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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1.1 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

1.1.1 Γενικά Στοιχεία 

 

 Η πλήρης επωνυμία του υποψήφιου Φορέα :  Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβιζίου  

      Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 Ο διακριτικός τίτλος:     ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

  

 Η νομική μορφή :    Ανώνυμη Εταιρεία 

 

 Το έτος σύστασης :    1988 

 

 Ο τόπος εγκατάστασης και τα γενικά στοιχεία του υποψήφιου Φορέα έχουν ως εξής :   

 

o Περιφέρεια    Κρήτης  

o Περιφερειακή Ενότητα   Ρεθύμνου 

o Δήμος    Ανωγείων 

o Ταχ. Διεύθυνση/Ταχ. Κώδικας  Ανώγεια Ρεθύμνου  Κρήτης ΤΚ 74051 

o Αριθμός τηλεφώνου   +302834031402, +302834031606 

o Αριθμός FAX    +302834031058 

o Ε- mail    leader@akomm.gr     

o Α.Φ.Μ.    094197500 

o Δ.Ο.Υ.    Ρεθύμνου  

 

 Οργανόγραμμα φορέα 

Το οργανόγραμμα της εταιρείας, όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ISO 

9001:2008, που εκδόθηκε στις 1/4/2016 από την DQS είναι όπως παρακάτω:  

 

mailto:leader@akomm.gr
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Το παραπάνω οργανόγραμμα είναι όπως έχει συμπεριληφθεί στην πιστοποίηση της εταιρείας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Δ.Σ. έχει όλη την ευθύνη και την εποπτεία για τη συνολική λειτουργία της εταιρείας. Ο τρόπος λειτουργίας καθώς και οι 

αρμοδιότητές του προκύπτουν από το πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας και οργάνωσης των ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/20 

και Π.Δ. 409/86).  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του τροποποιημένου καταστατικού το Δ.Σ. «εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο για κάθε 

πράξη που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά αποφασίζει για 

κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό, υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης». 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ως εξής : 

o Καλλέργης   Εμμανουήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

o Κόκκινος  Δημήτριος,  Αντιπρόεδρος  
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o Κύρκος   Αθανάσιος,  Γραμματέας  

o Αρμουτάκης  Γεώργιος,  Μέλος  

o Πρινιανάκης  Αντώνιος,  Μέλος  

o Μουρτζανός  Παντελής,  Μέλος  

o Παρασύρης  Ιωάννης,  Μέλος  

o Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ,  Μέλος  

o Σπαχής   Οδυσσέας,  Μέλος  

o Αλεφαντινός  Μίνως   Μέλος  

o Διαμαντάκης  Εμμανουήλ,  Μέλος  

 

1.1.2 Εταιρικό Σχήμα   

 

Οι φορείς που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι σύμφωνα και με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 1-1: Φορείς που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 

Α/Α Φορέας 
Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Κατηγορία βάσει των συμφερόντων 
που αντιπροσωπεύουν (Δημόσιος/ 

Ιδιωτικός) 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4.006 19,19% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

2 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.580 17,15% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2.898 13,88% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

4 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ 2.650 12,69% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

5 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2.011 9,63% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.280 6,13% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

7 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.199 5,74% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

8 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 435 2,08% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

9 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 143 0,68% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

10 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 113 0,54% ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

11 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 833 3,99% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

12 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 536 2,57% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

13 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ( ΙΤΕ) 143 0,68% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΙΩΝ 141 0,68% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

15 
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 121 0,58% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 121 0,58% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

17 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 96 0,46% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

18 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 72 0,34% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

19 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΥ 67 0,32% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

20 
ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΣΥΝ.ΠΕ) 51 0,24% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

21 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  *ΕΛΛΩΤΙΣ* 50 0,24% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

22 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ -ΝΕΑ ΠΝΟΗ 47 0,23% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

23 Ε.Α.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44 0,21% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

24 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ 36 0,17% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

25 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33 0,16% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

26 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ-
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ 32 0,15% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
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Α/Α Φορέας 
Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Κατηγορία βάσει των συμφερόντων 
που αντιπροσωπεύουν (Δημόσιος/ 

Ιδιωτικός) 

27 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 20 0,10% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ 20 0,10% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

29 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 20 0,10% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

30 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 16 0,08% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

31 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΙΣΣΩΝ 15 0,07% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

32 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ 15 0,07% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

33 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ *ΙΔΑΙΑ ΓΗ* 12 0,06% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

34 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΔΕΛΙΑΝΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10 0,05% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

35 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΩΝ & 
ΑΡΓΟΥΛΙΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  Ο  ΑΓΙΟΣ 
ΜΑΜΑΣ 10 0,05% ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 20.876 100,00%   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο παραπάνω πίνακας αφορά τη σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπως διαμορφώνεται μετά την αύξησή 

του. Η αύξηση του Μ.Κ κατά 8.717 μετοχές συνολικής αξίας 153.506,37 € αποφασίσθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων στις 16-02-2016. Η διαδικασία της αύξησης είναι σε εξέλιξη. Η πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία και 

θα καθορίσει το τελικό ποσό της αύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 17-8-2016. 

 

1.1.3 Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα 

 

Το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων LEADER στην περιοχή του Ψηλορείτη από το 1991 έως σήμερα. 

Στα είκοσι-οκτώ (28) χρόνια λειτουργίας του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο εταιρικό 

σχήμα οι οποίες στοχεύουν σε μια διευρυμένη σύνθεση που εξασφαλίζει την υλοποίηση προγραμμάτων με όρους 

διαφάνειας καθώς και την χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις συμμετοχή των φορέων.  

Στη σημερινή εταιρική του σύνθεση συμμετέχουν εννέα (9) Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, εκ των οποίων οι οκτώ (8) συμμετέχουν και στο 

τοπικό πρόγραμμα μέσω της εκπροσώπησής τους στην ΕΔΠ CLLD / LEADER, ένας (1) ΟΤΑ Β’ Βαθμού, εννέα (9) Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί, ένα (1) ερευνητικό ίδρυμα, μία (1) τράπεζα, δέκα (10) πολιτιστικοί φορείς, τρεις (3) σύλλογοι νέων και 

γυναικών και ένας (1) φορέας για το περιβάλλον. Η αντιπροσωπευτικότητα του εταιρικού σχήματος καταδεικνύεται και 

τεκμηριώνεται από την αυξημένη συμμετοχή φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στον κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό τομέα.  

Επίσης η συμμετοχή ενός ερευνητικού ιδρύματος, μιας τράπεζας και όλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ της περιοχής εξασφαλίζει την 

προσπάθεια για συντονισμένη και συλλογική συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξή της.  

Με δεδομένο ότι α) η προτεινόμενη περιοχή είναι μια αμιγώς αγροτική, η οποία βασίζει το μεγαλύτερο ποσοστό της τοπικής 

οικονομίας της στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα β) ο φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος είναι αναγνωρισμένος μέσα 

από την εθνική νομοθεσία (πλήθος των περιοχών υπάγονται σε καθεστώς προστασίας, χαρακτηρισμένα μνημεία της φύσης, 

αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στις περιοχές Natura 2000, οικισμοί χαρακτηρισμένοι ως υψηλής ή μέσης πολιτιστικής αξίας, 

χαρακτηρισμός ως “Γεωπάρκο της Unesco” κ.λπ.) θα μπορούσαμε να πούμε το εταιρικό σχήμα διέπεται από 
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πολυσυμμετοχικότητα, αντικειμενικότητα, πληρότητα σε ότι αφορά τους τομείς της οικονομίας και διαφάνεια στη λήψη 

αποφάσεων. 

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το εταιρικό σχήμα αποτελεί ένα κρίσιμο δίαυλο για την επικοινωνία, το συλλογικό 

σχεδιασμό και τη συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική 

υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER. Η συνεργασία αυτή αφορά τόσο τις σχέσεις μεταξύ των Δήμων και 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και τις σχέσεις ανάμεσα σε τοπικές επιχειρήσεις, αγρότες-παραγωγούς και απλούς 

πολίτες, με οργανισμούς και παράγοντες του αναπτυξιακού προγραμματισμού. 

 

1.1.4 Χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

Οι επισυναπτόμενοι ισολογισμοί των που αφορούν τις εταιρικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών έχουν εγκριθεί ως εξής  : 

o Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 : υπ’ αριθμό  416 /29-04-2016 πρακτικό Δ.Σ και υπ’ αριθμό 29/30-
06-2016 απόφαση της Γ.Σ  

o Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 : υπ’ αριθμό  399/30-04-2015 πρακτικό Δ.Σ και υπ’ αριθμό 28/05-
07-2015 απόφαση της Γ.Σ  

o Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 : υπ’ αριθμό  385/30-04-2014 πρακτικό Δ.Σ και υπ’ αριθμό 26/30-
06-2014 απόφαση της Γ.Σ 

Παρατήρηση : Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 καθώς και η «κατάσταση των Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία» 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.1.1 και Β.2.1 του παραρτήματος Ελληνικών Προτύπων Ν.4308/2014 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της 31-12-2015  η καθαρή θέση ανέρχεται στο ποσό των 159.962,21 € και είναι 

μεγαλύτερη του 50% του καταβληθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου (291.885,75 €) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης ρευστότητας σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού εξάγεται από τον τύπο : 

  

                                                    

                                                       
 
          

          
     

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : α) Μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούσε η υποχρέωση επιστροφής του αδιάθετου 

υπολοίπου και των παραχθέντων τόκων του μέτρου 431 , καθώς και των μέτρων  41-421 τοπικού προγράμματος LEADER, 

συνολικού ύψους 375.759,72 €. Το ποσό αυτό επιστράφηκε σε λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του Ιανουαρίου του 2016.  

β) Τα δάνεια που εμφανίζονται στις “Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις” συνολικού ύψους 145.039,61 € αφορούν :  i) δάνειο 

από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ύψους 60.805,7 € και ii) δάνειο από την Alpha Bank ύψους 84.233,9€. 

 Για το δάνειο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας έχει ήδη γίνει ο απαραίτητος διακανονισμός με ημερομηνία 

εξόφλησης την 28-02-2017, ενώ ήδη το υπόλοιπο έχει μειωθεί στο ποσό των 51.042,13 €. Για το δάνειο της Alpha Bank ο 

διακανονισμός είναι σε εξέλιξη με στόχο η αποπληρωμή του δανείου να πραγματοποιηθεί εντός του 2019.  Με τα παραπάνω 

δεδομένα ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή εικόνα αφού το σύνολο των 

δανειακών υποχρεώσεων έχουν καταστεί ή θα καταστούν «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις»,  

γ) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16-02-2016 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 153.506,37 €  

γεγονός που σε συνδυασμό με τον διακανονισμό των τραπεζικών δανείων συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην βελτίωση της 

ρευστότητας της εταιρίας. 
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1.2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.2.1 Αναλυτική παρουσίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)  

 

Το Δ.Σ. του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ εφαρμόζοντας τις επιταγές του άρθρου 3 της πρόσκλησης για την 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 

αλλά και για την επίτευξη της διαδικασίας της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο 

και σε επίπεδο εφαρμογής του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος, προχώρησε με την απόφασή του με αριθμό 418/17-6-

2016 στη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος εφεξής «Ε.Δ.Π. CLLD / LEADER» και στη μεταβίβαση των 

απαραίτητων αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία της. Επίσης με την απόφαση με αριθμό 419/1-7-2016 ψηφίστηκε από το Δ.Σ. ο  

Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΔΠ.  

Στην επιτροπή συμμετέχουν φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα (ΟΤΑ Α΄ & Β’ βαθμού) και 

εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων όπως αγροτικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί 

και αλιευτικοί φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα.   

Η επιτροπή αποτελείται από δεκαεννέα μέλη (19 μέλη) και έχει ως εξής : 

Πίνακας 1-2 Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 

Α/Α Όνομα Φορέας που εκπροσωπείται 

Κατηγορία Φορέα 
βάσει των 

συμφερόντων που 
αντιπροσωπεύουν 

(Δημόσιος/ Ιδιωτικός) 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

1 Παρασύρης Ιωάννης Περιφέρεια Κρήτης Δημόσιος 5,263 % 

2 Ταταράκης Ιωάννης Δήμος Αγίου Βασιλείου Δημόσιος 5,263 % 

3 Μουρτζανός Παντελής  Δήμος Αμαρίου Δημόσιος 5,263 % 

4 Καλλέργης Εμμανουήλ Δήμος Ανωγείων Δημόσιος 5,263 % 

5 Σχοιναράκης Νικόλαος  Δήμος Γόρτυνας Δημόσιος 5,263 % 

6 Κύρκος Αθανάσιος  Δήμος Μαλεβιζίου Δημόσιος 5,263 % 

7 Κόκκινος Δημήτριος τ. 
Γεωργίου 

Δήμος Μυλοπόταμου Δημόσιος 5,263 % 

8 Αλεφαντινός Μίνως  Δήμος Ρεθύμνου Δημόσιος 5,263 % 

9 Αρμουτάκης Γεώργιος Δήμος Φαιστού Δημόσιος 5,263 % 

10 Χαροκόπος Νικήστρατος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου Ιδιωτικός 5,263 % 

11 Κουγιουμουτζής 
Εμμανουήλ  

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Μυλοπόταμου 

Ιδιωτικός 5,263 % 

12 Αναστασάκη Μαρία  Αγροτικός Οικοτεχνικός – 
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός 
Δήμου Ρούβα «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» 

Ιδιωτικός 5,263 % 

13 Σπυριδάκης Κων/νος Επιμελητήριο Ρεθύμνου Ιδιωτικός  5,263 % 

14 Κεφαλογιάννης 
Θεοχάρης  

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος–
Παράρτημα Κρήτης 

Ιδιωτικός 5,263 % 

15 Παραγκαμιάν Καλούστ Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών 
Ερευνών Ελλάδος 

Ιδιωτικός 5,263 % 

16 Κόκκινος Δημήτριος τ. 
Αντωνίου 

Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος Ιδιωτικός 5,263 % 

17 Μπαγιαρτάκης Αντώνιος  Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων 
Αγίας Γαλήνης Δήμου Λάμπης «Ο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

Ιδιωτικός 5,263 % 

18 Κυριακάκης Ηλίας  Αλιευτικός  Σύλλογος Δήμου 
Ρεθύμνης 

Ιδιωτικός 5,263 % 

19 Ηλιάκης Δημήτρης Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων 
Περιοχών Ν. Ρεθύμνου «Ο ΦΟΙΝΙΞ» 

Ιδιωτικός 5,263 % 
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• Στην Ε.Δ.Π. το ποσοστό συμμετοχής φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα της περιοχής 

διαμορφώνεται στο 47,37 %. 

• Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής φορέων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων  της περιοχής διαμορφώνεται 

στο 52,63 %.   

 

1.2.2 Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ΕΔΠ CLLD / LEADER  αποτελείται από δεκαεννέα μέλη (19 μέλη) τα οποία εκπροσωπούν 

φορείς που είναι διάσπαρτοι στην περιοχή παρέμβασης, σε ότι αφορά την έδρα τους, και δραστηριοποιούνται είτε στο 

σύνολό της περιοχής είτε σε τμήματα αυτής. Οι συμμετέχοντες φορείς εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα, 

συμφέροντα αγροτών, εμπορικά συμφέροντα, περιβαλλοντικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς καθώς 

και αλιευτικούς φορείς.  

Οι αναφερόμενες ομάδες συμφερόντων με τα αντίστοιχα ποσοστά  των δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν έχουν 

ως εξής : 

Πίνακας 1-3 Ομάδες συμφερόντων 

Ομάδες Συμφερόντων 
 

Εκπρόσωποι 
Ποσοστό των δικαιωμάτων 

ψήφου που 
αντιπροσωπεύει 

Εκπρόσωποι συμφερόντων του 
δημοσίου  
 

Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ανωγείων, Δήμος 
Μυλοπόταμου, Δήμος Ρεθύμνου, Δήμος Αμαρίου, 
Δήμος Αγίου Βασιλείου, Δήμος Φαιστού, Δήμος 
Γόρτυνας, Δήμος Μαλεβιζίου  

47,37% 

Εκπρόσωποι συμφερόντων αγροτών 
 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου και Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Μυλοπόταμου 

10,53% 

Εκπρόσωποι γυναικείων συμφερόντων Αγροτικός Οικοτεχνικός – Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Δήμου Ρούβα «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» 

5,26% 

Εκπρόσωποι συμφέροντα εμπορικών 
φορέων  

Επιμελητήριο Ρεθύμνου, Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων 
Περιοχών Ρεθύμνου 

10,53% 

Εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Κρήτης  5,26% 

Εκπρόσωποι συμφερόντων 
περιβαλλοντικών φορέων   
 

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος 
5,26% 

Εκπρόσωποι συμφερόντων πολιτιστικών 
φορέων  

Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος  
5,26% 

Εκπρόσωποι αλιευτικών φορέων  Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας Γαλήνης Δήμου 
Λάμπης «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και Αλιευτικός  Σύλλογος Δήμου 
Ρεθύμνης 

10,53% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 σελ.10 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων  

1.2.2.1 Εκπρόσωποι συμφερόντων του δημοσίου  

Το Δ.Σ. της εταιρείας επέλεξε στην Ε.Δ.Π. να εκπροσωπηθούν όλοι οι Δήμοι της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης. Η απόφαση για τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σχετίζεται με την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση του τοπικού προγράμματος, με την ευρύτητα της 

συμμετοχής, με τη διαφάνεια καθώς και την χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης. Επιπρόσθετο ρόλο είχε και η εμπειρία των Ο.Τ.Α. και των εκπροσώπων τους στην διαχείριση και υλοποίηση των 

προηγούμενων φάσεων του τοπικού προγράμματος. Επίσης μέσω της εκπροσώπησης των Ο.Τ.Α. επιτυγχάνεται η καλύτερη 

συμπληρωματικότητα του τοπικού προγράμματος με σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή θα 

υλοποιηθούν μέσω του ΠΕΠ Κρήτης και των συγχρηματοδοτούμενων έργων των Ο.Τ.Α.  

1.2.2.2 Εκπρόσωποι συμφερόντων αγροτών 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου με διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Π.» 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου με διακριτικό τίτλο  «ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Π.» είναι μια πολύ δυναμική συνεταιριστική 

οργάνωση στην περιοχή του Νομού Ρεθύμνου. Έχει έδρα την πρωτεύουσα του Νομού, Ρέθυμνο και προήλθε από 

συγχώνευση πέντε (5) πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων (ΑΣ Ρεθύμνου, Βιζαρίου, Επισκοπής, Ρουσσοσπιτίου και 

Σπηλίου). Αποτελεί συνέχεια της Ένωσης   Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1937. Το έτος 

2012 προσαρμόστηκε στο νέο νόμο 4015/2011 (ΦΕΚ 210 Α/21-9-2011) «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας 

του Κράτους». 

Έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στο Νομό Ρεθύμνου. Διαθέτει μονάδα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία 

αιγοπρόβειου γάλακτος για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, μονάδα για τη συγκέντρωση και τυποποίηση 

ελαιολάδου, εργαστήριο γεωργικών - εδαφολογικών αναλύσεων, χημικό εργαστήριο και εργαστήριο γευσιγνωσίας, 

κατάστημα αγροτικών εφοδίων και είναι μέτοχος στην Αγροτική  Συνεταιριστική  Εταιρεία Αναπτύξης Ρεθύμνου. 

Επιλέχθηκε να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ λόγω της έντονης δραστηριότητάς του στον πρωτογενή τομέα  και της 

υποστήριξης που παρέχει στους τοπικούς παραγωγούς αλλά και λόγω του ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων που έχει 

αναπτύξει διαχρονικά.  

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοπόταμου με διακριτικό τίτλο «Η ΕΝΩΣΗ» 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοπόταμου με διακριτικό τίτλο «Η ΕΝΩΣΗ» είναι από τους δυναμικότερους συνεταιρισμούς 

της περιοχής. Έχει έδρα το Πέραμα Μυλοπόταμου και αριθμεί 92 μέλη. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Μυλοπόταμου η οποία ιδρύθηκε το 1928. Το έτος 2012 προσαρμόστηκε στο νέο νόμο 4015/11 (ΦΕΚ 210 

Α/21-9-2011): «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα 

του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».  

Έχει αναπτύξει, ως Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αλλά και ως Αγροτικός Συνεταιρισμός σήμερα, πολύ σημαντική 

δραστηριότητα στην περιοχή. Από πλευράς παροχής υπηρεσιών προς τους αγρότες της περιοχής διαθέτει τυποποιητήριο 

ελαιόλαδου, τυροκομείο, χώρο διάθεσης ζωοτροφών, αποθήκες πώλησης φυτοφαρμάκων, συνεταιριστικές αγορές κ.λπ. Από 

πλευράς επιστημονικής στήριξης έχει στο δυναμικό της σημαντικό αριθμό στελεχών οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική και 

τεχνική υποστήριξη στους αγρότες της περιοχής.  

Επιλέχθηκε να συμμετέχει με τον εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ του LEADER αφενός λόγω προηγούμενης εμπειρίας και θετικής 

συμβολής στα προηγούμενα τοπικά προγράμματα και αφετέρου γιατί η εμπειρία του στα αγροτικά θέματα είναι σημαντική 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών, το πλήθος των δράσεων που έχει αναπτύξει στην περιοχή και την έκταση της 

περιοχής που καλύπτει.  
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1.2.2.3 Εκπρόσωποι γυναικείων συμφερόντων  

Αγροτικός Οικοτεχνικός – Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Δήμου Ρούβα «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» 

Ο Αγροτικός Οικοτεχνικός – Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Δήμου Ρούβα «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» ιδρύθηκε το έτος 2001 και 

τροποποίησε το καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4015/2011. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 

έχει εμπορικό χαρακτήρα.  

Έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του,  να αναπτύξει «οποιεσδήποτε δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, 

κτηνοτροφικών προϊόντων, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων καθώς και της κατασκευής προμήθειας και 

εμπορίας μέσω αγροτικής παραγωγής  και της παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχής δράσης του» .  

Η δυναμική του παρουσία στον τομέα των προϊόντων δεύτερης μεταποίησης (παραδοσιακά γλυκά, παξιμάδια, μαρμελάδες 

βουτήματα κ.λπ.) καθώς και της τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων (π.χ. αγκινάρα)  καθώς και η καλή 

συνεργασία από τη συμμετοχή του στην ΕΔΠ των προηγούμενων τοπικών προγραμμάτων LEADER οδήγησε το ΔΣ στην 

επιλογή του για εκπροσώπηση στην ΕΔΠ CLLD / LEADER.  

Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη από το ΔΣ η παρουσία ενός γυναικείου φορέα με εμπορικό χαρακτήρα για τη συμβολή του 

μέσα από την παρουσία του στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, στην προώθηση και ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας καθώς και στην δημιουργία συλλογικών σχημάτων από γυναίκες. 

1.2.2.4 Εκπρόσωποι συμφερόντων εμπορικών φορέων  

Επιμελητήριο Ρεθύμνου 

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε το έτος 1934. Είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και 

ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Ρεθύμνου, με διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια υπό την κατασταλτική και διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η λειτουργία του 

διέπεται, κυρίως, από τις διατάξεις του Ν. 2081/92. Μέλη του είναι 6.500 περίπου επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 

οικονομίας του Νομού Ρεθύμνου (βιομηχανία, εμπόριο, βιοτεχνία, τουρισμός, λοιποί κλάδοι παροχής υπηρεσιών).  Το 

Επιμελητήριο είναι γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και σύμβουλος και υποστηρικτής των 

προσπαθειών των επιχειρήσεων - μελών του με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του Νομού Ρεθύμνου.  

Η επιλογή του Επιμελητηρίου για συμμετοχή με εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με την 

αυξημένη δραστηριότητά του σε θέματα εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων (συμμετοχή σε εκθέσεις εντός και εκτός 

χώρας για την προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων, οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκθέσεων, ανάπτυξη και 

προώθηση καινοτομικών προτάσεων και ιδεών κ.λπ.). Ο δεύτερος σχετίζεται με τη σημαντικότητα αντιπροσώπευσης των 

επιχειρήσεων του πρώην Νομού Ρεθύμνου στην ΕΔΠ του τοπικού προγράμματος με δεδομένο ότι από το σύνολο των 

κατοίκων της προτεινόμενης περιοχής  του τοπικού προγράμματος (47.578  κάτοικοι) το 81,5 % είναι κάτοικοι της περιοχής 

της ΠΕ Ρεθύμνου.  

Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων Περιοχών Ν. Ρεθύμνου «Ο ΦΟΙΝΙΞ» 

Η Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων περιοχών Ν. Ρεθύμνου είναι επαγγελματικό σωματείο με έδρα τον Πλακιά Ρεθύμνου. Ιδρύθηκε 

από 26 ξενοδόχους και ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων της νότιας περιοχής του Ν. Ρεθύμνου το 1996. Σκοπός ίδρυσης 

του σωματείου ορίστηκε «η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου».  

Η συμμετοχή του σωματείου με εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ CLLD / LEADER  κρίθηκε απαραίτητη επειδή α) εκπροσωπεί τον 

τουριστικό κλάδο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της οικονομίας στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού  προγράμματος, β) η 

περιοχή του νοτίου Ρεθύμνου έχει αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τον αριθμό δωματίων, κλινών και αφίξεων στη ΔΕ Λάμπης όπως αυτά παρουσιάζονται 

παρακάτω. Επομένως υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία των επαγγελματιών ξενοδόχων την οποία μπορούν να μεταφέρουν τόσο 

στους επαγγελματίες στην υπόλοιπη περιοχή όσο και στην ΟΤΔ γ) στους στόχους της ΟΤΔ είναι η ενίσχυση και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και η συμμετοχή εκπροσώπου του τουριστικού κλάδου θα συμβάλλει 
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στην επίτευξη του στόχου δ) θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών των παράκτιων περιοχών της 

προτεινόμενης περιοχής με επαγγελματίες της ενδοχώρας.  

1.2.2.5 Εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων  

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος–Παράρτημα Κρήτης 

Ένα μεγάλο τμήμα της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000, 

έξι υποπεριοχές είναι χαρακτηρισμένες ως καταφύγια άγριας ζωής και σχεδόν το σύνολο της περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως 

«Γεωπάρκο της UNESCO» μέσα από τη συμμετοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη στο Ευρωπαικό και Παγκόσμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων. Επίσης το σύνολο της περιοχής χαρακτηρίζεται από την αυξημένη δραστηριότητά της στον πρωτογενή τομέα και 

κυρίως στον τομέα της κτηνοτροφίας.  

Λόγω των παραπάνω η συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Κρήτης, κρίθηκε απαραίτητη στην ΕΔΠ επειδή α)με βάση και τους 

καταστατικούς του σκοπούς μελετά, παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, και γνωμοδοτεί για θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αγροτική ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα κ.λπ., β) έχει 

άρτια γνώση της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και γ) έχει αναπτύξει σημαντική 

δραστηριότητά του σε επίπεδο Κρήτης. 

1.2.2.6 Εκπρόσωποι συμφερόντων περιβαλλοντικών φορέων   

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος (Ι.ΣΠ.Ε.Ε.) 

Το ΙΣΠΕΕ, είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2001. 

Καταστατικοί σκοποί του είναι η επιστημονική μελέτη των σπηλαίων με έμφαση στο σπηλαιοπεριβάλλον, η προώθηση της 

εφαρμογής μέτρων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος των σπηλαίων, ιδίως μέσα 

από τη μελέτη των απειλούμενων οικοσυστημάτων, των απειλούμενων και σπάνιων σπηλαιόβιων ειδών, των 

σπηλαιοθεμάτων, των γεωλογικών σχηματισμών, των παλαιοντολογικών και αρχαιολογικών ευρημάτων, των ιστορικών και 

λαογραφικών στοιχείων καθώς και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτά. Επίσης στόχος είναι η 

καλλιέργεια και προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης με άσκηση επιρροής στους κοινωνικούς φορείς έτσι ώστε αυτοί 

να υιοθετούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και πολιτικές.  

Η συμμετοχή του ΙΣΠΕΕ στην ΕΔΠ είναι σημαντική λόγω της γνώσης και της εμπειρίας των εκπροσώπων του σε θέματα που 

σχετίζονται με τον σπηλαιολογικό πλούτο της προτεινόμενης περιοχής η οποία, παρά τη μικρή της έκταση, πέρα από τους 

εμφανείς γεώτοπους, διαθέτει και πλήθος σπηλαίων (Ιδαίο Άντρο, Σφεντόνη Τρύπα, Καμαραϊκό Σπήλαιο, Γεροντόσπηλιος, 

Χαϊνόσπηλιος, Βάραθρο Ταφκούρα, Χώνος Σάρχο κλπ.). Τέλος η συμμετοχή του ΙΣΠΕΕ στην ΕΔΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως «Γεωπάρκο της UNESCO» μέσα από τη συμμετοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη στο 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. 

1.2.2.7 Εκπρόσωποι συμφερόντων πολιτιστικών φορέων  

Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος είναι ένας σχετικά νεοϊδρυθείς σύλλογος (έτος ίδρυσης 2011) με έδρα το Πέραμα 

Ρεθύμνου, μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά τοπικές κοινότητες της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού 

προγράμματος αλλά και μια από τις δυναμικότερες οικονομικά περιοχές. Έχει ως καταστατικό σκοπό την εξύψωση του 

πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, την ανάπτυξη προβληματισμού και υλοποίηση δράσεων για θέματα κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, τη διάδοση, ανάδειξη και διάσωση της πολιτιστικής παράδοσης και της ιστορικής κληρονομιάς  

κ.λπ.. 

Παρά το σύντομο χρόνο από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην περιοχή οργανώνοντας και 

υλοποιώντας δράσεις συλλογικού χαρακτήρα ενεργοποιώντας και τους υπόλοιπους συλλόγους του Δήμου Μυλοπόταμου 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής.  
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Μέσα από τη συμμετοχή του στην ΕΔΠ επιδιώκεται η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των 

πολιτιστικών φορέων της προτεινόμενης περιοχής μέσω της πρότασης για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων.   

1.2.2.8 Εκπρόσωποι αλιευτικών φορέων  

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας Γαλήνης Δήμου Λάμπης «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

 

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας Γαλήνης είναι επαγγελματικό σωματείο με έδρα την Αγία Γαλήνη του Δήμου Αγίου 

Βασιλείου. Ιδρύθηκε από επαγγελματίες αλιείς της περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου και σκοπό έχει «τη διεκδίκηση, 

προαγωγή και διασφάλιση οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του».  

Λειτουργεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια και το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με βάση το Ν. 

4015/2011.  

Η συμμετοχή του αλιευτικού συλλόγου με εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ CLLD / LEADER  κρίθηκε απαραίτητη με δεδομένη την 

υποβολή πρότασης στο ΕΠΑλΘ και τον ορισμό ζώνης αλιείας στην προτεινόμενη περιοχή. Οι λόγοι που επιλέχθηκε για τη 

συμμετοχή του στην ΕΔΠ σχετίζονται με α) τη διαχρονική παρουσία του στα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και κυρίως της 

αλιείας στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου , β) στην αγαστή συνεργασία με έχει αναπτύξει με τους αλιευτικούς και 

λιμενικούς φορείς του Ρεθύμνου αλλά και του όρμου της Μεσαράς στη Νότια Κρήτη γ) τη δραστηριοποίησή του στην νότια 

πλευρά της ζώνης αλιείας, όπως αυτή έχει καθοριστεί στο τοπικό πρόγραμμα και γ) τη σημαντική δραστηριότητα που έχει 

αναπτύξει για την επίτευξη των σκοπών του.  

Αλιευτικός  Σύλλογος Δήμου Ρεθύμνης 

Ο Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Ρεθύμνης είναι επαγγελματικό σωματείο με έδρα το Ρέθυμνο. Ιδρύθηκε από «επαγγελματίες 

ψαράδες, άνδρες ή γυναίκες,  που ασκούν κατά κύριο λόγο το αλιευτικό επάγγελμα και συμμετέχουν ενεργά στην αλιευτική 

παραγωγή, έστω και αν έχουν μια δεύτερη απασχόληση σαν εργάτες ή μικροεπαγγελματίες και κατοικούν στην περιφέρεια 

του Δήμου Ρεθύμνης». Ιδρύθηκε το 1985 και το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με βάση το Ν. 

4015/2011 το 2013.  

Η συμμετοχή του αλιευτικού συλλόγου με εκπρόσωπό του στην ΕΔΠ CLLD / LEADER  κρίθηκε απαραίτητη με δεδομένη την 

υποβολή πρότασης στο ΕΠΑλΘ και τον ορισμό ζώνης αλιείας στην προτεινόμενη περιοχή. Οι λόγοι που επιλέχθηκε για τη 

συμμετοχή του στην ΕΔΠ σχετίζονται με α) τη διαχρονική παρουσία του στα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και κυρίως της 

αλιείας στην περιοχή, β) στην αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει με τους αλιευτικούς και λιμενικούς φορείς του 

Ρεθύμνου γ) τη δραστηριοποίησή του στην βόρεια πλευρά της ζώνης αλιείας, όπως αυτή έχει καθοριστεί στο τοπικό 

πρόγραμμα και δ) τη σημαντική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει για την διασφάλιση, διεκδίκηση, προαγωγή των 

οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.  
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1.3 ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.3.1 Το προσωπικό που ήδη απασχολεί ή προτίθεται να απασχολήσει ο υποψήφιος Φορέας στο πλαίσιο 

εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης: 

 

Πίνακας 1-4 Προσωπικό που απασχολεί ο φορέας 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1 Παττακός Δημήτριος Διευθυντής 1998 Οικονομολόγος ΠΕ, MSc. 
Διοίκηση Επιχειρήσεων   

32 έτη 

2 Βρέντζου Ευαγγελία Συντονίστρια 
προγράμματος 

1988 Οικονομολόγος ΠΕ, MSc. 
Βιοηθική  

28 έτη 

3 Σαρχιανάκης Νικόλαος Επιστημονικό προσωπικό  1989 Γεωπόνος ΠΕ 26 έτη 

4 Σταυρακάκη Παρασκευή Επιστημονικό προσωπικό 2005 Οικονομολόγος, ΠΕ  13 έτη 

5 Φασουλά Χριστίνα  Επιστημονικό προσωπικό 2005 Τουριστικό Management- 
Οικονομολόγος, ΠΕ 

13 έτη 

6 Σκουλάς Ιωάννης Επιστημονικό προσωπικό 2006 Λογιστής, ΤΕ 13 έτη 

7 Καλομοίρη Ελευθερία Επιστημονικό προσωπικό  2010 Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 6 έτη  

 

1.3.2 Τεκμηρίωση της επάρκειας της στελεχιακής δομής. 

