γενικές Διευθύνσεις, 17 Διευθύνσεις, 4 αυτοτελή 

Γραφεία και 6 αυτοτελή Τμήματα, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 5 

Διευθύνσεις. Η κατανομή των υπαλλήλων στις παραπάνω Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία, αναλύεται ως εξής:   

 

   A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Υπάλληλοι 

1 Γραφεία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών  6 

2 Αναπλ. Γενικοί Διευθυντές  5 

3 Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & 

Εξωστρέφειας  

14 

4 Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης  

9 

5 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  21 

6 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΔΡΑΣ  42 

7 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηρακλείου  43 

8 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  6 

9 Δ/νση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού  17 

10 Δ/νση Οικονομικού 23 

11 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης  9 

12 Δ/νση Κτηνιατρικής  13 

13 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου 43 

14 Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου 3 

15 Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού  6 

16 Δ/νση Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 2 

17 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ηρακλείου  15 

18 Δ/νση Τουρισμού - Τμήμα Τουρισμού Π.Ε.Η. 4 

19 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Ηρακλείου & 

Γραφείο Κίνησης 

46 

20 Δ/νση Δημόσιας Υγείας  6 
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21 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας  4 

22 Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 

Ηρακλείου 

 

26 

23 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας  2 

24 Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας 5 

25 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου  2 

26 Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και 

Ανάπτυξης Συνεργασιών  

1 

27 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας  3 

28 Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ   1  

29 Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης 

2 

30 Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  5 

31 Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας  1 

32 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 2 

33 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας  0 

  ΣΥΝΟΛΟ 387 

 

Μέσα στο έτος δόθηκε παράταση δύο (2) μηνών στους προσληφθέντες 

άνεργους της αριθμ.4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση 

της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» για θέσεις 

πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον  δόθηκε παράταση στο προσωπικό που 

προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου 

COVID-19 

Από την έδρα της Περιφέρειας και την Π.Ε.Ηρακλείου μετατάχθηκαν 10 

υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών σε άλλους φορείς και αντίστοιχα 

11 υπάλληλοι μετατάχθηκαν από άλλους φορείς, από 01-01-2021 στα πλαίσια του 

κύκλου κινητικότητας. Επίσης, έγιναν 2 μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας 

Κρήτης σε ανώτερο κλάδο και διενεργήθηκε η διαδικασία για την απόσπαση 2  

υπαλλήλων προς την Περιφέρεια Κρήτης.  

Το έτος 2021 από τις Υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. (387 υπάλληλοι στις 

31-12-2021) συνταξιοδοτήθηκαν και παραιτήθηκαν συνολικά 14 υπάλληλοι 

(ποσοστό 3,62% επί του αρχικού συνόλου).   

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές, η διάρθρωση κατά την 31-12-2021 του 

προσωπικού έχει ως εξής:  

α) Στην Περιφέρεια Κρήτης υπηρετούν 778 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 683 

είναι μόνιμοι, οι 90 είναι ΙΔΑΧ και οι 5 είναι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και  

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπηρετούν 186 υπάλληλοι εκ των 

οποίων οι 161 είναι μόνιμοι και οι 25 ΙΔΑΧ.  
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Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με τα δεδομένα όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη.  

 

 

  

Ημερομηνία 

31/12/2011  

Π.Ε.Ηρακλείου & 

Αυτοτελή Τμήματα 

31/12/2019 

Π.Ε.Ηρακλείου 

31/12/2020 

Π.Ε.Ηρακλείου 

31/12/2021 

Π.Ε.Ηρακλείου 

Μόνιμοι 248 180                        175 161 

ΙΔΑΧ 17 24 26 25 

Σύνολο 

υπαλλήλων 

 

265 

 

204 

 

201 

 

186 

 

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού επιμελείται και εκδίδει 

όλες τις πράξεις που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές. Ειδικότερα:  

 Παρακολουθεί και καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 

εκτάκτου και μονίμου προσωπικού.  

 Ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των στοιχείων της απογραφής για 

όλους τους μισθοδοτούμενους από την Περιφέρεια υπαλλήλους.  

 Επικαιροποιεί και αποστέλλει στοιχεία που αφορούν στο απασχολούμενο 

προσωπικό, τα έτη υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, τις θέσεις που 

κατέχουν, τις καλυμμένες οργανικές θέσεις, κ.λπ. σε φορείς όπως π.χ. η 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κ.α.   

 Παρακολουθεί και ενημερώνει τα προσωπικά μητρώα του προσωπικού 

των υπηρεσιών της έδρας, καθώς της Π.Ε. Ηρακλείου, εκδίδει 

πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, χορηγεί μισθολογικά κλιμάκια, 

αναλαμβάνει τη διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και τον καθορισμό των ημερών των εκτός έδρας μετακινήσεων των 

υπαλλήλων. 

 Εκδίδει τις πράξεις απόλυσης (ύστερα από αίτηση και αυτοδίκαιες) των 

υπαλλήλων των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Ηρακλείου και 

φροντίζει για την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή των Δελτίων Ατομικής 

και Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

 Συντάσσει σε ετήσια βάση καταστάσεις υπαλλήλων κατά κατηγορία, 

βαθμό, κλάδο, ειδικότητα και χρόνο υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 88 του 

Ν.3528/2007 (επετηρίδα προσωπικού).  

 Διενεργεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για αποσπάσεις, 

μετακινήσεις προσωπικού από και προς όλη την Περιφέρεια Κρήτης.  

 Έχει την εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς 

και σπουδαστών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., στις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

 Αναλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης α) με σύμβαση έργου υπαλλήλων 

διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη έκτακτων αναγκών B)με το 

πρόγραμμα δακοκτονίας και με το πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού 
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κεφαλαίου στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για την κάλυψη 

εποχιακών αναγκών.     

