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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
 

                    Απόσπασμα Πρακτικού Νο 1/03-12-2020 
Αριθμός Απόφασης: 1/2020 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής 
Διαβούλευσης Περιφέρειας Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, (σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα 
άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 
71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899), ύστερα 
από τη με αριθμ. πρωτ. 274804/23-11-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:  
1. Μπαριτάκης Παύλος Πρόεδρος της Επιτροπής, Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 
2. Σκουτέλης Νικόλαος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Πολυτεχνείου 

Κρήτης 
3. Μακριδάκη Μαρία Τακτικό μέλος και Σαϊτάκης Αρτέμης 

Αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι ΙΤΕ  
4. Καρτέρης Σταύρος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης 
5. Κριτσωτάκης Μαρίνος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Κρήτης 
6. Πιτσικάκη Μαρία Τακτικό μέλος και Λειβαδιωτάκης Νικόλαος 

Αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωποι ΟΕΒΕΝΗ- Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ηρακλείου 

7. Εφραίμογλου Βασίλειος ως Τακτικό μέλος εκπρόσωπος 
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης 

8. Καρκανάκης Ευάγγελος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης 

9. Ροζάκης Άρης Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου 

10. Βοργιάς Στέλιος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου 
Ηρακλείου 

11. Σπυριδάκης Μιχαήλ Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Δικτύου Συλλόγων 
Μεσσαράς 

12. Xρονάκης Δημήτριος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου (ΕΠΣΗ) 

13. Λαπίδης Αντώνιος ως Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Ένωσης 
Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης (ΕΚΑΣΚ) 

14. Βιδάκης Γεώργιος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Περιφερειακής 
Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κρήτης 

15. Σκουλάς Μιχαήλ Τακτικό μέλος εκπρόσωπος ΚΕΘΕΑ Αριάδνη 
16. Παρασύρης Γεώργιος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Συλλόγου 
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Πολυτέκνων Ν Ηρακλείου 
17. Αχλαδιανάκης Μανόλης Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Συλλόγου 

Τριτέκνων Ν.  Ηρακλείου 
18. Βλατάκης Μιχαήλ Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Συνδέσμου 

Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης 
19. Χριστοφοράκης Δημήτριος Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Ένωσης 

Φοροτεχνικών Ν. Ηρακλείου 
20. Αμανάκης Ζαχαρίας Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού 
21. Τσαπάκης Εμμανουήλ ως Τακτικό μέλος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ 
22. Παχιαδάκη Μαρία Τακτικό μέλος εκπρόσωπος Συνδέσμου Μελών 

Γυναικείων Σωματείων Κρήτης 
 

Δημότες Περιφερειακής Ενότητας Ηράκλειου: 
23. Βρέντζου Θεανώ 
24. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος 
25. Παπαδάκη Χρυσούλα 
 

Δημότες Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: 
26. Παπαβασιλείου Αιμιλία Λευκοθέα  
 

Δημότες Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: 
27. Ξέκαλος Άγγελος  
 

Δημότες Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: 
28. Τσικαλάκης Γεώργιος 
 
    Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα: 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης 

Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουκλινός 
Ανδρέας, Λιονή Μαρία, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρκογιαννάκης 
Αλέξανδρος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, 
Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης, Συριγωνάκης Νικόλαος, 
Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία και Χρονάκης Νικόλαος. 

- ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρίου κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ,  
- και οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, 

Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού ΠΚ, Κατίκα Φωτεινή Προϊσταμένη Τμήματος 
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού ΠΚ, Πετραντωνάκη Μαρία από Περιφερειακή 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης και για την τήρηση των πρακτικών η 
Βαρδιάμπαση Νίκη, ο Γιαννής Δημητριος και η Νικάκη Δέσποινα 
υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
   ΘΕΜΑ 1: Διαβούλευση επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 
2020-2023 
 

    Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης 

έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 233, τεύχος πρώτο): Οργανισμός Περιφέρειας 
Κρήτης), όπως ισχύει. 