Το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων LEADER στην περιοχή του Ψηλορείτη από το 1991 έως σήμερα. Αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν 

πολυετή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων και τα οποία συγκροτούν έναν ικανό και αποτελεσματικό 

υπηρεσιακό πυρήνα.  

Η άρτια τεχνογνωσία και η πολυετή εμπειρία σε θέματα : α) κατάρτισης, διαχείρισης και υλοποίησης τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, β) προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, γ) στην υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης LEADER 

και ΟΠΑΑΧ (ΟΤΔ από το 1991), δ) διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών ε) προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων 

και υπηρεσιών και κατάρτιση και υλοποίηση τοπικών συμφώνων ποιότητας και στ) δικτυώσεων, αποτελούν εγγύηση για την 

ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού σχεδίου CLLD / LEADER.  

Η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα της στελεχιακής δομής υποστηρίζεται και από την τήρηση πιστοποιητικού ISO 

9001:2008 με βάση το οποίο γίνεται η εφαρμογή, διαχείριση και υλοποίηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων και μη 

πράξεων και η πολυετή εμπειρία της αποτυπώνεται αναλυτικά στο παράρτημα VI του παρόντος φακέλου.  

        

1.3.3 Παρουσίαση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού. 

Η εταιρεία στεγάζεται εντός της περιοχής παρέμβασης στην θέση «Μετόχι» στα Ανώγεια,  σε μισθωμένο για είκοσι χρόνια 

από τον Δήμο Ανωγείων Διώροφο κτίριο με Υπόγειο. Η αρχιτεκτονική σύνθεση του κτιρίου δίνει έμφαση στο χαρακτήρα 

δημοσίας χρήσης και τονίζει την οπτική επαφή με το όρος  Ψηλορείτη μέσω της χρήσης μεγάλων επιφανειών 

υαλοπετασμάτων. Για την ασφάλεια των γραφείων και των αρχείων της εταιρείας έχει εγκατασταθεί συναγερμός 

εικοσιτετράωρης παρακολούθησης. Αναλυτικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός καθώς και το λογισμικό της 

εταιρείας περιγράφονται στον πίνακα 1-5 που ακολουθεί. 
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 Πίνακας 1-5 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 930,41ΤΜ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ, ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Στάθμη 
Εμβαδόν 
στάθμης 

(m
2
) 

ΧΡΗΣΗ 

Καθαρό 
εμβαδόν 
χώρων 

(m2) 

Δυναμι-
κότητα 

Κατανομή βάσει Οργανογράμματος 

Εξοπλισμός 

Λογισμικό 
Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Υπόγειο 67,49 

Αποθηκευτικοί χώροι 
Αρχείου 

31,16 - 
Κοινή χρήση Ράφια  Dexion 10μ - 

Λεβητοστάσιο 36,33 - Κοινή χρήση Λέβητας 1τεμ. - 

Ισόγειο 419,1 

Χώρος Υποδοχής 105,78 
2 θέσεις 
εργασίας 

Γραμματεία 

 H/Y 1τεμ. 
Windows XP Pro GR 

OFFICE 2007 

-Τηλεφωνικό Κέντρο PANASONIC 
kx-ncp-500gr  8 συσκευές - 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα 
έγχρωμο TASKALFA 250ci   
KYOCERA       1τεμ. - 

Ψηφιακή φωτογραφική Μηχανή  
Cannon 2τεμ.   

Βιντεοκάμερα  JVC  1τεμ.   

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων 

90,27 
40 

ατόμων 

Εκδηλώσεις και Σεμινάρια Τμήματος 
Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, Τμήματος 
Προγραμματισμού και υλοποίησης 
έργων και Τμήματος Διοικητικών και 
οικονομικών Υπηρεσιών και Γενική 
Συνέλευση Μετόχων 

Projector  3M 1τεμ. Project 2003 

Laptop TURBOX 1τεμ. 
Windows 10 - Pro 

Office 2007 

 Επιδαπέδιο Κλιματιστικό 
SAMSUNG   3τεμ. - 

Ηλεκτροκίνητο πανί προβολής 1 τεμ. - 

Εκθεσιακός χώρος κέντρου 
πληροφόρησης Φυσικού 
πάρκου Ψηλορείτη 

120 - Τμήμα Φυσικού Πάρκου Επιτοίχιο Κλιματιστικό SAMSUNG 3τεμ. - 

Κουζίνα 9,37 - Κοινή χρήση - - - 

Χώροι υγιεινής ανδρών και 
γυναικών 

15,26 2 wc 
Κοινή χρήση - - - 

Χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ 
 

4,24 1 wc Κοινή χρήση - - - 

Αίθουσα server  7,5 - Κοινή χρήση 
H/Y Server 1τεμ. 

Windows 2000 Server  

Windows 2000 Prp GR 

Εξωτερικός Σκληρός Δισκος   6τεμ. - 

Ανελκυστήρας 
 

5 - Κοινή χρήση - 
 

- 
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Στάθμη 
Εμβαδόν 
στάθμης 

(m
2
) 

ΧΡΗΣΗ 

Καθαρό 
εμβαδόν 
χώρων 

(m2) 

Δυναμι-
κότητα 

Κατανομή βάσει Οργανογράμματος 
Εξοπλισμός 

Λογισμικό 

Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α΄ Όροφος 324,46 

Γραφείο 1 43 
3 θέσεις 
εργασίας 

Τμήμα Φυσικού Πάρκου & Γραφείο 
Υλοποίησης και διαχείρισης έργων και 
Προγραμμάτων 

H/Y 1τεμ. 
Windows 10 - Pro 

Office 2007 

Η/Υ 2τεμ. 
Windows XP Pro GR 

Office 2007 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
KYOCERA 3050 

1τεμ. - 

Γραφείο 2 17 
2 θέσεις 
εργασίας 

Γραφείο Υλοποίησης και διαχείρισης 
έργων και Προγραμμάτων και 
Υπεύθυνος Ποιότητας 

Η/Υ 2τεμ. 
Windows 10 - Pro 

Office 2007 

ΕΚΠΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG LASER  2τεμ. - 

Γραφείο 3 35 
3 θέσεις 
εργασίας 

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Λογιστήριο, Ταμείο & 
Γραφείο Προσωπικού) 

Η/Υ 3τεμ. 
Windows 10 - Pro 

Office 2007 

Η/Υ 2τεμ. 

Windows XP Pro GR 

Office  2007 

EUROFASMA/   Γενική 
Λογιστική & Διαχείριση 
Παγίων 

ΜΑΝPOWER 

ΕΚΠΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG LASER  1τεμ. - 

EKTΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ INKJET 
CANNON IP4300 

1τεμ. - 

Γραφείο 4 18,5 
1 θέση 

εργασίας 

Γραφείο Σχεδιασμού και κατάθεσης 
Προτάσεων & Γραφείο Υλοποίησης και 
διαχείρισης έργων και Προγραμμάτων 

H/Y 1 τεμ. 
Windows 10 - Pro 

Office  2016 

ΕΚΠΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG LASER  1τεμ. - 

Γραφείο 5 15 
1 θέση 

εργασίας 
Γραφείο Διευθυντή H/Y 1τεμ. 

Windows 10 - Pro 

Office 2007 

VISIO Pro 2003 

Χώρος συνεδριάσεων 45 
20 

ατόμων 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου,  
ΕΔΠ LEADER και Επιτροπής Διαχείρισης 
Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. 

- - - 

Χώροι υγιεινής  9 2 wc Κοινή χρήση - - - 

Κοινόχρηστοι χώροι  60 - Κοινή χρήση - - - 

Πατάρι  159,58 
Πρόκειται για αδιαμόρφωτο εσωτερικό πατάρι με πρόσβαση από τον Ά όροφο μέσω εσωτερικής κλίμακας, όπου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης  οκτώ νέων θέσεων 
εργασίας εφόσον γίνουν οι κατάλληλες εργασίες αποπεράτωσης του. 
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1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 & ΤΟΥ 
ΕΠΑΛ 2007-2013 

Σε περίπτωση που η ΟΤΔ έχει υλοποιήσει Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4-LEADER του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΛ 2007-

2013 να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι πίνακες: 

Στοιχεία υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ (σε Δημόσια Δαπάνη) 

Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των 
λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι και στις 31/12/2015. 

3.565.145,27 € 

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών, εκτός των λειτουργικών δαπανών, 
του Τ.Π. στις 31/12/2015. 

3.349.541,47 € 

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών, στις 
31/12/2015. 

7.236.290,54 € 

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν συντονιστής / εθνικός 
συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013 

1 

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός 
συντονιστή) η ΟΤΔ 2007-2013 

2 

 

Στοιχεία υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του  ΕΠΑΛ (σε Δημόσια Δαπάνη) 

Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των 
λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι και στις 31/12/2015. 

0,00 € 

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών*, εκτός των λειτουργικών δαπανών, 
του Τ.Π. στις 31/12/2015. 

0,00 € 

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών, στις 
31/12/2015. 

0,00 € 

Αριθμός σχεδίων ΚΠ 4.1.2.6, στα οποία ήταν συντονιστής / εθνικός 
συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013 

0,00 € 

Αριθμός σχεδίων ΚΠ 4.1.2.6, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός συντονιστή) 
η ΟΤΔ 2007-2013 

0,00 € 

* Ποσό των επιλέξιμων πραγματοποιηθεισών δαπανών των επενδύσεων.  
Στους παραπάνω πίνακες δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
Στον υπολογισμό ΔΔ νομικών δεσμεύσεων του Τ.Π. δεν συμπεριλαμβάνονται πράξεις οι οποίες κατά τις 31/12/2015 είχαν 
απενταχθεί. 
 

1.5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής : «Σχεδιασμός, 

Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Διαχείριση Αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, Εκπόνηση και παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης σε Ο.Τ.Α.» το οποίο έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 : 2008 από την DQS GmbH – DQS Hellas Ltd.  

Το πιστοποιητικό έχει αριθμό καταχώρησης 4058446 QM08 και εκδόθηκε 1/4/2016.  
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2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

2.1 Παρουσίαση προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

 

2.1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου Πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER, υπάγεται διοικητικά, στις 

Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου και στη Διοικητική Περιφέρεια της Κρήτης
1
. Η έκταση της καλύπτει συνολικά 

1.497,015  τ.χλμ. και φιλοξενεί πληθυσμό που ανέρχεται σε 47.578 άτομα (βλ. Πίνακα 2.1), μεγέθη που αναλογούν σε 17,95% της 

έκτασης και σε 7,64% του πληθυσμού της Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης.  

Συνολικά, η περιοχή σχηματίζεται με τη συνάρθρωση 8 Δήμων που συμμετέχουν με 14 Δημοτικές Ενότητες και 117 

Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπάγονται 3 Δήμοι (Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού) με 5 

Δημοτικές Ενότητες και 16 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες και αναλογεί ένα ποσοστό 19% της έκτασης, όπως και 19% του 

πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Αντίθετα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υπάγονται 5 Δήμοι (Ρεθύμνης, Αγ. 

Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου), 9 Δημοτικές Ενότητες και 101 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες και εντοπίζεται το 

μεγαλύτερο τμήμα τόσο της έκτασης (80,6% του συνόλου της έκτασης της περιοχής παρέμβασης), όσο και του πληθυσμού (81,4% 

του συνολικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης).  

Το τμήμα της περιοχής που προτείνεται ως «Ζώνη Αλιείας» αποτελείται από Τοπικές Κοινότητες 3 Δήμων. Οι Τοπικές κοινότητες 

βρίσκονται στο βόρειο και στο νότιο παραλιακό τμήμα της ΠΕ Ρεθύμνου που υπάγεται στην προτεινόμενη περιοχή. Ο συνολικός 

πληθυσμός της «Ζώνης Αλιείας» ανέρχεται σε 13.155 άτομα, και η έκταση σε 356,46 τ. χλμ. Το ποσοστό απασχόλησης  στην 

αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην  «Ζώνη Αλιείας» ανέρχεται σε 0,53% ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτήν, με 

βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφαλαίο.  Οι περιοχές που υπάγονται στη «Ζώνη Αλιείας» 

διαθέτουν αξιόλογες λιμενικές υποδομές όπως αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια, αλιευτικούς συλλόγους διαθέτοντας τις 

προϋποθέσεις για αναπτυξιακές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο παρόν πρόγραμμα.  Επίσης οι περιοχές που  

συνθέτουν την περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ  έχουν απόσταση μικρότερη από 10 χιλιόμετρα και παρουσιάζουν μεταξύ τους 

όμοια κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τεκμηριώνοντας έτσι και τη συνεκτικότητα τους . 

Στην περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER, οι Δήμοι που συμμετέχουν 

με το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους είναι οι Δήμοι Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοπόταμου, ενώ οι υπόλοιποι 

συμμετέχουν μόνο με ένα τμήμα τους, κυρίως με Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται στη φυσική και λειτουργική 

περιφέρεια του ορεινού συγκροτήματος του Ψηλορείτη και που εμφανίζουν συνεκτικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά ως προς την 

οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, τη δημογραφία, την κοινωνική οργάνωση κ.ά..   

Η μέση πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι/ έκταση σε τ. χλμ.) είναι χαμηλή και υπολογίζεται σε 32 περίπου άτομα ανά τ. χλμ., ενώ 

σχεδόν στο σύνολο της η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ορεινή και σε ένα μέρος της μειονεκτική, σύμφωνα με την οδηγία 

75/268/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει (βλ. και Πίνακα 2.1). Πιο συγκεκριμένα, 25  Τοπικές Κοινότητες  χαρακτηρίζονται Μειονεκτικές  ενώ 

89 ως Ορεινές  από συνολικά 117. Ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών (30.785 κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 64,7% του συνολικού 

πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.  

                                                

1
 σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  (Ν. 3852/2010).  
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Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της ΕΛΣΤΑΤ, οι χαρακτηρισμένες ως Ορεινές Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες ανέρχονται σε 57 

συνολικά, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61% της έκτασης και 50% του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης. Ακόμα, οι 

ημιορεινές Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, φτάνουν σε αριθμό τις 41 και αντιστοιχούν έτσι, σε 29% της έκτασης και 22% του 

πληθυσμού. Συνολικά επομένως, οι χαρακτηρισμένες ως ορεινές και ημιορεινές περιοχές καλύπτουν 90% της συνολικής έκτασης 

και φιλοξενούν 72% του πληθυσμού που αντιστοιχεί στην περιοχή παρέμβασης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά ορισμένα βασικά στοιχεία για τη διάρθρωση των Ο.Τ.Α., όπως και την 

έκταση, τον πληθυσμό, και το χαρακτηρισμό των εδαφικών ενοτήτων.   

 

Πίνακας 2-1 ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Δημοτική Ενότητα Τοπική / Δημοτική Κοινότητα 

Χαρακτηρισ
μός 

περιοχής 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
ΕΟΚ 75/268 

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΥΒΑ 

Τοπική Κοινότητα Γέργερης Ο 44,510 1.440     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΥΒΑ 

Τοπική Κοινότητα Νυβρίτου Ο 10,456 202     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΥΒΑ 

Τοπική Κοινότητα Πανασού Ο 7,311 179     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος Ο 43,151 2175     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΡΟΥΣΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Κορφών Ο 8,561 293     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΡΟΥΣΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου Ο 5,518 143     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΡΟΥΣΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Σάρχου Ο 8,579 165     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΥΛΙΣΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου Ο 8,918 87     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΥΛΙΣΟΥ Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου Ο 16,773 318     
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Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Δημοτική Ενότητα Τοπική / Δημοτική Κοινότητα 

Χαρακτηρισ
μός 

περιοχής 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
ΕΟΚ 75/268 

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΥΛΙΣΟΥ Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου Ο 28,485 323     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΥΛΙΣΟΥ Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου Ο 7,234 48     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ 
ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΡΟΥ 

Δημοτική Κοινότητα Ζαρού Ο 29,145 2122     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΡΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Βοριζίων Ο 30,051 491     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΡΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Μορονίου   12,625 340     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας Ο 5,991 173     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Καμαρών Ο 23,835 331     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δημοτική Κοινότητα 
Ρεθύμνης 

Αγία Ειρήνη 22,617 

22,617 

75     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Ανώγεια 
 

131     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Γάλλος 
 

922     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Γιαννούδιον 
 

116     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Μεγάλο Μετόχι 
 

46     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Μικρό Μετόχι 
 

149     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα 

Ρεθύμνης Ξηρόν Χωρίον 
 

221     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοτική Κοινότητα Τρία 
 

172     
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Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Δημοτική Ενότητα Τοπική / Δημοτική Κοινότητα 

Χαρακτηρισ
μός 

περιοχής 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
ΕΟΚ 75/268 

LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρεθύμνης Μοναστήρια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Αρμένων Μ 19,742 706     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Γουλεδιανών Ο 5,231 106     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Καρές Ο 7,943 192     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Καστέλλου Μ 6,329 108     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Κούμων Ο 8,360 172     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Μαρουλά Ο 11,470 547     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Όρους Ο 2,858 54     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Πρασιών Ο 7,890 133     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου Ο 7,082 569     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Σελλίου Ο 13,107 184     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Χρομοναστηρίου Ο 9,602 391     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Άδελε Μ 6,333 1415 6,333 1415 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αμνάτου Ο 23,123 218     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας Ο 10,076 115     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Ελευθέρνης Μ 10,883 189     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Έρφων Μ 7,174 662     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Κυριάννας Ο 5,230 348     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Τοπική Κοινότητα Μέσης Μ 8,488 388     
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Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου Μ 2,350 969 2,35 969 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Πηγής Μ 5,908 857 5,908 857 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Πρίνου Μ 12,419 660 12,419 660 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Σκουλουφίων Μ 5,715 160     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Χαμαλευρίου Μ 3,657 877 3,657 877 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ Τοπική Κοινότητα Χαρκίων Ο 20,288 78     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Σπηλίου Ο 15,853 624     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης   11,829 632 11,829 632 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων Ο 28,316 509 28,316 509 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου Ο 15,335 153 15,335 153 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου Ο 6,702 32 6,702 32 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Καρινών Ο 17,872 191     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου Ο 13,757 79 13,757 79 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ Ο 13,808 153 13,808 153 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Κισσού Ο 5,123 148 5,123 148 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης Ο 17,486 134 17,486 134 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Λαμπινής Ο 5,224 116     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Μελάμπων Ο 29,742 605 29,742 605 
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LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Μουρνές Ο 11,181 176 11,181 176 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα Ο 7,074 371 7,074 371 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Ορνές Ο 2,857 20 2,857 20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων Ο 18,301 218 18,301 218 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Αποστόλων Ο 10,282 277     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Αμαρίου Ο 5,51 142     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Άνω Μέρους Ο 20,661 244     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Βισταγής Ο 25,732 220     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών Ο 8,26 120     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Βωλεώνων Ο 9,061 109     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου Ο 16,731 309     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Ελενών Ο 6,639 197     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Θρόνου Ο 5,27 89     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Καλογέρου Ο 7,555 119     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Μέρωνα Ο 9,902 318     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου Ο 4,253 174     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης Ο 13,339 268     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Πατσού Ο 9,248 271     
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Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΡΗΤΩΝ 

Τοπική Κοινότητα Φουρφουρά Ο 17,667 605     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ο 5,698 124     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 
Αμαρίου 

Ο 3,865 117     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Αποδούλου Ο 18,826 307     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Βιζαρίου Ο 4,492 89     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Κουρουτών Ο 9,659 210     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Λαμπιωτών Ο 2,701 61     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Λοχριάς Ο 15,461 295     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Νιθαύρεως Ο 12,769 413     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου Ο 5,07 137     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Πλατανίων Ο 13,586 199     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Ο 16,611 501     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Ο 102,105 2379     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑ
ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Περάματος Μ 3,528 1578     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών Μ 13,51 653 13,51 653 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος Ο 19,017 441     
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Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Αλφάς Μ 8,594 381     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ Μ 8,993 166 8,993 166 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Καλανδαρές Ο 4,421 24     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών Ο 24,465 575     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου Μ 38,206 1255 38,206 1255 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Μελισσουργακίου Ο 2,618 32     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Ορθέ Ο 7,667 130     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Πανόρμου Μ 6,578 628 6,578 628 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Πασαλιτών Μ 1,079 37     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Ρουμελής Μ 5,59 519 5,59 519 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Σισών Ο 34,678 673 34,678 673 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής Μ 5,006 267 5,006 267 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Τοπική Κοινότητα Χουμερίου Μ 11,02 418     
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Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΩΝΙΑΝΩΝ 

Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών Ο 18,103 1117     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Τοπική Κοινότητα Γαράζου Μ 12,841 358 12,841 358 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Αγιάς Μ 6,435 222 6,435 222 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 
Μυλοποτάμου 

Ο 4,894 74     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Αλοΐδων Ο 6,185 326 6,185 326 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Αξού Ο 10,2 424     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Απλαδιανών Ο 9,698 408     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Αΐμονα Ο 5,412 215     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Βενίου Ο 4,055 317     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Δαμαβόλου Μ 4,093 210     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Δοξαρού Ο 12,889 294     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Μ 5,795 306     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Θεοδώρας Ο 1,744 50     
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Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 

(στοιχεία 
2011 – 

μόνιμος 
πληθυσμός) 

(km2) 
(στοιχεία 2011 

– μόνιμος 
πληθυσμός) 

ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Καλύβου Ο 13,274 327     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Ο 5,941 119     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων Ο 37,8 1739     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Χώνου Ο 6,255 80 6,255 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ     1.497,015 47.578 356,46 13.155 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης)  - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

    8.341,51 623.065 8.341,51 623.065 

 

 

Πίνακας 2-2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER (ΕΓΤΑΑ) 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Δημοτική Ενότητα LEADER ΠΑΑ 2014-2020 

   

Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 
(στοιχεία 2011 – μόνιμος 

πληθυσμός) 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 5 291,14 8.830 

% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
  

19% 19% 

% ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

3% 1% 

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 9 1.205,87 38.748 

% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
  

81% 81% 

% ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

14% 6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.497,015 47.578 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα 31,8 κατ/τ.χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης)  - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

8.341,51 623.065 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία στοιχείων 
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Πίνακας 2-3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  CLLD/LEADER (ΕΤΘΑ) 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Δημοτική Ενότητα LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

   

Έκταση Πληθυσμός 

(km2) 
(στοιχεία 2011 – μόνιμος 

πληθυσμός) 

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0 
  

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 4 356,46 13.155 

% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
  

100% 100% 

% ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

4% 2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 356,46 13.155 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα 36,9 κατ/τ.χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/-ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/-ΩΝ (που εντάσσεται η περιοχή 
παρέμβασης)  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

8.341,51 623.065 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία στοιχείων 

 
 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι περιοχές Natura (ΖΕΠ και ΕΖΔ) με τη συνολική έκταση τους, την έκταση που 

περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης καθώς και το ποσοστό σε σχέση με αυτή. 

Πίνακας 2-4 Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

km
2 

ΕΚΤΑΣΗ 
στρ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΑΚΟΜΜ 

ΕΚΤΑΣΗ 
km

2
 

ΕΚΤΑΣΗ στρ. 

GR4330002 Όρος Κέδρος 47,003 47.002,72 47,003 47.002,72 

GR4330003 Κουρταλιώτικο φαράγγι – Μονή Πρέβελης – Ευρύτερη περιοχή 36,427 36.427,29 12,945 12.944,77 

GR4330004 
Πρασσανό φαράγγι – Πατσός - Σφακορύακο ρέμα - Παραλία 
Ρεθύμνου & εκβολή Γεροπόταμου, Ακρωτήριο Λιανός Κάβος - 
Περιβόλια 

131,214 131.214,18 98,063 98.062,52 

GR4330005 Όρος Ίδη (Βορίζια-Γερανοί-Καλή Μαδάρα) 399,131 399.130,56 391,106 391.105,63 

GR4330006 Σορός - Αγκάθι - Κέδρος 81,289 81.289,32 81,289 81.289,32 

GR4330007 Κουρταλιώτικο φαράγγι, φαράγγι Πρέβελης 75,952 75.952,11 29,089 29.088,63 

GR4330008 Πρασσιανό φαράγγι 11,215 11.214,95 11,215 11.214.95 

GR4330009 Όρος Ψηλορείτης (νοτιοδυτικό τμήμα) 106,322 106.322,39 106,322 106.322,39 
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GR4310009 Κρουσώνας - Βρωμoνερό Ίδης 78,770 78.770,21 70,745 70.745,28 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΜΜ 1.497,015 1.497.015 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΕΖΔ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΜΜ 549,116 549.115,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΖΕΠ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΜΜ 298,661 298.660,57 

ΣΥΝΟΛΟ* ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΜΜ 587,584 587.584,41 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΜΜ (%) 39,25 

*Το σύνολο των εκτάσεων των περιοχών Natura προκύπτει από το άθροισμα των περιοχών ΖΕΠ (πορτοκαλί χρώμα) με τις περιοχές 

ΕΖΔ (πράσινο χρώμα) αφού αφαιρεθούν από τις τελευταίες οι περιοχές ΖΕΠ όπου υπάρχει επικάλυψη. 

 

 

 

 

2.1.2 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 

 

Η περιοχή παρέμβασης απεικονίζεται, μέσα από ειδικούς χάρτες σε ανάλυση 1:200.000 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης σε παράρτημα. Εκεί αποτυπώνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος, 

καθώς και τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, Δήμων, και Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Εκτός των ανωτέρων στοιχείων, ο 1ος χάρτης περιλαμβάνει οικισμούς, ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, ανάγλυφο και περιοχές 

Natura, ενώ ο 2ος χάρτης, με ειδική γραμμογράφηση, τις χαρακτηρισμένες ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές βάσει της 

Οδηγίας (ΕΟΚ) 75/268 

Στην συνέχεια παρατίθεται σε μικρότερη ανάλυση οι παραπάνω χάρτες καθώς και ο χάρτης που εμφανίζεται η περιοχή της 

προτεινόμενης Ζώνης Αλιείας. 
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Χάρτης 2-1 Χάρτης περιοχής παρέμβασης 
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Χάρτης  2-2 Χάρτης περιοχής παρέμβασης (περιοχές NATURA) 
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Χάρτης 2-3 Χάρτης περιοχής παρέμβασης με την προτεινόμενη Ζώνη Αλιείας 
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Χάρτης 2-4 Χάρτης περιοχής παρέμβασης με διάκριση σε Ορεινές / Μειονεκτικές 

 

 

 

2.2 Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής παρέμβασης 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τα βασικά οικονομικά, κοινωνικά, φυσικά-γεωμορφολογικά, πολιτιστικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, με σκοπό την ανάδειξη της μοναδικότητας και της ιδιαίτερης 

αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτύπωση των κύριων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και 

στη διερεύνηση των βασικών διαδικασιών παραγωγικής αναδιάρθρωσης όπως αυτές βιώνονται κατά διαστήματα, από τις 

τοπικές κοινωνίες, ως συνέπεια ενδογενών και εξωτερικών παραγόντων, ευκαιριών και πιέσεων. Στην ανάλυση, 

συνυπολογίζονται οι επιδράσεις από την εφαρμογή προηγούμενων πολιτικών και προγραμμάτων στην περιοχή παρέμβασης, με 

σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος, και γενικότερα, την τοπική ανάπτυξη.  

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, στηρίζεται στη χρήση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από επίσημες πηγές, 

και κυρίως από την ΕΛΣΤΑΤ
2
, ενώ ακόμα αξιοποιεί τα δεδομένα άλλων φορέων, και συμπεράσματα τα οποία καταγράφονται σε 

                                                

2
 Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας πρότασης  και τα οποία αφορούν απογραφικά δεδομένα, 

παραχωρήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή βάση των από 23/5/2016 και 28/6/2016 υπογραφεισών συμβάσεων για την πρόσβαση σε 
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ειδικές μελέτες και έρευνες πεδίου και αφορούν την περιοχή. Επειδή λόγω του όγκου των πληροφοριών ήταν αδύνατον να 

υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες στη ροή του κειμένου, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα επισυνάπτονται στο παράρτημα του 

Κεφαλαίου αυτού. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι από τη Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης συμπεριλαμβάνονται μόνο οι εκτός 

σχεδίου οικισμοί της με συνολικό πληθυσμό 1.832 κατοίκους. Για τους οικισμούς αυτούς δεν ήταν δυνατό να βρεθούν επίσημα 

στατιστικά στοιχεία. Όπου ήταν δυνατό υπήρξε εκτίμηση των δεδομένων. Θεωρούμε ότι το πληθυσμιακό τους μέγεθος είναι 

τέτοιο ώστε δεν επηρεάζει  τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και επεξεργασία των επίσημα διαθέσιμων 

στοιχείων.   Η περιοχή που αφορά τη ζώνη αλιείας τεκμηριώνεται στο κεφάλαιο 2.2.3.2 Πρωτογενής τομέας / Αλιεία – 

Υδατοκαλλιέργεια.   

Όπως θα δειχθεί και τεκμηριώνεται στη συνέχεια, στην Ενότητα 2.3., πρόκειται για μία ιδιαιτέρως συνεκτική περιοχή, από 

γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στην οποία το ιδιαίτερο στίγμα των παραδόσεων, του πολιτισμού και της 

ανθρωπογεωγραφίας δίνεται από την παρουσία του Ορεινού Όγκου του Ψηλορείτη. Σε γενικές γραμμές, μία ιδιαίτερη και 

ανθεκτική ιστορικά αναπτυξιακή φυσιογνωμία συντηρείται, χάριν της συνύπαρξης αφενός ενός ιδιαίτερου οικοσυστήματος, 

αφετέρου μίας παραγωγικής βάσης και μίας τοπικής κοινωνίας που συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής οργάνωσης και 

προοδευτικότητας.   

Στα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή, ειδικά στα ορεινά και ημιορεινά εδάφη της, συγκαταλέγονται η γήρανση του 

πληθυσμού (ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες), το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η έλλειψη υποδομών που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα, η εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών όπως η αμπελουργία και ιδιαίτερα σε 

ορισμένες περιοχές, η περιβαλλοντική πίεση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία,  τα ελαιουργεία κ.α.. 

Ακόμα σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί η υποαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα και η αύξηση της ανεργίας, λόγω τόσο της 

χαμηλής παραγωγικότητας της αγροτικής οικονομίας και των μικρών επιχειρήσεων, όσο και της επίδρασης της οικονομικής 

κρίσης που ξέσπασε μετά το 2008.  

Η εφαρμογή της ΚΑΠ, και κυρίως η αποδέσμευση της επιδότησης από την παραγωγή έχει καθοριστική σημασία στα παραπάνω, 

καθώς από τη μία βρίσκεται διαχρονικά να έχει θετικό αποτέλεσμα στα αγροτικά εισοδήματα, από την άλλη, να προκαλεί 

κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς που δεν ευνοούν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Το 

κυριότερο πρόβλημα είναι ότι οι παραγωγικές επενδύσεις δεν είναι απαραίτητες για τη συνέχεια και τη λειτουργία της 

εκμετάλλευσης και ότι οι επιδοτήσεις αποκτούν ένα αντισταθμιστικό-ανταποδοτικό χαρακτήρα ειδικά για τους πληθυσμούς σε 

ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, ενθαρρύνοντας αντί για επενδύσεις, την αύξηση της κατανάλωσης. Τα παραπάνω, 

αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα περισσότερο στη σημερινή οικονομική συγκυρία, δεδομένου ότι η κρίση στη γεωργία, η οποία 

είναι έτσι και αλλιώς χρόνια, γενικεύεται και συμπαρασύρει και άλλες δραστηριότητες. Μεσοπρόθεσμα, εγείρεται 

προβληματισμός για το αν η πολιτική αυτή μπορεί να συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και σε 

μία βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας.   

Επίσης, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της ευρύτερης αναπτυξιακής περιφέρειας της Κρήτης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

κατάρτιση ενός σχεδίου για την περιοχή παρέμβασης και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να περιγραφεί συνοπτικά.  

Γεωγραφία: Η συνολική έκταση της Κρήτης υπολογίζεται σε 8.336 τ.χλμ. ή 6,3% της Ελληνικής επικράτειας
3
. Το νησί τοποθετείται 

γεωγραφικά στη Νότια πλευρά του Αιγαίου πελάγους, σε απόσταση περίπου 160 χλμ. από την ηπειρωτική χώρα και εμφανίζει 

ακτογραμμή με πλούσιο διαμελισμό. Το βόρειο τμήμα βρέχεται από το Κρητικό και το νότιο από το Νότιο Κρητικό Πέλαγος 

(Λιβυκό πέλαγος), ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται μικρότερα νησιά και νησίδες όπως Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, κ.ά. Το 

μήκος του νησιού από το ένα άκρο (δυτικό) στο άλλο (ανατολικό) είναι 256 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος του, 57 

χιλιόμετρα, εντοπίζεται στο νομό Ηρακλείου και το μικρότερο πλάτος, 12 χιλιόμετρα, στο νομό Λασιθίου. Η μορφολογία της 

περιφέρειας χαρακτηρίζεται πρωτίστως από τρεις ζώνες, την ορεινή (σε υψόμετρο από 400 μ. και άνω), την ημιορεινή, (από 200-

                                                                                                                                                                            

εμπιστευτικά δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, με βάση  τα αιτήματα με αριθμό ID 4274 / 04-04-2016,  ID 5804 / 8-6-2016, ID 5909 / 13-6-
2016 αντίστοιχα. 
3
Τα γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία δίνονται από τη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης (επίσημο ιστότοπο).  
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400 μ.), και την πεδινή (από το επίπεδο της θάλασσας ως 200 μ.). Επισημαίνεται εδώ ότι οι πρώτες δύο ζώνες καλύπτουν περίπου 

τα 3/5 της έκτασης του νησιού, με αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό να χαρακτηρίζουν και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία μεγάλων 

περιοχών καθώς τις πρακτικές εργασίας, παραγωγής και διαβίωσης των πολυάριθμων διάσπαρτες κοινοτήτων που φιλοξενούνται 

γύρω από τους κύριους ορεινούς όγκους. Τα ορεινά εδάφη στο νησί υπολογίζονται ότι καταλαμβάνουν περίπου 49% της έκτασης, 

ενώ στην έντονη αυτή γεωμορφολογία δεσπόζουν ο Ψηλορείτης (με κορυφή στα 2.456 μ.), τα Λευκά Όρη (2.452 μ.) και το όρος 

Δίκτη (2.148 μ.). 