 Αναλαμβάνει τη διαδικασία εκλογής αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων καθώς και του Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων Περιφέρειας Κρήτης.  

 Ελέγχει τη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Περιφέρειας και μάλιστα, κατά τη διάρκεια το έτους, 

δημοσιεύθηκε τροποποίηση του Οργανισμού η οποία αποτυπώθηκε στο 

ψηφιακό Οργανόγραμμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου.    

 Καταχωρεί στοιχεία στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, καθορίζει γενικά και 

ειδικά περιγράμματα των θέσεων εργασίας και αξιολογεί αιτήσεις 

υποψηφίων από και προς άλλους φορείς στο πλαίσιο του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).  

 Διενεργεί τη διαδικασία έκδοσης απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

του Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταμένους 

των Γενικών Δ/νσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της 

Περιφέρειας.  

 Αναλαμβάνει τη διαδικασία διορισμού του προσωπικού ειδικών θέσεων 

στην Περιφέρεια Κρήτης.  

 Προχωρά στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου εκτός δημοσίου 

τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.69/2016.  

 Διενεργεί την κατάταξη των υπαλλήλων της βαθμολογικά και 

μισθολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 καθώς και του 

Ν.4354/2015 αντίστοιχα.  

 Φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης 

των υπαλλήλων καθώς και για την παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή 

Αξιολόγησης.    

 Συλλέγει και καταχωρεί στοιχεία που αφορούν στη στελέχωση των 

Υπηρεσιών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, 

στα πλαίσια της πανδημίας του κορωνοϊού.  

 Έχει την ευθύνη για την πρόσληψη ανέργων βάσει Δημόσιας 

Πρόσκλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της 

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» για θέσεις 

πλήρους απασχόλησης. 

 Έχει την ευθύνη για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της 

Χάγης (apostille) σε έγγραφα Πολιτών που προορίζονται για χρήση στο 

εξωτερικό.  

 Εκδίδει αποφάσεις δικαιοπραξιών ακινήτων.  

 Διαδικασία προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), 

χορήγησης γάλακτος και πραγματοποίησης εμβολιασμού-εξετάσεων 

στους δικαιούχους υπαλλήλους, καθώς και αποτίμηση σε χρήμα των 

Μ.Α.Π. για το έτος 2020, κατά το οποίο δεν χορηγήθηκαν.  
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Βασική επιδίωξη και κύρια αποστολή της Περιφέρειας Κρήτης, ως θεσμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί η παραγωγή και προσφορά στους πολίτες 

αγαθών και υπηρεσιών και μάλιστα η λειτουργία αυτή επιβάλλεται να είναι 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη της αντίστοιχης της κεντρικής 

διοίκησης, γιατί η Περιφέρεια είναι περισσότερο γνώστης των τοπικών 

υποθέσεων και θεμάτων, λόγω της εγγύτητάς της με την τοπική κοινωνία.                                             

.  

    Αποτελούν αναγκαιότητα ο συντονισμός, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση 

όλων των παραγωγικών πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνικών της 

Περιφέρειας). Για να πετύχει, όμως, τους στόχους της και να αναβαθμίσει την 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών της, απαιτείται η εφαρμογή των αρχών του 

Δημόσιου Μάνατζμεντ από όλες τις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας.                                   

.  

    Στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατικής 

νομιμοποίησής μας, θεωρώ ότι για τη χάραξη της δημόσιας πολιτικής μας οι 

πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή και τη 

συνυπευθυνότητά τους. 

    Το όραμα της Περιφέρειας Κρήτης αποτυπώνεται, με σαφήνεια, στο 

συγκεκριμένο τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμά της, 2020-2023. 

Προκειμένου να καταστήσουμε την ΚΡΗΤΗ δυναμική, βιώσιμη, ευφυή, με 

κοινές αξίες & κοινωνική συνοχή, δημιουργική με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση 

οφείλουμε τα εργαλεία πολιτικής μας να είναι ευέλικτα και αποτελεσματικά.  

    Στη συνέχεια παρατίθενται όλοι οι στόχοι που επιτεύχθηκαν και οι δράσεις 

που αναλήφθηκαν, συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του έτους 2021.  

 Η έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Κρήτης.                                             .  

Απόφαση αρίθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/ΤΒ΄/ 26-2-2021) 

Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

o Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την τροποποίηση του 

ΟΕΥ, με μια τεκμηριωμένη απόφαση προσαρμοσμένη και στις 

προτάσεις των εργαζομένων, η οποία υιοθετήθηκε με απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη 

νομιμότητα της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

ολοκλήρωσε επιτυχώς την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ 

(π.δ 149/2010).  

 Σύνταξη και Ενημέρωση Δελτίου Νομοθεσίας για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων και των πολιτών.                                    . 

Το Δελτίο εκδίδεται σε 15/μερη βάση και περιέχει διάφορες κανονιστικές 
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πράξεις ( Νόμοι, Π.Δ, ΚΥΑ, ΥΑ, λοιπές διοικητικές πράξεις διαφόρων 

εκτελεστικών οργάνων). 

 Έκδοση & ενημέρωση Οδηγού Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών από το σεισμό της 27ης .9.2021. 

 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των πληγέντων από τη θεομηνία 10 & 11/2020. 

 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των πληγέντων από το σεισμό της 27ης.9.2021 στο 

Ηράκλειο 

 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-

19. 

 Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3850/2010 (Χορήγηση ΜΑΠ, 

Γάλακτος, Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων, Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων).  

 Εφαρμογή των βασικών αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στις 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 Διοίκηση με Στόχους 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 Υλοποίηση έργων & εφαρμογών για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό της 

Περιφέρειας 

 Υιοθέτηση προτάσεων & δράσεων της Βίβλου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

 Ορισμός DPO και εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων (GTPO). 

  Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Έναρξη διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4795/2021. 

o Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ)  και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) 

για την υποστήριξη της Περιφέρειας  Κρήτης σε θέματα 

Εσωτερικού Ελέγχου και Ακεραιότητας.  

 Προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Σύνταξη Χάρτη Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων των Αιρετών της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 

Ν.Δ Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.  

 Πρόταση εφαρμογής διαδικασιών λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, 

κατά την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Συγκρότηση & Λειτουργία Επιτροπής Ακρόασης και Επίλυσης 

προβλημάτων των εργαζομένων. 
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 Πιστοποίηση υπηρεσιών της Περιφέρειας με συστήματα ISO. 

 Σύσταση θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι η μοναδική Περιφέρεια στην 

Ελλάδα που έχει θεσμοθετήσει Σύμβουλο Ακεραιότητας, κατά το Ν. 

4795/2021.  

 Σύσταση Γραφείου Κινήσεως Οχημάτων. 

 Πρόταση καθιέρωσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

 Έκδοση κανονιστικής απόφασης εξουσιοδότησης υπογραφών. 

    Από την προηγηθείσα παρουσίαση προκύπτει με σαφήνεια, ότι στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων που μου έχουν ανατεθεί από τον κ. Περιφερειάρχη, 

προσπάθησα, μαζί με τους συνεργάτες μου, να επιλύσω τα υπάρχοντα 

προβλήματα, προς όφελος των πολιτών, με σωστό σχεδιασμό, συλλογική δράση, 

επιλογή κατάλληλων εργαλείων εφαρμογής των δράσεων, εφαρμογή 

πρωτότυπων δράσεων και άριστη συνεργασία με τους εργαζόμενους.  

 

Διεύθυνση Οργάνωσης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας 

 

Βασικός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και ο συντονισμός δράσεων 

για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με απώτερο σκοπό την λήψη 

οργανωτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία αλλά και απαραίτητα για την 

βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών του φορέα και κατ' επέκταση την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα όμως αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντικό μέλημα η διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Περιφέρειας καθώς και τα ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών. Παρά το μικρό 

χρονικό διάστημα λειτουργίας της Διεύθυνσης καθιερώθηκε η πραγματοποίηση 

Γενικής Συνέλευσης , σε μηνιαία βάση ( ανάληψη πρωτοβουλίας για την 

εφαρμογή και υλοποίηση του άρθρου 23 Ν. 4369/2016 για ολομέλειες 

Διεύθυνσης και Τμήματος), κατά την διάρκεια της οποίας τίθενται στόχοι, 

παρουσιάζονται αποτελέσματα, παρακολουθείται η πορεία δράσεων  καθώς 

επίσης συζητούνται και όλες εκείνες οι διορθωτικές κινήσεις που πιθανά 

χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το όσο το δυνατό καλύτερο  

αποτέλεσμα. 

Στόχος είναι να επιτευχθεί τόσο η ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο 

και η εξασφάλιση παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες. 

Από τα πέντε συνολικά τμήματα της Διεύθυνσης έχουν μερικώς στελεχωθεί τα 

τέσσερα δηλαδή τα παρακάτω : 

 Τμήμα Σχεδιασμού 

 Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Συστημάτων Ποιότητας 

 Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκπαίδευσης  

 Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Συστημάτων Ποιότητας 
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Το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Συστημάτων Ποιότητας, το οποίο 

δημιουργήθηκε μετά την έγκρισή της τροποποίησης του Οργανισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης και ανήκει στην Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας, εισηγήθηκε και πήρε έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

για την εισαγωγή συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας μετά από αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την πιλοτική 

εφαρμογή των συστημάτων 9001,  14001 και 45001 από την Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Παράλληλα έχει 

πραγματοποιήσει συνάντηση με τους Γενικούς Διευθυντές της Περιφέρειας και 

τους έχει ζητηθεί η καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν στις υπηρεσίες 

τους, η προτεραιοποίησή τους με βάσει το πλήθος των υποθέσεων και η χρήση 

τους ως προς τον πολίτη. 

Σκοπός της παραπάνω καταγραφής είναι να καθοριστούν οι ανάγκες, οι οποίες 

θα ληφθούν υπόψη για την σταδιακή εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και 

την απλούστευση των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

 

Τμήμα Σχεδιασμού 

 

Ενόψει του Ετήσιου Απολογισμού των πεπραγμένων της Περιφέρειας Κρήτης 

σας ενημερώνουμε ό,τι κατά το έτος 2021 στο Τμήμα Σχεδιασμού 

πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες : 

Εφαρμογή των εγκεκριμένων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Μέσω Στόχων και της Στοχοθεσίας 

για όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Η εφαρμογή της διαδικασίας 

Διοίκησης Μέσω Στόχων γίνεται σύμφωνα με τους  Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α΄), 

Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) καθώς και τη ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.11/20469/27-10-2021 

Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. Κοινοποίηση σε όλες τις διευθύνσεις,των 

στρατηγικών στόχων που προγραμματίζει να υλοποιήσει για το έτος 2022 η 

Περιφέρειας Κρήτης, προς όφελος των πολιτών, προκειμένου να προκύψουν οι 

εξειδικευμένοι στόχοι και να προχωρήσει η διαδικασία της στοχοθεσίας. 

Συλλογή στοιχείων από όλες τις Γεν. Διευθύνσεις αναφορικά με την 

εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, τις δράσεις της 

υπηρεσίας τους που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και το 

γενικότερο προγραμματισμό του τομέα αρμοδιότητά τους.  