3. Την αριθ. 111/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πρακτικό 
Νο 12/16.10.2019, ΑΔΑ: Ω82Ο7ΛΚ-Η97), που αφορά στη: «Σύσταση 
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης», 
για την περιφερειακή θητεία 2019-2023. 

4. Την αριθ. 9/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 
2/21.02.2020, ΑΔΑ: ΨΛ2Α7ΛΚ-3ΜΛ), για την «Τροποποίηση της αριθ. 
111/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τη Σύσταση 
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, ως προς την αντικατάσταση 
εκπροσώπων, για την περιφερειακή θητεία 2019-2023». 

5. Την με αρ. πρωτ. 55612/05.03.2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη του 
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά την Συγκρότηση της Περιφερειακής 
Επιτροπής Διαβούλευσης 

6. Την υπ. αριθ. 118/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό Νο. 14/05-11-2020) που αφορά στην 
Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-
2023 

7. Την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 
2020-2023 από τον κ. Ραπτάκη Νικόλαο Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ και 
τη κα. Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ 

8. Τις απόψεις των εκπροσώπων των Φορέων και των Δημοτών της 
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

    Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 
2020-2023, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης,  
με τη διατύπωση των παρακάτω  απόψεων από τα μέλη της : 
 
1. Σκουτέλης Νικόλαος εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης: 
 
«Σχετικά με το παράρτημα της ενότητας 2.1.1. αντιλαμβάνομαι ότι 
υιοθετείται η πρόταση του Χωροταξικού Σχεδίου για τις λεγόμενες 
Ενότητες Τοπίου.  
Α) Επισημαίνω ότι πρόκειται για πολύ αποσπασματική, πρόχειρη 
εκτίμηση των μελετητών του Χωροταξικού η οποία στην επιλογή των 
χωρικών ενοτήτων, αλλού λαμβάνει υπ’όψιν ζητήματα μορφολογίας – 
προστασίας- πολιτιστικού αποθέματος και αλλού τα κριτήρια είναι καθαρά 
ανάπτυξης/επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβάνοντας άνισους χώρους 
εντός της ίδιας ενότητας. 
Εδώ και οι υποδείξεις των δράσεων είναι γενικόλογες και μάλλον αφορούν 
στο σύνολο της Κρήτης. 
Θεωρώ ότι πρέπει να αφαιρεθεί, διότι φαίνεται σαν να εξειδικεύονται αυτές 
μόνο οι περιοχές  
και να υποτιμώνται οι αντίστοιχες, αν όχι με σημαντικότερες δυναμικές 
όλες οι άλλες. 
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Β) Ακούγοντας πριν λίγο την πρόταση της κα Παπαβασιλείου πιστεύω κι 
εγώ ότι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, αποδίδει προστιθέμενη αξία και δυναμική που μπορεί να 
διαμορφώνεται συν τω χρόνω. Υπάρχει ωστόσο τομέας στο έγγραφό σας 
(1.1.3 Ανάδειξη – αξιοποίηση σύγχρονου Πολιτισμού) όπου  βέβαια για 
να παράξει έργο, χρειάζεται να διαμορφωθεί μια Επιτροπή από Στιβαρούς 
και αναγνωρισμένης αξίας καλλιτέχνες που θα χαράξουν τις προοπτικές 
και θα δώσουν ιδέες για μια τέτοια παραγωγή, στην οποία να 
συγκεντρώνονται κονδύλια τα οποία να οδηγούν σε νέο κεφάλαιο, άυλο, 
ικανό μακροπρόθεσμα να αναδείξει τον ΚΡΗΤΙΚΟ ως άνθρωπο των 
τεχνών και λιγότερο έμπορο του πολιτιστικού μας αποθέματος. 
Γ) Θεωρώ ότι το όραμα του Μ.Λ.Κίγκ για συνύπαρξη Μαύρων και Λευκών 
είναι ικανό να μεταλαμπαδεύσει σήμερα το ίδιο μήνυμα, για ενσωμάτωση 
των μεταναστών και ως αντιστάθμισα στην υπογεννητικότητα, άλλωστε η 
Κρήτη καταφέρνει να ομογενοποιεί τους ανθρώπους της.  
Ωστόσο μήπως ο δικό μας όραμα στην σύγχρονη συγκυρία μπορεί  να 
είναι:  Κρήτη- συμπόρευση πόλεων και υπαίθρου  
ή Βιώσιμες πόλεις – επανακατοίκηση της υπαίθρου». 
 