Ιστορία και Μυθολογία: To νησί διαθέτει μακρά και ταραγμένη ιστορία η οποία ξεκινά από την αρχαιότητα, ενώ ταυτόχρονα 

φιλοξενεί το «σκηνικό» για πολλούς μύθους, που σχετίζονται με τη ζωή των θεών του Ολύμπου και τις περιπέτειες ηρώων της 

αρχαίας εποχής. Μάλιστα πολλές αφηγήσεις επικεντρώνονται στον αγροτικό και ορεινό χώρο και «αξιοποιούν» την ιδιαίτερη 

γεωγραφία, γεωμορφολογία καθώς και τη μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε συγκεκριμένους τόπους που 

τοποθετούνται ειδικά στην απομακρυσμένη, μειονεκτική και αγροτική ενδοχώρα. Το πιο σημαντικό παράδειγμα, είναι η ιστορία 

που θέλει το Δία να γεννιέται και να μεγαλώνει στα βουνά της Κρήτης, ή ακόμα και το Μινώταυρο που φέρεται να κατοικεί σε 

ένα πρωτότυπο γεωλογικό σχηματισμό, το «Λαβύρινθο».  

Η ιστορία του νησιού ξεκινά από τη νεολιθική εποχή, αν και σε μία πιο σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται και στιγματίζεται από την 

παρουσία των Αράβων πειρατών, την κυριαρχία των Ενετών και την κατοχή των Τούρκων που κατέλαβαν το νησί το 1669. Από 

την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα σώζονται πολλά μνημεία τόσο στις πόλεις και στα μεγάλα λιμάνια (π.χ. Χανιά, 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο), όσο και σε διάφορα σημεία σε όλο το νησί (κυρίως κάστρα, επαύλεις και οχυρωματικά έργα). Ακόμα, 

σημαντικό κεφάλαιο στην τοπική ιστορία ανοίγεται με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη της  Γερμανικής 

Κατοχής. Όλη αυτή την περίοδο, καταγράφονται βίαιες συγκρούσεις, μαζικές καταστροφές και ανυπολόγιστες απώλειες σε 

παραγωγικό, κοινωνικό και ανθρώπινο δυναμικό. Στη μεταπολεμική περίοδο, η Κρήτη ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς 

ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και τα κύρια πρότυπα της αστικοποίησης και της κοινωνικής αλλαγής, που χαρακτηρίζουν και 

την υπόλοιπη Ελλάδα. Βασικό σημείο αποτελεί η ένταξη στην Ε.Ε. και η ανάπτυξη μίας δυναμικής οικονομίας που στηρίζεται στον 

τουρισμό, τη γεωργία και τις υπηρεσίες.  

Κοινωνική εξέλιξη: Μία σύντομη αναδρομή της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης στην περιοχή αποκαλύπτει σημαντικές 

διαπιστώσεις για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιφέρειας αλλά και συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Καταρχήν, 

ήδη από τον 16ο αιώνα κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συστηματικές απογραφές του 

πληθυσμού στην περιοχή, καταγράφηκαν για πρώτη φορά, πολυάριθμοι οικισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούσαν ένα σύνολο 

από «μετόχια» (γειτονιές) και λάμβαναν ονομασίες από τα επώνυμα των ισχυρότερων οικογενειών που  ήταν εγκαταστημένες. Οι 

περιοχές αυτές, συνήθως σε απόσταση από τα κύρια κέντρα της οικονομίας, της παραγωγής και της ανάπτυξης προσέφεραν 

σημαντικά υποστηρικτικά συστήματα, τα οποία στηρίζονταν κυρίως στην πρωτογενή –αγροτική και μεταποιητική δραστηριότητα, 

ενώ διαμόρφωναν ιδιόμορφες και ξεχωριστές παραδόσεις και έθιμα.  Σε γενικές γραμμές, μία ματιά στο χάρτη της Κρήτης δείχνει 

ότι το ίδιο μοτίβο με ακτινωτές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ μικρών χωριών και μεγαλύτερων πόλων που βρίσκονται κυρίως στα 

βόρεια του νησιού, χαρακτηρίζει ως σήμερα, μεγάλες χωρικές ενότητες.  

Ειδικά σε ότι αφορά την περιοχή του Ψηλορείτη, η κοινωνική όπως και η οικονομική εξέλιξη πρέπει να γίνει σαφές ότι 

καθορίζεται και ρυθμίζεται διαχρονικά, από την αρχαιότητα, μέχρι και σήμερα, από την παρουσία της κτηνοτροφίας. Αυτή 

καθορίζει τις δραστηριότητες που αφορούν την αναπαραγωγή των νοικοκυριών και διαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις και τις 

σχέσεις εργασίας όπως και τις καθημερινές πρακτικές για την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα 

από τον στενό οικονομικό ρόλο που έχει η κτηνοτροφία ως βασική οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, 

αναδύεται και ένας σημαντικός κοινωνικός ρόλος. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η κινητικότητα των κτηνοτρόφων, η οποία 

χαρακτηρίζει την ελεύθερη και εκτατική κτηνοτροφική δραστηριότητα. Όπως είναι γνωστό, η εκτατική και μη σταβλισμένη 

κτηνοτροφία συνεπάγεται τακτικές μετακινήσεις και διέπεται από συγκεκριμένη εποχικότητα, καθώς ο βοσκός πρέπει να 

εξασφαλίσει στο κοπάδι του τροφή και νερό με το μικρότερο δυνατό κόστος και με σεβασμό στην βοσκοϊκανότητα του τοπικού 

οικοσυστήματος. Ο ετήσιος κύκλος και το βασικό μοτίβο της μετακίνησης έχει την κατεύθυνση από το βουνό προς την πεδιάδα το 

χειμώνα, και από την πεδιάδα προς το βουνό το καλοκαίρι. Σε αυτή την πρακτική, αλλά και δεδομένου ότι οι αποδόσεις της 
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παραγωγής επηρεάζονται έντονα και απρόβλεπτα από καιρικές συνθήκες καθώς και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με 

την απομόνωση και την περιφερειακότητα (π.χ. αυξημένο κόστος ζωοτροφών, υψηλό κόστος μεταφοράς του προϊόντος) και 

άλλες διακυμάνσεις της κλαδικής οικονομίας, επηρεάζονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού, τα οποία προσπαθούν να βρουν 

συμπληρωματικά εισοδήματα, σε άλλες αγροτικές ασχολίες και συχνά σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, συχνά βρίσκονται 

μέλη της ίδιας οικογένειας να απασχολούνται στα πεδινά μέσα το χειμώνα στην ελαιοκομιδή ή να εργάζονται στον τρύγο στο 

τέλος του καλοκαιριού. Όλα αυτά σημαίνουν, μία συνεχή επανάληψη εποχικών μεταβολών της παραγωγής και της εργασίας, την 

ύπαρξη πολλαπλών μοντέλων οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και των κοινωνικών και οικογενειακών 

σχέσεων τα οποία ενέχουν αλλεπάλληλες εναλλαγές τόπων εγκατάστασης και περιοχών, σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τον 

τόπο «αφετηρίας».  

Οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές από τους κανόνες μίας αυστηρής «κλειστής» ανθρώπινης 

κοινωνίας, η οποία και διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της λειτουργίας μίας περισσότερο «αρχαϊκής» αγροτικής 

οικονομίας, αλλά και της απομόνωσης. Ταυτόχρονα όμως οι αυστηροί κανόνες πλαισιώνονται από αυθόρμητες σχέσεις, όπως 

κουμπαριές και γάμους που έχουν ως σκοπό να προάγουν την αλληλεγγύη και να συμπληρώσουν τους ευμετάβλητους 

κοινωνικούς δεσμούς.  Ένα βασικό παράδειγμα αποτελεί η κουμπαριά, η οποία σε αυτό το ιδιαίτερο κοινωνικό περιβάλλον 

θεωρείται ότι συμβολίζει τη συμφιλίωση σε περιπτώσεις μεταξύ τους διενέξεων (π.χ. ζωοκλοπή) και μία δέσμευση 

αλληλοϋποστήριξης μεγάλων οικογενειών.  

Σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει επομένως, την κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής είναι η 

μετεξέλιξη των οικονομικών σχέσεων και ιδίως το πέρασμα από μία περισσότερο παραδοσιακή αγροτική οικονομία σε μία πιο 

σύγχρονη. Αυτή στηρίζεται πλέον όχι μόνο στην οικογενειακή εργασία και στις δυνατότητες της μικρής εκμετάλλευσης ή στις 

μεθόδους της παραδοσιακής εκτροφής ή ακόμα και τις δυνατότητες της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά παρουσιάζει και άλλα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, στη σύγχρονη εποχή και μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, εφαρμογής στοχευμένων 

προγραμμάτων για τη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, η κοινωνική και οικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή 

του Ψηλορείτη βασίζεται σε ένα πολύ-λειτουργικό μοντέλο ανάπτυξης και στη συμπληρωματικότητα μεταξύ τομέων και 

δραστηριοτήτων.  

Έτσι, εκτός από την κτηνοτροφία και τη γεωργία, το τοπικό παραγωγικό σύστημα βασίζεται και στην εμπορευματική 

δραστηριότητα και στις σχέσεις οικονομικής συνεργασίας με άλλες περιοχές. Όλα αυτά, στο πεδίο της οργάνωσης των 

κοινωνικών σχέσεων σήμαναν την υποβάθμιση του ρόλου που έπαιζε στο παρελθόν η κοινωνική αλληλεγγύη και οι άτυποι 

θεσμοί συνεργασίας, ωστόσο δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά τη συνοχή των «μεγάλων οικογενειών» ή να διάβρωσε το 

ισχυρό «αίσθημα της τοπικής ταυτότητας» το οποίο χαρακτηρίζει τόσο τους κατοίκους, όσο και όσους κατάγονται από την 

περιοχή. 

Οικονομική εξέλιξη: Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει μία σχεδόν σταθερή εξειδίκευση σε 

ορισμένους τομείς, όπως στη γεωργία, τον τουρισμό και το εμπόριο-μεταποίηση. Η ανάπτυξη υπήρξε γρήγορη στο μεγαλύτερο 

μέρος της περιόδου, ενώ ιδίως σε ότι αφορά την πρόσφατη περίοδο μετά το 2008 και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι 

απώλειες ήταν μετριασμένες σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.  

Σύμφωνα με στοιχεία από το επίσημο κείμενο προγραμματισμού του εγκεκριμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2014-2020 για την Κρήτη βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», η Κρήτη 

εμφάνισε ταχεία ανάπτυξη και σταθεροποίησε τη συμμετοχή της στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2005-2010. Έτσι, μπορεί 

να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και εντάσσεται στην Πολιτική Συνοχής 

ανάμεσα στις περιφέρειες «σε μετάβαση».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών της Εθνικής Στατιστικής Αρχή, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας σε ποσοστό σταθερά περίπου 5% από το 2008, μέχρι και το έτος 2013 για το οποίο 

υπάρχουν διαθέσιμα πρόσφατα στοιχεία. Διαχρονικά ακόμα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει το υψηλότερο ποσοστό 

συμμετοχής στη δημιουργία του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την ΠΕ Χανίων, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται η 

συμμετοχή των ΠΕ Λασιθίου και ΠΕ Ρεθύμνου. Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας για το έτος 2008 
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διαμορφώνεται σε ύψος 19.176 ευρώ, λίγο χαμηλότερα από το αντίστοιχο του μέσου όρου των ελληνικών περιφερειών (21.845 

ευρώ), ενώ αντίστοιχα, τα μεγέθη για το 2013 ανέρχονται σε 14.007 ευρώ για την Κρήτη και 16.451 ευρώ για το σύνολο χώρας. Σε 

γενικές γραμμές, σε αυτό το δείκτη τις υψηλότερες επιδόσεις εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια οι Περιφερειακές Ενότητες 

Ηρακλείου και Χανίων.  

Η σημερινή στρατηγική για την ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης ορίζεται μεταξύ άλλων, από τη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης – RIS Crete και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των βασικών συμπλεγμάτων της παραγωγής και την 

παράλληλη ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των τομών. Ειδικότερα, ως βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες τίθενται οι 

εξής:  

• Ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάδειξη της αξίας της 

Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων 

• Ανάδειξη του πολιτιστικού-τουριστικού συμπλέγματος ως ηγετικό σε παγκόσμια κλίμακα 

• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του μέλλοντος στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό σύμπλεγμα (με υπηρεσίες που θα 

απευθύνονται και στις τοπικές επιχειρήσεις, καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ανάδειξη νέων επενδυτικών 

δυνατοτήτων) και στο περιβαλλοντικό σύμπλεγμα (εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνη διαχείριση υδάτων, ΑΠΕ, θάλασσα 

κλπ) 

• Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε επιχειρήσεις των επιλεγμένων συμπλεγμάτων 

 

2.2.1 Φυσικό περιβάλλον 

 

2.2.1.1 Γεωμορφολογία-Σεισμικότητα 

 

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο κεντρικό, βόρειο και νότιο  τμήμα της νήσου Κρήτης και περιέχεται στο γεωλογικό χάρτη 

του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), κλίμακας 1:50.000 (φύλλο: Ανώγεια). Συνίσταται από 

αλπικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης και φυλλιτικά πετρώματα του τεκτονικού καλύμματος Φυλλιτών Χαλαζιτών.  

Οι έντονες δυνάμεις που επέδρασαν κατά το σχηματισμό του ορεινού όγκου της Κρήτης προκάλεσαν πλήθος τεκτονικών δομών. 

Οι πτυχώσεις είναι σχετικά περιορισμένες και εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία κυρίως της οροσειράς του Ψηλορείτη 

(περιοχή του Βόσακου). Πάρα πολλά και σχετικά μεγάλης κλίμακας είναι όμως τα ρήγματα που εμφανίζονται στην περιοχή. Όλες 

σχεδόν οι παρυφές της οροσειράς του Ψηλορείτη χαρακτηρίζονται αλλά και οφείλουν τη δημιουργία τους στη δράση μεγάλων 

ρηγμάτων. 

Η περιοχή μελέτης, όπως και ολόκληρη η Κρήτη, ανήκει στην ζώνη ΙΙ σύμφωνα με τον νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας. Το 

ανάγλυφο, η φύση των πετρωμάτων αλλά και οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν σαν αποσβεστήρες των σεισμικών κυμάτων με 

συνέπεια οι εντάσεις των σεισμών να έχουν πολύ μικρές τιμές. 
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Χάρτης 2-5: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

 

Πηγή: ΦΕΚ 1154 Τεύχος Β’/12.8.2003 

2.2.1.2 Κλίμα 

Το κλίμα της περιοχής παρέμβασης όπως και εκείνο της Κρήτης έχει χαρακτηριστικά χερσαίου μεσογειακού κλίματος. Κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι οι ήπιοι χειμώνες, τα θερμά και ξηρά καλοκαίρια και η μεγάλη ηλιοφάνεια όλο σχεδόν τον χρόνο. Συχνή 

είναι επίσης η εμφάνιση  θερμών και υγρών αερίων μαζών από τα νοτιοδυτικά ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες κυριαρχούν οι 

βόρειοι άνεμοι. 

Στην περιοχή του Ψηλορείτη λόγω του έντονου ανάγλυφου τα κλιματολογικά φαινόμενα διαφοροποιούνται ελαφρώς. Στις 

ορεινές περιοχές ο χειμώνας  είναι πιο ψυχρός με έντονες χιονοπτώσεις. Ο Ψηλορείτης σκεπάζεται με χιόνι και διατηρείται στα 

λευκά μέχρι την άνοιξη, ενώ σε χαράδρες και ανήλιαγα σημεία το χιόνι παραμένει και το καλοκαίρι. 

Οι περισσότερες βροχοπτώσεις γίνονται κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Το χειμώνα ή μέγιστη τιμή θερμοκρασίας 

είναι 16° C και η ελάχιστη 9° C. 

Πίνακας 2-5: Μέση θερμοκρασία στην περιοχή Ψηλορείτη 
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Ορεινές 11 
o
C 11 

o
C 12 

o
C 15 

o
C 18 

o
C 22 

o
C 24 

o
C 24 

o
C 22

o
C 18 

o
C 15 

o
C 12 
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C 

Πεδινές 13 
o
C 13 

o
C 14 

o
C 17 

o
C 20

o
C 24 

o
C 26 

o
C 26 

o
C 24

o
C 20 

o
C 17 

o
C 14 

o
C 

Πηγή: http://www.psiloritis-natural-park.gr/To-Klima/1/73.html, ανάκτηση 24/6/2016 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν τα κλιματολογικά δεδομένα (περίοδο δεδομένων 1957-1997) στην περιοχή του 

Ρεθύμνου (Γ. Μήκος (Lon) 24ο31'1" / Γ. Πλάτος (Lat) 35ο21'0"/ Ύψος 7μ.).  

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 2-1 η μέση μέγιστη θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αγγίζει τους 30 C
o 

και η 

ελάχιστη δεν ξεπερνά τους 22 C
o
, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες, αντίστοιχα, η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τους 18 C

o
 και η 

ελάχιστη φτάνει λίγο πάνω από τους 9 C
o
.  

http://www.psiloritis-natural-park.gr/To-Klima/1/73.html


 

 σελ.39 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Η ένταση των ανέμων σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται ασθενής, καθώς τους μήνες από Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο, όπου 

παρουσιάζει τις μέγιστες τιμές της, η μέση ένταση  κυμαίνεται από  7 ½ μέχρι 9 ½ Kt δηλαδή δεν ξεπερνά τις 3 μονάδες στην 

κλίμακα Μποφόρ (Beaufort) (Γράφημα 2.2). 

Η μέση ετήσια υγρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες 

πέφτει κάτω από 63 %. (Γράφημα 2-3). 

 Το Γράφημα 2-4 παρουσιάζει τη μέση ετήσια βροχόπτωση, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ χειμερινών και 

καλοκαιρινών μηνών. Συγκεκριμένα τα χαμηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης εμφανίζει ο Ιούλιος κάτω από 10mm, ενώ αντίθετα τα 

υψηλότερα ο Ιανουάριος με 130 mm. 

Γράφημα 2-1: Ετήσιες θερμοκρασιών (ελάχιστη, μέση, υψηλή) 

 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

Γράφημα 2-2: Μέση ετήσια έντασης ανέμων 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 

Γράφημα 2-3: Μέση ετήσια υγρασία 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

Γράφημα 2-4 Μέση ετήσια βροχόπτωση 

 

Πηγή: Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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2.2.1.3 Φυσικοί Πόροι 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έντονο ανάγλυφο της περιοχή και κυρίως η 

γεωμορφολογία της περιοχή του Ψηλορείτη, ευνόησε την ανάπτυξη της βλάστησης και την παρουσία μεγάλης ποικιλίας στην 

πανίδα.  

Χλωρίδα  

Η Κρήτη αποτελεί ένα από τα βασικότερα κέντρα ενδημισμού σε εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα  από 

τα 1.130 ενδημικά φυτά της Ελλάδας τα 268 απαντώνται στην Κρήτη και από αυτά τα 168 βρίσκονται στον Ψηλορείτη. 

Εικόνα 2-1: Κρητικό Κεφαλάνθηρο 

Χαρακτηριστικά είναι το δίκταμο (Origanum dictamnus), η ενδημική κόκκινη τουλίπα 

(Tulipa doefleri), ο κρόκος (Crocus oreocreticus), η νευρίδα (Polygonum idaeum), η 

αμπελιτσά (Zelkova abelicea) και η χορστρισέα (Horstrissea dolinicola) που αποτελεί 

στενοενδειμικό φυτό, καθώς απαντάνται αποκλειστικά στον Ψηλορείτη και 

συγκεκριμένα στα οροπέδια γύρω από τον Σκίνακα. Το κρητικό κεφαλάνθηρο 

(Cephalanthera cucullata), είναι ένας είδος ενδημικής ορχιδέας της Κρήτης, το οποίο 

ευδοκιμεί σε πολύ μικρή έκταση 2 στρεμμάτων και προστατεύεται ως «Μνημείο της 

Φύσης» από το 1985.  

Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα είδη χλωρίδας του Κέδρου, όπως εκείνο του Dianthus  

pulviniformis και του Cerastium brachypetalum ssp doerfler, τα οποία βρίσκονται  

ανάμεσα στα προστατευμένα, από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 («Περί προστασίας 

της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας 

συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ' αυτών», ΦΕΚ 23, 43/Α), σπάνια είδη, αλλά και 

το  κρητικό σφεντάμι (Acer creticus) το οποίο συναντάται  μαζί με τους πρίνους, στα 

δάση κυρίως του Ρούβα και του Ζαρού. 

Πανίδα 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πανίδα της περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά και πτηνά 

αρκετά από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. 

Ορνιθοπανίδα 

Στην περιοχή μελέτης και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, έχουν καταγραφεί 155 είδη πτηνών 

μέχρι σήμερα, εκ των οποίων το 36% αναπαράγονται τακτικά, το 46% απαντάται κυρίως κατά τις περιόδους  της μετανάστευσης 

(εαρινή, φθινοπωρινή), το 12,3% είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες και αναπαράγονται στην περιοχή, ενώ το υπόλοιπο 6% αφορά 

τυχαίους και καλοκαιρινούς επισκέπτες που φωλιάζουν εκτός περιοχής, αδιευκρίνιστα είδη και επίσης 1 είδος που έχει 

εξαφανιστεί από όλη την Κρήτη. 

Συγκριτικά με τη συνολική έκταση της περιοχής, παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός ειδών, γεγονός που κατά ένα μεγάλο μέρος 

οφείλεται στην ετερογένεια των οικοσυστημάτων που διαθέτει, καθώς και τη γεωγραφική θέση. Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη το 

υψόμετρο της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή σημαντικοί υγρότοποι ή παράκτιες 

περιοχές (που συνήθως συγκρατούν τη μεγαλύτερη ποικιλότητα μεταναστευτικών), η εν λόγω ποικιλία των ειδών προκαλεί 

ιδιαίτερο θαυμασμό.  

 



 

 σελ.41 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Εικόνα 2-2 Γυπαετός Gypaetusbarbatus 

Στους εκτεταμένους όγκους τους Ψηλορείτη φιλοξενούνται 

διάφορα είδη αετών μεταξύ άλλων ο γυπαετός (Gypaetus barbatus) 

και ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos ssp homeyeri). Το όρνιο (Gyps 

fulvus) είναι ακόμα ένα προστατευόμενο είδος πτηνών που 

αναπτύσσεται στην περιοχή όπως και επίσης η κοκκινοκαλιακούδα 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax), ο αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli) ο 

πετροσπουργίτης (Petronia petronia) και πλήθος ακόμα άλλων. 

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία στο 

Παράρτημα II της σύμβασης της Βόννης, και στον νόμο 1335/1983 

με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση της Βέρνης (ΦΕΚ 32/Α/1983). 

 

 

Θηλαστικά 

Τα θηλαστικά κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην πανίδα της περιοχής χωρίς όμως να προστατεύονται όλα από την κείμενη 

νομοθεσία. Η Κρητική Μυγαλή (Crocirura zimmermannii) που αφορά ένα μοναδικό ενδημικό είδος θηλαστικού της Κρήτης, 

αναπτύσσεται στην περιοχή όπως επίσης και ο κρητικός αγριόγατος (Felis sylvestris cretensis). Επίσης σημαντική είναι και η 

παρουσία διαφορετικών ειδών τρωκτικών όπως: Αγκαθοποντικός (Acomys minous), Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), 

Σταχτοποντικός (Mus domesticus) κ.α. αλλά και χειρόπτερων πως η νυχτερίδα (Rhinolophus ferrumequinum ssp. Creticum) που 

είναι ενδημικό υποείδος της Κρήτης. 

Ασπόνδυλα 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετά ασπόνδυλα, πολλά από αυτά ενδημικά, όπως είναι τα σαλιγκάρια (Albinaria terebra), 

Helicopsis bathyptera και Mastus turcidus. Άλλα σημαντικά είδη της περιοχής είναι οι καμπανούλες Campanula creutzbergi και 

Campanula saxatilis ssp. saxatilis καθώς και το Crepis tybakiensis. 

Ερπετά 

Τα ερπετά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και προστατεύονται τόσο από το ΠΔ 67/81 όσο από της συνθήκη της Βέρνης (Ν. 

1335/1983) αφορούν δύο είδη σαμιαμιθιού (Mediodactylus kotschyi, Hemidactylus turcicus), την τρανόσαυρα (Lacerta 

trilineata), το λιακόνι (Chalcides ocellatus), την δενδρογαλιά (Coluber gemonensis) και τρία είδη φιδιού: Αγιόφιδο, Νερόφιδο, 

Σπιτόφιδο. (από τα οποία κανένα δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο) 

Αμφίβια  

Όσον αφορά τα αμφίβια στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ο πράσινος φρύνος (Bufo viridis), ο δεντροβάτραχος (Hyla arborea) και 

Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis) με τους δύο πρώτους να εντοπίζονται στο παραρτήματα  IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο 

ΠΔ67/81 καθώς και στην συνθήκη της Βέρνης, και τον τελευταίο στο παράρτημα V  της οδηγίας και της Βέρνης.  

Περιβαλλοντικές πιέσεις και απειλές 

Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, το πλήθος των οικοτόπων και των γεωλογικών σχηματισμών, αλλά και η 

συγκέντρωση μοναδικών τοπικών στοιχείων και ιδιαιτεροτήτων, χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης, η οποία αναμφίβολά 

διαθέτει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα.  

Η αλόγιστη ανάπτυξη του πρωτόγεννή τομέα στην περιοχή και κυρίως ο τρόπος άσκησης της κτηνοτροφίας έχουν επιφέρει 

σημαντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ο υπερβολικός αριθμός αιγοπροβάτων, σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα της 

περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων έχει οδηγήσει στην 
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ανάπτυξη του φαινομένου της υπερβόσκησης, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την κτηνοτροφία μία από της μεγαλύτερες 

απειλές για τη διατήρηση των φυσικών πόρων.  

Παράλληλα, η ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων με την επέκταση της καλλιεργούμενης γης, τις θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες, η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων καθώς και οι γεωργικές απορροές επηρεάζουν αρνητικά την 

ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και συμβάλλουν στη ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδροφορέων. 

Επιπρόσθετα, αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στην παραγωγή διοξείδιού του άνθρακα, επιφέρει η 

ανεξέλεγκτη και άναρχη καύση γεωργικών υπολειμμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος, αν 

και μεγαλύτερες πιθανότητες για πρόκληση πυρκαγιάς  έχει η εσκεμμένη καύση των βοσκοτόπων. 

Πέρα όμως από τον πρωτόγεννή τομέα σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον έχει και η ανάπτυξη του δευτερογενή. Το πλήθος 

των ελαιουργείων και των τυροκομείων επιβαρύνουν το έδαφος και το υπέδαφος, καθώς τα απόβλητα τους περιέχουν τοξικά 

κατάλοιπα και βαριά μέταλλα.  

Η λαθροθηρία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για την πανίδα της περιοχής πολλά από τα είδη της οποία 

απειλούνται με εξαφάνιση.  

Επίσης σημαντική πίεση στο φυσικό περιβάλλον δημιουργεί και η οικιστική ανάπτυξη, που σε μεγάλο βαθμό είναι άναρχη και 

παράνομη. Αντίστοιχα, τα διάσπαρτα και χωρίς προγραμματισμό τεχνικά έργα που σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται 

χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες επηρεάζουν αρνητικά και δημιουργούν συνθήκες πίεσης στα τοπικά 

οικοσυστήματα. 

Τέλος συμπληρώνοντας τη λίστα με τις ανθρωπογενείς επιδράσεις και πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, γίνεται αναφορά στα 

αστικά λύματα. Παρά την ύπαρξη και λειτουργία αποχετευτικού δικτύου στους περισσότερους οικισμούς, η έλλειψη βιολογικού 

καθαρισμού είναι καθοριστική, καθώς τα λύματα καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον επιβαρύνοντας το έδαφος και τους 

υπόγειους υδροφορείς.   

Περιορισμένες είναι η απειλές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα και αφορούν κυρίως φαινόμενα όπως πλημμύρες, 

διάβρωση, κατολισθήσεις. Ο κίνδυνος από πλημμύρες περιορίζεται στα πεδινά κυρίως στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο 

Γεροπόταμος και ο Πλατύς ποταμός.  

Τη σημαντικότερη ίσως φυσική απειλή αποτελεί η διάβρωση των ημιορεινών περιοχών που επιφέρει απόπλυση του εδαφικού 

μανδύα και σε συνδυασμό με την έντονη ξηρασία και την υπερβόσκηση συμβάλει στη δημιουργία του φαινομένου της 

ερημοποίησης και των καταστροφικών επιπτώσεων που αυτή έχει στο τοπικό οικοσύστημα.  

Τέλος οι κατολισθήσεις που παρατηρούνται στην περιοχή είναι κυρίως σημειακές στις περιοχές όπου κυρίαρχο πέτρωμα είναι ο 

Φλύσχης. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στην Τοπική Κοινότητα Αμαρίου του ομώνυμου Δήμου και στις περιοχές του Κρουσώνα 

και των Καμαρών. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης με την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού 

ενδημισμού στη χλωρίδα και την πλούσια πανίδα και παράλληλα η ύπαρξη των προαναφερθέντων απειλών και πιέσεων, καθιστά 

επιτακτική την ορθή διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής, στηριζόμενη στις αρχές της αειφορίας. 

2.2.1.4 Υδάτινοι πόροι 

Η περιοχή εφαρμογής ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (ΥΔ13) και συγκεκριμένα ανήκει στις 2 από τις τρείς Λεκάνες 

Απορροής, που αυτό περιβάλει, δηλαδή: στη Λεκάνη Απορροή Ρεμάτων Βορείου Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39), 

συνολικής έκτασης 3.676,06 km
2
 και στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40), 

συνολικής έκτασης 2.798,2 km
2
. 

Η περιοχή εφαρμογής διαθέτει πλούσιους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες αλλά και αρκετές πηγές που κατά κύριο λόγο έχουν 

ως αφετηρία τους τις κορυφές του Ψηλορείτη, όπως για παράδειγμα η πηγή στη Γέργερη, στον Ζαρό κ.α. 
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Σε ό,τι αφορά τις επιφανειακές απορροές, σε όλη την περιοχή μελέτης απλώνεται ένα δίκτυο ρεμάτων με αφετηρία κατά κύριο 

λόγο τις κορυφές του Ψηλορείτη. Η πλειοψηφία των ρεμάτων ανήκει στην κατηγορία R-M5 και αφορούν εποχικά ρέματα με 

περιοδικό καθεστώς ροής. 

Στα λιμναία υδατικά συστήματα και ταμιευτήρες καταγράφονται τα παρακάτω: 

 Το φράγμα των Ποταμών με βάθος 44m., μέγεθος 1.6 Km
2
 και μέγεθος λεκάνης 60 Km

3 
(ταμιευτήρας) 

 Η τεχνητή Λίμνη Ζαρού ( Βοτόμος) 

 Η φυσική  Λίμνη «Διγενή το Μνήμα»  

 Η Τεχνίτη Λίμνη Γέργερης 

 Πλήθος διάσπαρτος λιμνοδεξαμενών 

2.2.1.5 Προστατευόμενες περιοχές 

Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που παρουσιάζει η περιοχή παρέμβασης επιβεβαιώνεται και από το πλήθος των 

περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας. 

Γεωπάρκο Ψηλορείτη 

Το μεγαλύτερο  μέρος της  έκτασης της περιοχής παρέμβασης καταλαμβάνει το Φυσικό Πάρκο - Γεωπάρκο Ψηλορείτη, το οποίο 

ιδρύθηκε από την  ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με την επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Η ένταξη του στο Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων, στο Δίκτυο 

Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων (2001), αλλά και στο Δίκτυο των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων (2004) της UNESCO έχουν συντελέσει σε 

μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που 

στοχεύουν στην προστασία του και ανάδειξη του γεωλογικού, 

πολιτιστικού και φυσικού πλούτου του πάρκου και τη βιώσιμη 

τοπική ανάπτυξη της περιοχής μέσω των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού.  

NATURA 2000 

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης καταγράφονται 9 

περιοχές του δικτύου NATURA 2000, με συνολική έκταση που 

ξεπερνάει τα 50.000 εκτάρια και υπολογίζεται ότι προσεγγίζει 

περίπου το 6% της συνολικής έκτασης των περιοχών NATURA της 

Ελλάδα (1.014.7000 εκτάρια).  

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

I. Οι Tόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Sites of Community Importance» (SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. όπου 

μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως SCA: Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) «Special Areas of Conservation». Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται οι παρακάτω τρεις (3): 

1. «Όρος Ίδη( Βορίζια, Γεράνοι, Καλή Μαδάρα)» (GR4330005) 

2. «Πρασσιανό φαράγγι - Πατσός - Σφακορύακο ρέμα - Παραλία Ρεθύμνου και 

εκβολή Γεροπόταμου, Ακρωτήριο Λιανός Κάβος – Περιβόλια» (GR4330004) – τμήμα της περιοχής 
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3. «Όρος Κέδρος» (GR4330002) 

4. Κουρταλιώτικο φαράγγι - Μονή Πρέβελη - Ευρύτερη περιοχή (GR4330003) 

II.  Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), «Special Protection Areas» SPA: για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 

79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών», όπου καταγράφονται 4 τέτοιου είδους ζώνες: 

1. «Πρασιανό Φαράγγι» (GR4330008) 

2. «Κουρταλiωτικο φαράγγι, φαράγγι Πρέβελη» (GR4330007) – τμήμα της περιοχής 

3. Ζόρος- Αγάθη – Κέδρος (GR4330006) 

4. Όρος Ψηλορείτης (Νοτιοδυτικό τμήμα) (GR4330009) 

5. Κρουσώνας – Βρωμόνερο Ίδης (GR4310009) – τμήμα της περιοχής  

 

Χάρτης 2-6: Περιοχές NATURA 2000 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, , 2016 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) 

«Ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της 

άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι» 

σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), που τροποποίησε τον 1650/1986. Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται τα εξής 

εννιά(9): 

1. Κ 772- Βρύσινα, Πρασσανό Φαράγγι Δήμου Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1147/05-09-01, ΦΕΚ 1090/21-08-02) 

2. K763- Κουρούπα Δήμων Φοίνικα και Λάμπης (ΦΕΚ 1090//21-08-02)- τμήμα της περιοχής 
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3. Κ 761- Πρέβελη Δήμων Φοίνικα και Λάμπης ( ΦΕΚ 1105/23-08-02)- τμήμα της περιοχής 

4. Κ550 Προφ Ηλίας (Αγγελιανών- Πρίνου- Αλφά) ( ΦΕΚ 161757/32167/16-07-81) 

5. Κ759 – Ψηλορείτης  (ΦΕΚ 680/31-5-2002, ΦΕΚ 1119/28-08-02)) 

6. Κ760 - Τριγιόδιο Δήμου Ανωγείων (ΦΕΚ 1119 Β΄/28-8-02). 