Στο πλαίσιο της ανάγκης σύνταξης οδηγού του Πολίτη της Περιφέρειας Κρήτης, 

το Τμήμα Σχεδιασμού προχώρησε στην ενημέρωση όλων των Διευθύνσεων για 

τη συγκέντρωση, καταγραφή και γνωστοποίηση των διαδικασιών, των 

διευθύνσεων της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω 

διαδικασία που θα αποτελέσει τη δομημένη αποτύπωση των διοικητικών 

διαδικασιών και θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εντοπίζουν μέσω της 

ιστοσελίδας της Περιφέρειας εύκολα και γρήγορα, με τη χρήση του Η/Υ ή του 

κινητού, πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της περιφέρειας. Στη 

παρούσα φάση η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικότερα στη συλλογή 

καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων. 
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Κατόπιν συνεννοήσεως, με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

προχωρήσαμε τη διαδικασία για τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των 

αναγκαίων στοιχείων με σκοπό τη σύνταξη του απολογισμού Δράσης των 

πεπραγμένων της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους όλων των 

οργανικών μονάδων της Περιφέρειας.  

Προτυποποίηση εγγράφων με τη χρήση, σε όλα τα έγγραφα που συντάσσουν και 

εκδίδουν όλες οι υπηρεσίες, που υπάγονται στην περιφέρεια Κρήτης, 

αποκλειστικά και μόνο, του εγκεκριμένου εμβλήματος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 48/1975(ΦΕΚ Α΄108). Παράλληλα 

βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ομοιόμορφου πρότυπου εγγράφου για όλες 

τις υπηρεσίες καθώς και η δημιουργία πρότυπων εγγράφων για συγκεκριμένες 

κατηγορίες θεμάτων  με απώτερο σκοπό την ομοιόμορφη εικόνα των εγγράφων 

που χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Εκπαίδευσης 

 

Τον Ιούλιο - Αύγουστο του 2021 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της 

προηγούμενης ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών στο σύνολο της 

οργανωτικής  δομής της Περιφέρειας καθώς, και  επικοινωνία με το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  & Αυτοδιοίκησης, ΙΝ.ΕΠ. λόγω της επικείμενης 

συνεργασίας μας σχετικά  με την υλοποίηση κλειστών προγραμμάτων 

Επιμόρφωσης των υπαλλήλων της  Περιφέρειας Κρήτης 

 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

 
 

Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι ο εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός 

της διοικητικής δράσης όλης της Περιφέρειας, ώστε να αποκαθίστανται οι 

διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες που εντοπίζονται. Επιβλέπει την 

εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις οργανωτικές δομές 

της Περιφέρειας. 

Ειδικότερα: α) ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών και λειτουργιών της, β) εντοπίζει τυχόν προβλήματα ή 

δυσλειτουργίες, γ) αξιολογεί την αξιοπιστία των αναφορών και τη συμμόρφωση 

των υπηρεσιών με το νομοθετικό πλαίσιο και δ) αναλύει τα αίτια και προτείνει 

μέτρα για την αντιμετώπισή τους, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την υλοποίησή 

τους. 

Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και εντολών ελέγχου, σχεδιάζει και 

διενεργεί ελεγκτικές ενέργειες,  συλλέγει κατάλληλα τεκμήρια και συντάσσει 

σχετικές εκθέσεις.   

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

αφορούν ιδίως: α)  στον ορισμό του ελεγκτικού περιβάλλοντος ,  β) στον 

προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 

Περιφέρεια στο να ασκήσει τις αρμοδιότητες της, γ)  στην εξέταση και 

αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των δικλίδων ασφαλείας 

που εφαρμόζονται, δ) στην ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και 
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συστημάτων εσωτερικού ελέγχου  και ε) στην επίτευξη των καθορισμένων 

στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας. 

 Ο ρόλος του τμήματος είναι διαβεβαιωτικός, συμβουλευτικός και 

βοηθητικός και έγκειται στην υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων πάνω στα 

αντικείμενα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του και στην παρακολούθηση των 

συμφωνηθεισών  βελτιωτικών ενεργειών. 

Τέλος το αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει κανονισμό 

λειτουργίας και εγχειρίδιο διαδικασιών της Μονάδας και θεσπίζει ετήσιο 

πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας για την Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Περιφερειακό Συμβούλιο 

 

Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 2019-2023 

1. Αλεξάκης Γεώργιος  

2. Ανδρουλάκης Ιωάννης   

3. Αρχοντάκης Γεώργιος  

4. Βαμβακάς Λάμπρος  

5. Γουλιδάκης Ιωάννης 

6. Γύπαρης Κωνσταντίνος 

7. Δανδουλάκης Κωνσταντίνος  

8. Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη)    

9. Δοξαστάκης Ζαχαρίας  

10. Ζάχαρης Ευάγγελος    

11. Κακογιαννάκης Νικόλαος  

12. Καλλέργης Νικόλαος   

13. Καλογερής Νικόλαος   

14. Καμπουράκης Λάμπρος  

15. Κονταξάκης Γεώργιος  

16. Κοπάσης Ελευθέριος   

17. Κουκλινός Ανδρέας   

18. Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος) 

19. Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)  

20. Κριτσωτάκης Μιχαήλ  

21. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης)   

22. Κώτσογλου Κυριάκος 

23. Λεονταράκης Ιωάννης 

24. Λιονή Μαρία  

25. Μαλανδράκη-Κρασουδάκη Σοφία    

26. Μανούσακας Ιωάννης   

27. Μανουσάκης Νικόλαος    

28. Μαρινάκης Αλέξανδρος   

29. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 

30. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος  

31. Μερωνιανάκης Γεώργιος  

32. Μηλάκη Γεωργία  

33. Μπαριτάκης Παύλος  

34. Ξενικάκης Κωνσταντίνος   

35. Ξυλούρης Νικόλαος  

36. Παπαβασιλείου Νεκτάριος   

37. Παπαδεράκης Αντώνιος    

38. Παρασύρης Ιωάννης  

39. Πιαγκαλάκης Γεώργιος 

40. Πιτσούλης Γεώργιος  

41. Σκουλάς Νικόλαος  

42. Σπυρόπουλος Γεώργιος  

43. Συντυχάκης Εμμανουήλ    

44. Συριγωνάκης Νικόλαος  

45. Τζεδάκης Σταύρος  

46. Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης)     

47. Φασουλάκης Κωνσταντίνος  
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48. Χανιωτάκη-Μυλωνάκη Μαρία     

49. Χνάρης Εμμανουήλ 

50. Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη    

51. Χρονάκης Νικόλαος   

 

 

Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη των 

συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου και 

αρχείου των πράξεών τους.  