2. Καρτέρης Σταύρος εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ανατολικής Κρήτης: 
«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), ως επιστημονικός 
σύμβουλος της πολιτείας, συμβάλει διαχρονικά στην εξεύρεση και 
αξιοποίηση πόρων που συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Στα 
πλαίσια της κατάρτισης του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023, το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής 
Κρήτης του ΟΕΕ, προτείνει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου «Κρητικής 
Οικονομίας». 
Το Παρατηρητήριο, θα αποτελεί έναν χώρο έρευνας που θα προσφέρει 
επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις, για οικονομικά και κοινωνικά 
ζητήματα. Στους βασικούς άξονες δράσης περιλαμβάνονται:  

 Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών στοιχείων 
για την Περιφέρεια Κρήτης. Η σύγκριση των οικονομικών επιδόσεων με 
άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας και χωρών της Ε.Ε. 

 Η καταγραφή των αναγκών των Κρητικών επιχειρήσεων και ο 
καθορισμός των προτεραιοτήτων τους. 

 Η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας και 
οι προοπτικές απασχόλησης στους διαφορετικούς κλάδους της 
οικονομίας.  

 Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της συνεισφοράς των 
επιδοτούμενων προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, σε επίπεδο 
εισοδήματος, απασχόλησης και αποδοτικότητας. 
     Θεωρούμε ότι στα πλαίσια διαχείρισης των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ  η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, θα 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και 
το σύνολο της κοινωνίας. Θα συμβάλει αποφασιστικά στη χάραξη 
συγκεκριμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, που θα οδηγήσουν στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων. Παράλληλα θα οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των 
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας και στην 
εκπλήρωση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού». 
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3. Καρκανάκης Ευάγγελος εκπρόσωπος Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης: 
«Έχει ήδη τονιστεί η ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικά 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Κρήτη ως παράγων ανάπτυξης 
του νησιού αλλά και βέβαια της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το 
μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων της Κρήτης ανήκουν στις μικρές και 
στις μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και τις πολύ μικρές όπου 
πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη βαρύτητα, μέσα και από τα Προγράμματα 
των Δημοσίων Επενδύσεων και την ανάγκη σίγουρα των υποδομών. 
Σίγουρα βοηθιέται η επιχειρηματικότητα όμως θα πρέπει υπάρξουν και πιο 
στοχευμένες δράσεις. Το πρόσφατο Πρόγραμμα της Μη Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής το οποίο θα είναι ένα χέρι βοήθειας σε αρκετές μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν ιδιαίτερα πληγεί από όλη αυτή την 
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα 
των τελευταίων μηνών και έρχεται ως ένα συμπλήρωμα της στήριξης που 
ήδη έχει παρασχεθεί από την πολιτεία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αλλά και αυτό θα ήθελε μια πιο στοχευμένη δράση γιατί φοβάμαι ότι θα 
μείνουν έξω αρκετές μικρές επιχειρήσεις και θα κατευθυνθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των κονδυλίων σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πολύ 
ευκολότερα πετύχει μια βαθμολογία καλύτερη και αρκετές μικρές θα μείνουν 
έξω. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι η κύρια 
δραστηριότητα της Κρήτης.  
   Επίσης στο κομμάτι της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου πρέπει να 
προχωρήσει και με τη βοήθεια της Περιφέρειας η δημιουργία φορέα 
διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής όπου κι εκεί δραστηριοποιούνται 
ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Γενικότερα 
θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο Στρατηγικό 
Σχεδιασμό της Περιφέρειας η υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεωνΤα 
Επιμελητήρια είναι πάντα σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια σ’ αυτό 
το κομμάτι και θα συνεχίσουμε να είμαστε.  
 