7. Κ861 - Περιοχή Γούρνας (ΦΕΚ 769/19-06-01) 

8. Κ860 - Ψηλορείτης (πρώην δήμοι Ζαρού και Ρούβα (ΦΕΚ 769/19-06-01, ΦΕΚ 680/31-5-2002) 

9. Κ705 - Αλμυρού Ποταμού – Κέρης (ΦΕΚ 763/18-06-01, ΦΕΚ 680/31-5-2002) 

Χάρτης 2-7: Καταφύγια Άγριας Ζωής 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, 2016 

 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους 

βιοτόπους για την επιβίωσή τους.  Συνολικά στην Κρήτη έχουν αναγνωριστεί 22 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά και στην 

περιοχή παρέμβασης έχουν καταγραφεί οι παρακάτω τέσσερις (4): 

1. Όρος Κέδρος και Κουρταλιώτικο Φαράγγι GR 1863 

2. Φαράγγι Πρασσιών GR 184 

3. Όρος Ίδη GR GR 185 

4. Εκβολή Γεροπόταμου GR 186 

 

http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=183
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=184
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=185
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=186
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Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

Τα Διατηρητέα μνημεία της φύσης αφορούν προστατευόμενες φυσικές περιοχές σύμφωνα με το Ν.Δ. 996/1971. Είναι περιοχές 

δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν φυσικά χαρακτηριστικά μεγάλης οικολογικής αξίας. Στην Ελλάδα έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα 

Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται τρείς (3): 

 Ο Κράταιγος της Ζωμίνθου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, στο Δήμο Ανωγείων (ΦΕΚ 128/24-4-2012). Πρόκειται για 

αιωνόβιο κράταιγο με ιδιάζουσα αισθητική, βοτανική και ιστορική αξία. 

 Η Δρυς στις Κορφές Ηρακλείου (ΦΕΚ 121/Δ/1980). Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κορφές του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρόκειται 

για αιωνόβια δρυ με ιδιάζουσα αισθητική, βοτανική και ιστορική αξία που συνδέεται με ιστορικά γεγονότα της περιοχής, 

καθώς υπό την κόμη του ελάμβαναν χώρα συμβούλια οπλαρχηγών των κρητικών επαναστάσεων κατά των Τούρκων. 

 Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου (ΦΕΚ 589/Β/1985). Βρίσκεται στη θέση «Μάνα νερού» σε υψόμετρο 

1.400 μέτρων κοντά στα χωριά Καμάρες και Βορίζα του Δήμου Φαιστού και αφορά έκταση δύο στρεμμάτων. Η 

προστατευόμενη περιοχή είναι ο βιότοπος του σπάνιου και απειλούμενου είδους ορχιδέας, που ονομάζεται κρητικό 

Κεφαλάνθηρο (Cephalanthera cuculata), για το οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) 

Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ένας τόπος που διακρίνεται για την αισθητική του αξία και παραμένει σε 

αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη 

δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Συχνά τα ΤΙΦΚ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, 

αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. Σε εθνικό επίπεδο έχουν χαρακτηριστεί 449 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), με 

συνολική έκταση 6.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από αυτά τα 12 συναντώνται στην περιοχή μελέτης, 

 AT6010086 - Μονή Βροντησίου  

 AT6011005 - Σίβας 

 AT6011049 - Αγία Τριάδα 

 AT6020015 - Βώρος  

 AT6010085 - Σπήλαιο Καμαρών 

 Τυλίσος και Πρινιάς Δήμου Μαλεβιζίου  

 AT6010084 - Ιδαίον Άντρον ή Αγία Τριάδα 

 AT6011008 - Ψηλορείτης (Ίδη) 

 AT6020005 - Σύβριτος 

 AT6010052 - Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι) 

 AT6011059 – Ελεύθερνα 

 Σπήλαιο Μελιδονίου Ιδαίον Άντρο, Σπήλαιο Μελιδονίου 
 

2.2.1.6 Πολιτιστικό –πολιτισμικό περιβάλλον 

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον συμπληρώνει το πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής που είναι εξίσου 

σημαντικό και ενδιαφέρον.   

Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι 

Αρκετοί κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης : 

 Αρχαιολογικός χώρος της Ζώμινθου (ΦΕΚ 342/Α.Α.Π.Θ/3.8.2007). 

 Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ελεύθερνας (ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967). 

 Αρχαιολογικός χώρος της  ευρύτερης Περιοχής της Τυλίσου (ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990) 

 Υστερομινωικός τάφος Αποδούλου (ΦΕΚ 605/1965). 

 Αρχαιολογικός χώρος της Μοναστηρακίου (ΦΕΚ 473/Β/1962). 
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Ιερές Μονές ως Διατηρητέα Μνημεία (ΦΕΚ 209/Β/1980) 

Επίσης υπάρχουν πέντε (5) ιερές μονές που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα Μνημεία. 

 Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Δήμος Ρεθύμνου 

 Παναγίας Χαλεβή, Δήμος Ρεθύμνου 

 Αγίου Γεωργίου Δισκουρίου, Δήμος Μυλοποτάμου 

 Αγίου Ιωάννου στο Μπαλί, Δήμος Μυλοποτάμου 

 Ταξιαρχών Ασωμάτων, Δήμος Αμαρίου 

 

Τέλος Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο έχει χαρακτηριστεί ο Νερόμυλος, στην Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/944/26/25- 2-2000 - ΦΕΚ 363/Β/22-3-2000.) 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Λαϊκές εκδηλώσεις και πανηγύρια υπάρχουν όλο το χρόνο σε όλα τα χωριά του Ψηλορείτη. Ο χορός, το γλέντι και τα πλούσια 

φαγοπότια μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Εδώ σμίγει το επιβλητικό ριζίτικο με την τρυφερή μαντινάδα, το αγωνιστικό 

παράστημα του άντρα με την αρχοντιά της γυναικείας φυσιογνωμίας. Οι γάμοι και τα βαφτίσια αποτελούν ευκαιρίες 

πανηγυριών, καθώς συμμετέχουν όλοι στη χαρά. Ακόμα οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής μετατρέπουν τη συγκομιδή των καρπών 

σε ξεφάντωμα: κατά την απόσταξη του κρασιού και της ρακής στο μάζεμα των ελιών, το μάζεμα των κερασιών του κίτρου, όταν 

κουρεύουν οι βοσκοί τα πρόβατα στο βουνό. 

Γίνονται ακόμα ποιμενικά πανηγύρια στις γιορτές τοπικών Αγίων, στη γιορτή της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο και εκδηλώσεις 

σε επετείους ιστορικών γεγονότων. Φορείς διατήρησης και διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν οι Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι και τα Πνευματικά Κέντρα των Χωριών.  

Αξίζει να αναφερθούν οι πλούσιες πολιτιστικές δραστηριότητες όλων των δήμων της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως 

μήνες αλλά και τους χειμερινούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον «Πολιτιστικό Αύγουστο» του Δήμου Ανωγείων, τα «ΤΑΛΛΑΙΑ» του 

Δήμου Μυλοποτάμου, το «Αναγεννησιακό Φεστιβάλ», το «Αποκριάτικο καρναβάλι» και το «Κυνήγι Χαμένου θησαυρού» του 

Δήμου Ρεθύμνου, το «Amari Green Festival” του Δήμου Αμαρίου, τα «Matala festival» του Δήμου Φαιστού, τα «Αποκριγιώματα» 

της Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας, τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων στο Δήμο Μαλεβιζίου, τα «Υακίνθεια» από το 

Σύλλογο «Φίλοι των Υακινθείων πολιτιστικών εκδηλώσεων» στο Δήμο Ανωγείων κ.λπ..  

Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι γιορτές που πραγματοποιούνται σε πολλούς οικισμούς των δήμων κατά τους καλοκαιρινούς 

κυρίως μήνες αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όπως η Γιορτή του Τυριού και του Βοσκού στα 

Ζωνιανά, του νερού στο Ζαρό, του Κερασιού στο Γερακάρι Αμαρίου, του Μήλου στο Κρουσώνα, του Κίτρου στο Γαράζο, του 

κρασιού στο Αποδούλου.  

Επίσης τα τελευταία χρόνια αρχίζει να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 

στην ευρύτερη περιοχή όπως για παράδειγμα  ο αγώνας ορειβατικού σκι “Pierra Creta”, ο υπερμαραθώνιος αγώνας  “Heroes 

Ultra” μήκους 154 Km και «Η Στράτα του Ψηλορείτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι» με σκοπό την ανάδειξη  και την διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του  Ψηλορείτη. 
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2.2.2 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

 

2.2.2.1 Επίπεδο και Εξέλιξη Πληθυσμού (2001 – 2011). 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το 2011 ανέρχεται σε 47.578 κατοίκους, εμφανίζοντας μία μικρή 

υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2001 (48.323 κάτοικοι). Η μείωση είναι μικρή της τάξης 2%, αλλά σημαντική, αν  

συγκριθεί  με την πληθυσμιακή αύξηση που γνωρίζει συνολικά η περιφέρεια.  

Όπως δείχνει και το σχετικό διάγραμμα στη συνέχεια, η πτωτική πορεία οφείλεται στις ορεινές περιοχές που υπάγονται στην Π.Ε. 

Ηρακλείου (ποσοστό μείωσης 18,9%) καθώς στο τμήμα της περιοχής που υπάγεται στην Π.Ε. Ρεθύμνου παρατηρείται  μικρή 

άνοδος (ποσοστό αύξησης 4%). Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται αναχαίτιση της γρήγορης τάσης της δημογραφικής  

συρρίκνωσης, που ήταν χαρακτηριστική σε προηγούμενες περιόδους και αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, 

όπως στα αποτελέσματα αναπτυξιακών παρεμβάσεων ή ακόμα και στους κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς μετά 

το 2008 .  

Οι διαφοροποιήσεις πάντως στην εξέλιξη των πληθυσμιακών μεγεθών ειδικά σε ότι αφορά την περίοδο 2001-2011, είναι 

φανερές και έντονες στο εσωτερικό των Δήμων, σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας και Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η εξέλιξη 

όπως προκύπτει είναι διττή, αφού σε ορισμένες περιοχές που είτε βρίσκονται πιο κοντά στα αστικά κέντρα, είτε παρουσιάζουν 

ιστορικά σημαντικότερη πόλωση στις νεότερες ηλικίες, τείνουν να συγκρατούν τον πληθυσμό τους. Τέτοια παραδείγματα είναι η 

περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου που εμφανίζει αύξηση και μάλιστα αξιοσημείωτη (33,7%), της Δημοτικής Ενότητας 

Αρκαδίου (24,8%) ή της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών (23,9%). Αντιθέτως, περιοχές που εντάσσονται στον ορεινό/ημιορεινό 

χώρο στο μεγαλύτερο μέρος τους ή καθολικά, αλλά ακόμα και περιοχές με έντονη αγροτική εξειδίκευση, σε απόσταση από τα 

αστικά κέντρα, παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυμπακίου, οι 

απώλειες είναι μεγάλες και φτάνουν σε ποσοστά 31,36% και 21% αντίστοιχα το 2011 σε σχέση με το 2001. Γενικότερα, σε 

ορισμένες Δημοτικές Ενότητες, στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται πληθυσμιακή συρρίκνωση σε όλες τις Τοπικές 

Κοινότητες  τους. Τέτοιες περιπτώσεις, εκτός από τις προαναφερόμενες είναι οι Δ.Ε. Ρούβα, Ζωνιανών και Λάμπης. Ανάλογα, 

ορισμένοι Δήμοι γνωρίζουν μείωση πληθυσμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, όπως για παράδειγμα, οι Δήμοι Μυλοποτάμου, 

Ζαρού, Φαιστού και Αγ. Βασιλείου το διάστημα 2001-2011. 
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Διάγραμμα  2-1 Εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού στην Περιοχή Παρέμβασης ανά Π.Ε., 1991-2011 

 

Παρατήρηση : Οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΡΕΘΥΜΝΟΥ αφορούν το τμήμα τους που υπάγεται στην Περιοχή 

Παρέμβασης 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμος πληθυσμός/τ.χλμ) φαίνεται να παραμένει σχεδόν σταθερή διαχρονικά στην περιοχή 

παρέμβασης καθώς παραμένει σχεδόν σταθερός ο πληθυσμός. Η εξέλιξη επηρεάζεται από τη δημογραφική αλλαγή κατά τόπους, 

όπως και από την ανακατανομή της ανάπτυξης, ακόμα όμως έχει σχέση και με επιλογές στην χωροταξική οργάνωση και την 

οργάνωση ανοικτής πόλης και τέλος, με τη σταθερή εμβέλεια και επιρροή των ισχυρότερων κέντρων που συμπίπτουν με τις 

ευρύτερες περιοχές των μεγάλων πόλεων, όπως το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.  

Μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας συναντάται ειδικά την τελευταία περίοδο, σε επίπεδο Δήμου στις περιοχές Γόρτυνας, 

Μαλεβιζίου, Φαιστού, Τυλίσου, ενώ αύξηση ή σταθεροποίηση εντοπίζεται στους Δήμους Ρεθύμνης, Αρκαδίου, Αμαρίου, 

Μυλοποτάμου. Η μέση πυκνότητα πληθυσμού/τ. χλμ. υπολογίζεται πάντως, για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης σε 31,78 το 

2011 και είναι ελαφρά στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2001 (32.28). Ακόμα όμως, είναι συντριπτικά χαμηλότερη, σε σχέση με 

την Περιφέρεια Κρήτης (74,69) και το Σύνολο χώρας (81,96). Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η μείωση του πληθυσμού, ακόμα 

και αν είναι οριακή έχει ορισμένα αποτελέσματα ανακατανομής στο χώρο και επίσης υπογραμμίζουν την μειονεκτική και 

ιδιαίτερη γεωμορφολογική ταυτότητα της περιοχής, που συντηρεί την  «αραιοκατοίκηση» σε σχέση με άλλες περιοχές στην 

ευρύτερη περιφέρεια.  
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Πίνακας 2-6 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 1991-2011 

Περιγραφή / Πρόγραμμα Καλλικράτης 
Μόνιμος Πληθυσμός Επιφάνεια 

(τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.830 10.894 11.889 291.143 30,33 37,42 40,84 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.821 2.135 2.724 62.277 29,24 34,28 43,74 

Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ 1.821 2.135 2.724 62.277 29,24 34,28 43,74 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 3.552 4.944 5.040 127.219 27,92 38,86 39,62 

Δ.Ε.  ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2.776 4.044 3.980 65.809 42,18 61,45 60,48 

Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ 776 900 1.060 61.410 12,64 14,66 17,26 

Τ.Κ. Αηδονοχωρίου 87 105 102 8.918 9,76 11,77 11,44 

Τ.Κ. Αστυρακίου 318 236 335 16.773 18,96 14,07 19,97 

Τ.Κ. Γωνιών Μαλεβιζίου 323 496 588 28.485 11,34 17,41 20,64 

Τ.Κ. Καμαριώτου 48 63 35 7.234 6,64 8,71 4,84 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 3.457 3.815 4.125 101.647 34,01 37,53 40,58 

Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ 2.953 3.177 3.244 71.821 41,12 44,23 45,17 

Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 504 638 881 29.826 16,90 21,39 29,54 

Τ.Κ. Γρηγορίας 173 205 397 5.991 28,88 34,22 66,27 

Τ.Κ. Καμαρών 331 433 484 23.835 13,89 18,17 20,31 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38.748 37.429 34.598 1.205.872 32,13 31,04 28,69 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.930 9.292 7.374 243.875 48,92 38,10 30,24 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.994 3.735 3.025 122.231 40,86 30,56 24,75 

Δ.Κ. Ρεθύμνης 1832 1168 652 22.617 81,00 51,64 28,83 

Τ.Κ. Αρμένων 706 591 512 19.742 35,76 29,94 25,93 

Τ.Κ. Γουλεδιανών 106 138 157 5.231 20,26 26,38 30,01 

Τ.Κ. Καρές 192 194 174 7.943 24,17 24,42 21,91 

Τ.Κ. Καστέλλου 108 86 89 6.329 17,06 13,59 14,06 

Τ.Κ. Κούμων 172 181 212 8.36 20,57 21,65 25,36 

Τ.Κ. Μαρουλά 547 231 176 11.47 47,69 20,14 15,34 

Τ.Κ. Όρους 54 82 91 2.858 18,89 28,69 31,84 

Τ.Κ. Πρασιών 133 110 201 7.89 16,86 13,94 25,48 

Τ.Κ. Ρουσσοσπιτίου 569 379 252 7.082 80,34 53,52 35,58 

Τ.Κ. Σελλίου 184 233 202 13.107 14,04 17,78 15,41 

Τ.Κ. Χρομοναστηρίου 391 342 307 9.602 40,72 35,62 31,97 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6.936 5.557 4.349 121.644 57,02 45,68 35,75 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.161 5.100 5.567 220.46 18,87 23,13 25,25 

Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ 4.161 5.100 5.567 220.46 18,87 23,13 25,25 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 5.915 5.633 5.227 278.848 21,21 20,20 18,74 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 2.125 2.289 102.105 23,30 20,81 22,42 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.363 15.279 14.141 360.584 39,83 42,37 39,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 47.578 48.323 46.487 1.497.015 31,78 32,28 31,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 594.368 536.805 8.341.510 74,69 71,25 64,35 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 2-7: Ποσοστιαία μεταβολή Μόνιμου πληθυσμού το διάστημα 2011-2001 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

Πληθ. 2011 
Μόνιμος 
Πληθ. 2001 

Μεταβολή Πληθ. 2011-2001 

Σε απόλυτους αριθμούς Σε ποσοστό % 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.830 10.894 1.404 -18,95% 

   ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.821 2.135 -314 -14,71% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 1.821 2.135 -314 -14,71% 

   ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 3.552 4.944 -1.392 -28,16% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2.776 4.044 -1.268 -31,36% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 776 900 -124 -13,78% 

        Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 87 105 -18 -17,14% 

        Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου 318 236 82 34,75% 

        Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου 323 496 -173 -34,88% 

        Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου 48 63 -15 -23,81% 

   ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 3.457 3.815 3.110 -9,38% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 2.953 3.177 3.244 -7,05% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 504 638 -134 -21,00% 

        Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας 173 205 -32 -15,61% 

        Τοπική Κοινότητα Καμαρών 331 433 -102 -23,56% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  38.748 37.429 1.319 3,52% 

   ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.930 9.292 2.638 28,39% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.994 3.735 1.259 33,71% 

        Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης (τμήμα) 1.832 1.168 664 56,85% 

        Τοπική Κοινότητα Αρμένων 706 591 115 19,46% 

        Τοπική Κοινότητα Γουλεδιανών 106 138 -32 -23,19% 

        Τοπική Κοινότητα Καρές 192 194 -2 -1,03% 

        Τοπική Κοινότητα Καστέλλου 108 86 22 25,58% 

        Τοπική Κοινότητα Κούμων 172 181 -9 -4,97% 

        Τοπική Κοινότητα Μαρουλά 547 231 316 136,80% 

        Τοπική Κοινότητα Όρους 54 82 -28 -34,15% 

        Τοπική Κοινότητα Πρασιών 133 110 23 20,91% 

        Τοπική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου 569 379 190 50,13% 

        Τοπική Κοινότητα Σελλίου 184 233 -49 -21,03% 

        Τοπική Κοινότητα Χρομοναστηρίου 391 342 49 14,33% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6936 5557 1.379 24,82% 

   ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  4161 5100 -939 -18,41% 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4161 5100 -939 -18,41% 

   ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ  5915 5633 282 5,01% 

   ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 2.125 254 11,95% 

   ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14363 15279 -916 -6,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 47.578 48.323 2.723 -1,54% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 594.368 536.805 4,83% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.815.197 10.934.097 10.223.392 -1,09% 
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2.2.2.2 Ηλικιακή Διάρθρωση Πληθυσμού  

Το 2011 τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στον πληθυσμό έχουν οι ομάδες ηλικιών μεταξύ 25 και 44  ετών (έκαστη πενταετής 

ομάδα περίπου 7%), δεδομένο που αν συγκριθεί με τα στοιχεία για το έτος 2001 υποδηλώνει σχετική ηλικιακή ωρίμανση του 

πληθυσμού. Συγκεκριμένα, το 2001 η ομάδα που συμμετείχε με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμπεριελάμβανε τις ηλικίες από 20 ως 

34 ετών. Κάθε μία από τις πενταετείς ομάδες συμμετείχε με ποσοστό 8% στο σύνολο του πληθυσμού. 

Το 2011 ακόμα, οι ηλικιακές ομάδες 0-4, 5-9 και 20-24 ετών έχουν επίσης, ένα αξιόλογο ποσοστό 6% έκαστη, όπως και η ηλικιακή 

ομάδα 60-64 ετών. Η ηλικιακή πυραμίδα, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια, είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική για την 

δημογραφική εικόνα της περιοχής. Όπως φαίνεται, το πλάτος είναι μεγαλύτερο στο μεσαίο τμήμα στους άντρες, και στις 

γυναίκες, ωστόσο ειδικά στους πρώτους συγκεντρώνεται μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Έτσι, οι ηλικίες από 35 έως 39 ετών 

έχουν ισχυρότερη παρουσία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους άντρες, ενώ η ηλικία 30-34 ετών από την άλλη, συγκεντρώνει τις 

περισσότερες γυναίκες.  

 

 

Γράφημα 2-5 Πυραμίδα ηλικιών στην περιοχή παρέμβασης, 2011 
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Γράφημα 2-6 Πυραμίδα ηλικιών στην περιοχή παρέμβασης, 2001 

 

(Πηγή: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Προηγούμενη Μελέτη για το σχεδιασμό LEADER) 

 

Είναι φανερό ότι η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική σε σύγκριση με το έτος 2001. Μία συγκριτική παρατήρηση των δύο 

γραφημάτων δείχνει ότι υπάρχει μία οριακή βελτίωση με «μετατόπιση» από τις πάνω προς τις μεσαίες ηλικίες, ωστόσο δεν 

επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία για την δημογραφική αλλαγή στο μέλλον. Όπως και σε προηγούμενες περιόδους, διατηρούνται 

ανησυχίες για το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης στην περιοχή παρέμβασης, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 

συγκράτησης του πληθυσμού, αλλά και αναχαίτισης της διαρθρωτικής κρίσης. Μάλιστα οι δομικοί δείκτες όπως αναλύονται 

παρακάτω εξηγούν καλύτερα τις δημογραφικές συνθήκες στο τοπικό επίπεδο.  

Οι βασικοί δείκτες που υπολογίζονται είναι οι δείκτες γήρανσης, αντικατάστασης και εξάρτησης
4
. Όπως διαπιστώνεται το τμήμα 

της περιοχής παρέμβασης που υπάγεται στην Π.Ε. Ηρακλείου έχει τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης (172%) και ταυτόχρονα, 

αυξημένο δείκτη ηλικιακής εξάρτησης (77%) και χαμηλό δείκτη αντικατάστασης (63%) αν συγκριθεί τόσο με την περιοχή που 

υπάγεται στην ΠΕ Ρεθύμνου, όσο και με την Περιφέρεια ή τη χώρα.  

Επίσης, επιβεβαιώνεται και το γεγονός ότι η περιοχή παρέμβασης έχει δομικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι δυσμενέστερα, σε 

σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια και τη χώρα. Η Περιοχή εμφανίζει δείκτη γήρανσης της τάξης 131,22%, δείκτη 

                                                

4
Δείκτης εξάρτησης, ήτοι ο αναλογών αριθµός ατόµων των οµάδων 0-14 ετών και65 και άνω, ως προς 100 άτοµα ηλικίας 15-64 ετών 

Δείκτης γήρανσης, ήτοι ο αναλογών αριθµός ατόµων άνω των 65 ετών ως προς 100 άτοµα ηλικίας 0-14 ετών 

Δείκτης αντικατάστασης ήτοι ο αναλογών αριθµός νέων 10-14 ετών ως προς έναάτοµο 60-64 ετών (ή προς 100 άτοµα 60-64 ετών).  
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αντικατάστασης 88,42% και ηλικιακής εξάρτησης 51,53%, ενώ στην Περιφέρεια οι αντίστοιχες τιμές είναι 105,91%, 103,01% και 

52,20%.  

Πίνακας 2-8 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (στοιχεία 2011) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 172,02% 76,60% 62,66% 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 220,58% 95,18% 63,33% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 220,58% 95,18% 63,33% 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 179,49% 67,47% 54,84% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 169,81% 67,33% 55,00% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 220,41% 67,97% 54,24% 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 144,10% 77,65% 72,73% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 146,83% 81,17% 69,44% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 126,51% 59,49% 93,10% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 122,68% 62,93% 96,95% 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 69,84% 46,67% 130,49% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 67,98% 39,19% 199,08% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 70,96% 52,57% 91,03% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 259,17% 77,82% 55,95% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 259,17% 77,82% 55,95% 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 227,81% 71,95% 65,98% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 208,86% 74,53% 66,84% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 248,61% 69,61% 65,13% 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 130,10% 63,62% 145,79% 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 110,81% 70,70% 96,46% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 114,20% 68,19% 77,06% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 46,67% 76,46% 189,13% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 126,67% 73,23% 115,88% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 131,22% 65,30% 89,59% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 105,91% 52,20% 103,01% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 134,39% 51,53% 88,42% 

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία 

Συνοπτικά, η περιοχή παρέμβασης με δείκτη γήρανσης μεγαλύτερο της μονάδας βιώνει περισσότερο το φαινόμενο της 

δημογραφικής γήρανσης σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας ή της περιφέρειας, ενώ εμφανίζει σημαντική εξάρτηση των 

ατόμων που δεν ανήκουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (μεγαλύτερες και μικρότερες ηλικίες) από τις παραγωγικές ηλικίες. 

Τέλος, ο δείκτης αντικατάστασης φανερώνει την αδυναμία «αναπλήρωσης» του σημερινού επιπέδου πληθυσμού, με δεδομένα 

τα μεγέθη του πληθυσμού-αρ. ατόμων στις μικρές ηλικίες. Αυτά υπενθυμίζουν ότι εξακολουθεί μία τάση συρρίκνωσης στις 

ηλικίες που θεωρούνται πιο παραγωγικές, ειδικά σε ορισμένες περιοχές, όπως απομονωμένες, μειονεκτικές και μικρές 

κοινότητες, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι παραμένει ένα σημαντικό απόθεμα νεανικού πληθυσμού στην περιοχή 

παρέμβασης. Μάλιστα, τα επίπεδα του πληθυσμού εμφανίζουν μία σχετική ανάκαμψη τα τελευταία έτη, γεγονός που θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη.   

Μία ειδική αναφορά στις νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίες, και συγκεκριμένα στις ομάδες 0-34 και 56+ ετών, οδηγεί σε 

παρόμοια με τα παραπάνω συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2011, τα ποσοστά συμμετοχής στο 

σύνολο του μόνιμου πληθυσμού είναι ιδιαίτερα υψηλά στις ομάδες 56 και άνω στην περιοχή παρέμβασης (33%), και μάλιστα 

παραμένουν αρκετά υψηλότερα σε σχέση με το σύνολο της περιφέρειας (27%) και το σύνολο χώρας (30%).  
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Ταυτόχρονα, τα ποσοστά που αφορούν τις ηλικίες 0-34 ετών είναι πολύ χαμηλότερα (41%) σε σχέση με την περιφέρεια και τη 

χώρα (43% και 40% αντίστοιχα). Όπως προκύπτει, επιβεβαιώνοντας επίσης τα παραπάνω, ιδιαίτερα οι περιοχές που εντάσσονται 

στην Π.Ε. Ηρακλείου στην περιοχή παρέμβασης, έχουν τις χειρότερες επιδόσεις. Στην περιοχή αυτή, τα άτομα 0-34 ετών φτάνουν 

σε 3.252 και αποτελούν μόλις 37% του συνολικού πληθυσμού. Αντιθέτως, τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα ηλικιών 56 ετών 

και άνω, φτάνουν τα 3.547 και αποτελούν 40% του συνόλου.  

Πίνακας 2-9 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή (Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης») 

 

Σύνολο 
μόνιμου 

πληθυσμού 

0 - 34 
ετών 

56 ετών 
και άνω 

0-34 
ετών 

56 ετών 
και άνω 

άτομα 
% στο σύνολο 
πληθυσμού 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  8.830 3.252 3.547 37% 40% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  38.748 16.334 12.331 42% 32% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 47.578 19.586 15.878 41% 33% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 270.257 170.006 43% 27% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.295.887 3.255.207 40% 30% 

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία 

 

2.2.2.3 Κοινωνικά χαρακτηριστικά του Πληθυσμού  

 

Σύνθεση του Πληθυσμού κατά φύλο  

Η εξέλιξη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά φύλο, δείχνει ότι από τη μία, υπερισχύουν έστω οριακά οι άνδρες έναντι των 

γυναικών, με ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του πληθυσμού που ξεπερνά ελάχιστα το 50%, όπως και ότι ο γυναικείος 

πληθυσμός εμφανίζει μία σχετική σταθεροποίηση διαχρονικά, σε αντίθεση με τον ανδρικό. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες στην 

περιοχή παρέμβασης  υπολογίζονται από 23.537 το 2001 σε 23.599 το 2011, και έτσι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή, ενώ 

οι άντρες μειώνονται σε αριθμό, έστω ήπια από 24.786 σε 23.979 το ίδιο διάστημα (μείωση κατά 3%).  

Μάλιστα, η μείωση στον αριθμό των ανδρών είναι εντονότερη σε ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, και πάλι, η ΠΕ Ηρακλείου 

γνωρίζει σημαντική υποχώρηση κατά 21% στους άνδρες, αλλά και 17% στις γυναίκες, έναντι αύξησης 2% και 5% αντίστοιχα, στην 

ΠΕ Ρεθύμνου. Σε κάθε περίπτωση, η τάση στην Περιφέρεια Κρήτης είναι επίσης θετική, όπως δηλαδή και στην περιοχή 

παρέμβασης του Ρεθύμνου. οι άνδρες αυξάνονται στην πρώτη, κατά 3% την τελευταία δεκαετία, ενώ οι γυναίκες κατά 7%.  

Ακόμα όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων. Μία έστω και ελαφρά ποσοστιαία 

μείωση στον αριθμό των ανδρών αφορά το σύνολο σχεδόν των Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων στην περιοχή παρέμβασης στην 

ΠΕ Ηρακλείου (Ρούβα, Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Τυμπακίου) και κυμαίνεται από 9% (Ζαρός) ως 33% (Κρουσώνας). Αντίστοιχα, 

και πάλι στο τμήμα του Ηρακλείου, τα ποσοστά μείωσης του αριθμού των γυναικών είναι σημαντικά και ανέρχονται σε ένα εύρος 

από 5% (Ζαρός) έως 29% (Κρουσώνας). Ιδιαίτερα, η περιοχή του Κρουσώνα είναι φανερό ότι έχει τις σημαντικότερες απώλειες 

και στις δύο ομάδες λόγω της συνολικής υψηλής μείωσης του πληθυσμού. 

Από την άλλη, στην Π.Ε. Ρεθύμνου, σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνεται ο πληθυσμός και στους άνδρες και στις γυναίκες, και 

μάλιστα με υψηλά ποσοστά (π.χ. ΔΕ Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Κουρητών, με ποσοστά που ξεπερνούν και το 20%), ενώ σε άλλες, 

παρατηρείται υποχώρηση. Ένα σημαντικό παράδειγμα, είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και η Δημοτική Ενότητα Λάμπης, όπου τα 

ποσοστά μείωσης είναι 20% στους άνδρες και 17% στις γυναίκες ή οι Δημοτικές Ενότητες Ζωνιανών και Κουλούκωνα, όπου τα 

ποσοστά μείωσης για τους άνδρες, φτάνουν σε 12% και 11% και για τις γυναίκες σε 9% και 10% αντίστοιχα.  
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Γράφημα 2-7 Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο στην περιοχή παρέμβασης, 2001-2011 

 

Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο συνολικό πληθυσμό (πληθυσμό στα δύο φύλα) δίνονται σε ξεχωριστό πίνακα στη 

συνέχεια. Όπως προκύπτει, τη μεγαλύτερη αναλογία γυναικών εμφανίζουν οι Δήμοι Γόρτυνας και Φαιστού. Σύμφωνα με στοιχεία 

της τελευταίας απογραφής, η περιοχή παρέμβασης έχει οριακά χαμηλότερη αναλογία γυναικών, σε σχέση με την Περιφέρεια, 

αφού το ποσοστό υπολογίζεται σε 49,6% έναντι 50,5%. Ωστόσο, η αναλογία αυξάνεται από το 2001 στο 2011 στις περισσότερες 

περιπτώσεις, στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης. Αυτό πρέπει να σχετίζεται με την τάση μείωσης του πληθυσμού των 

ανδρών και το γεγονός ότι σχεδόν σταθεροποιείται το επίπεδο πληθυσμού στις γυναίκες. 

Πίνακας 2-10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2001-2011 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
2011 2001 

% ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.2% 49.2% 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 50.6% 49.6% 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 49.7% 48.4% 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 50.6% 50.1% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 49.5% 48.6% 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 49.9% 48.2% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 49.8% 48.8% 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 48.7% 48.5% 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 49.9% 50.4% 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 49.2% 48.5% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 49.6% 48.7% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 50.5% 49.5% 

Στοιχεία EΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 
 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Το επίπεδο εκπαίδευσης θεωρείται σχετικά χαμηλό στην Περιοχή Παρέμβασης, ενώ είναι φανερά χαμηλότερο σε ορισμένες 

περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στα ορεινά και μειονεκτικά εδάφη. Συνολικά, στην περιοχή παρέμβασης, οι περισσότεροι κάτοικοι 

είναι απόφοιτοι του Δημοτικού και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 15,8 χιλ.), ενώ ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση οι 

ΑΝΔΡΕΣ  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

22.500 

23.000 

23.500 

24.000 

24.500 

25.000 

2001 

2011 

ά
το

μ
α

 

2001 2011 

ΑΝΔΡΕΣ  24.786 23.979 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 23.537 23.599 
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απόφοιτοι του Λυκείου (6,7 χιλ.) και οι απόφοιτοι του τριτάξιου Γυμνασίου (6 χιλ.). Τα άτομα που κατέχουν διδακτορικούς ή 

μεταπτυχιακούς τίτλους είναι ελάχιστα (περίπου 150), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού δηλώνει ότι 

ολοκλήρωσε μόνο την προσχολική αγωγή ή ότι δε γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Η τελευταία ομάδα αριθμεί σχεδόν 5.000 

άτομα.  