 

1. Περιφερειακό Συμβούλιο 

Tο Π.Σ. για το έτος 2021, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για   ανακοίνωση 

στον τοπικό τύπο αποφάσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικούς όρους έργων 

και δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

φορείς και οι πολίτες αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, εξέδωσε 

συνολικά περίπου  76 ανακοινώσεις και αναλυτικά:  

 

 ΗΡΑΚΛΕ

ΙΟ 

ΛΑΣΙ

ΘΙ 

ΡΕΘΥΜ

ΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Δημοσιεύσεις Μελετών 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 25 11 11 25 72 

Δημοσιεύσεις Εγκρίσεων 

Περιβαλλοντικών Όρων 

(Ε.Π.Ο.) και τροποποίησης 

ΑΕΠΟ  3 0 0 1 4 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76 

 

Στρατηγικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)     3 

 

Επίσης το ΠΣ στα πλαίσια διαβούλευσης με το κοινό, προέβη σε 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΚ όλων των ΜΠΕ και σε ενημέρωση των 

Δήμων, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται κάθε επένδυση, 

προκειμένου να εκφράσουν  σχετική άποψη τα συλλογικά όργανα κάθε Δήμου. 

 

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το έτος 2021 πραγματοποίησε 25 

συνεδριάσεις και ελήφθησαν 139 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 8 Ορθές 

επαναλήψεις αποφάσεων. (σύνολο αποφάσεων: 139+8=147) 
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Όλες οι αποφάσεις του Π.Σ. δημοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

2. Εκτελεστική Επιτροπή 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2021 

συνεδρίασε 10 φορές, συζήτησε θέματα της Περιφέρειας και εξέδωσε αποφάσεις 

- εισηγήσεις  προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

3. Οικονομική Επιτροπή 

 

Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 35 συνεδριάσεις της επιτροπής και 

ελήφθησαν 1841 αποφάσεις. Επίσης έγιναν 108 Ορθές επαναλήψεις 

αποφάσεων (σύνολο αποφάσεων: 1841+108=1949). 

Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται και 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

 

4. Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2021 

συνεδρίασε 13 φορές και εξέδωσε 73 αποφάσεις, οι οποίες αφορούν 

γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

δημοσιοποιούνται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

5. Επιτροπή Προγραμματισμού 

 

Η Επιτροπή Προγραμματισμού κατά το έτος 2021 συνεδρίασε 4 φορές 

και εξέδωσε 4 αποφάσεις.  

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προγραμματισμού δημοσιοποιούνται 

και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 

  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ 4 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», έχουν 

αναρτηθεί  στη διαύγεια.  

http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=98&layout=apofaseis&Itemid=118&lang=el
http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=314&layout=apofaseis&Itemid=581&lang=el
http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=314&layout=apofaseis&Itemid=581&lang=el
http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=314&layout=apofaseis&Itemid=581&lang=el
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Δομές 
 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 
 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙΔ, ιδρύθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1998, σύμφωνα με τον Ν. 2218/94 (και τις τροποποιήσεις του). 

 

Το ΠΤΑ Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταμεία της 

χώρας, ενός καινοτόμου θεσμού, με στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της 

χώρας και της διαδικασίας της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. 

 

Με της εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», το ΠΤΑΚ διοικείται από 9/μελές Συμβούλιο, Πρόεδρος του 

οποίου είναι από 1/7/2011 ο Περιφερειάρχης Κρήτης.  

 

O σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

 Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού 

Συμβουλίου πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, 

χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες 

αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής 

της Περιφέρειας.  

 Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.  

 Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας 

χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις 

οικείες υπηρεσίες.  

 Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων 

προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά 

προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την 

ολοκλήρωσή τους.  

 Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης 

μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η 

Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.  

 Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση 

αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η 

επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο 
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Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες της 

πανδημίας, επιβεβαιώθηκαν, τα παρακάτω ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του θεσμού του Περιφερειακού Ταμείου ως υπολόγου 

των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ): 

 

 Ταχεία ανταπόκριση στην οικονομική διαχείριση και στις 

πληρωμές των έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, 

ενίσχυσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID 

19) και ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια του «Αναπτυξιακού νόμου» 

και των επενδύσεων καινοτομίας. 

 

 Η ανάληψη της αρμοδιότητας του υπολόγου των έργων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος και ΕΣΠΑ)  από 

ένα φορέα ορθά στελεχωμένο και οργανωμένο - και όχι από ένα μεγάλο 

αριθμό υπολόγων διαφορετικών φυσικών προσώπων δημοσίων 

υπαλλήλων - εγκατεστημένων σε ισάριθμες υπηρεσίες 

 

 Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευμένου 

στελεχιακού  δυναμικού για την ανάληψη του ελέγχου της νομιμότητας 

και κανονικότητας των δαπανών με την συστηματοποίηση των 

διαδικασιών εκταμίευσης και συνεπώς την διευκόλυνση του τελικού 

δικαιούχου, την ταχύτητα και διαφάνεια των διαδικασιών και την 

μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας κονδυλίων. 