4. Βοργιάς Στέλιος εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου: 
«θα θελα να καταθέσω το μεγάλο προβληματισμό που δεν είναι άλλος απ’ 
τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας που έφερε την Περιφέρειά μας μετά από 
27 ολόκληρα χρόνια, με τα επίσημα στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ, στην πρώτη 
θέση στην ανεργία στη χώρα. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανεργίας σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το 
ζήτημα, θα πρέπει να μπει ως βασικός άξονας στο σχεδιασμό της 
Περιφέρειας και να αναζητηθούν και οι αιτίες. Για μας η αιτία είναι ότι 
δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε επενδύσει στη μονοκαλλιέργεια που λέγεται 
τουρισμός και τις συνέπειες τις είδαμε γιατί δεν παύει να είναι ένας 
εύθραυστος τομέας της οικονομίας και αυτό φάνηκε στα τελευταία δύο 
χρόνια ενώ ακόμα στα μνημονιακά χρόνια δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα 
γιατί πραγματικά είχαμε τον τουρισμό που απορροφούσε τους κραδασμούς 
αυτή τη στιγμή της ανεργίας.  
     Θα πρέπει λοιπόν η Περιφέρεια να το λάβει υπόψη της το θέμα της 
απασχόλησης. Να καταθέσω κάποιους προβληματισμούς στη διαχείριση 
των κονδυλίων που αφορούν την ανεργία, την κοινωνική μέριμνα, την 
κοινωνική συνοχή, τη στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, διότι βλέπουμε ότι 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του πλαισίου, πολύ φοβάμαι ενώ άλλοι 
κλάδοι έχουν θα ‘λεγα τα δεκαπλάσια ίσως και πολύ παραπάνω 



 

 

6

χρηματοδότηση οι τομείς που πραγματικά μας προβληματίζει αυτό το 
γεγονός.  
     Σίγουρα οτιδήποτε θέμα αφορά τα δημόσια έργα αποτελούν 
αναπτυξιακά έργα λύση στην απασχόληση, θα θέλαμε κι εμείς ειδικά το 
έργο του αεροδρομίου να προχωρήσει σε ταχύτερους ρυθμούς, να πιέσει η 
Περιφέρεια σ’ αυτή την κατεύθυνση, στα μεγάλα δημόσια έργα όπως το 
ΒΟΑΚ και σε οτιδήποτε έργο που θα προσφέρει λύση στην απασχόληση. 
Μόνο το αεροδρόμιο με μελέτη που έχουν κάνει θα απασχολήσει πάνω 
από 1.500 άτομα αν μπει σε πραγματικούς ρυθμούς κατασκευαστικούς 
που δεν έχει μπει δυστυχώς ακόμα.  
   Σε γενικές γραμμές το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας σίγουρα 
είναι θα ‘λεγα αναπτυξιακό, ωστόσο όμως θα πρέπει να δοθούν μέτρα 
στήριξης και της μικρομεσαίας απασχόλησης γιατί μέχρι τώρα έχει 
στηριχθεί ο τομέας του τουρισμού αλλά ο τουρισμός δεν δείχνει να ‘χει 
στηρίξει είτε τον πρωτογενή τομέα ή τη βιοτεχνία κι εκεί ίσως θα πρέπει η 
Περιφέρεια να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να 
στηρίζονται τομείς της οικονομίας οι οποίοι οι εν λόγω επιχειρήσεις σ’ αυτό 
τον τομέα μετά πάνε και δεν στηρίζουν τα τοπικά προϊόντα, είτε αυτά 
προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα, είτε το δευτερογενή όπως οι 
βιοτεχνίες μας».   
 