Αν εξετάσουμε ιδιαιτέρως τον πληθυσμό των ατόμων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους εκπαίδευσης, με δείκτη τη 

συμμετοχή τους στο σύνολο των ατόμων που δηλώνουν κάποιο-οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, είναι εμφανές ότι στην 

περιοχή παρέμβασης, οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες σε σχέση με την Περιφέρεια, όπως και ότι υπάρχει και πάλι, διαφορά 

ανάμεσα στα δύο τμήματα της περιοχής παρέμβασης που υπάγονται στις Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Αυτό όπως είναι 

προφανές εξηγείται γιατί στην ΠΕ Ηρακλείου υπάγονται αμιγώς ορεινές περιοχές. Για παράδειγμα, το ποσοστό των ατόμων που 

είναι απόφοιτοι Δημοτικού φτάνει σε 41% στην ΠΕ Ηρακλείου και είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται στην 

περιοχή του Ρεθύμνου και συνολικά στην Περιοχή Παρέμβασης (32-33%). Επιπλέον, είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με 

την Περιφέρεια (26%). Ανάλογα, το ποσοστό των ατόμων που κατέχουν πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής ή ακόμα και αυτών που 

έχουν απολυτήριο λυκείου είναι χαμηλό στην Π.Ε. Ηρακλείου και ελαφρώς μεγαλύτερο στις άλλες περιοχές. Σε γενικές γραμμές 

πάντως, διαπιστώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης έχει περισσότερα άτομα απόφοιτους Δημοτικού (ως αναλογία στο σύνολο 

πληθυσμού), σε σχέση με την Περιφέρεια, λιγότερους με πτυχίο ή απολυτήριο λυκείου και οριακά μεγαλύτερο πρόβλημα 

αναλφαβητισμού.  

Σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, τη μεγαλύτερη αναλογία πτυχιούχων Πανεπιστημίου έχει η περιοχή του Δήμου 

Ανωγείων (6% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού), ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Ρεθύμνης και Αμαρίου (5% έκαστος), όπως και η 

Δ.Ε. Αρκαδίου (6%). Σε επίπεδο Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας ξεχωρίζουν η Τ.Κ. Πετροχωρίου με 11% και η Τ.Κ. Πανόρμου με 

10%. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά αναλφαβητισμού παρουσιάζονται σε επίπεδο Δήμων, στα Ανώγεια και στη Γόρτυνα (5%), 

σε επίπεδο Δ.Ε. στο Ρούβα και τον Κουλούκωνα (5%), και σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, στη Θεοδώρα και Άγιο Ιωάννη 

Μυλοποτάμου. Εκεί τα ποσοστά αυτών που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ανέρχονται σε 15-16%.  

Γενικότερα πάντως, το μορφωτικό επίπεδο της πλειοψηφίας του πληθυσμού σε όλους τους Δήμους και στις Δημοτικές Ενότητες 

είναι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρότι βελτιώνεται διαχρονικά, το μορφωτικό επίπεδο για ένα μεγάλο 

τμήμα του πληθυσμού. Ακόμα, εξετάζοντας το ανάγλυφο των περιοχών, σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

αναλφάβητων και της μαθητικής διαρροής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφορούν κυρίως τις ορεινές περιοχές και λιγότερο τις 

ημιορεινές και πεδινές. 
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Γράφημα 2-8 Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης, 2011 
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Γράφημα 2-9 Συγκριτικά στοιχεία: Άτομα με βασικούς τίτλους σπουδών ως ποσοστό του συνόλου,  2011 

 

 

Συμπεράσματα – προοπτικές 

• Η περιοχή παρέμβασης είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη, τοποθετείται στο σύνολο της στον αγροτικό χώρο και  

συμπεριλαμβάνει κυρίως ορεινά, όπως και σε ένα μέρος της ημιορεινά και πεδινά εδάφη, τα οποία αγκαλιάζουν το 

φυσικό και κοινωνικό σύστημα γύρω από τον Ορεινό Όγκο του Ψηλορείτη.  

• Ο πληθυσμός εμφανίζει σχετική σταθεροποίηση σε αριθμό τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ελάχιστες απώλειες 

καταγράφονται σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, κυρίως στους άνδρες.  Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, η 

μείωση στον αριθμό των ανδρών, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εσωτερική μετανάστευση είναι αρκετά 

σημαντική και αποτελεί ένα φαινόμενο που εγείρει προβληματισμό.  

• Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά, μόνο οριακά σε σχέση με τις γυναίκες κυρίως στις παραγωγικές και νεαρότερες 

ηλικίες ενώ οι γυναίκες εξαιτίας του μεγαλύτερου προσδοκώμενου μέσου όρου ζωής είναι περισσότερες στις 

μεγαλύτερες ηλικίες. 

• Η δημογραφική γήρανση παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή στα περισσότερα χωρικά υποσύνολα και 

ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές, στα ορεινά και απομακρυσμένες κοινότητες.  

• Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στις παραγωγικές ηλικίες, στην περιοχή παρέμβασης εμφανίζεται 

προβληματική καθώς ο δείκτης αντικατάστασης παραμένει αρκετά χαμηλότερος από τη μονάδα.  

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο στην περιοχή παρέμβασης είναι χαμηλό καθώς τα ποσοστά του πληθυσμού με πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερα σε αναλογία από εκείνα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και πάνω.  

• Παρατηρείται ένας δημογραφικός δυναμισμός ορισμένων περιοχών, κυρίως στην πλευρά της ΠΕ Ρεθύμνου, ο οποίος 

αφορά και Κοινότητες στον ορεινό χώρο. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα απόθεμα νέων ανθρώπων που εργάζονται 

στον τόπο τους και μπορούν να αξιοποιήσουν καινοτόμες ιδέες ή να αξιοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις.   
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2.2.3 Οικονομικά στοιχεία 

 

2.2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία αντλούνται από τους 

Περιφερειακούς Οικονομικούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, συγκεκριμένα για την περίοδο 2001 – 2011. Η περίοδος αυτή είναι 

ενδεικτική της κατάστασης της οικονομίας, τόσο πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, όσο και μετά. Γενικά, αποτυπώνονται η 

σχετική διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών που αφορούν το συνολικό Α.Ε.Π., το κ.κ. Α.Ε.Π. και τη σύνθεση του Α.Ε.Π. κατά κλάδο 

στην Περιφέρεια, στις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ η ανάλυση εξειδικεύεται περεταίρω προκειμένου να αναδείξει τις μεταβολές 

στην Περιοχή Παρέμβασης.  

Εξέλιξη συνολικού Α.Ε.Π. /κ.κ. Α.Ε.Π./ Α.Π.Α. ανά κλάδο 

Το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Περιφέρεια Κρήτης υπολογίζεται σε 6.899 εκ. ευρώ το 2001 ή διαφορετικά 4,9% 

του συνόλου του ΑΕΠ της χώρας, αυξάνεται διαχρονικά τουλάχιστον ως το 2008, ενώ μειώνεται στη συνέχεια. Το 2011, η 

Περιφέρεια προσφέρει 9.716 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 4,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή «επιστρέφει» στο επίπεδο 

ευημερίας περίπου του έτους 2005, οπότε το περιφερειακό προϊόν υπολογίζονταν σε 9.867 εκ. ευρώ.  

Συνολικά, η αύξηση του Περιφερειακού Προϊόντος την εν λόγω περίοδο υπολογίζεται σε 2.165 ευρώ, ενώ η ποσοστιαία μεταβολή 

σε 29%.  

Η κατανομή είναι προφανώς άνιση ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες
5
. Συγκεκριμένα, η Π.Ε. Ηρακλείου προσφέρει το 

μεγαλύτερο όγκο του εισοδήματος, ξεκινώντας από 3.679 εκ. ευρώ το 2001 ή 49% της Περιφέρειας και φτάνοντας σε 4.768 εκ. 

ευρώ που αντιστοιχεί στο ίδιο ποσοστό του Περιφερειακού Προϊόντος το 2011. Ακολουθεί με σχετικά μεγάλη απόσταση η Π.Ε. 

Χανίων με συμβολή κατά 25% στο περιφερειακό προϊόν το 2001 που αυξάνεται οριακά σε 26% μέχρι το 2011, ενώ τη μικρότερη 

συμμετοχή εμφανίζουν οι Π.Ε. Ρεθύμνου και Λασιθίου, με πολύ μικρότερα ποσοστά (12-14%). Η Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία και 

φιλοξενεί ένα σημαντικό τμήμα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίζει μειούμενη 

συμμετοχή, από 14% σε 13% την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ η Π.Ε. Λασιθίου κρατά σταθερή τη συμμετοχή της με ένα ποσοστό της 

τάξης 12%.   

Η διαχρονική εξέλιξη μέσα στην περίοδο 2001-2010 και το ύψος του συνολικού Α.Ε.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα, αποτυπώνεται 

καλύτερα στο Γράφημα που ακολουθεί. Όπως διαπιστώνεται η άνοδος είναι συνεχής σε όλες τις Π.Ε. της Κρήτης μέχρι το 2008, 

οπότε στις αρχές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η τάση αρχίζει να γίνεται καθοδική. Στο πλαίσιο αυτό, η ύφεση στην 

οικονομική δραστηριότητα γίνεται αισθητή σε όλη την Περιφέρεια και σε κάθε Π.Ε..  

 

  

                                                

5
Αναφέρονται τα σύνολα των Περιφερειακών Ενοτήτων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε υποκείμενο επίπεδο 

περιφέρειας/περιοχή δήμων κ.λπ.. 
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Γράφημα 2-10 Εξέλιξη ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 2001-2011 

 

Η εξέλιξη του κ.κ. Α.Ε.Π. ακολουθεί παρόμοιες τάσεις, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Καταρχήν το συνολικό ύψος του κ.κ. 

εισοδήματος στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 12.913 ευρώ και αυξάνεται σε 15.465 ευρώ το διάστημα 2001-2011, αύξηση 

όμως που δεν αποτυπώνει την άνοδο της οικονομικής ευημερίας αν τα μεγέθη αναλυθούν συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώνεται διαχρονικά πτωτική πορεία σε σχέση με ένα εθνικό μέσο όρο. Η Κρήτη το 2001 εμφανίζει κ.κ. ΑΕΠ 

που αντιστοιχεί σε 91% του εθνικού μέσου κ.κ. ΑΕΠ (σύνολο χώρας), και το 2011 φτάνει μόλις ένα ποσοστό 83%.  

Κάθε Π.Ε. έχει διαφορετικές επιδόσεις και ως προς αυτό το δείκτη. Η Π.Ε. Ηρακλείου, η οποία και συμπεριλαμβάνει το πιο 

δυναμικό και μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού, παρουσιάζει το υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ, της τάξης 12.742 ευρώ το 2001 που 

αυξάνεται σε 15.460 ευρώ μέχρι το 2011, και ακολουθείται σε μικρή απόσταση από την Π.Ε. Λασιθίου. Μία σημαντική 

ανακατάταξη ωστόσο παρατηρείται στις χαμηλότερες θέσεις, καθώς η Π.Ε. Ρεθύμνου, από 3
η
 το 2001 με κ.κ. ΑΕΠ της τάξης 

13.890 ευρώ πέφτει στην τέταρτη θέση, παρότι ο δείκτης αυξάνεται. Η άνοδος στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης είναι φανερή 

και γρήγορη στην Π.Ε. Χανίων. Στην τελευταία, η αύξηση στο κ.κ. ΑΕΠ είναι η πιο γρήγορη σε όλη την περιφέρεια και ξεπερνά τα 

3.124 ευρώ ή μπορεί να υπολογιστεί και σε ένα ποσοστό μεταβολής 24%. Αντίστοιχα, η αύξηση στο Ηράκλειο, το Λασίθι ή το 

Ρέθυμνο είναι πολύ μικρότερη και υπολογίζεται σε 21%, 20% και 7% αντίστοιχα.  

Ως εδώ είναι φανερό ότι η Π.Ε. Ηρακλείου είναι ο κύριος πόλος της οικονομικής ανάπτυξης και συνεισφέρει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του εισοδήματος, ωστόσο εμφανίζει μία σχετική κόπωση ειδικά μετά την κρίση του 2008. Αντίθετα, η Π.Ε. Χανίων 

εμφανίζει μία νέα δυναμική, η οποία δεν ανακόπτεται ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Η Π.Ε. Λασιθίου θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως στάσιμη στα βασικά αυτά μεγέθη, ενώ σε ότι αφορά την Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 

παρούσα ανάλυση, είναι φανερό ότι αυτή ακολουθεί φθίνουσα οικονομική πορεία και από αυτή την άποψη βιώνει περισσότερο 

από όλες τις άλλες περιοχές, τις επιπτώσεις της κρίσης και της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, όπως αυτή περιγράφεται στη 

συνέχεια.  
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Γράφημα 2-11 Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 2001-2011 

 

Η αναδιάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανάμεσα στους βασικούς κλάδους της Περιφερειακής οικονομίας, 

κυρίως εμφανίζει μία μετατόπιση υπέρ τομέων του τριτογενή τομέα. Αυτή εξάλλου είναι μία εξέλιξη που χαρακτηρίζει και το 

σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά τις τελευταίες δεκαετίες, 1990-2000. Στη συνέχεια 

παρατίθεται ο Πίνακας 2.1., ο οποίος συνοψίζει το ύψος της Α.Π.Α. το διάστημα 2001-2011 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Από τον πίνακα, προκύπτει εύκολα ότι πρώτον, η Α.Π.Α. που παράγεται στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας (κωδ. Α) 

ή διαφορετικά στον πρωτογενή/αγροτικό τομέα της οικονομίας είναι πολύ χαμηλή, σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, στις 

οποίες υφίσταται μία σημαντική εξειδίκευση (π.χ. εμπόριο, τουρισμός, κωδ. Δ).  

Ακόμα, είναι φανερό ότι ο κλάδος της μεταποίησης ουσιαστικά συνεισφέρει το μεγάλο μέρος της Α.Π.Α. που παράγεται στο 

δευτερογενή τομέα, αν και σύμφωνα με στοιχεία για το 2011 ενισχύεται και η παρουσία λοιπών δραστηριοτήτων. Τέλος, οι πιο 

δυναμικοί κλάδοι ανήκουν στις υπηρεσίες και στον τομέα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως «νέα οικονομία», δηλαδή στις 

χρηματοπιστωτικές-ασφαλιστικές και ενδιάμεσες επιχειρηματικές υπηρεσίες, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.λπ.. Αυτά 

ισχύουν τόσο για το σύνολο της Περιφέρειας, όσο και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ εύκολα διαπιστώνεται ότι η 

υψηλότερη Α.Π.Α. σε όλους τους κλάδους παράγεται στην Π.Ε. Ηρακλείου, τόσο το 2001, όσο και το 2011.  
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 Πίνακας 2-11Κατανομή της Α.Π.Α. σε κλάδους, 2001-2011 (σε εκ. ευρώ, σε τρέχ. Τιμές) 

ΚΛΑΔΟΙ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 
Συνολική 

Α.Π.Α. 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

Από αυτά 
Μεταποίηση          
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Π.Ε 
Ηρακλείου 

262 234 288 347 206 266 274 223 1.248 1.320 81 102 89 138 240 508 123 198 541 918 128 201 3.275 4.190 

Π.Ε Λασιθίου 108 94 67 101 30 37 71 38 306 322 15 21 20 34 76 164 21 21 123 174 21 37 828 1.006 

Π.Ε 
Ρεθύμνου 

130 67 61 73 37 51 85 63 389 394 11 18 18 35 83 179 26 27 119 218 37 51 960 1.125 

Π.Ε Χανίων 155 114 122 199 62 115 165 65 579 734 22 36 35 62 128 287 65 75 333 536 53 108 1.659 2.216 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

656 509 538 720 334 469 595 389 2.521 2.771 129 177 162 269 527 1.138 236 321 1.117 1.846 240 397 6.721 8.537 

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία '* Προσωρινά στοιχεία.  

A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 

B Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων,  διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 
εξυγίανσης 

Γ Κατασκευές 

Δ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης 

Ε Ενημέρωση και επικοινωνία 

ΣΤ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

Ζ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

Η Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Θ Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

Ι Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν 
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών 
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Ειδικότερα πάντως σε ότι αφορά τον κλάδο της γεωργίας και τον ευρύτερο αγροτικό τομέα, οι διακυμάνσεις όλη αυτή την 

περίοδο είναι χαρακτηριστικές. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.14 όλες οι Π.Ε. και όχι μόνο αυτή του Ηρακλείου που 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο της προστιθέμενης αξίας, γνωρίζουν σημαντικές και ακανόνιστες μεταβολές ακόμα και πριν 

από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η προηγούμενη όμως έρχεται να επιδεινώσει τα μεγέθη. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει 

στο σύνολο της Περιφερειακής οικονομίας και της οικονομίας συνολικά στις Π.Ε. (σύνολο κλάδων, ΑΕΠ), διαπιστώνεται ότι η 

δραστηριότητα συρρικνώνεται τελικά στη γεωργία, σε όλες τις περιπτώσεις, και φτάνει επίπεδα πολύ χαμηλότερα το 2011, σε 

σχέση με το 2001. Εδώ προφανώς έχουν ιδιαίτερη σημασία επιπλέον, τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγροτική 

παραγωγή στη χώρα και στις περιφέρειες, ήδη από προηγούμενες περιόδους.  

Γράφημα 2-12 Εξέλιξη ΑΠΑ για τον κλάδο Γεωργία, δασοκομία και αλιεία σε Επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

 

Προσέγγιση κατανομής ΑΕΠ / κ.κ. ΑΕΠ στην περιοχή παρέμβασης  

Η κατανομή του Α.Ε.Π. ανάμεσα στις Π.Ε. έχει ήδη αναλυθεί σε προηγούμενο σημείο. Εδώ εξειδικεύονται ορισμένες διαπιστώσεις 

και η στατιστική επεξεργασία, σε ότι αφορά τις Π.Ε. στις οποίες υπάγεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Σκοπός είναι, 

παρά την έλλειψη στατιστικών στοιχείων, σε επίπεδο αυτής της «υπό σχηματισμό» αναπτυξιακής «περιφέρειας», να δοθεί μία 

πρώτη εικόνα για την οικονομική εξέλιξη στην περιοχή.  

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται η διαχρονική εξέλιξη του Α.Ε.Π. σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και στις δύο Π.Ε., Ηρακλείου 

και Ρεθύμνου. Ειδικά σε ότι αφορά τις προηγούμενες, τα μεγέθη υπολογίζονται αθροιστικά (ΠΕ Ηρακλείου+ΠΕ Ρεθύμνου) για 

κάθε έτος την περίοδο 2001-2011. Όπως φαίνεται η άνοδος είναι συνεχής και στις δύο αναπτυξιακές περιφέρειες (Κρήτης, Π.Ε. 

περιοχής παρέμβασης) και η κάμψη είναι αισθητή σε κάθε περίπτωση μετά το 2008. Αν προσθέσουμε ωστόσο, τη γραμμή της 

κεντρικής τάσης, γίνεται φανερό ότι οι ρυθμοί της πτωτικής μεταβολής πρέπει να είναι γρηγορότεροι στην περίπτωση της 

Περιφέρειας, απ’ ότι στην περίπτωση της ευρύτερης ζώνης της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Η οικονομική 

δραστηριότητα εκεί ακολουθεί μεν τη γενικότερη πορεία της οικονομίας της Περιφέρειας, αλλά γνωρίζει ηπιότερη υποχώρηση 

(βλ. γραμμή τάσης με μικρότερη κλίση).  
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Γράφημα 2-13 Εξέλιξη ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφέρειας και Π.Ε. περιοχής παρέμβασης, 2001-2011 

 

Το κ.κ. ΑΕΠ στην Περιφέρεια, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι χαμηλότερο και μάλιστα μειώνεται, σε σύγκριση με την υπόλοιπη 

χώρα. Παρομοίως, στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, ο ίδιος δείκτης υπολείπεται όπως δείχνει και η παρακάτω 

διαγραμματική παρουσίαση, τόσο της Περιφέρειας Κρήτης, όσο και του συνόλου της χώρας. Αυτό ουσιαστικά υπερτονίζει και τη 

μειονεκτικότητα που συνδέεται με την ορεινότητα και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά στις 

περιοχές αυτές.  

Η εκτίμηση του κ.κ ΑΕΠ στην περιοχή παρέμβασης εξάγεται με την στάθμιση  του κ.κ ΑΕΠ των ΠΕ Ηρακλείου και Ρεθύμνου με τον 

πληθυσμό των περιοχών τους που υπάγονται στην Περιοχή Παρέμβασης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οικονομικών 

λογαριασμών 2011 και απογραφής πληθυσμού 2011 αντίστοιχα, τα οποία είναι γνωστά σε επίπεδο Π.Ε. (ΕΛΣΤΑΤ), όπως φαίνεται 

αναλυτικά στη συνέχεια, το κ.κ. εισόδημα στην περιοχή παρέμβασης (για το 2011) εκτιμάται σε 14.926,81 ευρώ κι έτσι 

αντιστοιχεί στο 96,5% του κ.κ. εισοδήματος της Περιφέρειας Κρήτης (15.465 € το 2011)  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
κ.κ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

2011 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 κ.κ. εισόδημα* πληθυσμό 

1 2 3 4=2*3 

Π.Ε Ηρακλείου 15.460,28 € 8.830  136.514.269 € 

Π.Ε Ρεθύμνου 14.805,24 € 38.748 573.673.398 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

14.926,81 € 
=σύνολο στήλης 

4/σύνολο στήλης 3 47.578 710.187.667 € 

 

Η κατανομή της Α.Π.Α. στην περιοχή παρέμβασης, περιγράφεται στο Γράφημα στη συνέχεια. Εδώ υπολογίζεται η συνολική Α.Π.Α. 

ανά κλάδο στις δύο Π.Ε. στις οποίες υπάγεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (Ηρακλείου και Ρεθύμνου). Όπως φαίνεται, 

και σύμφωνα και πάλι με στοιχεία της ΕΛΤΑΤ για το 2011, oι δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες 

τουρισμού, τις μεταφορές, επισκευές κ.λπ. (κωδ. Δ) προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας, ένα ποσοστό 

32%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (Θ) με 21%, όπως και δραστηριότητες 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (Ζ) σε απόσταση με 13%. Τη μικρότερη συμμετοχή έχουν η «ενημέρωση και επικοινωνία» (Ε) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011

* 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Π.Ε στους 
οποίους επάγεται η Περιοχή 

Παρέμβασης) 
4.757 5.080 5.524 6.049 6.143 6.645 6.954 7.384 7.135 6.791 6.049 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 7.551 8.080 8.801 9.679 9.867 10.693 11.200 11.808 11.509 10.860 9.716 
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καθώς και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (ΣΤ), ενώ ο αγροτικός τομέας (Α) παρουσιάζει ένα μικρό ποσοστό 

6%, το οποίο και είναι ίσο σχεδόν με το μερίδιο των κατασκευών (Γ). Είναι φανερό, ότι τα παραπάνω δεν περιγράφουν, ούτε και 

αποδίδουν την «ειδική βαρύτητα» που έχουν οι κλάδοι αυτοί στην κοινωνική και οικονομική ζωή, ή στις απασχολήσεις των 

ανθρώπων, αλλά περισσότερο περιγράφουν γενικά τις «πηγές» από τις οποίες παράγεται ο πλούτος, δηλαδή δημιουργείται 

επιπλέον εισόδημα, και δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.  

Γράφημα 2-14 . Κατανομή της Α.Π.Α. μεταξύ βασικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Περιοχή Παρέμβασης  (Π.Ε. 

στις οποίες υπάγεται η περιοχή), 2011* 

 

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. *Προσωρινά στοιχεία.  
 
Όπου:  
A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 
B Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 
Γ Κατασκευές 
Δ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 
Ε Ενημέρωση και επικοινωνία 
ΣΤ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 
Ζ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
Η Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
Θ Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 

την κοινωνική μέριμνα 
Ι Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες 
ετερόδικων οργανισμών 

 

Απασχόληση (συνολική και κατά κλάδο) 2001 – 2011 

Για την συνοπτική εικόνα της απασχόλησης κατά το 2011 κατά κλάδο, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά 

παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας . Σύμφωνα με αυτά το στοιχεία ο Πρωτογενής Τομέας συμμετέχει κατά 33,21 % στην συνολική 

απασχόληση της περιοχής παρέμβασης, ο Δευτερογενής τομέας κατά  14,05% και ο Τριτογενής τομέας κατά 52,74%. 
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Πίνακας 2-12 Aπασχόληση (συνολική και κατά κλάδο) 2011 

Α ρ. 

Α τόμω ν

% επι του 

συνόλου τω ν 

απασχολούμενω ν

Α ρ. 

Α τόμω ν

% επι του 

συνόλου τω ν 

απασχολούμενω ν

Α ρ. 

Α τόμω ν

% επι του συνόλου 

τω ν 

απασχολούμενω ν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΗΡΑ ΚΛ ΕΙΟΥ 2.534 1.066 42,07% 446 17,60% 1.022 40,33%

7104 Δ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤ ΥΝΑ Σ 489 184 37,63% 111 22,70% 194 39,67%

710404 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΡΟΥΒΑ 489 184 37,63% 111 22,70% 194 39,67%

7105 Δ ΗΜΟΣ ΜΑ Λ ΕΒΙΖΙΟΥ 1.098 416 37,89% 203 18,49% 479 43,62%

710502 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΚΡΟΥΣΩΝΑ 859 315 36,67% 178 20,72% 366 42,61%

710503 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  Τ ΥΛ ΙΣΟΥ 239 101 42,26% 25 10,46% 113 47,28%

7107 Δ ΗΜΟΣ ΦΑ ΙΣΤ ΟΥ 947 466 49,21% 132 13,94% 349 36,85%

710702 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΖΑ ΡΟΥ 814 367 45,09% 118 14,50% 329 40,42%

710703 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  Τ ΥΜΠΑ ΚΙΟΥ 133 99 74,44% 14 10,53% 20 15,04%

73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.431 3.904 31,41% 1.657 13,33% 6.870 55,27%

7301 Δ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3.795 598 15,76% 636 16,76% 2.561 67,48%

730101 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.117 151 13,52% 175 15,67% 791 70,81%

730102 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  Α ΡΚΑ Δ ΙΟΥ 2.678 447 16,69% 461 17,21% 1.770 66,09%

7302 Δ ΗΜΟΣ Α ΓΙΟΥ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟΥ 1.272 400 31,45% 137 10,77% 735 57,78%

730201 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  Λ Α ΜΠΗΣ 1.272 400 31,45% 137 10,77% 735 57,78%

7303 Δ ΗΜΟΣ Α ΜΑ ΡΙΟΥ 1.787 676 37,83% 207 11,58% 904 50,59%

730301 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΣΙΒΡΙΤ ΟΥ 896 285 31,81% 105 11,72% 506 56,47%

730302 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΚΟΥΡΗΤ ΩΝ 891 391 43,88% 102 11,45% 398 44,67%

7304 Δ ΗΜΟΣ Α ΝΩΓΕΙΩΝ 801 315 39,33% 87 10,86% 399 49,81%

73040000 ΨΕΥΔ ΟΔ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  Α ΝΩΓΕΙΩΝ 801 315 39,33% 87 10,86% 399 49,81%

7305 Δ ΗΜΟΣ ΜΥΛ ΟΠΟΤ Α ΜΟΥ 4.776 1.915 40,10% 590 12,35% 2.271 47,55%

730501 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΓΕΡΟΠΟΤ Α ΜΟΥ 2.704 722 26,70% 442 16,35% 1.540 56,95%

730502 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΖΩΝΙΑ ΝΩΝ 364 256 70,33% 19 5,22% 89 24,45%

730503 Δ ΗΜΟΤ ΙΚΗ ΕΝΟΤ ΗΤ Α  ΚΟΥΛ ΟΥΚΩΝΑ 1.708 937 54,86% 129 7,55% 642 37,59%

ΣΥΝΟΛ Ο ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑ ΡΕΜΒΑ ΣΗΣ 14965 4970 33,21% 2103 14,05% 7892 52,74%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤ ΗΣ 225.718 33.258 14,73% 32.740 14,50% 159.720 70,76%

Πρω τογ ενής Τ ομέας Δ ευτερογ ενής Τ ομέας Τ ριτογ ενής Τ ομέας

Α ρ. 

Α τόμω ν

Κω δικός 

Οικισμού μόνιμου 

πληθυσμού

Περιγ ραφ ή μού μόνιμου πληθυσμού

 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή πληθυσμού 2011. Ιδία επεξεργασία 

Στην συνέχεια εξετάζεται η μεταβολή της απασχόλησης το διάστημα 2001-2011 όπου διαπιστώνεται ότι τα δεδομένα που 

αφορούν την αγορά εργασίας επιδεινώνονται στην Περιοχή Παρέμβασης. Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η 

επιδείνωση μέσα στη δεκαετία 2001-2011 αφορά τις περιοχές που εντάσσονται τόσο στην Π.Ε. Ηρακλείου, όσο και στην Π.Ε. 

Ρεθύμνου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των απασχολούμενων (83%) και των ανέργων (87%), όπως και του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού (82%) δραστηριοποιείται σε δήμους και κοινότητες που τοποθετούνται στην δεύτερη (ΠΕ Ρεθύμνου).  

Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση φθίνει στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, όπως και στην Περιφέρεια. Ο αριθμός των 

ατόμων που απασχολούνται μειώνεται από 17.308 το 2001 σε 14.965 το 2011, εξέλιξη που θα πρέπει να αποδοθεί περισσότερο 

στην Π.Ε. Ηρακλείου. Σε αυτή, ο αριθμός των απασχολούμενων μειώνεται κατά 1.660 άτομα, έναντι μόνο 683 άτομα στην Π.Ε. 

Ρεθύμνου (όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος της απασχόλησης). Συνολικά, η μείωση της απασχόλησης ακολουθεί 

ένα ρυθμό 40% στην Π.Ε. Ηρακλείου, έναντι 5% στην Π.Ε. Ρεθύμνου και 14% στο σύνολο της προτεινόμενης περιοχής 

παρέμβασης. Το ποσοστό τόσο του Ηρακλείου, όσο και της περιοχής συνολικά, κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, ειδικά αν συγκριθεί με 

την Περιφέρεια Κρήτης όπου ο ρυθμός μείωσης την ίδια δεκαετία είναι μόλις 2%.  
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Γράφημα 2-15 Απασχόληση στους Δήμους και τις Κοινότητες που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης, 2001-2011 

 

Από τα διαγράμματα που ακολουθούν γίνεται φανερό ότι την περίοδο που εξετάζεται, συντελείται μία σημαντική αναδιάρθρωση 

της απασχόλησης, η οποία είναι υπέρ του τομέα των υπηρεσιών, και κατά του αγροτικού (γεωργο-κτηνοτροφικού) τομέα. Είναι 

φανερό ότι συνολικά η απασχόληση στον τριτογενή τομέα της οικονομίας αφορά πλέον ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολούμενων συνολικά στην περιοχή, από 36% το 2001 σε 52% το 2011. Αντιθέτως, τα ποσοστά της απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα φθίνουν από 46% σε 33%, ενώ η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα και των δραστηριοτήτων της μεταποίησης 

μένει σχεδόν στάσιμη.   

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην αγροτική παραγωγή στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης ανέρχεται το 2001 σε 8.023 

άτομα, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται στις περιοχές στην Π.Ε. Ρεθύμνου (5.622 ή 70% του συνόλου) ενώ μέχρι το 2011 

μειώνεται σχεδόν στο μισό, σε 4.970 άτομα, ανάμεσα στα οποία και πάλι η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στην Π.Ε. Ρεθύμνου 

(3.904 ή 79%).  

Αντιθέτως, η συνολική απασχόληση επισημαίνεται ξανά ότι αυξάνεται και η εξέλιξη αυτή αφορά την περιοχή παρέμβασης και 

στις δύο Π.Ε.. Το 2011 ο τριτογενής τομέας απασχολεί τελικά περισσότερο από 40% του συνόλου των απασχολούμενων στο 

τμήμα της Π.Ε. Ηρακλείου και 55% του συνόλου των απασχολούμενων στην Π.Ε. Ρεθύμνου,. Τα ποσοστά αυτά, παρότι δείχνουν 

μία διαχρονική μετατόπιση μεταξύ βασικών τομέων, αν συγκριθούν με το αντίστοιχο ποσοστό της Περιφέρειας (71%) δείχνουν 

ότι στην περιοχή εξακολουθεί συγκριτικά, να επιβιώνει ως ένα βαθμό μία παραδοσιακή-αγροτική εξειδίκευση.  
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Γράφημα 2-16 Απασχόληση ανά τομέα στο σύνολο της Περιοχής Παρέμβασης, 2001 

 

 

Γράφημα 2-17 Απασχόληση ανά τομέα στο σύνολο της Περιοχής Παρέμβασης, 2011 

 

 

Εξέλιξη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού (2001 – 2011) 

Σε ότι αφορά τον Οικονομικά Ενεργό Πληθυσμό, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση. Συγκεκριμένα, ο Οικονομικά Ενεργός 

Πληθυσμός φθίνει το διάστημα 2001-2011 από 20.111 σε 17.097 άτομα ή διαφορετικά εμφανίζει συρρίκνωση κατά 15%, 

ιδιαίτερα γρήγορη αν συγκριθεί με την υπόλοιπη χώρα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι θετικό και υποδηλώνει δηλαδή αύξηση 

της τάξης 4%.  

Η πιο γρήγορη μείωση του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού παρατηρείται στο τμήμα της περιοχής που εντάσσεται στην Π.Ε. 

Ηρακλείου (34%), ωστόσο η τάση είναι παρόμοια φθίνουσα και στις δύο μεγάλες περιοχές (10% στο τμήμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου).  
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Γράφημα 2-18 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στους Δήμους και τις Κοινότητες ανά Π.Ε που υπάγονται στην περιοχή 

παρέμβασης, 2001-2011 

 

 

Εξέλιξη Ανεργίας – Προσέγγιση επιπέδου υποαπασχόλησης 

Η ανεργία κινείται ανοδικά στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, όπως και στην Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό της ανεργίας στο σύνολο των ατόμων του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού φτάνει σε 12% το 2011 στους Δήμους 

εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης έναντι 9% το 2001. Τόσο το 2001, όσο και το 2011, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα σε 

σύγκριση με την Περιφέρεια (11% και 16% αντίστοιχα), ωστόσο υποδηλώνουν μία ένταση της υποαπασχόλησης και παράλληλα 

συνοψίζουν ορισμένες από τις κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.  

Συνολικά, οι άνεργοι στην περιοχή φτάνουν το έτος 2011 τους 2.132, ενώ εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή που εντάσσεται στην 

Π.Ε. Ρεθύμνου παρά στην Π.Ε. Ηρακλείου. Στην πρώτη, οι άνεργοι είναι περισσότεροι (1.647 άτομα), ωστόσο διαχρονικά η 

μεταβολή είναι πολύ πιο ήπια (φτάνει σε ένα ποσοστό αύξησης 15%).  