 

 Το ΠΤΑΚ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό στην 

επιστημονική, τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα 

της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής και διαχείρισης 

εθνικών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων που του 

αναθέτει η Περιφέρεια ή άλλοι φορείς. Έτσι μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί 

- και διαχειρίζεται - περισσότερα από  118 ευρωπαϊκά-ανταγωνιστικά, 

καθώς και εθνικά - περιφερειακά προγράμματα και δράσεις, με συνέπεια 

την αξιοποίηση επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων και την συσσώρευση 

πολύτιμης τεχνογνωσίας.  

 

 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ χαρακτήρας του ΠΤΑΚ αποδεικνύεται 

από την ανάληψη και εκτέλεση πιλοτικών και καινοτόμων έργων 

περιφερειακής διάστασης. 

 

 

1. To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2021 ως υπόλογος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) 

προέβη στις διαδικασίες ελέγχου της κανονικότητας και νομιμότητας και 
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διενήργησε κυρίως ηλεκτρονικές (και άλλες) πληρωμές συνολικού ύψους 

186.196.199,95 €, παρουσιάζοντας αύξηση 50,83% (123.447.241,40) σε 

σχέση με τις πληρωμές του 2020. 

 

 

 

Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2021 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΔΕ 5.892.933,46 

ΠΠΑ 2021-2025 40.225.794,60 

ΣΑΕ055 1.669.129,03 

ΣΑΕΠ002 3.831.023,83 

ΣΑΕΠ002/2 345.008,80 

ΣΑΕΠ0021 85.214.560,24 

ΣΑΕΠ102/6 655.557,60 

ΣΑΕΠ302/2 36.099,67 

ΣΑΕΠ402 155.645,89 

ΣΑΕΠ502 123.379,38 

ΣΑΕΠ802 40.223.325,51 

ΣΑΜΠ002 199.198,77 

ΣΕ024 2.882.079,90 

ΣΕ024/2 488.659,69 

ΣΕ0752 10.825,40 

ΣΕ0938 1.638.062,52 

ΣΕ571 2.604.915,66 

ΣΥΝΟΛΟ 186.196.199,95 

 

Εκ των ανωτέρων πληρωμών: 

 40.223.325,51 € αφορούν στην Αποκατάσταση Ζημιών από Φυσικές 

Καταστροφές (ΣΑΕΠ 802) η οποία παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2020 και 

στην διεκπεραίωση της οποίας ανταποκρίθηκε ταχύτατα και αποδοτικότατα το 

ΠΤΑ Κρήτης. 

 85.214.560,24€ αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (το 

οποίο παρουσιάζει αύξηση 260% σε σχέση με το 2020 και αποτελεί δείκτη 

επιτάχυνσης της υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης). 
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 Σημειώνεται επίσης ότι 3.370.739,59 € (αύξηση 32% σε σχέση με το 

2020) αφορούν στις ενισχύσεις των επενδύσεων των «Αναπτυξιακών νόμων» 

στην Κρήτη - που ανέλαβε πρώτη φορά το ΠΤΑΚ από το 2016 - τις οποίες 

διεκπεραίωσε και εντός του 2021 με υποδειγματικό και έγκαιρο τρόπο. 

 5.922.932,61€ αφορούν στις πληρωμές Τομεακών Έργων των 

Υπουργείων (αύξηση 40% σε σχέση με το 2020). 

 

2. Κατά την διάρκεια του έτους 2021, το Π.Τ.Α. Κρήτης, δραστηριοποιήθηκε 

επίσης ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ που χρηματοδοτεί αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες σε όλο το νησί, χρηματοδοτεί προγραμματικές συμβάσεις με 

ΑΕΙ της Κρήτης, λειτουργεί ως οικονομικός και διοικητικός διαχειριστής 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, και συμμετέχει ως εταίρος σε 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και ως φορέας υλοποίησης 

στρατηγικών έργων για την Περιφέρεια Κρήτης.   
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Μετά από κοινή πρόταση των αναπτυξιακών φορέων ΟΧΕ περιοχών 

UNESCO ΑΚΟΜΜ – ΔΟΚΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ – Φ.Δ.Ε. Δρυμού Σαμαριάς – Λ. 

Ορέων προς το ΠΤΑ Κρήτης για την ανάληψη του έργου «Branding περιοχών 

UNESCO Κρήτης» εγκρίθηκε – μετά από την υποβολή της σχετικής 

πρότασης του ΠΤΑΚ – από την Περιφέρεια Κρήτης η υλοποίηση του 

σχετικού έργου. Η κοινή πρόταση των φορέων αλλά και η έγκριση αποτελούν 

αναγνώριση της διαχειριστικής ικανότητας και εμπειρίας αλλά και του 

αναπτυξιακού ρόλου του ΠΤΑ Κρήτης σε καινοτόμες δράσεις και έργα. 

Εντός του 2021 περατώθηκε διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για ανάδοχο 

και για έναρξη της υλοποίησης. 

3. Στις πρόσθετες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου, ως υπόλογος, το 

2020 συμπεριελήφθησαν: 

 Οι πληρωμές των έργων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των 

φυσικών καταστροφών. 

 Οι πληρωμές των έργων και δραστηριοτήτων ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων και οργανισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID 19). 

 Οι πληρωμές (κρατικές ενισχύσεις) των έργων RIS3Crete έρευνας – 

καινοτομίας. 

 Οι πληρωμές των ενισχύσεων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών 

Νόμων στην Κρήτη. 

 Πληρωμές Τομεακών Έργων των Υπουργείων (Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών κ.λ.π.), Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, των Εφορειών 

Αρχαιοτήτων Χανίων – Ρεθύμνου – Αγίου Νικολάου, Αναπτυξιακών Εταιριών 

Κρήτης (Ταπ Τοκ). 

 Το έργο «LIFE IP4 Natura «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση 

και διαχείριση περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα, της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 Το έργο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές  Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-

2018 - Περιφέρεια Κρήτης (ΤΕΒΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. 