5. Σπυριδάκης Μιχαήλ, εκπρόσωπος Δικτύου Συλλόγων 

Μεσσαράς: 
1. Να υπάρξει μέριμνα για όλους του αγροτικούς οικισμούς της 
υπαίθρου για την διατήρηση του αρχικού  αρχιτεκτονικού  τους πυρήνα και 
οι νέες κατοικίες που κτίζονται να ακολουθούν κατά το πλείστον την αρχική 
αρχιτεκτονική τους μορφή  και να υπάρξουν προδιαγραφές ώστε να 
εναρμονίζονται αισθητικά, οι εξωτερικές όψεις των κατοικιών με το 
ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Σε οικισμούς, που 
ανήκουν σε ιδιαίτερη περιοχή προστασίας π.χ Natura, Unesco κλπ πρέπει 
να δημιουργηθεί ειδικός κατάλογος φυτών(και για τις αυλές των κατοικιών 
των εν λόγω περιοχών  προστασίας. 
2. Να υπάρξει μέριμνα άρτιας σήμανσης του περιφερειακού οδικού 
δικτύου και των παράκτιων οικισμών για την διευκόλυνση των επισκέπτες 
της Κρήτης . 
3. Να μη κατασκευάζονται στις κορυφές στων λόφων απλές κατοικίες ή 
επαύλεις, γιατί καταστρέφεται η οπτική αισθητική του περιβάλλοντος 
συμβάλλοντας έτσι στην υποβάθμιση του. Η οικοδομή να είναι τουλάχιστο 
4 μ κάτω από την ισοϋψή της κορυφής του λόφου, ,ώστε να μη υπερβαίνει 
το ύψος του σπιτιού την κορυφή του λόφου. 
4. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υπάρξουν προγράμματα 
χρηματοδότησης για βασικά έργα υποδομής (π.χ. αποχετευτικό) ειδικά 
για τους μικρούς οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 300 
κατοίκων προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα 
ανάπλασης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα το μικρό εκλογικό τους αποτύπωμα 
τους καταδικάζει σε  δεύτερη μοίρα, αν όχι στο περιθώριο, των οικείων 
δημοτικών προβλέψεων και προγραμμάτων με αποτέλεσμα την 
συνεχιζόμενη υποβάθμιση τους. 
5. Να υπάρξει καλύτερη οργάνωση στη πρόληψη  σε επίπεδο 
περιφερειακό στην καθαριότητα του αγροτικού περιβάλλοντος, των 
ποταμών και ρεμάτων , των παραλιών και του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και ιδιαίτερα ,την εποχή του συλλογής ελαιοκάρπου κατά την οποία  το 
αγροτικό περιβάλλον γεμίζει απορρίμματα. Να συσταθεί ειδικό  σώμα 
επίβλεψης για τον καθαρισμό του αγροτικού πολιτιστικού περιβάλλοντος. 



 

 