Πίνακας 2-13 Εξέλιξη της Ανεργίας, 2001-2011 

 
 

ΑΝΕΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
2001 

 
2011 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2001-2011 

 

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001 2011 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 346 485 139 40 8 16 

% Στο σύνολο της 
περιοχής 

20 23 39 
   

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.427 1.647 220 15 9 12 

% Στο σύνολο της 
περιοχής 

80 77 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.773 2.132 359 20 9 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

27.708 44.155 16.447 59 11 16 

2001 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

15.571 14.078 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4.540 3.019 
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Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία 

 

Σε γενικές γραμμές, τα επίπεδα υποαπασχόλησης είναι σημαντικά, και αυτό εξηγείται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, η 

οργάνωση των σύγχρονων σχέσεων εργασίας, η οποία στηρίζεται σε πρότυπα πολυαπασχόλησης τόσο στο ατομικό επίπεδο, όσο 

και στο επίπεδο νοικοκυριού, αλλά και η διαρθρωτική αλλαγή με την ενδυνάμωση άλλων τομέων που επίσης διέπονται από  

σημαντική εποχικότητα όπως η γεωργία (π.χ. ο τουρισμός) συμβάλλουν σε μία ένταση της υποαπασχόλησης, η οποία είναι και 

συνυφασμένη με ιδιαίτερες πιέσεις σε ορισμένες επιμέρους κοινωνικές ομάδες (π.χ. γυναίκες, νέοι, μετανάστες).  

Παρότι ειδικά στοιχεία για την οργάνωση σε επίπεδο τοπικών αγορών εργασίας και για την εξέλιξη της άτυπης απασχόλησης 

είναι δύσκολο να βρεθούν από επίσημες στατιστικές, και υφίστανται κυρίως διάσπαρτα σε ακαδημαϊκές έρευνες και έρευνες 

πεδίου, είναι κοινός τόπος ότι τόσο στον αγροτικό, όσο και στο μειονεκτικό-ορεινό χώρο, η πολυαπασχόληση είναι ένα 

φαινόμενο που συναντάται συχνά και συνήθως σχετίζεται με την επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας 

και με την διάδοση και προτίμηση μορφών όπως άτυπες συμβάσεις ή ακόμα και τυπικές συμβάσεις ελαστικού ωραρίου, 

ημιαπασχόλησης, προσωρινής απασχόλησης, κ.λπ..  Εξάλλου είναι συχνό το παράδειγμα, για λόγους που έχουν να κάνουν με την 

κοινωνική οργάνωση, αλλά και άλλους παράγοντες (ήθη και αξίες), να υφίσταται ένας αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης, ή 

ιδιοκτήτης σε μία μικρή επιχείρηση και γύρω από αυτόν να απασχολούνται σε καθεστώς ευελιξίας, άτυπα ή εκτός δηλωμένης 

εργασίας, μέλη της οικογένειας ή και τρίτα άτομα.  

Οι εναλλαγές επαγγελμάτων είναι επίσης, ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο συναντάται ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές και σε απόσταση από τα σημαντικά κέντρα της ανάπτυξης και συνδέεται με την έλλειψη εξειδίκευσης και τη χαμηλή 

διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, επιτείνοντας τις συνθήκες υποαπασχόλησης. Συνυφασμένες με την έντονη εποχικότητα 

της εργασίας και της παραγωγής, οι συχνές μετακινήσεις ανάμεσα στις περιοχές (βλ. και προηγούμενη ανάλυση, κεφ. 2.2) 

συνοδεύονται από συχνές μετακινήσεις ανάμεσα στους κλάδους δραστηριότητας και στις απασχολήσεις (για παράδειγμα, το 

καλοκαίρι απασχόληση στο ξενοδοχείο, το χειμώνα στην ελαιοκαλλιέργεια).  
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2.2.3.2 Ο πρωτογενής τομέας 

 

Κύρια χαρακτηριστικά   

Στους κυρίαρχους κλάδους της τοπικής αγροτικής οικονομίας ανήκουν η κτηνοτροφία και η γεωργία με την αλιεία να ακολουθεί 

με χαμηλότερα ποσοστά. Ειδικά η κτηνοτροφία είναι η κατεξοχήν βασική δραστηριότητα στην περιοχή του Ψηλορείτη με μακρά 

παρουσία, που χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Η μεγάλη πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων είναι οικογενειακού 

χαρακτήρα, χαμηλής έντασης κεφαλαίου με μικτή κατεύθυνση, δηλαδή παραγωγή γάλακτος, τυροκομικών και κρέατος. Η κύρια 

μορφή της κτηνοτροφίας είναι η αιγοπροβατοτροφία. Η αύξηση των επιδοτήσεων συνέβαλε καθοριστικά στη θεαματική αύξηση 

του αριθμού των ζώων τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα η βοσκοϊκανότητα του χώρου σημειακά να εξαντλείται 

και να παρουσιάζονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό σύστημα.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κυρίαρχη στην περιοχή είναι η ημινομαδική μορφή εκτροφής, με μετακίνηση του μεγαλύτερου 

αριθμού των ζώων προς τα πεδινά τους χειμερινούς μήνες, ενώ η οικόσιτη κτηνοτροφία ασκείται στις λιγότερο ορεινές περιοχές. 

Η χοιροτροφία, στο παρελθόν είχε μια σχετική ανάπτυξη σε ορισμένα τοπικά παραγωγικά συστήματα, σήμερα όμως έχει 

περιοριστεί σημαντικά. Επίσης, σχετικά περιορισμένη είναι και η πτηνοτροφία και η κονικλοτροφία που σε γενικές γραμμές είναι 

οικόσιτες δραστηριότητες και εξυπηρετούν πρωτίστως ανάγκες του νοικοκυριού και της στενής τοπικής αγοράς. H 

αγελαδοτροφία σημειώνεται ότι σχεδόν εκλείπει στην περιοχή παρέμβασης. 

Σε ότι αφορά τη γεωργία, βασικά προϊόντα είναι η ελιά και κυρίως η ποικιλία της κορωνέϊκης και σε ορισμένες περιοχές, κυρίως 

προς τα ημιορεινά-πεδινά, τα οινάμπελα, κυρίως η ποικιλία λιάτικο. Επίσης, σημαντικές καλλιέργειες αποτελούν τα εσπεριδοειδή 

και ιδίως πορτοκαλιές και κιτριές, τα γιγαρτόκαρπα, δηλαδή μηλιές και αχλαδιές και τέλος η κερασιά από τα πυρηνόκαρπα, ενώ 

παράγονται επίσης σημαντικές ποσότητες οπωροκηπευτικών και φρούτων.  

Το ελαιόλαδο που παράγεται σε όλη την περιοχή του Ψηλορείτη είναι εξαιρετικής ποιότητας. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι πολύ 

διαδεδομένη στο Αμάρι, στο Μυλοπόταμο αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαλεβιζίου όπου παράγεται το Μαλεβιζιώτικο κρασί 

που σύμφωνα με τους ερευνητές παραπέμπει στην ποικιλία Malvazia του μεσαίωνα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποδόσεις της γεωργικής καλλιέργειας είναι μικρές, με εξαίρεση ωστόσο τα πεδινά και τις 

θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις. Σε ένα μέσο όρο, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε, ότι στην ορεινή ζώνη του Ψηλορείτη, τα 

οινάμπελα έχουν αποδόσεις της τάξης περίπου 600-700 κιλά μούστου ανά στρέμμα, όπως και ότι η σουλτανίνα αποδίδει περίπου 

300-350 κιλά ξερής σταφίδας ανά στρέμμα. Στα εσπεριδοειδή, η απόδοση ανέρχεται σε ότι αφορά τις πορτοκαλιές περίπου στα 

2.000 κιλά ανά στρέμμα και στις κιτριές 2.500 κιλά ανά στρέμμα. Τέλος, στις κερασιές η απόδοση είναι περίπου 700 κιλά ανά 

στρέμμα
6
. Οι χαμηλές αποδόσεις που παρατηρούνται στην περιοχή, οφείλονται κατ’ αρχήν στην απότομη κλίση και ιδιαίτερη 

γεωμορφολογία των εδαφών, που επηρεάζει δυσμενώς τη γονιμότητα και κωλύει την εκμηχάνιση και εντατικοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας και κατά δεύτερο λόγο, στα δυσμενή διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του μικρού και πολύ-τεμαχισμένου 

κλήρου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. 

Από τις δενδροκομικές καλλιέργειες η παραγωγή διατίθεται για τοπική κατανάλωση ή στη στενή αγορά της Περιφέρειας. Επίσης, 

τα κηπευτικά στην περιοχή χρησιμοποιούνται συχνά για αυτοκατανάλωση ή διατίθενται στην τοπική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί 

ωστόσο ότι οι όροι εμπορίας των τοπικών προϊόντων βελτιώνονται, και είναι σαφώς καλύτεροι για τις μονάδες θερμοκηπιακής 

καλλιέργειας. Ακόμα και η βιολογική καλλιέργεια, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση καθώς βελτιώνει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και επιτυγχάνει υψηλότερη εμπορική αξία.  

Γενικότερα, οι προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κρίνονται σημαντικές, όπως και σε προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους, για την περιοχή. Ειδικά η ένταξη της ελαιοκαλλιέργειας σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας 

συνεισφέρει αργά αλλά σταθερά στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος των παραγωγών σε σχέση με την περιορισμένη 

                                                

6
Πηγή: Μελέτη Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ανωγείων, Δήμος Ανωγείων (2010). 
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διάθεση και εμπορία του προϊόντος και τη χαμηλή του τιμή, εφόσον φυσικά αναπτυχθεί περεταίρω ένα κατάλληλο δίκτυο 

εμπορίας. Ακόμα όμως και η παραγωγή βιολογικών ζωϊκών προϊόντων, όπως γάλα, τυρί από βιολογικό γάλα, κρέας από 

βιολογικές εκτροφές κ.λπ. είναι η επιθυμητή στρατηγική για αύξηση των αποδόσεων και την καλύτερη τοποθέτηση νέων 

προϊόντων ποιότητας στην ελληνική και διεθνή αγορά.  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης και μια σχετική κινητικότητα και άνοδος της 

ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων στο μεταποιητικό τομέα, η οποία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στις καλύτερες 

πρώτες ύλες και σε μία διαδικασία χωρικής ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η μεταποίηση συνδέεται άμεσα, με την 

επεξεργασία των προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τα οποία και διαθέτει σε άλλες δραστηριότητες, όπως στον 

τουρισμό και σε υπηρεσίες εστίασης που επίσης βρίσκονται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας 

στον κλάδο τροφίμων-ποτών αναλαμβάνουν ομάδες παραγωγών καθώς και οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους 

όπως και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ενδεικτικά στοιχεία, σε επίπεδο Δήμων, για την 

επιχειρηματική οργάνωση στον τομέα της γεωργίας παρέχονται από τη βάση της ΕΛΣΤΑΤ (2010). Σύμφωνα με αυτά, οι τοπικές 

επιχειρήσεις στον τομέα ανέρχονται σε 1.164 ενώ τις περισσότερες μονάδες συγκεντρώνει ο Δήμος Φαιστού (308) και τις 

λιγότερες ο Δήμος Ρεθύμνης, ο οποίος, πρέπει να ληφθεί υπόψη,  συμπεριλαμβάνει και τις αστικές περιοχές.  

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή παρέμβασης υφίσταται μία μικρή παραγωγική βάση στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, η οποία και κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη βάση της διαφοροποίησης της τοπικής πρωτογενούς 

παραγωγής. Ειδικότερα, στοιχεία για το υπάρχον δυναμικό, την απασχόληση και τις υποδομές, αναλύονται στη συνέχεια, σε 

ειδική υποενότητα.  

  



 

 σελ.74 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Πίνακας 2-14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2010 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΑΚΟΔ 

08 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

%ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
179 15.76% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.136 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
39 3.07% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.272 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
308 13.31% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 2.314 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
164 3.02% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 5.425 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
175 17.64% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 992 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
37 26.81% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 138 100.00% 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
262 18.57% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.411 100.00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) Α 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
1.164 100.00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 1.164 9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 12.838 100.00% 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2010   

 

Καλλιέργειες, χρήσεις γης και αγροτικό προϊόν  

Η περιοχή παρέμβασης καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της, περίπου 729 χιλ. στρ. από καλλιεργούμενες εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις, καθώς και από εκτάσεις βοσκοτόπων που φτάνουν τα 524 χιλ. στρ.. Τα δάση καλύπτουν μία μικρότερη έκταση 

346 χιλ. στρ., ενώ οι εκτάσεις οικισμών και γενικά οι τεχνητές περιοχές καταλαμβάνουν ένα ελάχιστο τμήμα, που αντιπροσωπεύει 

μόνο 1% της συνολικής έκτασης.  

Στο πλαίσιο αυτό, ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής ενδείκνυται για τη χρήση της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο τμήμα των βοσκοτόπων καθώς και των καλλιεργούμενων εκτάσεων-αγραναπαύσεων συναντώνται στα όρια του 

Δήμου Μυλοπόταμου (96,8 χιλ. στρ. και 148 χιλ. στρ.) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (502 χιλ. στρ. και 420.5 χιλ. στρ. 

αντίστοιχα).  
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Γράφημα 2-19 Κατανομή των εκτάσεων ανά κατηγορία χρήσης στην περιοχή παρέμβασης (1999-2000) 

 

 

Σύμφωνα με απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 1999/2000, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στην περιοχή παρέμβασης, με κριτήριο τις 

κατηγορίες χρήσης, μοιράζονται κυρίως ανάμεσα στις ελιές και τις δενδρώδεις καλλιέργειες, που καταλαμβάνουν ένα ποσοστό 

66% αθροιστικά σε ένα σύνολο 37.505 εκμεταλλεύσεων στην περιοχή παρέμβασης. Αυτές οι δύο κατηγορίες καλλιέργειας από 

κοινού, μαζί με τις εκμεταλλεύσεις σε βοσκότοπους-λιβάδια καταλαμβάνουν ταυτόχρονα, σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών 

εκτάσεων, ή διαφορετικά το 97% από περισσότερα από 1,17 εκ. στρ.. 

Γράφημα 2-20 Κατανομή των εκμεταλλεύσεων, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης στην περιοχή παρέμβασης, 2009 
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Γράφημα 2-21 Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης 

στην περιοχή παρέμβασης, 2009 

 

Σε ότι αφορά τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη στην περιοχή παρέμβασης τα στατιστικά αφορούν το 2009 και άρα είναι 

μεταγενέστερα. Σύμφωνα με αυτά, συνολικά στην περιοχή παρέμβασης υφίστανται 13.354 εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες οι 

περισσότερες, 10.741, βρίσκονται στην Π.Ε. Ρεθύμνου και 2.613 στην Π.Ε. Ηρακλείου. Ανάλογα, οι εκτάσεις της 

χρησιμοποιούμενης γεωργικής φτάνουν συνολικά τα 1 εκ. στρ., από τα οποία η συντριπτική πλειονότητα, 902.575 στρ. 

βρίσκονται στο τμήμα του Ρεθύμνου.  

Ακόμα, από τις 13 χιλ. εκμεταλλεύσεις, περίπου 7.325 βρίσκονται σε αρδευόμενη γη, ενώ 6751 εκμεταλλεύσεις σε αρδευθείσα.   

Πίνακας 2-15 Γεωργική γη στην περιοχή παρέμβασης: Χρησιμοποιούμενη, Aρδευόμενη και Αρδευθείσα 

 
Χρησιμοποιούμενη γεωργ. γή Αρδευόμενη Αρδευθείσα 

 
Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.613,00 202.135,40 1.825,00 27.044,70 1.677,00 24.032,00 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 635,00 37.099,90 482,00 6.472,20 468,00 6.019,30 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1.217,00 107.395,10 660,00 6.391,10 529,00 4.092,90 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 761,00 57.640,40 683,00 14.181,40 680,00 13.919,80 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

10.741,00 902.575,80 7.325,00 114.191,90 6.751,00 67.769,70 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3.925,00 148.642,20 2.454,00 33.829,80 2.061,00 21.115,90 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.125,00 77.726,00 858,00 9.538,80 785,00 5.753,20 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 1.259,00 138.696,30 886,00 9.402,60 875,00 8.749,60 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 559,00 111.845,00 146,00 759,70 143,00 709,60 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.873,00 425.666,30 2.981,00 60.661,00 2.887,00 31.441,40 
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Χρησιμοποιούμενη γεωργ. γή Αρδευόμενη Αρδευθείσα 

 
Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

13.354,00 1.104.711,20 7.325,00 114.191,90 6.751,00 67.769,70 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 89.415,00 4.103.334,40 69.049,00 1.082.429,20 63.808,00 868.378,20 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, Στοιχεία Απογραφής Γεωργίας (2009) 

 

Τα βασικά προϊόντα που παράγονται στον πρωτογενή τομέα, είναι το λάδι, το κρέας, το γάλα κ.ά.. Αυτά αναλύονται σε επόμενη 

ενότητα. Σε ότι αφορά τον όγκο-ποσότητα παραγωγής, επισημαίνεται ότι ξεχωρίζουν το αιγο-πρόβειο κρέας, το οποίο 

υπολογίζεται σύμφωνα με στοιχεία για το 2009 να ξεπερνά τα 6 εκ. τόνους στην περιοχή παρέμβασης, και το οποίο παράγεται 

στο μεγαλύτερο μέρος του στην πλευρά του Ρεθύμνου, όπως και το χοιρινό κρέας που υπολογίζεται σε 4 εκ. τόνους, επίσης, στο 

μεγαλύτερο μέρος προερχόμενο από την ίδια περιοχή.  

Γράφημα 2-22 Όγκος προϊόντος βασικών κλάδων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας στην Περιοχή Παρέμβασης 

 

 

Απασχόληση στη γεωργία (ηλικία,κλπ) - Προσέγγιση πολύ-απασχόλησης 

Τα τελευταία χρόνια, η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα υποχωρεί σημαντικά όπως έχει αναφερθεί ήδη σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών (2001, 2011), στην περιοχή παρέμβασης το 

2011 απασχολούνται στην πρωτογενή παραγωγή 4.970 άτομα, έναντι 8.023 το 2001. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση ακολουθεί ένα 

πολύ γρήγορο ρυθμό (38%), ο οποίος ξεπερνά (έστω οριακά) ακόμα και αυτόν της περιφέρειας  (39%).  

Η τάση όπως διαπιστώνεται, είναι ανομοιόμορφη στις δύο μεγάλες περιοχές. Συγκεκριμένα, στις περιοχές που ανήκουν στην Π.Ε. 

Ηρακλείου,  οι απασχολούμενοι στη γεωργοκτηνοτροφία μειώνονται σε αριθμό πολύ γρήγορα, σχεδόν στο μισό, από 2.401 

άτομα σε 1066 μέσα στη δεκαετία. Αντίθετα στην περιοχή στην Π.Ε. Ρεθύμνου, ο ρυθμός υποχώρησης της απασχόλησης στον 

τομέα είναι πιο ήπιος, ακόμα και σε σύγκριση με τα δεδομένα της Περιφέρειας (30.56%).  
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Όπως φαίνεται η γρηγορότερη μείωση αφορά κοινότητες στα πεδινά ή μικρές ή απομακρυσμένες κοινότητες (π.χ. Πάνορμο, 

Άγιος Ιωάννης Αμαρίου, Βρύσες, Κορφές, Αρμένους, Γαράζο, Γουδελιανά, Ρουσοσπίτι). Εκεί, τα ποσοστά μείωσης κυμαίνονται 

από 40% έως 85%, ενώ έχουμε και ελάχιστες περιπτώσεις κοινοτήτων, στις οποίες η μείωση έχει ως αποτέλεσμα την έκλειψη της 

αγροτικής απασχόλησης. Τέτοιο παράδειγμα, είναι οι Όρνες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι 4 απασχολούμενοι στον τομέα το 

2001, μειώνονται σε 0 ως το 2011, αλλά και οι Λαμπιώτες στο Δήμο Αμαρίου, όπου από τους 15 απασχολούμενους, μένει μόνο 

ένας σε διάστημα δεκαετίας. Πάντως, άνοδος της απασχόλησης συναντάται σε ορισμένες κοινότητες, αλλά αυτή είναι τόσο 

ασθενής που δε μπορεί να «υποστηρίξει» αντίστοιχα μία άνοδο σε επίπεδο είτε Δημοτικής Ενότητας, είτε Δήμου. Η πτώση είναι 

γενική και αφορά δηλαδή όλες τις ανώτερες κλίμακες του χώρου, με μόνη εξαίρεση τη μικρή Δημοτική Ενότητα των Ζωνιανών, 

όπου η απασχόληση στη γεωργία αυξάνεται κατά 4,7% ή κατά μόλις 10 άτομα.   

Η κατανομή της απασχόλησης ανάμεσα στις ηλικίες, σύμφωνα με στοιχεία του 2011, έχει ως εξής. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

έχουν οι νέοι ηλικίας 30-39 ετών, όπως και 20-29 ετών. Αυτές οι δύο ομάδες συγκεντρώνουν περισσότερο από 59% των 

απασχολούμενων, ενώ αν προστεθούν και οι νεότεροι, 10-19 ετών που αποτελούν 17% του συνόλου, είναι φανερό ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία ανήκει σε μικρές και στις νεότερες παραγωγικές ηλικίες. Έτσι, η γήρανση που σε γενικές γραμμές 

πλήττει τον αγροτικό τομέα στη χώρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί εδώ ότι αποτελεί ένα πιεστικό πρόβλημα, τουλάχιστον μετά το 

2010. Όπως διαπιστώνεται, στην περιοχή υπάρχει και ανθίσταται ένα σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού που επιλέγει 

να απασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Εδώ σημειώνονται και τα ευρήματα ειδικής έρευνας πεδίου που έγινε το 

2010
7
, στην περιοχή του Δήμου Ανωγείων, η οποία έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων (οι γεωργοί είναι ελάχιστοι 

στη συγκεκριμένη περιοχή) ασκούν το επάγγελμα τους, από επιλογή, με αιτιολογία ότι αγαπούν αυτή τη δουλειά ή θέλουν να 

συνεχίσουν μία «οικογενειακή παράδοση».   

Γράφημα 2-23 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα ανά ηλικιακή ομάδα στην περιοχή παρέμβασης, 2011 

 

Στοιχεία για την «Πολυαπασχόληση» των ατόμων που εργάζονται στην πρωτογενή παραγωγή, δεν υφίστανται σε τοπικό επίπεδο. 

Ωστόσο, είναι κοινός τόπος ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο και υπαρκτό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τις αναδιαρθρώσεις 

της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, και ξεφεύγει από τη στενή επίδραση των ιδιαίτερων τοπικών, γεωγραφικών ή κοινωνικών 

παραγόντων. Σε επίπεδο χώρας, αλλά και Περιφέρειας, η πολυαπασχόληση στο πλαίσιο του αγροτικού νοικοκυριού αλλά και σε 

                                                

7
 ΟλοκληρωμένηΜελέτη Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ανωγείων, Δήμος Ανωγείων (2010).  
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επίπεδο ατόμου-εργαζόμενου, αναγνωρίζεται ως ένα πολυσύνθετο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο με πολλαπλές 

επιπτώσεις τόσο στη ζωή στον αγροτικό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Γενικά, είναι γνωστό ότι η δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, ειδικά στις ορεινές περιοχές της Κρήτης, εμπλέκει τους βασικούς 

περιορισμούς που συνεπάγεται η μειονεκτικότητα, πέραν από τις εξαρτήσεις από τον καιρό και τις διακυμάνσεις των τιμών του 

αγροτικού προϊόντος. Τα τελευταία χρόνια, με δεδομένη την κρίση που πλήττει τον αγροτικό τομέα, ως μείωση εισοδημάτων, 

αλλά και ως πτώση της απασχόλησης, λόγω και της συνεχιζόμενης γρήγορης εκμηχάνισης της παραγωγής, παρατηρείται συχνά 

άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή έχουν τη δυνατότητα συχνών μετακινήσεων να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα 

διαφορετικές εργασίες, σε διαφορετικούς κλάδους, και με διάφορες «συμβάσεις» άτυπες ή τυπικές. Γενικά, ο σκοπός είναι η 

συμπλήρωση των συνήθως χαμηλών εισοδημάτων που προέρχονται από την αγροτική εκμετάλλευση, με άλλα εισοδήματα από 

εργασίες που έχουν «αντίθετη» εποχικότητα, όπως στα ξενοδοχεία-εστιατόρια και στον τουρισμό. Παρομοίως, σε επίπεδο 

νοικοκυριού παρατηρείται συχνά τα μέλη του νοικοκυριού να βοηθούν στην αγροτική εκμετάλλευση ευκαιριακά και ανάλογα με 

τις ανάγκες και το χρόνο που τους απομένει από λοιπές εργασίες, προσωρινές ή περιορισμένου χρόνου.  

Σε γενικές γραμμές, θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια έρευνας πεδίου από αρμόδιους φορείς, για τον προσδιορισμό και την 

αξιολόγηση της έκτασης και του βάθους της πολυαπασχόλησης στις περιοχές των Δήμων. Τα κυριότερα από τα ζητήματα που θα 

μπορούσε να καλύπτει η έρευνα αφορούν τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των πολυαπασχολούμενων αγροτών και 

τους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των αγροτών να πολυαπασχοληθούν. Επίσης, ο ρόλος που παίζει η 

πολυαπασχόληση στη σύνθεση και την κατανομή του εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών και η επίδρασή της στην 

κοινωνική-επαγγελματική συμπεριφορά και τις αντιλήψεις των αγροτών είναι εξίσου σημαντικά. 

Τοπικά προϊόντα/Εμπορία και βαθμός μεταποίησης 

Τη σημαντικότερη θέση στην τοπική παραγωγή κατέχει η κτηνοτροφική παραγωγή, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

διατροφικής αξίας (έχοντας αποσπάσει και χαρακτηρισμούς ΠΟΠ και ΠΓΕ). Επειδή τα τοπωνύμια στην περιοχή έχουν αποκτήσει 

αναγνωρισιμότητα στη χώρα (Ψηλορείτης, Ανώγεια, Μυλοπόταμος κ.λπ.), τα προϊόντα διαθέτουν πέραν από καλά ποιοτικά και 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά, π.χ. γεύση και μία διακριτή ταυτότητα που στηρίζει την αξία του brand κάτω από το οποίο 

διανέμονται στην αγορά. Ειδικότερα, εξετάζοντας το marketing mix των κτηνοτροφικών προϊόντων, διαπιστώνεται ότι η περιοχή 

διαθέτει ισχυρό «προϊόν» στο σύνολο σχεδόν των παραγόμενων προϊόντων (τυρί, γιαούρτι, κρέας) σε καλή σχέση ποιότητας-

τιμής για τον καταναλωτή.  

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση τους στα κανάλια διακίνησης, η δημιουργία του δικτύου «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ», οι νέες 

δυνατότητες που προκύπτουν με τη νέα θεσμοθέτηση του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη ανάμεσα στα Γεωπάρκα της UNESCO 

όπως και οι κατά τόπους αγροτικοί συνεταιρισμοί σε ορισμένες περιπτώσεις, συμβάλλουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, 

χρειάζεται όμως περεταίρω προσπάθεια για την συλλογική αποδοχή της ιδέας ότι είναι ανάγκη η ανάπτυξη να δρομολογηθεί με 

συλλογική - διαδημοτική δράση. 

Σε ότι αφορά τον τομέα της γεωργίας τα βασικά προϊόντα προκύπτουν από τη μεταποίηση της ελιάς. Η μεταποίηση των 

παραγόμενων προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης αφορά στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα τοπικά ελαιουργεία για την 

παραγωγή ελαιόλαδου. Αναλυτικά, το είδος, ο αριθμός και οι δραστηριότητες μεταποίησης στην περιοχή παρέμβασης 

παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα που αφορά την ανάλυση του δευτερογενή τομέα. Η εμπορία πάντως των γεωργικών 

προϊόντων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, και περιορίζεται ως ένα βαθμό στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας. Εξαγωγές στην 

ευρύτερη αγορά ή στην αγορά της Αθήνας, αφορούν ένα μικρό αριθμό δυναμικών επιχειρήσεων.   

Τα βασικά προϊόντα αναλύονται ως εξής: 

Α) Γαλακτοκομικά και Κρέας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο τομέας της κτηνοτροφίας προσφέρει καλής ποιότητας Γάλα και Κρέας που αποδίδουν και το 

μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού εισοδήματος και ταυτόχρονα, αποτελούν ποιοτικές πρώτες ύλες για μεταποίηση ή παραγωγή 
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άλλων προϊόντων όπως γιαούρτι, τυρί, εδέσματα κ.λπ.. Το παραγόμενο από τα ντόπια πρόβατα γάλα είναι πλούσιο σε ολικά 

στερεά, σε λίπος και σε πρωτεΐνες  και επομένως η απόδοση του σε τυρί είναι υψηλή, ενώ θεωρείται πολύ καλής ποιότητας.  

Λόγω του παραδοσιακά εφαρμοζόμενου αρμέγματος των ζώων με τα χέρια και της δύσκολης διατήρησης σε χαμηλή 

θερμοκρασία (4-5°C) μέχρι την τυροκόμηση, η ολική μικροβιακή του χλωρίδα και ο αριθμός των παθογόνων βακτηριδίων σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυξημένα, παρότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα 

εφόσον όμως εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Η 

τυποποίηση και η συσκευασία του προϊόντος είναι επομένως απαραίτητη και πρέπει να γενικευτεί στο βαθμό που είναι δυνατό 

σε συλλογικές εκμεταλλεύσεις και συσκευαστήρια. Αυτό τόσο γιατί θα δώσει νέα χαρακτηριστικά και θα καταστήσει περισσότερο 

ανταγωνιστικό το προϊόν όπως και κατάλληλο για εξαγωγές.  

Η παραγωγή κρέατος όπως έχει δειχθεί επίσης, είναι σημαντική ωστόσο γνωρίζει παρόμοια προβλήματα, λόγω του χαμηλού 

βαθμού τυποποίησης του προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, και με χαμηλές τις αποδόσεις στα σφάγια, τα προϊόντα ειδικά σε ότι 

αφορά το πρόβειο και το αρνίσιο κρέας, διοχετεύονται κυρίως στην τοπική αγορά και σε μία περιορισμένη αλυσίδα διανομής, 

στην περιφέρεια, σε σχετικά χαμηλές τιμές.   

Εκτός από παραδοσιακά πρόβεια γιαούρτια που παράγονται με το γάλα της περιοχής, παρασκευάζονται και πολλά τυριά, 

ορισμένα από τα οποία έχουν μία βασική θέση στην Κρητική διατροφή και στην ελληνική παράδοση (Γραβιέρα Κρήτης, το 

Κεφαλοτύρι, το Λευκό τυρί κ.ά.) και καλές προοπτικές στην αγορά. Πιο αναλυτικά,  

• η Γραβιέρα, είναι παραδοσιακό Ελληνικό σκληρό τυρί που παρασκευάζεται στην περιοχή από πρόβειο γάλα ή μίγμα του 

με αίγειο γάλα σε ποσότητα έως 20%. Είναι εγκεκριμένο Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), ενώ ως τυρί 

προπιονικής ζύμωσης έχει ελαφρώς υπόγλυκη γεύση και ευχάριστες οργανοληπτικές ιδιότητες. Θεωρείται τυρί υψηλής 

ποιότητας.  

• το Κεφαλοτύρι είναι επίσης παραδοσιακό τυρί που παρασκευάζεται στην περιοχή και γενικότερα στη χώρα εδώ και 

πολλούς αιώνες. Η ιστορία του και το όνομα του είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τα έθιμα και τις διαιτητικές 

συνήθειες των Ελλήνων. Παρασκευάζεται από πρόβειο ή αίγειο γάλα, ή μείγμα αυτών στην περιοχή και χαρακτηρίζεται 

από αλμυρή και πικάντικη γεύση και ευχάριστο άρωμα που επιτυγχάνεται μετά την ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. 

• Το λευκό τυρί τύπου φέτα είναι το πιο γνωστό παραδοσιακό Ελληνικό τυρί που λέγεται ότι παράγεται ήδη από την 

εποχή του Ομήρου. Είναι μαλακό λευκό τυρί, που ωριμάζει και διατηρείται σε άλμη το λιγότερο για δύο μήνες. 

Παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα ή μίγμα πρόβειου με αίγειο γάλα σε αναλογία 70% πρόβειο: 30% αίγειο. Αποτελεί 

σημαντικό τμήμα του διαιτολογίου στην ελληνική κουζίνα και σχετίζεται με την ιστορία και τις παραδόσεις της. Το 

προϊόν που παράγεται στην περιοχή δεν θεωρείται Π.Ο.Π. παρόλο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές με τη φέτα, δηλαδή 

ελαφρά αλμυρή και υπόξινη γεύση και φυσικό λευκό χρώμα.  

• Ο Ανθότυρος είναι επίσης παραδοσιακό τυρί που παρασκευάζεται από τυρόγαλα πρόβειου ή αίγειου γάλακτος ή μίγμα 

αυτών, στο οποίο έχουν προστεθεί μικρές ποσότητες πρόβειου ή γίδινου γάλακτος ή/και κρέμας αυτών. Εμφανίζεται σε 

διάφορες παραλλαγές, όπως ο φρέσκος Ανθότυρος που έχει μαλακή δομή, ελαφριά γεύση, πολύ ευχάριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ο ξηρός Ανθότυρος που έχει σκληρή δομή, αλμυρή γεύση και πλούσιο άρωμα.  

• Η Ξυνομυζήθρα Κρήτης είναι ένα προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Παρασκευάζεται από τυρόγαλο 

προβάτου, κατσικιού ή και των δύο μαζί, με την προσθήκη γάλακτος. Η γεύση του όπως μαρτυρεί και η ονομασία του, 

είναι ξινή. Ωριμάζει σε 2 μήνες σε χαμηλή θερμοκρασία. Η μυρωδιά είναι έντονη και όξινη. Έχει γεύση στεγνή και 

ιδιαίτερα ξινή και συνοδεύει συνήθως το ούζο ή την ρακί. Η μυρωδιά της είναι όξινη και έντονη. Παράγεται από πολύ 

παλιά στην Κρήτη, όπως και το κεφαλοτύρι.  

• Η Μυζήθρα Γλυκιά παρασκευάζεται από πρόβειο ή γίδινο τυρόγαλο. Το τυρόγαλο ενισχύεται με φρέσκο γάλα. Το τυρί 

αυτό είναι ένα μαλακό τυρί με αρχαία προέλευση. Είναι δροσερό και ελαφρύ. Η γεύση του είναι γλυκιά (εξ ου και το 

όνομα) γεμάτη με πλούσια γεύση πρωτεϊνών, ενώ το άρωμα του κρατάει το άρωμα του ψημένου γάλακτος.  