 Οι πληρωμές, των οδοιπορικών εξόδων των υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Διακινήθηκαν ηλεκτρονικά 8.978 έγγραφα. Έγινε συνεχής καταχώρηση 

και ενημέρωση των εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, 

ΤΑΧΙS, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 Ελέχθησαν 2.642 λογαριασμοί έργων και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 

ισόποσες εντολές πληρωμής για τα έργα ΠΔΕ, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 5.396 

εντάλματα πληρωμής. 

 Συντάχθηκαν 483 Δελτία δήλωσης δαπανών έργων και Στοιχεία 

Πληρωμών ( με συνοδευτικά δικαιολογητικά) που απεστάλησαν στους φορείς 

των οποίων έργα πληρώνει το ΠΤΑΚ. 

 Επικαιροποιήθηκαν - συστηματοποιήθηκαν και απεστάλησαν στους 

δικαιούχους των έργων – εξειδικευμένοι κατάλογοι με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πληρωμής για ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση των 
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διαδικασιών. Οι κατάλογοι υπάρχουν και στο δικτυακό τόπο του ΠΤΑΚ 

(www.pta.gr). 

 Όλοι οι λογαριασμοί του ΠΤΑ Κρήτης παρακολουθούνται ηλεκτρονικά 

– με ειδικό λογισμικό - ενώ γίνεται χρήση και ενημέρωση των συστημάτων 

ΤΑXIS και ΕΦΚΑ. Η επικοινωνία και επίλυση των θεμάτων γίνεται κυρίως με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία περιορίζοντας στις 

απολύτως απαραίτητο την ανταλλαγή εγγράφων. 

 Συμπλήρωση δελτίου και συμμετοχή στην καταγραφή του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την 

καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Συστηματική συνεργασία με όλα τα ΠΤΑ της χώρας (συναντήσεις 

εργασίας, τηλεδιασκέψεις κλπ). 

 Πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδράσεις του ΔΣ του ΠΤΑΚ. 

 

 

Ημερίδες-Συνέδρια-Συμμετοχές 

 

 

 «Προτεραιότητες και προκλήσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής 

θαλάσσιας οικονομίας», Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, τηλεδιάσκεψη, 

11-12 Ιανουαρίου 2021. 

 «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)»,τηλεδιάσκεψη 

με το Υπουργείο Εσωτερικών, 28 Ιανουαρίου 2021. 

 «2η συνάντηση Ελληνικών Περιφεριακών Συμβουλίων για την Έρευνα 

και την καινοτομία», τηλεδιάσκεψη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 29-30 

Ιανουαρίου 2021. 

 «Η καινοτομία στην Ελλάδα και οι οργανισμοί υποστήριξης», 

τηλεδιάσκεψη, Εθνική Τράπεζα – Περιφέρειας Κρήτης - Δικτυο Praxis, 19 

Φεβρουαρίου 2021. 

 «Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών», τηλεδιάσκεψη 10-15 Μαίου 2021. 

 «Ανοικτή συζήτηση για την στρατηγική της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027», τηλεδιάσκεψη, 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Ανάπτυξης, 12 Ιουλίου 2021. 

  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», Συνεδριακή 

Εκδήλωση διαβούλευσης, 2 Σεπτεμβρίου 2021. 

 «Γενική Συνέλευση FEDARENE», τηλεδιάσκεψη, 14-16 Σεπτεμβρίου 

2021. 

 «Έργο E-COOL», Εκδήλωση Δημοσιότητας, ΠΤΑ Αττικής, Αθήνα, 1 

Οκτωβρίου 2021. 

 «19η Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και πόλεων», τηλεδιασκέψεις, 

11-14 Οκτωβρίου 2021. 

 «Εγκαίνια EUROPE DIRECT Περιφέρειας Κρήτης, τηλεδιάσκεψη, 20 

Δεκεμβρίου 2021. 

http://www.pta.gr/
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

 

 Συνεχίστηκε η συνεργασία και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά νησιά για 

την διαμόρφωση των κατευθύνσεων διαβούλευσης του Σχεδίου «Βιώσιμης 

Ενεργειακής Μετάβασης της Κρήτης». 

 

 Συμμετοχή ως εταίρος στο νέο έργο «Δίκτυο ευρωπαϊκών δημοσίων 

τοπικών αρχών για καθοδήγηση της ενεργειακής μετάβασης» (e PLANET), 

Horizon 2020. 

 

 Συμμετοχή, ως εταίρος στο νέο έργο «Συνεργατική Έξυπνη εκπαίδευση 

και ηλεκτροκίνηση – Κτίρια Μηδενικών εκπομπών» (C-IZEBs), Interreg V-A 

Ελλάδα – Κύπρος. 

 

 Συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου «Συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου, Ελλάδα – Κύπρος 2014-

2020» - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος όπου το 

ΠΤΑ Κρήτης είναι εταίρος. 

 

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

Energy Deployment Alliance» - BLUE DEAL ως συνδεδεμένος εταίρος (σε 

συνεργασία με το ΠΤΑ Κρήτης). Σκοπός του έργου είναι η μελέτη και άρση των 

δυσκολιών για την ανάπτυξη της «γαλάζιας ενέργειας» με πιλοτική εφαρμογή 

στο βόρειο θαλάσσιο μέτωπο της Κρήτης. 

 

 Συνέχιση Συμμετοχής - σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο 

Περιφέρειας Κρήτης - στον Ελληνικό Κόμβο Γαλάζιας Ενέργειας και στο 

ευρωπαϊκό έργο PELAGOS. 

 

 Συνεχίστηκε την οικονομική διαχείριση 4 ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

(Περιφέρειας Κρήτης, Αποκεντρωμένης Διοίκηση και ΠΤΑ Κρήτης) και 

συνεχίστηκαν οι διαδικασίες «κλεισίματος» 2 παλαιοτέρων. 