7

Να γίνει εργοστάσιο ανακύκλωσης θερμοκηπιακών και υπαίθριων 
αγροτικών υπολειμμάτων. 
6. Πρέπει να γίνει αυστηρή οριοθέτηση όλων των ρυακίων ,εφόσον 
πολλά ρυάκια έχουν μετατραπεί σε δρόμους και οικόπεδα ή έχει 
συρρικνωθεί η κοίτη των.  
7. Να υπάρξει μέριμνα για την οργάνωση και  διαχείριση των στέρεών 
αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες κλπ που μέχρι τώρα αποθέτονται 
στα ρυάκια και στους ποταμούς, στα φαράγγια και έξω από τα χωριά κλπ, 
με τις γνωστές συνέπειές. Να δοθούν κίνητρα για την κατασκευή στους 
οικισμούς ειδικών περίκλειστων χώρων για τη συλλογή των απορριμμάτων 
με πρόβλεψη ύπαρξης μεγάλων σιδερένιων κάδων για τα ογκώδη 
αντικείμενα.  
8. Να υπάρξει σχεδιασμός για την απομάκρυνση του καρκινογόνου 
αμιάντου από τις στέγες των σπιτιών , στάβλων, υποστέγων , αγωγούς 
άρδευσης, ύδρευσης.  
9.  Να υπάρξει περιορισμός των ξενικών ειδών που καταστρέφουν την 
τοπική βιοποικιλότητα του Κρητικού περιβάλλοντος ειδικά σε 
προστατευόμενες περιοχές. Απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων που 
καταστρέφουν την τοπική βιοποικιλότητα του  περιβάλλοντος και ειδικά σε 
προστατευόμενες περιοχές. 
10. Να υπάρξει πρόβλεψη για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις παραλίες 
και τους αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους. 
11. Να δημιουργηθεί εναλλακτική χωρική βόσκηση στις περιοχές ότου 
υπάρχει υπερβόσκηση , με αποτέλεσμα την ερημοποίηση του τοπίου. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει   το κτηματολόγιο όταν ολοκληρωθεί 
Να γίνει οριοθέτηση , χωροθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών και προστασία 
της γης υψηλής παραγωγικότητας.  
12. Τέλος να συμπεριληφθεί η  ανάδειξη και τουριστική προβολή και της 
νεότερης κατοχικής ιστορία του νησιού με διαδρομές των γερμανικο-
ιταλικών οχυρώσεων, τις ισχυρότερες οχυρώσεις στην ιστορίας της 
Κρήτης στο παραλιακό μέτωπο, με τα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης. H 
καταμέτρηση, αξιοποίησης και ανάδειξη των κτιρίων της αρχής του 
ψυχρού πολέμου, τα χωριά του Σχεδίου Μάρσαλ και να γίνουν κέντρα 
πολιτισμού και φιλοξενίας υπαίθρου. 
13. Να υπάρξει  πρόβλεψη ενίσχυσης των τοπικών Πολιτιστικών 
Συλλόγων με μέσα και εξοπλισμό προκειμένου να μπορούν να 
λειτουργούν στοιχειωδώς και με κανόνες.  
14. GIS στην Αυτοδιοίκηση στο Πολιτισμό και αθλητισμό. 
Να οργανωθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτιστικών 
δράσεων και Αθλητικών δράσεων στη Κρήτη ,δηλαδή ένα WEB-GIS 
Περιφέρειας, όπου οι σύλλογοι, Πολιτιστικοί, Αθλητικοί κλπ, μέσο 
Περιφέρεια, να αναρτιόνται σε online χάρτη, με την ημερομηνία των 
δράσεων τους, στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν και εν συντομία 
κάποια περιγραφικά στοιχεία. 
 
6. Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων Ν 

Ηρακλείου:  
«Προτείνουμε τη Σύσταση Δημογραφικής Επιτροπής στην οποία να 
συμμετάσχουν η Κοινωνική και Στατιστική Υπηρεσία της Περιφέρειας, το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (με ειδικευμένο προσωπικό του), Σύλλογοι 
Τριτέκνων και Πολυτέκνων, προκειμένου να διερευνήσουν και να 
προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας, σε 
συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση γήρανσης του πληθυσμού της 
Περιφέρειας Κρήτης».  



 

 

8

 
7. Βλατάκης Μιχαήλ εκπρόσωπος Συνδέσμου Τουριστικών και 

Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης: 
«Λείπει το όραμα και το όραμα της Κρήτης είναι 12 μήνες τουρισμός. Θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα υπάρχει πλούτος για να μπορούν να 
κάνουν περισσότερα παιδιά, πολλά προβλήματα θα λυθούν εάν βάλετε 
αυτό το όραμα. Είμαστε στη διάθεσή σας να μπει κι αυτό μέσα γιατί 
ξέρουμε πως θα καταφέρουμε να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό στην 
Κρήτη, το αξίζει η Κρήτη και η Περιφέρεια πρέπει να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο».  