Γ) Ελαιόλαδο 
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Το ελαιόλαδο θεωρείται καλής ποιότητας, ενώ προωθείται κυρίως μέσω των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών που κατόπιν 

προχωρούν σε πώληση στις τοπικές αγορές, στην αγορά της Αθήνας και εμπόρους του εξωτερικού. Οι λειτουργίες εμπορίας της 

τυποποίησης, συσκευασίας και ταυτοποίησης της εγχώριας παραγωγής ελαιόλαδου πραγματοποιείται ως ένα βαθμό από τις 

τοπικές συνεταιριστικές ενώσεις, όπως και από μεμονωμένες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη συσκευασία και τυποποίηση. 

Σημαντική είναι επίσης η ποσότητα ελαιόλαδου που πωλείται «χύμα» απευθείας από τον παραγωγό προς τον έμπορο. Ειδικά σε 

ότι αφορά το βιολογικό ελαιόλαδο, το οποίο γενικά αποτελεί ένα νέο δυναμικό προϊόν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένα 

οργανωμένο σύστημα εμπορίας. Αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί και να αναδεικνύει τη διαφοροποίηση και την ποιότητα του 

προϊόντος, έτσι ώστε αυτό να μην ακολουθεί την ίδια διαδρομή με το συμβατικό, γεγονός που αποθαρρύνει την περαιτέρω 

είσοδο νέων βιοκαλλιεργητών.  (ΠΟΠ  βόρειου Μυλοποτάμου) 

Δ) Οπωροκηπευτικά 

Από τα εσπεριδοειδή, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα μανταρίνια διατίθενται από τους ίδιους τους παραγωγούς στις τοπικές 

και λαϊκές αγορές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Σε Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες  του Δήμου Γεροποτάμου, ορισμένοι 

παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα τους επιτόπου, σε πρόχειρες κατασκευές που έχουν εγκαταστήσει  σε κομβικά σημεία του 

εθνικού οδικού δικτύου Ρεθύμνου – Ηρακλείου. Η πώληση γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς να προηγηθεί τυποποίηση ή 

συσκευασία του προϊόντος. 

Τα κεράσια και βύσσινα της περιοχής Αμαρίου, παραδίδονται κυρίως στο συνεταιρισμό Γερακαρίου, όπου συσκευάζονται και 

πωλούνται στις αγορές Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Μέρος της παραγωγής διοχετεύεται επίσης σε ιδιώτες εμπόρους και μια μικρή 

ποσότητα διατίθεται επιτόπου στην περιοχή παραγωγής.  

Από τις υπόλοιπες δενδροκομικές καλλιέργειες ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή και εμπορία μήλων και αχλαδιών στην 

περιοχή του Κρουσώνα (Περιοχή Λιβάδι), ενώ η παραγωγή  άλλων προϊόντων (πχ. καρύδια,) διατίθεται για τοπική κατανάλωση. 

Τα κηπευτικά στις περισσότερες περιοχές χρησιμοποιούνται για αυτοκατανάλωση ή διατίθενται στην τοπική αγορά. Σε ορισμένα 

όμως δημοτικά διαμερίσματα, όπως Αγγελιανών, Ρουμελίου, Μελιδονίου, Σκεπαστής και Σισσών, του Δήμου Γεροποτάμου, 

μεγάλο μέρος της παραγωγής διατίθεται στις λαϊκές αγορές Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Στον Δήμο Τυμπακίου τα διακινεί κατά 

κανόνα ο Αγροτοβιομηχανικός Συν/σμός Τυμπακίου και η μεγαλύτερη ποσότητα εξάγεται. 

Ε) Αμπελουργικά προϊόντα 

Από τα αμπελουργικά προϊόντα, το κρασί ή η ρακή χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοκατανάλωση ή προωθείται στις λίγες 

μονάδες εστίασης της περιοχής. Η σταφίδα σουλτανίνα παραδίδεται σε εμπόρους και συνεταιρισμούς. Γενικά όμως η 

καλλιέργεια αμπελιών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια  με ταυτόχρονη μείωση και των παραγόμενων προϊόντων.  

Ζ) Μέλι και Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

Το μέλι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα που προσφέρει το φυσικό οικοσύστημα του Ψηλορείτη και μικρές επιχειρήσεις σε 

διάφορες περιοχές, ιδίως στα ορεινά.  

Γενικά, το μέλι της περιοχής χαρακτηρίζεται ως άριστης ποιότητας, εξαιρετικά αρωματικό, χάριν στο θυμάρι και άλλα άνθη, 

κωνοφόρα φυτά και βότανα μεγάλης ποικιλίας, τα οποία φύονται στην περιοχή.  Η τοπική χλωρίδα έχει μεγάλη σημασία καθώς 

είναι πυκνή και διαθέτει μεγάλη διαφοροποίηση αποτελούμενη από διάφορα αρωματικά φυτά, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται 

μακριά από εστίες ρύπανσης χαρακτηριστικές σε μικρότερη απόσταση από τον αστικό χώρο.  

Ταυτόχρονα, το μέλι που παράγεται στην περιοχή έχει υψηλή διατροφική αξία, ως ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, το οποίο από τα 

αρχαία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως στην Κρητική δίαιτα, και επίσης, ξεχωρίζει για τις θεραπευτικές και φαρμακευτικές του 

ιδιότητες. Βασικό χαρακτηριστικό του μελιού, είναι ότι ακόμα προσφέρει ένα βασικό προϊόν για άλλους κλάδους και αποτελεί 

πρώτη ύλη στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων και τοπικών εδεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται μία αλυσίδα αξίας στην 

περιοχή με σημαντικές δυνατότητες για την αγροτική οικονομία του τόπου.  
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Ακόμα, στην περιοχή παρέμβασης τυποποιούνται και συσκευάζονται αρωματικά φυτά και βότανα. Τα σπουδαιότερα  αρωματικά 

και φαρμακευτικά, αυτοφυή φυτά  στην περιοχή παρέμβασης είναι η   φασκομηλιά, ρίγανη, χαμομήλι, θυμάρι, φλισκούνι, 

δάφνη, τσουκνίδα, μάραθο και μαλοτήρα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί αυτοφύονται σε 

μεγάλες ποσότητες στην περιοχή παρέμβασης, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και υπάρχει επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα.  

Επίσης η λαδανιά (Cistus creticus), αυτοφύεται στην ευρύτερη περιοχή Σισσών, για ανεξήγητους μέχρι σήμερα λόγους, κι έτσι 

ευνοείται η παραγωγή λαδάνου εξαιρετικής αρωματικής ποιότητας σε μεγάλες ποσότητες. Η ιδιαιτερότητα αυτή συνέβαλλε στη 

δημιουργία βιοτεχνίας συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης λαδάνου, στις Σίσες (χρηματοδότηση από Leader II).  

Τα αρωματικά φυτά και κυρίως τα αυτοφυή έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής ακόμα 

και σε προηγούμενες περιόδους, όπως πριν από 20 χρόνια. Συλλεγόταν σε μεγάλες ποσότητες και εφοδίαζαν τους εμπόρους του 

Ηρακλείου. Σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Η εισαγωγή αρωματικών φυτών (κυρίως από Τουρκία), η εγκατάλειψη της 

υπαίθρου, η βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των αγροτών (κυρίως από επιδοτήσεις) είχαν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό 

της συλλογής, αν και σταδιακά ανακάμπτει ένα σχετικό ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και  

εμπορία των αρωματικών φυτών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής στο 

μέλλον, μόνο αν τα προϊόντα επεξεργάζονται, τυποποιούνται και εξάγονται από την περιοχή με «ταυτότητα προϊόντος». Έτσι 

λόγω της ανώτερης ποιότητάς τους θα είναι ανταγωνιστικά στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.       

Βιολογικές καλλιέργειες   

Η βιολογική παραγωγή βρίσκεται σε άνοδο στην περιοχή παρέμβασης. Το 2009, καταγράφονται 185 εκμεταλλεύσεις στην 

περιοχή παρέμβασης ή διαφορετικά 19.075 στρ., από τα οποία 124 εκμεταλλεύσεις ή 15.838 στρ. είναι πλήρους μετατροπής και 

3 εκμεταλλεύσεις με έκταση 227 στρ. είναι υπό μετατροπή. Τα αντίστοιχα μεγέθη σε προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΒΙΟΕΛΛΑΣ (αναφέρονται το 2008) υπολογίζονταν σε 7.787 στρ. από τα οποία 5.327,36 είναι σε μεταβατικό στάδιο
8
.  

Πίνακας 2-16 Βιολογική γεωργία στην περιοχή παρέμβασης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

185 19.074,7 124 15.838,2 3 222,7 

% στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 10% 16% 9% 16% 1% 3% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.790 119.734,6 1357 97.140 205 6.459,9 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ (Στοιχεία 2009) 

 

Όπως διαπιστώνεται οι εκτάσεις όπως και ο αριθμός εκμεταλλεύσεων αποτελούν ένα υπολογίσιμο μέγεθος, αν συγκριθούν με τα 

συνολικά, σε επίπεδο Περιφέρειας. Η περιοχή παρέμβασης όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, συγκεντρώνει σχεδόν 10% 

του αρ. εκμεταλλεύσεων βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Κρήτης και 16% των συνολικών εκτάσεων. Ακόμα, 

τα μεγέθη είναι σημαντικά ιδιαίτερα σε ορισμένες μορφές δραστηριότητας. Για παράδειγμα, στην  περιοχή παρέμβασης στον 

κλάδο της εκτροφής αιγών συναντάται περισσότερο από 14% των κεφαλών, σε σχέση με την Περιφέρεια, ενώ στον κλάδο της 

ελαιοκαλλιέργειας, εντοπίζεται 12%  των καλλιεργούμενων εκτάσεων.  

Αυτά υποδηλώνουν ότι η περιοχή έχει σημαντική θέση στη βιολογική παραγωγή, η οποία και μπορεί να ενισχυθεί περεταίρω, 

ειδικά στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής που θα συνδυάζει στόχους αειφορίας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

αγροτική ανάπτυξη στη βάση των τοπικών προϊόντων ποιότητας.   

                                                

8
Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη μελέτη της ΟΤΔ και του φορέα ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, για το σχεδιασμό του Προγράμματος στο πλαίσιο 

της Προσέγγισης LEADER (2008).  
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 Πίνακας 2-17 Βιολογική καλλιέργεια-εκτροφή ανά κατηγορία προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
8 33.5 162 8.351,7 25 86.5 0 0 4 1.693 8 1.673 0 0 0 0 

% στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
7% 3% 11% 12% 7% 2%  -  - 4% 4% 11% 14%  -  -  -  - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 123 967,5 1.525 67.184,1 350 3.985,8 0 0 107 39.254 76 11.968 22 1.163 8 43.246 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ (Στοιχεία 2009) 
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Ποιοτική παραγωγή [Παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ ] 

Ανάμεσα στα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία θεσμοθετούνται με ειδική απόφαση του 

αρμόδιου υπουργείου, τρία προϊόντα αφορούν άμεσα την περιοχή παρέμβασης. Αυτά είναι το ελαιόλαδο βορείου 

Μυλοποτάμου, η ελιά «Θρούμπα Αμπαδιάς» Αμαρίου και η γραβιέρα Κρήτης. Ακόμα όμως, στην περιοχή βρίσκονται και 

προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης  (ΠΓΕ), όπως το παξιμάδι Κρήτης, αλλά και άλλα τυριά, γλυκά (π.χ. ανεβατό). 

Επιπλέον, υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, όπως το Γερακαριανό κεράσι που 

παράγεται στην περιοχή Γερακαρίου (Γερακάρι, Ελένες, Μέρωνας) και το αγκιναράκι Γέργερης, που παράγεται στη Γέργερη και 

τυποποιείται από τον τοπικό γυναικείο συνεταιρισμό («Ιδαία Γη»). Ως ΠΟΠ θα μπορούσε επίσης να χαρακτηρισθεί και να 

προωθηθεί το κρασί που παράγεται στα ορεινά δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
9
 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΙΟΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1 
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης 

Κρήτης 
ΠΟΠ 

Προδιαγραφές 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L129/2013 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C183/2012 

2. ΕΛΙΕΣ 

2 
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης 

Κρήτης 
ΠΟΠ 

Προδιαγραφές Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως  444281/23.12.93 

(ΦΕΚ 955/31.12.93) 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996 

3. ΤΥΡΙΑ 

3 Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ 
313047/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)  

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996 

4. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

4 Ανεβατό ΠΟΠ 
313060/14.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94)  

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996 

5 
Κρητικό Παξιμάδι 

 
ΠΓΕ 

Προδιαγραφές 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996 

5. ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-Ξ. ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ 

6 Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης ΠΓΕ 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L17/2016 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C101/2014 

 

Δασοπονία 

Οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης είναι περιορισμένες. Όπως φαίνεται στη συνέχεια καλύπτουν 30,8 χιλ. στρ. ενώ 

μία μεγαλύτερη έκταση 58,8 χιλ. στρ. συμπεριλαμβάνει σχηματισμούς με συνδυασμούς θαμνώδους ή πυκνώδους βλάστησης. Τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση δασικών εκτάσεων διαφόρων κατηγοριών (δάση, μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις κ.λπ.) 

εμφανίζει ο Δήμος Αμαρίου στην Π.Ε. Ρεθύμνου και ο Δήμος Φαιστού στην Π.Ε. Ηρακλείου. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα 

                                                

9
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επίσημος Ιστότοπος, Εξόρυξη, 2016. 
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σημαντικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης, περίπου 76 χιλ. στρ. που εμφανίζει ακόμα και αραιή ή και καθόλου βλάστηση, και 

αυτό συναντάται κατά κύριο λόγο στην πλευρά του Ρεθύμνου(51 χιλ. στρ.) και λιγότερο του Ηρακλείου (25χιλ. στρ.).  

Πίνακας 2-18 Κατανομή της έκτασης της περιοχής παρέμβασης στις βασικές κατηγορίες χρήσης (1999-2000), εκτάσεις σε χιλ. 

στρ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 482,0 16,1 27,9 75,2 25,1 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 61,7 8,2 2,8 0,0 6,9 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 191,8 0,0 15,9 45,8 5,2 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 228,5 7,9 9,2 29,4 13,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.211,4 14,7 30,9 180,8 51,2 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 247,2 3,6 3,7 29,6 3,1 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 221,6 1,8 0,0 47,7 9,2 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 277,3 6,1 13,4 33,7 17,9 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 130,9 1,7 3,3 6,1 9,4 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 334,4 1,4 10,5 63,7 11,6 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.693,3 30,8 58,8 256,0 76,3 

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 100% 1,82% 3,47% 15,12% 4,51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 8.312,9 256,4 390,6 1.205,8 398,0 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή χρήσεων γης 1999-2000 
     

 

Ακόμα και στα λιγοστά δάση οι υπάρχουσες εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή βοσκίσημης ύλης 

είναι υποβαθμισμένες λόγω της μακροχρόνιας δράσης της υπερβόσκησης, των πυρκαγιών και των διαβρώσεων. Ειδικότερα, τα 

δασικά οικοσυστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη και στην περιοχή παρέμβασης συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες 

κατηγορίες και εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Υποβαθμισμένα, γερασμένα δάση, που καλύπτουν ορεινές άγονες εκτάσεις, υπολείμματα των περίφημων αρχαίων 

δασών και  καταλαμβάνουν μόνο το 4-5 % περίπου της συνολικής έκτασης. Τα δάση αυτά δεν έχουν ικανότητα 

παραγωγής ξυλείας, ασκούν υδρονομικό και υδρολογικό ρόλο και εξυπηρετούν σκοπούς δασικής αναψυχής.  

 Δασικές εκτάσεις με θαμνώδη δασική βλάστηση και αραιά δέντρα. 

 Χορτολιβαδικές  εκτάσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως  τα ορεινά λιβάδια  που φέρουν μόνο χορτολιβαδική 

βλάστηση (π.χ. το λιβάδι της  Νίδας). 
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 Δασωμένοι αγροί. Πρόκειται για οριακές γεωργικές εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν με αποτέλεσμα να δασώσουν. 

Βρίσκονται κυρίως στην ημιορεινή ζώνη και εναλλάσσονται με  γεωργικές εκτάσεις και χρησιμοποιούνται ως 

βοσκότοποι. 

 Εκτάσεις που έχουν δασωθεί στα πλαίσια του κανονισμού 2080/92 της ΕΟΚ. 

Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών, οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα (δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές και 

γυμνές), καθώς και οι μη τακτικώς καλλιεργηθείσες στο παρελθόν εκτάσεις, οι οποίες στη πορεία απέκτησαν δασική μορφή 

(δασωθείς αγροί), βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, θεωρούνται δημόσιες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αναγνωρίζεται ως 

ισχυρός, κανένας τίτλος ιδιοκτησίας πλην όσων περιπτώσεων ρητά ο νόμος  ορίζει. Αυτές είναι οι εξής: 

 Οι ανελλιπώς καλλιεργημένες εκτάσεις, από το έτος 1940 και μετά. 

 Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα στις οποίες η ιδιοκτησία αποδεικνύεται δια τοπίου, τίτλοι που δίνονταν επί οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και θεωρούνται απαραβίαστοι. 

 Τα κληροτεμάχια για την για την αποκατάσταση ακτημόνων. 

 Τα ανταλλάξιμα για την αποκατάσταση προσφύγων. 

 Εκτάσεις που ανήκουν στο Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών. 

 Εκτάσεις που νόμιμα παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα από το Κράτος    

 Εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του διεκδικούντος με ενάγον ή εναγόμενο το 

Ελληνικό Δημόσιο. 

 Εκτάσεις για τις οποίες η Ιδιοκτησία τους αναγνωρίστηκε δια μέσου της διοικητικής  οδού όπως ορίζεται στο 

Ν.998/79,άρθρο 8 του Ν.1473/87 Νόμος περί βοσκοτόπων κλπ. 

Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, ακόμα και αν εξαιρεθούν οι δημοτικές εκτάσεις, για όλες τις υπόλοιπες υφίσταται χρόνια και 

ανεπίλυτη ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση, μεταξύ Δημοσίου και κατοίκων. Την ευθύνη απόδειξη της κυριότητας την φέρουν και οι 

δύο πλευρές, δηλαδή αφενός το Δημόσιο, αφετέρου ο ιδιώτης που διεκδικεί την εκάστοτε έκταση. Οι τριβές αυτές μεταξύ 

φορέων και πολιτών, εντείνονται όταν υπάρχει μία ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία που συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αξίες 

της γης και γενικότερα, αναθερμαίνονται όταν αυξάνεται η ζήτηση για γη και ακίνητα στην περιοχή.  

Συνεπώς, οι δασικές εκτάσεις και ειδικά αυτές που είναι σε φάση διεκδίκησης, με δεδομένο το νομικό πλαίσιο, δεν  μπορούν 

εύκολα να υπαχθούν σε μία στρατηγική ανάπτυξης. Ειδικά αν η τελευταία βαίνει σε βάρος των συμφερόντων του ιδιώτη, υπάρχει 

ο κίνδυνος σύμφωνα με το νόμο, ο ίδιος να κάνει χρήση ασφαλιστικών μέτρων  και να επιτύχει την αναστολή της υλοποίησης 

οποιασδήποτε επένδυσης ή την διακοπή ενός έργου.  

Οι δημοτικές εκτάσεις, είναι εκτάσεις των πρώην κοινοτήτων και παρότι δεν ανήκουν σε μια από τις 8 προαναφερόμενες 

περιπτώσεις είναι ουσιαστικά (βάσει του Ν.998/89) δημόσιες δασικές εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται στο μεγάλο τμήμα τους 

ως βοσκότοποι. Το πλεονέκτημα των εκτάσεων αυτών είναι ότι δεν διεκδικείται η κυριότητα τους από Ιδιώτες, αλλά η ένταξη 

τους σε κάποιο, αναπτυξιακό σχεδιασμό είναι επίσης δύσκολη, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες των κτηνοτρόφων της περιοχής 

και βοηθούν στη βιωσιμότητα  των τοπικών εκμεταλλεύσεων.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων είναι σχεδόν απούσα, καθώς όπως αναδείχθηκε και 

προηγουμένως, τα δασικά οικοσυστήματα στην περιοχή είναι υποβαθμισμένα και καθώς υψηλά δάση, ικανά για παραγωγή 

τεχνικής ξυλείας προδιαγραφών, δεν υπάρχουν. Διαχειριστικά σχέδια ακόμη, δεν καταρτίζονται, ενώ η μόνη δραστηριότητα που 

συναντάται είναι η παραγωγή καυσόξυλων από δασικά δέντρα, όπως δρυς, πρίνους, αριές, τα οποία φύονται κυρίως στα όρια 

καλλιεργούμενων εκτάσεων. Εδώ θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις παράνομες υλοτομίες που γίνονται στα εναπομείναντα 

αισθητικά - προστατευτικά δάση του Ψηλορείτη και κυρίως κατά μήκος των αγροτικών δρόμων, για τους σκοπούς της παραγωγής 

καυσόξυλων. 

Ανάλογα, δεν υφίσταται σημαντικός βαθμός μεταποίησης τέτοιων προϊόντων. Στην περιοχή παρέμβασης στους περισσότερους 

δήμους συναντάται η παραγωγή ξυλανθράκων, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω δραστηριότητας συγκεντρώνει η 

περιοχή ορισμών οικισμών του  Δήμου Κουλούκωνα (Αγιά, Αξό, κ.α.). Τα ξύλα που χρησιμεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις, ως 
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πρώτη ύλη, προέρχονται από καλλιεργούμενα δέντρα, κυρίως ελιές (από αντικατάσταση γερασμένων ατόμων ποικιλίας 

χονδρολιάς, από κωρονέϊκα) και λιγότερο από δασικά δένδρα (πρίνους, δρυς) που υλοτομούνται από γεωργικές εκτάσεις. Οι 

ξυλάνθρακες χρησιμοποιούνται σε μονάδες εστίασης της περιοχής και της περιφέρειας. 

Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 

Η αλιεία, όπως και η υδατοκαλλιέργεια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνεισφέρουν λίγο στο ΑΕΠ της περιοχής  παρέμβασης και 

αυτό είναι εύλογο δεδομένου ότι οι κύριες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και προσπάθειες ως σήμερα είχαν εστιάσει αποκλειστικά 

στις δυνατότητες της γεωργικής παραγωγής και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων που 

παράγονται χάριν στο μοναδικό φυσικό οικοσύστημα και τις παραδόσεις που συναντώνται γύρω από το Φυσικό Πάρκο του 

Ψηλορείτη. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα τείνουν να εκλείψουν στην περιοχή παρέμβασης και αυτό έρχεται 

σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη Κρήτη και ειδικά με την υφιστάμενη κατάσταση στους περισσότερους παραθαλάσσιους δήμους 

της Περιφέρειας, η οποία είναι μάλιστα νησιωτική. Επιπλέον οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στον τομέα της 

Αλιείας δύναται να δράσουν συμπληρωματικά με την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον οποίο η περιοχή δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση.    

Παρόλα αυτά, υφίσταται ένα ποσοστό απασχολούμενων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το οποίο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί, αξιοσημείωτο. Για αυτό το λόγο οριοθετείται «Ζώνη/Περιοχή Αλιείας» στην οποία θα αναπτυχθούν 

παρεμβάσεις σύμφωνα με την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Η απασχόληση στην Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ως προς 

την συνολική απασχόληση στην συγκεκριμένη Ζώνη ανέρχεται σε 0,5% ,  ποσοστό μεγαλύτερο του ορίου 0,36%, που τίθεται στην 

σχετική πρόσκληση και στις προδιαγραφές των περιοχών εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία, 23 άτομα απασχολούνται στην αλιεία και μόλις 2 στην υδατοκαλλιέργεια, ενώ σε επίπεδο Δήμου τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση αλιέων-17 άτομα εμφανίζει η Δημοτική Ενότητα Λάμπης και συγκεκριμένα, η Κοινότητα Αγίας Γαλήνης. Αναλυτικά 

τα στοιχεία της απασχόλησης, του πληθυσμού και της έκτασης της Ζώνης Αλιείας εμφανίζονται στον πίνακα 2.18. Σύμφωνα με 

αυτά τα στοιχεία ο συνολικός πληθυσμός της Ζώνης ανέρχεται σε 13.155 κάτοικους και η συνολική έκταση σε 356,42 τ.χ. Η 

πυκνότητα πληθυσμού στην συγκεκριμένη ζώνη είναι 36,9 κάτοικοι ανά τ.χ 

Η μεταβολή της απασχόλησης στην Αλιεία-υδατοκαλλιέργεια το διάστημα 2001-2011 εμφανίζεται στον πίνακα 2.19. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της απογραφής του 2001 οι απασχολούμενοι στον τομέα της Αλιείας-υδατοκαλλιέργειας στην συγκεκριμένη ζώνη/ 

περιοχή ήταν 33 άτομα σε σχέση με το 2011 που ήταν 25. Παρατηρείται δηλαδή μείωση της απασχόλησης κατά 24,24%. 

Αξιοσημείωτη είναι η μείωση που παρατηρείται στην πιο δυναμική περιοχή της προτεινόμενης ζώνης, την Αγία Γαλήνη όπου 

υπήρχαν το 2001 27 απασχολούμενοι οι οποίοι το 2011 μειώθηκαν στους 17 (- 37,04 %) 
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Πίνακας 2-19 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ «ΖΩΝΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» 

ΖΩΝΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (τ.χ) 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

στην αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια Αλιεία 

Υδατοκαλ-
λιέργεια 

ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 9.925 175 3.712 8 6 2 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4778 31 1961 1 0 1 

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 660 12,419 304 1 0 1 

Τοπική Κοινότητα Αδελε 1.415 6,300 568 
   Τοπική Κοινότητα Πηγής 857 5,908 317 
   Τοπική Κοινότητα 

Παγκαλοχώρι 969 2,350 430 
   Τοπική Κοινότητα 

Χαμαλευρίου 877 3,657 342 
   ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 5.147 144 1.751 7 6 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 4.161 113 1.455 4 4 0 

Τοπική Κοινότητα 
Αγγελιανών 653 13,510 261 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ 166 8,993 58 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα 
Μελιδονίου 1.255 38,206 400 2 2 0 

Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 628 6,578 262 2 2 0 

Τοπική Κοινότητα Ρουμελής 519 5,590 153 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Σισών 673 34,678 238 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 267 5,006 83 0 0 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 986 32 296 3 2 1 

Τοπική Κοινότητα Αγιάς 222 6,435 74 0 
  Τοπική Κοινότητα Αλοΐδων 326 6,185 120 0 
  Τοπική Κοινότητα Γαράζου 358 12,841 81 1 0 1 

Τοπική Κοινότητα Χώνου 80 6,255 21 2 2 0 

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 3.230 181,51 968 17 17 0 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3.230 181,51 968 17 17 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΗΣ 3.230 182 968 17 17 0 

Τοπική Κοινότητα Αγίας 
Γαλήνης 632 11,829 276 17 17 0 

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων 509 28,316 139 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου 153 15,335 32 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου 32 6,702 11 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα 
Κεντροχωρίου 79 13,757 10 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ 153 13,808 40 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Κισσού 148 5,123 40 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Κρύας 
Βρύσης 134 17,486 35 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Μελάμπων 605 29,742 165 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα Μουρνές 176 11,181 52 0 0 0 

Τοπική Κοινότητα 
Μυξόρρουμα 371 7,074 120 0 0 0 
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ΖΩΝΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (τ.χ) 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

στην αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια Αλιεία 

Υδατοκαλ-
λιέργεια 

Τοπική Κοινότητα Ορνές 20 2,857 0 
   Τοπική Κοινότητα 

Σακτουρίων 218 18,301 48 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 13.155 356,42 4.680 25 23 2 

% ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ = 0,53% 

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

 

Πίνακας 2-20:  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΖΩΝΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» 

ΖΩΝΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΙΑΣ 

Σύνολο απασχολούμενων στην αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια 

%Μεταβολή των απασχολούμενων 
στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

2001 2011 2001-2011 

ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 8 100,00% 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 1 - 

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 0 1 - 

Τοπική Κοινότητα Αδελε 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Πηγής 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχώρι 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Χαμαλευρίου 0 0 0,00% 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 4 7 75,00% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

4 4 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 0 2 - 

Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 4 2 -50,00% 

Τοπική Κοινότητα Ρουμελής 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Σισών 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 0 0 0,00% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 0 3 - 

Τοπική Κοινότητα Αγιάς 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Αλοΐδων 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Γαράζου 0 1 - 

Τοπική Κοινότητα Χώνου 0 2 - 

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ 29 17 -41,38% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29 17 -41,38% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 29 17 -41,38% 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 27 17 -37,04% 

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ 0 0 0,00% 
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ΖΩΝΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΙΑΣ 

Σύνολο απασχολούμενων στην αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια 

%Μεταβολή των απασχολούμενων 
στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

2001 2011 2001-2011 

Τοπική Κοινότητα Κισσού 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Μελάμπων 2 0 -100,00% 

Τοπική Κοινότητα Μουρνές 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Ορνές 0 0 0,00% 

Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων 0 0 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 33 25 -24,24% 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ : Απογραφές πληθυσμού 2001-2011 

 

Όπως διαπιστώνεται, η αλιεία είναι βασικός κλάδος που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, δεδομένου ότι υφίστανται παράκτιες 

περιοχές ενώ δεν υφίσταται σημαντική έκταση από εσωτερικά ύδατα. Αυτή έχει σήμερα, μία βασική παρουσία στους οικισμούς 

που προσεγγίζουν το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Μυλοποτάμου και της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου (π.χ. Πάνορμο, 

Σίσες). Επίσης διακρίνεται στην παράκτια αλιεία  και στην  αλιεία ανοικτής θάλασσας (κυρίως στην Αγία Γαλήνη).  

Σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη του τομέα στην περιοχή είναι η παντελής σχεδόν έλλειψη υποδομών. Σύμφωνα με το 

ΙΘΑΒΙΚ δεν υπάρχουν υποδομές υποστήριξης επεξεργασίας και εμπορίας αλιευμάτων, ούτε υποδομές συντήρησης και 

τροφοδοσίας των σκαφών στην περιοχή αυτή όπως επίσης απουσιάζουν βασικές υπηρεσίες γενικότερα, για την καθοδήγηση και 

την υποστήριξη του τομέα, από δημόσιους φορείς.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας, ο αριθμός των αλιευτικών  σκαφών φτάνει το 2008 

σε 23 μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτής θάλασσας και 15 σκάφη παράκτιας αλιείας, ενώ η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σημαντικά 

μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο μεγαλύτερος αριθμός των σκαφών ανοικτής θάλασσας ανήκει σε αλιείς του Πανόρμου. Η συνολική 

παραγωγή αλιευμάτων το ίδιο έτος, εκτιμάται σε 106 τόνους από την θαλάσσια αλιεία και σε 10-15 τόνους από την παράκτια. 

Πέραν από την έλλειψη της δημόσιας παρέμβασης για την προώθηση του τομέα, η αγροτική εξειδίκευση σε επίπεδο Δήμου αλλά 

και οι περιορισμένες τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή αυτή, γενικά δεν ευνοούν και διαμορφώσεις που θα μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη αυτού του κλάδου δραστηριότητας. 

Το επόμενο έτος, 2009, σύμφωνα και πάλι με στοιχεία της ετήσιας Γεωργικής ΄Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δήμος Γεροποτάμου στις 

περιοχές Μελιδονίου, Πανόρμου, Ρούμελης και Σισών συγκεντρώνει τα περισσότερα, ήτοι 27 από τα 52 μηχανοκίνητα σκάφη 

παράκτιας αλιείας (με μηχανή προώθησης ως 19 ίππους) που εντοπίζονται στην περιοχή παρέμβασης. Τα υπόλοιπα 

καταγράφονται στο Δήμο Λάμπης και αποκλειστικά στην Τοπική Κοινότητα της Αγίας Γαλήνης, όπου η τουριστική ανάπτυξη 

συνδυάζεται αρμονικά με την εκμετάλλευση αλιευμάτων και τις δραστηριότητες της θάλασσας. Ακόμα, σύμφωνα με την ίδια 

απογραφή, το μεγάλο μέρος της ποσότητας των αλιευμάτων (96%) αποδίδεται στην περιοχή του Γεροποτάμου και πολύ λιγότερο 

στην Περιοχή της Αγίας Γαλήνης.  
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Πίνακας 2-21 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Μηχανοκίνητα σκάφη 

παράκτιας αλιείας με μηχανή 

προώθησης ως 19 ίππους 

Ποσότητες αλιευμάτων (σε 

κιλά) 

Τ.Κ.Μελιδονίου 18 35.000 

Τ.Κ.Πανόρμου 4 30.000 

Τ.Δ.Σισών 5 13.000 

Τ.Κ Αγίας Γαλήνης 25 3.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 52 81.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 11.756 39.518.917 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ : Στοιχεία της ετήσιας Γεωργικής έρευνας 2009 

 

Παρόμοια, ο μεγαλύτερος αριθμός κωπήλατων λεμβών που καταγράφονται το έτος 2009 και πάλι σύμφωνα με την ίδια 

στατιστική έρευνα, συγκεντρώνεται στην περιοχή του Γεροποτάμου και αποκλειστικά στο πρώην τοπικό διαμέρισμα του 

Πανόρμου. Εκεί καταγράφονται 15 κωπήλατα σκάφη που αποδίδουν και το σύνολο σχεδόν της ποσότητας των αλιευμάτων στην 

περιοχή, από αυτού του είδους την δραστηριότητα. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το 

σύνολο των σκαφών σε δυο λιμάνια στην ευρύτερη περιοχή ανέρχονται το 2009 σε 30. Συγκεκριμένα, το 2009 καταγράφονται 21 

στο λιμάνι του Ρεθύμνου και 9 στην Αγία Γαλήνη, ενώ το 2014 23 σκάφη στο λιμένα του Ρεθύμνου και 8 στην Αγία Γαλήνη.  

 

2.2.3.3 Ο δευτερογενής τομέας 

 

Κύρια χαρακτηριστικά (βασικές μορφές δραστηριότητας) 

Συνολικά, ο δευτερογενής τομέας, εκτός του κλάδου των κατασκευών, στις Π.Ε. της περιοχής παρέμβασης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο) 

προσφέρει σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 312 εκ. ευρώ το 2000 που αυξάνονται σημαντικά σε 421 εκ. ευρώ ως το 

2011. Από αυτά, περισσότερο από 75% ή διαφορετικά, 317 εκ. ευρώ, προέρχονται από τη μεταποίηση το τελευταίο έτος.  Σε 

γενικές γραμμές ο τομέας συνεισφέρει με αυξανόμενο ρυθμό στην τοπική οικονομία, ωστόσο το κύριο μέρος της δραστηριότητας 

αφορά όχι τόσο τη «βαριά» ή κατασκευαστική ή ενδιάμεσων βιομηχανικών ειδών βιομηχανία, αλλά κατά κύριο λόγο τη 

μεταποίηση πρώτων υλών και ειδικά τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.  