 

 Ενεργός συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα Ευρωπαϊκά 

Νησιά» για την νησιώτικη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική καινοτομία.  

 

 Μέλος μαζί με ΠΤΑ Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Περιφερειακών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισμών (FEDARENE) 

/ Συνεργασία με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ManagEnergy (Σύμφωνο των 

Δημάρχων). 
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κρήτης 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 7/Ν.4314/τ. 

Α΄265/23.12.2014) αποτελεί τη συνέχεια της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

(ΕΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με την με Α.Π. 

9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008). 

Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020, ενώ 

παράλληλα αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τo ΠΑΑ και το ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020.  

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης 

υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. 

Κύριο αντικείμενο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι: 

1. Η διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.  

2. Η διαχείριση δράσεων του Ταμείου Συνοχής, που έχουν εκχωρηθεί από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών και Περιβάλλοντος 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  

3. Η διαχείριση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

4. Ο σχεδιασμός του ΕΠ "ΚΡΗΤΗ" 2021-2027 

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στο Ν. 

4314/2014, καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.  

Διαχείριση ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 

Πρόοδος του ΕΠ "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020 εγκρίθηκε από τις 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014) 10175 final/18.12.2014 

απόφαση και συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ), σε ποσοστό 80%.Το εν λόγω πρόγραμμα αναθεωρήθηκε 5 φορές 

μέχρι 31/12/2021. 

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται αναφέρονται σε 7 Άξονες 

Προτεραιότητας ως ακολούθως: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην Κρήτη.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και 

κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και 

προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 

και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται 

μετά την 5η  αναθεώρηση σε 394.196.731 €, εκ των οποίων τα 315.357.384,8 € 

αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή.  

Με ολοκληρωμένες όλες τις   βασικές  διαδικασίες  και έχοντας  εκπληρώσει 

όλες  τις προϋποθέσεις,  που  θέτουν οι κανονισμοί  της ΕΕ, η ΕΥΔ συνέχισε το 

2021, την ενεργοποίηση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, η οποία άρχισε το 2015  με 

την έκδοση νέων προσκλήσεων και την ένταξη νέων  έργων.  

Μέχρι το  τέλος του 2021 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του 

προγράμματος ως ακολούθως: 

1.Εκδόθηκαν 125 προσκλήσεις π/υ 680 εκ ευρώ 

2. Εντάχθηκαν   συνολικά 4.250  έργα , προϋπολογισμού  665  εκ. ευρώ. Από τα 

έργα αυτά 3.870 αποτελούν έργα κρατικών ενισχύσεων . 

3. Οι συμβάσεις του προγράμματος ανέρχονται σε 465 εκ ευρώ ποσοστό 118 % 

του π/υ του προγράμματος. 

4. Οι δαπάνες του προγράμματος ανέρχονται σε 280 εκ ευρώ ποσοστό 72 % του 

π/υ του προγράμματος. 

Β. Πρόοδος του ΕΠ "ΠΑΑ" 2014-2020 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης έχει αναλάβει την 

αρμοδιότητα διαχείρισης των παρακάτω  δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , οι οποίες 

εκχωρήθηκαν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού.  

Δράση 4.3.1 : Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων μέχρι π/υ 2.200.000  ευρώ 

Δράση 4.3.4 : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις ( Αγροτική Οδοποιία ) 

Δράση 16.1 : Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας (συμπράξεις περιφερειακού επιπέδου). 

Δράση 19.2 : Στήριξη της Υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτικών (CLLD/LEADER) 

Δράση 19.4 : Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση στο πλαίσιο 

των  CLLD/LEADER 

Το έτος 2021: 
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1. Το σύνολο των έργων   αγροτικής οδοποιίας π/υ 7 εκ ευρώ , βρίσκεται σε 

τροχιά υλοποίησης 

2. Ένας μεγάλος αριθμός   έργων   εγγείων βελτιώσεων (αρδευτικά μέχρι π/υ 

2,2 εκ ευρώ), βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης 

3. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των  22 έργων του  μέτρου 16 «Συνεργασία»  

3. Τα δημόσια και ιδιωτικά έργα  των 5 LEADER της Κρήτης βρίσκονται 

σε τροχιά υλοποίησης. 

 

Γ. Πρόοδος του ΕΠ " ΥΜΕΠΕΡΑΑ " 2014-2020 

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του  

Ταμείου Συνοχής του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι δράσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση στερεών 

και υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, π/υ   6,7 εκατ. ευρώ. 

Το έτος 2021 συνεχίστηκε η υλοποίηση /συμβσιοποίηση  2 έργων της  Δράσης: 

«Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

(ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) 

.Επίσης εντάχθηκαν 5   έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων, π/υ 2.500.000 ευρώ , 

Δήμων της Κρήτης. 

 

Δ. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027 

Η ΕΥΔ ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης του νέου ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2021-2027 

, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στην ΕΕ . 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έγινε ευρύτατη διαβούλευση με πολίτες, φορείς 

της Κρήτης, κοινωνικοοικονομικούς εταίρους και το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Κρήτης. 

Το νέο πρόγραμμα έχει π/υ 564,5 εκ. ευρώ 

Η έγκρισή του αναμένεται το πρώτο εξάμηνο 2022. 

 

Συμμετοχή σε εθνικά δίκτυα 

 

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στα παρακάτω εθνικά δίκτυα μέσω 

τηλεδιασκέψεων: 

 Δίκτυο Έξυπνης εξειδίκευσης 

 Δίκτυο Χωρικών παρεμβάσεων 

 Δίκτυο Αξιολόγησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 Δίκτυο  καταπολέμησης της απάτης  

 Δίκτυο δημοσιότητας δράσεων ΕΣΠΑ 

 