 
8. Βρέντζου Θεανώ, δημότης ΠΕ Ηρακλείου: 
«Βλέπω μία στρατηγική ανάπτυξης που για μένα είναι το μεγάλο ζητούμενο 
στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στην Κρήτη. 
Χαίρομαι γιατί βλέπω για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη στρατηγική που 
αφορά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, δηλαδή έχει γίνει μία πολύ σοβαρή 
δουλειά και με ένα σοβαρό μηχανισμό παρακολούθησης θα μπορεί να 
φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη σε όλους απολύτως τους τομείς και 
πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο και άσχημο πρόβλημα της 
ανεργίας» 
 
9.  Μαρκογιαννάκης  Γεώργιος, δημότης ΠΕ Ηρακλείου: 
"Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο σύνολο του 
Πολιτικού αλλά και του διοικητικού προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης, 
για την πληρότητα σε όλα τα επίπεδα του πρώτου ουσιαστικά, 
Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. 
Προσωπικά θέλω να αναφερθώ σε ένα μείζων πρόβλημα, στο οποίο θα 
πρέπει να δοθεί επείγουσα προτεραιότητα. 
Έχει να κάνει με την αναγκαιότητα κατασκευής αντιπλημμυρικών 
έργων, κυρίως στους παραλιακούς οικισμούς της Κρήτης μας. 
Είναι γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή άρχισε να δείχνει το αρνητικό της 
πρόσωπο και στον τόπο μας. 
Έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως καταιγίδες άρχισαν να εμφανίζονται 
κατά τόπους και να δημιουργούν πρωτόγνωρες για εμάς πλημμυρικές 
καταστάσεις, με τεράστιες υλικές ζημιές αλλά και να θέτουν σε κίνδυνο 
ακόμα και τη ζωή των κατοίκων του τόπου μας. Είναι νοπές οι μνήμες μας 
από τις τελευταίες πλημμύρες σε περιοχές του νησιού μας. 
Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη μας και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές 
έχουν δημιουργηθεί δεκάδες παραλιακοί οικισμοί. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των οικισμών αυτών έχει γίνει με άναρχη 
δόμηση στις απολήξεις των ρεμάτων, στα οποία δεν υπάρχει 
οριοθέτηση. Η δε κοίτη των ρεμάτων αυτών έχει μετατραπεί σε 
κεντρική οδό. 
Αγαπητέ Πρόεδρε. 
Η πρόταση μου είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει-μεταξύ άλλων- να 
θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάθεση μελετών για την οριοθέτηση 
των ρεμάτων και την εκτέλεση των απαταίτητων αντιπλημμυρικών έργων 
για την προστασία των παραλιακών οικισμών, αρχίζοντας από το βόρειο 
παραλιακό μέτωπο της Κρήτης. 
Είμαι σίγουρος ότι οι μελέτες αυτές, στα χέρια του Περιφερειάρχη μας 
Σταύρου Αρναουτάκη, σύντομα θα υλοποιηθούν και θα γίνουν τα 
απαραίτητα αυτά έργα». 
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10. Παπαβασιλείου Αιμιλία- Λευκοθέα, δημότης ΠΕ Χανίων: 
 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του σχεδιασμού και να γίνεται όχι μόνον ποσοτικός αλλά και ποιοτικός 
απολογισμός της εφαρμογής του, στο τέλος κάθε προγραμματικής 
περιόδου.  
   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Να υπάρχει διακριτή παρουσίαση των στοιχείων της Πολιτιστικής- 
Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) ή αλλιώς Κλάδων Πολιτισμού και 
Δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και πρόβλεψη για τη συστηματική συγκέντρωσή 
τους στο μέλλον.  
Στοιχεία για την Κρήτη υπάρχουν στη Μελέτη του Ινστιτούτου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (2016): 
http://ep.culture.gr/el/Documents/ΟΔΗΓΟΙ-
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ΜΕΛΕΤΕΣ/Xartografisi.Full.2.pdf 
Ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελεί διακριτή κατηγορία με μετρήσιμα 
στοιχεία (συμβολή στο ΑΕΠ, την απασχόληση, τις εξαγωγές) καθώς και με 
άυλη προστιθέμενη αξία.  
Διακρίνεται από την υλική πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία) καθώς και από τις συνέργειές του με τον τουρισμό και το 
περιβάλλον. Περιλαμβάνει:  
Τις Τέχνες και τα Γράμματα (θέατρο, λογοτεχνία, εικαστικά, χορός, κ.ά.) 
Τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία (αρχιτεκτονική, εκδόσεις, 
design, ΜΜΕ και social media, κινηματογράφος, λογισμικό, μουσεία, 
εμπορεύσιμα καλλιτεχνικά έργα κ.ά.) 
Τον πολιτισμό της καθημερινότητας (αξίες, τρόπος ζωής, άυλος 
πολιτισμός, προφορική  
ιστορία, γλώσσα, γαστρονομία, κ.λπ.) 
   ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Σύσταση ανεξάρτητης Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού στην 
Περιφέρεια και ενός Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα (αλλαγή του Οργανισμού) 
Σύσταση Συμβουλίου Τεχνών και Σύγχρονου Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κρήτης για τη χάραξη της στρατηγικής για τον πολιτισμό. 
   ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης να επενδύσει σε πιλοτικές εφαρμογές για να 
γίνουν «ορατοί»οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου.  
Π.χ. Για την ισόρροπη ανάπτυξη: Υποδειγματική αποκατάσταση 
ορεινού, φθίνοντος οικισμού και παροχή κινήτρων για προσέλκυση νέων 
κατοίκων και επενδύσεων ήπιας ανάπτυξης. Για την καινοτομία: Πιλοτικό 
σχολείο, με την δημιουργικότητα και την καινοτομία ως βασική συνιστώσα 
του αναλυτικού προγράμματος.   
Για τον σχεδιασμό του μέλλοντος: Διεθνές θερινό εργαστήριο 
ανθρωπιστικών επιστημών για μηχανικούς και άλλους κλάδους της 
τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών αιχμής, που θα αλλάξουν 
σύντομα τον κόσμο. 
Αύξηση και συγκέντρωση πόρων για το σύγχρονο πολιτισμό σε ευρείας 
κλίμακας έργα πολιτισμού που θα ενεργοποιούν τις δημιουργικές δυνάμεις 
σε κατευθύνσεις με συγκεκριμένο στόχο και θα εμπλέκουν μεγάλο αριθμό 
πολιτών στην υλοποίησή τους. 
   Το όραμα εκτός από λογικό και πειστικό (όπως αυτό που περιγράφεται 
επαρκέστατα στο υπό συζήτηση Σχέδιο Στρατηγικής) πρέπει επιπλέον να 
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εμπνέει για να κάνει συμμέτοχους και τους ίδιους τους πολίτες. Αλλά αυτό 
αποτελεί αντικείμενο της Πολιτικής». 
 
11. Τσικαλάκης Γεώργιος δημότης ΠΕ Λασιθίου: 
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η βασική αρχή και συμφωνώ στο γενικό 
πλαίσιο»,. 

 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης. 

 
     Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 

 Ηράκλειο, 03-12-2020 
 
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής                        Τα μέλη 
      Επιτροπής Διαβούλευσης 
          Περιφέρειας Κρήτης 

 
            Παύλος Μπαριτάκης 
Πρόεδρος περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοίκησης 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

Ηράκλειο 05 Ιανουαρίου 2021 
Αρ. πρωτ.: 1863 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιαννής Δημήτριος,  
Βαρδιάμπαση Νίκη   
:2813 400.228, 233 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο  
 
 
  
KOIN:  1. Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ 
            2. Γενικές Διευθύνσεις ΠΚ  
            3. Δ/νση Αναπτυξιακού  
                Προγραμματισμού ΠΚ 
 
 

 ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αριθ. 1/2020 Απόφασης Επιτροπής Διαβούλευσης. 
 
 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 1/2020 απόφασης Επιτροπής Διαβούλευσης (πρακτικό Ν° 1/03-12-2020), που 

αφορά στη Διαβούλευση επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023 

                                                                         
 
                                                                               Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 
 

 
        Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 

 