Από την άλλη, ο κλάδος των κατασκευών επίσης, προσφέρει ένα σημαντικό εισόδημα στην περιοχή των Π.Ε. στις οποίες 

εντάσσεται και η περιοχή παρέμβασης. Αυτό υπολογίζεται το 2000 σε 309 εκ. ευρώ, ενώ μειώνεται ελαφρώς σε 286 εκ. ευρώ 

μέχρι το 2011, κυρίως ως αποτέλεσμα της ύφεσης συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα και την πτώση της ζήτησης για 

ακίνητα και νέες οικοδομές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομία των κατασκευών για ένα μεγάλο διάστημα υπολείπεται ελάχιστα σε βαρύτητα σε σύγκριση με τον 

τομέα της μεταποίησης στην ευρύτερη περιοχή όπως και στην Κρήτη. Συνολικά, στις δύο Π.Ε. οι κατασκευές αναλογούν σε 90% 

της αξίας του προϊόντος που παράγεται στη μεταποίηση, ποσοστό που είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό που συναντάται σε 

επίπεδο Περιφέρειας (82%). Το γεγονός αυτό, εγείρει ορισμένους προβληματισμούς, κυρίως γιατί η ανάπτυξη στη φάση αυτή δεν 

μπορεί να στηριχθεί περεταίρω στις κατασκευές, αλλά και γιατί η μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής παραμένει σε σχετικά 

(συγκριτικά) χαμηλά επίπεδα, ενώ ένας μεγάλος όγκος διατίθεται σε χαμηλές τιμές, χύμα και βρίσκει ατελή διέξοδο στις αγορές.  
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Η απασχόληση στον τομέα αφορά συνολικά 2.210 άτομα ή διαφορετικά 14,8% του συνόλου, στους δήμους της περιοχή 

παρέμβασης, το 2011, σύμφωνα δηλαδή με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (τελευταία απογραφή). Ο αριθμός εμφανίζεται 

ελάχιστα μειωμένος σε σχέση με το 2001 (2.448 άτομα), αλλά αναπαριστά μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο της 

απασχόλησης (το 2001 ο αρ. απασχολούμενων στον τομέα αντιστοιχεί σε  12% του συνόλου).  

Το κύριο χαρακτηριστικό του δευτερογενή τομέα, όπως έχει αναφερθεί ήδη, είναι η άμεση σύνδεσή του με την πρωτογενή 

παραγωγή. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη μεταποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και έχει 

μικρό μέγεθος, επενδύοντας σε μικρό βαθμό στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στην οργάνωση των αυτοματοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής. Πρόκειται δηλαδή κυρίως για μικρές οικογενειακές βιοτεχνικές επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό 

αριθμό εργαζομένων, συχνά με συμβάσεις εποχιακές και όχι μόνιμο προσωπικό.  

Αυτό δεν ισχύει στο ευρύτερο τμήμα της προτεινόμενης περιοχής (πεδινή περιοχή του Δήμου Τυμπακίου)  όπου συναντώνται 

μεγάλης δυναμικότητας σύγχρονα συσκευαστήρια ή στη νοτιοανατολική περιοχή παρέμβασης όπου συναντώνται μεγάλες και 

πολυμετοχικές επιχειρήσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι οι μονάδες εμφιάλωσης νερού «Βότομος Α.Ε.» με έδρα στο Δ.Ε. Ζαρού 

και η «Αναπτυξιακή Γέργερης Α.Ε.», με έδρα τη Δ.Ε. Γέργερης. Όλες αυτές οι μονάδες αξιοποιούν τις τοπικές πρώτες ύλες και 

εμφανίζουν τουλάχιστον μέχρι την κρίση, ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και σημαντική κερδοφορία. Ταυτόχρονα, 

αναλαμβάνοντας την τυποποίηση, δίνουν «διέξοδο» στα τοπικά προϊόντα και τα καθιστούν «εμπορεύσιμα» και εξαγώγιμα στις 

αγορές ιδίως της Δυτικής Ευρώπης. Ιδίως σε ότι αφορά τις πεδινές περιοχές, ανοίγεται δίοδος στο εξωτερικό εμπόριο για τα 

κηπευτικά, γεγονός που ενέχει μεγάλη οικονομική ωφέλεια και προσφέρει σημαντικά στην προσφορά προστιθέμενης αξίας. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του δευτερογενή τομέα στην περιοχή παρέμβασης είναι η περιορισμένη αγορά στην οποία 

απευθύνονται οι μικρές επιχειρήσεις. Κατά κύριο λόγο, οι επιχειρήσεις διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά και  

στην αγορά των πόλεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, με τα γαλακτοκομικά να έχουν καλύτερη διείσδυση σε άλλες τοπικές αγορές 

εντός της περιφέρειας Κρήτης και σε μικρότερο βαθμό στην αγορά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.  

Στο εξωτερικό φτάνουν τα προϊόντα που έχουν υποστεί τυποποίηση και συσκευασία ή εμφανίζουν ιδιαίτερες ποιοτικές 

προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, εξάγουν το προϊόν τους αφενός μεγάλα συσκευαστήρια που λειτουργούν ως προμηθευτές 

μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου (TESCO, CARREFOUR κλπ), αφετέρου μικρότερες επιχειρήσεις αρτοσκευασμάτων, συσκευασίας 

αρωματικών φυτών και τυροκομικών προϊόντων. Αυτές φαίνεται ότι δημιουργούν κανάλια διανομής σε καταστήματα ειδών 

delicatessen, κυρίως στην αγορά της Γερμανίας κ.α... 

Επιχειρήσεις - Διάρθρωση ανά κλάδο 

Σε γενικές γραμμές, οι τοπικές επιχειρήσεις στο δευτερογενή τομέα έχουν μικρό μέγεθος και όπως προαναφέρθηκε, 

δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση.  

Σε ότι αφορά το μέγεθος με κριτήριο τον κύκλο εργασιών ή και τους εργαζόμενους στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο 

Περιφερειακών Ενοτήτων, από την ΕΛΣΤΑΤ (Μητρώο Επιχειρήσεων, 2010). Σύμφωνα με αυτά, οι επιχειρήσεις στην ευρύτερη 

περιοχή ανέρχονται σε πάνω από 27 χιλ. στην περιοχή του Ηρακλείου και σε περισσότερες από 8 χιλ. στην περιοχή του 

Ρεθύμνου. Όπως διαπιστώνεται ο συνολικός τζίρος ανά επιχείρηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός. Συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 

191.7 χιλ. ευρώ στο Ηράκλειο και σε 158.5 χιλ. ευρώ στο Ρέθυμνο.  

Στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δραστηριοποιούνται συνολικά 3 χιλ. επιχειρήσεις 

στο δευτερογενή τομέα, από τις οποίες 941 ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και σχεδόν 2000 στον κλάδο των κατασκευών. 

Οι υπόλοιπες εντάσσονται στους κλάδους ορυχείων-λατομείων, καθώς και στην παροχή ενέργειας και νερού.  

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη μεταποίηση, οι Δήμοι Φαιστού, Μυλοποτάμου και 

Γόρτυνας έχουν τις περισσότερες επιχειρήσεις στο δευτερογενή τομέα, πέραν από το Δήμο Ρεθύμνης, ο οποίος έχει το 

μεγαλύτερο αριθμό αλλά συμπεριλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου και τις επιχειρήσεις στην πόλη του Ρεθύμνου. Σε 

γενικές γραμμές, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εμπεριέχονται τόσο αστικές, 
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όσο και αγροτικές περιοχές, εφόσον αναφερόμαστε στο σύνολο Δήμου. Για το λόγο αυτό εξάλλου, και ο κλάδος κατασκευών 

εμφανίζεται υπερμεγέθης σε σύγκριση με άλλους τομείς.  

Η μεταποίηση πάντως έχει τη σημαντικότερη αναλογία στην τοπική οικονομία, στο σύνολο των επιχειρήσεων (επιχειρήσεις σε 

όλους τους κλάδους) στους Δήμους Ανωγείων (15%) και Γόρτυνας (10%). Εκεί ο κλάδος έχει αυξημένη 

βαρύτητα/αντιπροσώπευση, σε σχέση με άλλους. Αντιθέτως, το μικρότερο δείκτη αναλογίας επιχειρήσεων μεταποίησης στο 

σύνολο των επιχειρήσεων, έχει ο Δήμος Ρεθύμνης.  

Πίνακας 2-19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (2010) 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΑΚΟΔ 

08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΕΩΝ 

% 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 2 0,18% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 111 9,77% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
16 1,41% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
2 0,18% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 168 14,79% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.136 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 106 8,33% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
7 0,55% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
6 0,47% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 217 17,06% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.272 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΑΙΣΤΟΥ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1 0,04% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 170 7,35% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
46 1,99% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
6 0,26% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 289 12,49% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 2.314 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1 0,02% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 357 6,58% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
27 0,50% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
13 0,24% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 967 17,82% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 5.425 100,00% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 51 5,14% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
9 0,91% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
2 0,20% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 107 10,79% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 992 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
6 4,00% 
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ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΑΚΟΔ 

08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΕΩΝ 

% 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
1 0,67% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 31 20,67% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 150 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 21 15,22% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10 7,25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 138 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ

ΟΥ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4 0,28% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 125 8,86% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
12 0,85% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
1 0,07% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 212 15,02% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.411 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΩΝ - 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 8 0,1% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 941 7,3% 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
123 1,0% 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
31 0,2% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.001 15,6% 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 3.104 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 12.838 100,00% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2010 

Εξαγωγές  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδική μελέτη του ΣΕΒΕ-Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών, για την 

«χαρτογράφηση» της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό, την περίοδο μετά την κρίση, 2008-

2012, φαίνεται ότι η Κρήτη γνωρίζει σημαντική υποχώρηση. Πιο συγκεκριμένα, η υποχώρηση των εξαγωγών της Κρήτης 

υπολογίζεται με ρυθμό 11%, την ίδια στιγμή που άλλες περιφέρειες της χώρας όπως Αττική και Πελοπόννησος, σημειώνουν 

αξιόλογη άνοδο (10-20%), κυρίως χάρη στα ενδιάμεσα προϊόντα της βιομηχανίας.  

Ανάμεσα στους τομείς της Κρητικής οικονομίας, το μεγάλο μερίδιο (40%) στις εξαγωγές έχουν τα τρόφιμα, με προϊόντα αιχμής τα 

λίπη & έλαια (μερίδιο 20%), τα λαχανικά (11%), τους νωπούς καρπούς & τα φρούτα (6%). Ακόμα συνολικά στην Περιφέρεια 

Κρήτης υπήρξε τριπλασιασμός εξαγωγών πετρελαιοειδών σε σχέση με το 2008, αλλά και σημαντική πτώση στα χημικά και 

πλαστικά, κατά 20% όπως και στη κλωστο-υφαντουργία και ένδυση κατά 6%. Οι εξαγωγές της Περιφέρειας το 2012 ανέρχονται σε 

407.667 χιλ. ευρώ, από τα οποία η Π.Ε. Ηρακλείου συνεισφέρει 284.673 χιλ. ευρώ ή αλλιώς το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό της 

τάξης 69,8% και η Π.Ε. Ρεθύμνου  μόλις 11.385 χιλ. ευρώ ή 2,8%.  

Ακόμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη περίοδο
10

, οι εξαγωγές στην 

περιοχή παρέμβασης αφορούν κυρίως κηπευτικά, ελαιόλαδο, τυροκομικά προϊόντα, αρτοσκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής 

και ζύμης, εμφιαλωμένο νερό, είδη αγγειοπλαστικής και κεραμικής, μέλι, κίτρο, φυσητό γυαλί  και λάβδανο. Ειδικά για το 

λάβδανο, ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας εξάγονταν στη Σαουδική Αραβία, όπως και το 

εμφιαλωμένο νερό εξάγονταν κυρίως στην Κύπρο. Επισημαίνεται όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος σε αξία των εξαγωγών 

προέρχεται από το ελαιόλαδο και τα κηπευτικά.  

                                                

10
 ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (2008).  
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Υποδομές-Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, στον τομέα της μεταποίησης κυριαρχούν οι μικρές μονάδες επεξεργασίας γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίες είτε ανήκουν σε επιχειρηματίες ιδιώτες και λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως οικογενειακής 

μορφής, είτε ανήκουν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και διέπονται από το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. Όπως έχει αναπτυχθεί στα 

σχετικά κεφάλαια, οι επιχειρήσεις αυτές αφορούν κυρίως στη μεταποίηση ελιάς και γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Η εφαρμογή των προηγούμενων κοινοτικών πρωτοβουλιών LEADER, LEADER II, LEADER+ και των Ο.Π.Α.Α.Χ, καθώς και της πιο 

πρόσφατης προσέγγισης LEADER, στήριξαν αποφασιστικά τον εκσυγχρονισμό ή τη δημιουργία των περισσοτέρων μονάδων, 

παρόλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ακόμα υπολείπεται σημαντικής τεχνικής υποδομής και σύγχρονων μεθόδων 

παραγωγής. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες και δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές 

με αποτέλεσμα να απειλείται η θέση των επιχειρήσεων στην αγορά. Επιπλέον, υπάρχουν μονάδες που προσφέρουν προϊόντα 

αγροδιατροφής με βάση καλής ποιότητας πρώτες ύλες, ωστόσο δεν έχουν την κατάρτιση ή τα επενδυτικά κεφάλαια για τη χρήση 

σύγχρονων συστημάτων ελέγχου μικροβιολογικού φορτίου ή την εφαρμογή ελέγχων κρίσιμων σημείων.  

Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις σε ότι αφορά τη μεταποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων, απουσιάζουν οι θάλαμοι 

πρόψυξης γάλακτος έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διατήρηση του πριν την τυροκόμηση, ενώ σημαντικό  θέμα αποτελεί η ύπαρξη 

ενός μόνο  ιδιωτικού σφαγείου στην περιοχή και συγκεκριμένα  στο Δ.Κ. Λιβαδιών παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η έναρξη της 

παραγωγικής δραστηριότητας ενός νέου διαδημοτικού σφαγείου στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος Μυλοπόταμου. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ένα σημαντικό πρόβλημα μέχρι πρόσφατα υπήρξε η απουσία ενός οργανωμένου δικτύου εμπορίας 

των προϊόντων του αγροδιατροφικού κλάδου. Από το 2005 ξεκίνησε μια προσπάθεια αντιμετώπισης με την ίδρυση και  

λειτουργία ενός τοπικού και διαδημοτικού δικτύου 60 επιχειρήσεων (σύσταση με την ενίσχυση LEADER+) με την επωνυμία «ΓΗ 

ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ». Το δίκτυο λειτουργεί ως σήμερα και συμπεριλαμβάνει κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις διασυνδεδεμένες με 

αγροτουριστικά καταλύματα, κέντρα εστίασης και άλλες μονάδες που υποστηρίζουν τα πρότυπα της κρητικής διατροφής, και 

προμηθεύονται καλής ποιότητας πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς  (π.χ. αιγοπρόβειου κρέατος), από συνεταιρισμούς και 

άλλες ομάδες παραγωγών.  

Παράλληλα, η δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας  αποτυπώνει τη θέληση για συνεργασία των φορέων και 

επιχειρήσεων της περιοχής του Ψηλορείτη. Στόχος είναι η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται και να δημιουργείται συλλογικά ένα διακριτό αγροτουριστικό προϊόν με την ονομασία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ- ΚΡΗΤΗ». 

Αυτή η κίνηση ολοκληρώνεται καθώς εντάσσεται πλέον ως διακριτό προϊόν στη λειτουργία του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη. 

Σημειώνεται ότι  το τοπικό σήμα είχε χορηγηθεί ως σήμερα σε 17 επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά, παραμένει ως σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή, ο περιορισμένος βαθμός τυποποίησης του τοπικού προϊόντος 

της μεταποίησης, και άρα η χαμηλή προστιθέμενη αξία καθώς η επεξεργασία σταματά στο στάδιο της συσκευασίας. Ακόμα και 

αν έχουν γίνει από προηγούμενα προγράμματα σημαντικά βήματα προς μία άλλη κατεύθυνση, είναι αρκετές οι μονάδες που θα 

μπορούσαν να επενδύσουν σε κάθετη ολοκλήρωση της δραστηριότητας τους και να επιτύχουν υψηλότερες τιμές στην αγορά για 

το προϊόν τους σε κλάδους όπως στο γάλα, το γιαούρτι και το ελαιόλαδο.  

Το ανθρώπινο δυναμικό, παρότι έχει μία καλή γνώση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, παρουσιάζει χαμηλή 

τεχνογνωσία στη χρήση και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και στην αφομοίωση χρήσιμων εργαλείων επιχειρηματικής 

στρατηγικής ή στην αφομοίωση καινοτόμων λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό συνδέεται και με τον παράγοντα της 

απόστασης από τα κέντρα και τις αστικές περιοχές, αλλά και με το μέσο χαμηλό σχετικά επίπεδο εκπαίδευσης.  

Τέλος, το αυξημένο κόστος παραγωγής είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τους τοπικούς παραγωγούς, όπως και για τους 

γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής, αφού αφενός το οδικό δίκτυο ως σήμερα έχει ελλείψεις και μία σχετική 

επικινδυνότητα σε ορισμένα σημεία, λόγω χάραξης, αφετέρου οι αποστάσεις από την παράκτια ζώνη, από τις μεγάλες αγορές 

των πόλεων και από τους κύριους εμπορικούς κόμβους του νησιού είναι μεγάλες. Αυτό δυσχεραίνει τις μεταφορές των 

προϊόντων και πρώτων υλών αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και διάθεσης.  



 

 σελ.96 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Ακόμα, η περιοχή δε διαθέτει σήμερα ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ εντός των ορίων της, όμως στα βορειοδυτικά όρια της περιοχής παρέμβασης 

και πολύ κοντά σε αυτή, λειτουργεί το ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου (Δ. Αρκαδίου, περιοχή Κοινότητας Μέσης) το οποίο επιτρέπει την 

προώθηση της συνεργασίας και ενίσχυσης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. 

Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι  

Στην περιοχή παρέμβασης οι κλάδοι που βρίσκονται σε ύφεση είναι ως επί το πλείστο, η μικρή βιοτεχνία ή τα εργαστήρια 

παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, όπως τεχνίτες μουσικών οργάνων, υφαντών, κεντημάτων και ξυλογλυπτικής. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, στις υποβαθμισμένες κτιριακές και μηχανολογικές 

υποδομές και στα δίκτυα διανομής, αλλά και μετά την κρίση στην πτώση της ζήτησης για το προϊόν τους.  

Σε ορισμένα προϊόντα, οι παραπάνω συνθήκες, ιδίως η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων και η έλλειψη αποτελεσματικών 

δικτύων εμπορίας, δυσχεραίνουν τη λειτουργία σε σημαντικό βαθμό και καθιστούν επισφαλή τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις τα παραπάνω σημαίνουν και αυξημένο κόστος παραγωγής και άρα μεγαλύτερη τιμή και 

δυσκολία ανταγωνισμού (πχ. υφαντά, κεντήματα).  

Επίσης, οι δραστηριότητες των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου και οι δραστηριότητες εργαστηρίων κατασκευών 

(μεταλλικών ή μη προϊόντων, ξυλουργείων κ.α.) εμφανίζουν μία σχετική πτώση, αφού αφενός είναι μεταβατική η περίοδος 

μεταξύ σημαντικών επενδυτικών κύκλων, αφετέρου υπήρξε γενικότερη ύφεση στις κατασκευές σε όλη τη χώρα, μετά το 2008. 

Αντιθέτως, στους κλάδους που εμφανίζουν δυναμική, εντάσσονται η μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων 

της γεωργίας-κτηνοτροφίας (συμβατικών και βιολογικών) και ο κλάδος των προϊόντων αγροδιατροφής. Εδώ συμπεριλαμβάνονται 

μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων παραδοσιακής εξειδίκευσης, τόσο προϊόντα της πρώτης μεταποίησης, όσο και άλλες 

κατηγορίες, όπως εδέσματα-σκευάσματα, εμφιάλωση νερού κ.ά.. Η καλή ποιότητα των πρώτων υλών που βοηθά στην παραγωγή 

προϊόντων καλής ποιότητας, σε συνδυασμό με τα μοναδικά πολιτιστικά-οικολογικά στοιχεία της περιοχής του Ψηλορείτη, που 

αναπόφευκτα «ενσωματώνονται» στα τοπικά προϊόντα και προσδίδουν άυλες και συμβολικές αξίες κατά την τοποθέτηση στην 

αγορά και η σταδιακή βελτίωση στην οργάνωση δικτύων εμπορίας και προώθησης των προϊόντων, από τους τοπικούς 

παραγωγούς, συμβάλλουν σε μία συντηρούμενη δυναμική. Αυτή μάλιστα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα δεδομένα της 

οικονομικής κρίσης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και η λειτουργία των γυναικείων συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή, είχε θετικά αποτελέσματα στον εμπλουτισμό του τοπικού προϊόντος και ανέδειξε νέα πεδία επιτυχίας στην τοπική 

επιχειρηματικότητα.  

Επενδυτικές δραστηριότητες στο δευτερογενή τομέα (1998 έως σήμερα) 

Οι επιδοτούμενες επενδυτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης κατά την περίοδο 1998 μέχρι 

το 2015 κυρίως προέρχονται από την εφαρμογή των κοινοτικών πρωτοβουλιών LEADER I, LEADER II και LEADER+, από την 

προσέγγιση LEADER του άξονα 4 του Ε.Π.Α.Α. καθώς και των αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και 3299/04. Σχετικά με την 

εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 866/90 (όπως αντικαταστάθηκε από τον 951/97) επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν στον 

τομέα του ελαιολάδου και του τυριού. Συνοπτικά: 

 LEADERI & ΙΙ. Το Πρόγραμμα Κ.Π. LEADER I εφαρμόστηκε στην περιοχή στα τέλη της δεκαετίας 1990, ενισχύοντας πολύ 

μικρά έργα στη μεταποίηση. Ο συνολικός προϋπολογισμούς ήταν περίπου δύο εκατομμυρίων δρχ., ενώ η πιο σημαντική 

επένδυση ήταν η δημιουργία της βιοτεχνίας φυσητού γυαλιού. Το Πρόγραμμα Κ.Π. LEADER ΙΙ εφαρμόστηκε την περίοδο 

2000-2006, ενισχύοντας συνολικά 45 επενδυτικά έργα με προϋπολογισμό 1.449.683.765 δρχ. Συγκριτικά με την 

κοινοτική πρωτοβουλία LEADER I, το μέσο ύψος των επενδύσεων ήταν αρκετά αυξημένο και έφτασε στις 32.215.195 

δρχ.. Το φυσικό αντικείμενο των δύο προγραμμάτων εστίαζε στην προώθηση επενδύσεων, κυρίως με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως τυροκομείων και ελαιουργείων, και στην ίδρυση ή 

εκσυγχρονισμό αρτοποιίων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής. Σημαντικά παραδείγματα, επιτυχημένων περιπτώσεων 

ένταξης, αποτέλεσαν μία μονάδα τυποποίησης κι επεξεργασίας αρωματικών φυτών που απέκτησε σε σύντομο διάστημα 

δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά, μία μονάδα επεξεργασίας λάβδανου (που υπήρξε πρωτοπόρα έτσι ώστε να μην  

εξάγεται χύμα το προϊόν), κ.ά.. Άλλες επενδύσεις είχαν ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση μικρών 
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μονάδων επεξεργασίας μαρμάρων, αγγειοπλαστικής, βιοτεχνιών παραδοσιακών υφαντών, σιδηρουργείων, ξυλουργείων 

και βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας. Ακόμα ενισχύθηκαν μονάδες τυποποίησης μελιού, επεξεργασίας μαλλιού, η 

δημιουργία βιοτεχνίας παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων και ξινόχοντρου, ενώ τέλος ενισχύθηκε και ο εκσυγχρονισμός 

μονάδας ζωοτροφών. 

 Ν. 2601/98 και 3299/04. Σχετικά με την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων, τα επενδυτικά έργα που 

πραγματοποιήθηκαν υπήρξαν λίγα. Συγκεκριμένα στην περιοχή παρέμβασης υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, 

κατά το οποίο ήταν σε ισχύ ο πιο πρόσφατος αναπτυξιακός νόμος, επενδυτικά έργα, για τον εκσυγχρονισμό 

ελαιουργείων και ελαιοτριβείων, την τυποποίηση ελαιολάδου, την παραγωγή κρητικών προϊόντων αρτοποιίας, 

τυροκομείων, την επέκταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού, την κατασκευή μονάδας παραγωγής πομάτων για φιάλες 

και τη δημιουργία μίας επιχείρησης παραγωγής και επεξεργασίας χοιρινού κρέατος. 

 LEADER +. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Κ.Π. LEADER +, στην περιοχή παρέμβασης ενισχύθηκαν 99 επενδυτικά 

έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκ. Ευρώ.  Ως προς το φυσικό τους αντικείμενο οι επενδύσεις αφορούσαν 

κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων τυποποίησης κι επεξεργασίας αρωματικών φυτών, λάβδανου, 

μελιού, παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων και ξινόχοντρου. Αρκετές επενδύσεις είχαν ως αντικείμενο ακόμα, τον 

εκσυγχρονισμό ή την επέκταση μικρών μονάδων αγγειοπλαστικής, βιοτεχνιών παραδοσιακών υφαντών, σιδηρουργείων, 

ξυλουργείων και οικοδομικών υλικών.  Νέες σημαντικές επενδύσεις είχαν στοχοθετημένους αποδέκτες όπως υποστήριξη 

τυροκομείων με συστήματα ποιότητας (HACCP) και η  βιοτεχνία αρμεκτικών μηχανημάτων.    

 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. Την πιο πρόσφατη περίοδο 2007-2013, η προσέγγιση  LEADER εφαρμόστηκε μέσα 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  και εντάσσονταν στις παρεμβάσεις του άξονα 4, εστιάζοντας σε 

δράσεις που αφορούν τη μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και τη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής. 

Αυτό που καθιστούσε διαφορετική την προσέγγιση από τους υπόλοιπους άξονες του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης είναι ότι συνεχίζει να έχει χωρική εστίαση και να χαρακτηρίζεται από την «απο τα κάτω προς τα πάνω 

προσέγγιση» κ.α.. Στο πλαίσιο της Προσέγγισης ενδεικτικά στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης, και ειδικά για τα 

Μέτρα «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» & «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» 

(2015) εντάχθηκαν συνολικά 9 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 1,3 εκ. ευρώ, από τα οποία περίπου 600 

χιλ. ευρώ αφορούσαν δημόσια δαπάνη. Το φυσικό αντικείμενο των σχεδίων περιλαμβάνει την ίδρυση οινοποιείου που 

θα επεξεργάζεται βιολογικά προϊόντα της αμπέλου, την ίδρυση μονάδας χυμοποίησης και συσκευασίας και διαλογής 

νωπών φρούτων (ροδιών),  τη δημιουργία βιοτεχνίας μεταποίησης φρούτων για την παραγωγή μαρμελάδας, τον 

εκσυγχρονισμό υφιστάμενου τυροκομείου κ.ά..  

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας διαχείρισης των παραπάνω προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, κατά την  τελευταία περίοδο εφάρμοσε το Σύμφωνο Ποιότητας, με σκοπό την πιστοποίηση των προϊόντων 

διατροφής,  αλλά και του λαϊκού πολιτισμού στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη. Στο πλαίσιο αυτό, 

πιστοποιούνται προϊόντα που θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτικά της τοπικής διατροφής και αναδεικνύουν την πολιτιστική 

ταυτότητα της περιοχής του Πάρκου, και τα οποία παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους και συνταγές ή δημιουργικές 

παρεμβάσεις αξιοποιώντας όσο το δυνατό περισσότερο τις τοπικές πρώτες ύλες. Εκτός από τις επιχειρήσεις διατροφής, στο 

συγκεκριμένο δίκτυο εντάσσονται επίσης βιοτεχνίες παραδοσιακών επίπλων και κουφωμάτων και επιχειρήσεις που 

αναδεικνύουν την ταυτότητα του τόπου μέσα από άλλους τομείς της μεταποίησης.  

2.2.3.4 Ο τριτογενής τομέας 

 

Κύρια χαρακτηριστικά  

Ο τριτογενής τομέας κατατάσσεται πρώτος από οικονομική σημασία στην περιοχή παρέμβασης τα τελευταία χρόνια, ωστόσο 

διατηρεί ισχυρές και στενές διασυνδέσεις με τους παραδοσιακούς τομείς εξειδίκευσης της μεταποίησης και της 

γεωργοκτηνοτροφίας. Σε γενικές γραμμές, το εισόδημα και η απασχόληση στον τομέα προσφέρεται από πολυάριθμα εμπορικά 

καταστήματα, τουριστικά καταλύματα και τουριστικές επιχειρήσεις στην εστίαση και την αναψυχή, καθώς και άλλες 
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εξυπηρετήσεις που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική μέριμνα και βρίσκονται διάσπαρτα σε όλους τους 

δήμους της περιοχής, με το εμπόριο και τις λοιπές υπηρεσίες να αφορούν κυρίως τα διοικητικά κέντρα, και τον τουρισμό να 

αναπτύσσεται σε περιμετρικές περιοχές ή παραδοσιακούς οικισμούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχος κλάδος στην οικονομία των υπηρεσιών είναι πρώτα απ’ όλα ο τουρισμός και οι υπηρεσίες 

καταλυμάτων. Εκτός από την παραθαλάσσια ζώνη και ειδικά την περιοχή Πανόρμου όπου μπορούν να βρεθούν μεγάλα και 

υψηλής δυναμικότητας ξενοδοχεία 5* (ομίλων ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ και IBEROSTAR), στην ορεινή ζώνη, υπάρχει ένα σημαντικό 

απόθεμα τουριστικής υποδομής, το οποίο αποτελείται από μικρές μονάδες (ξενοδοχειακές, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κ.λπ).  

Ειδικά τα τελευταία χρόνια συντελούνται δύο βασικές διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα την τουριστική προσφορά. Από τη μία, 

παρατηρείται αύξηση της τουριστικής κίνησης κυρίως χάρη στην άνοδο του ημεδαπού τουρισμού αλλά και το σταθερό 

ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών. Από την άλλη, εμπλουτίζεται σταδιακά το τοπικό προϊόν και βελτιώνεται η ποιότητα,  εξαιτίας 

των ιδιωτικών επενδύσεων που στοχεύουν συγκροτημένα στην ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων και μοναδικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής, αλλά και στη σύμπραξη όλων των φορέων τοπικής ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ειδικά σε ότι αφορά το ορεινό τμήμα της περιοχής παρέμβασης, η άνοδος της επισκεψιμότητας σχετίζεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα προηγούμενων παρεμβάσεων και με την συνδυασμένη προσπάθεια επιχειρήσεων και της Ομάδας Τοπικής 

Δράσης για τη συγκρότηση ενός διακριτού, συνεκτικού και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.  Αυτό στηρίζεται σε μία 

ξεχωριστή ταυτότητα-επωνυμία, η οποία πλέον κατοχυρώνεται με την πρόσφατη αναγνώριση και θεσμοθέτηση του Φυσικού 

Πάρκου του Ψηλορείτη στο Πρόγραμμα των Γεωπάρκων της UNESCO και την εφαρμογή νέων στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 

χωρική και αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή.  

Το αγροτουριστικό προϊόν στην περιοχή παρέμβασης έχει δύο βασικούς πυλώνες, οι οποίοι εξειδικεύονται ως εξής:  

 Πρώτον : στις αθλητικές, φυσιολατρικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες περιπέτειας που μπορούν να 

φιλοξενηθούν και δένουν αρμονικά μεταξύ τους, όσο και με το φυσικό οικοσύστημα. Η τουριστική κίνηση ως προς 

αυτή την κατηγορία, προέρχεται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό. Την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα 

στις φυσιολατρικές και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τον ορεινό τουρισμό, συμπεριλαμβάνονται 

και εκδηλώσεις πολιτισμού και εκφάνσεις μίας εναλλακτικής δημιουργικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Ανάμεσα στις 

πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται στον επισκέπτη από αυτή την άποψη, αναφέρονται οι πολύ γνωστές στην χώρα μας 

πολιτιστικές εκδηλώσεις «Υακίνθεια» στην περιοχή των Ανωγείων, η αναρρίχηση στον Ψηλορείτη, εκδρομές σε μικρά 

δάση, η παρατήρηση της φύσης, η συμμετοχή σε έθιμα και τοπικές παραδόσεις όπως οι κουρές προβάτων κλπ.  

 Δεύτερον : στην τοπική γαστρονομία που συνδέει μεταξύ τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε όλο το φάσμα τους, 

ξεκινώντας από την παραγωγή και φτάνοντας ως τα έθιμα και τις συνήθειες της καθημερινότητας. Ο γαστρονομικός 

τουρισμός αφορά σε όλη τη διάρκεια του έτους και προσελκύεται από την ιδιαίτερη παραδοσιακή κουζίνα που αξιοποιεί 

τα βασικά συστατικά της Κρητικής διατροφής, αλλά τα υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα, όπως τα χαρακτηρισμένα ως 

ΠΟΠ γαλακτοκομικά προϊόντα και το ελευθέρας βοσκής αιγοπρόβειο κρέας κ.λπ.. 

Οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αλλά και στο εμπόριο, και σε άλλες υπηρεσίες, είναι στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, καθώς και οικογενειακές, με την έννοια ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις, απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειας.  Στο βόρειο παραθαλάσσιο τμήμα 

της περιοχής παρέμβασης, φιλοξενούνται οι ελάχιστες υφιστάμενες πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι μικρές 

επιχειρήσεις βρίσκονται διάσπαρτες στους οικισμούς σε όλη την περιοχή παρέμβασης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έχει ήδη δειχθεί, ο τομέας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης. Ειδικά το 2011 

οι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους στις υπηρεσίες ανέρχονται σε σχεδόν 8 χιλ. άτομα και αντιστοιχούν σε πάνω από 50% των 

απασχολούμενων. Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, είναι φανερό ότι τη μεγαλύτερη αναλογία απασχόλησης στον 

τριτογενή τομέα έχουν περιοχές σε εγγύτητα με την παράκτια ζώνη όπως ο Δήμος Ρεθύμνης (67%), ενώ τη μικρότερη έχουν 

περιοχές που βρίσκονται σε στενή εξάρτηση από τη γεωργία όπως ο Δήμος Φαιστού (37%) και ο Δήμος Γόρτυνας (40%).  
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Πίνακας 2-22 Απασχολούμενοι στον τομέα των υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, 2011 

 
Κωδικός Οικισμού μόνιμου πληθυσμού 

 
Περιγραφή μού μόνιμου πληθυσμού 

Τριτογενής Τομέας 

Αρ.Ατόμων 
% επι του συνόλου των 

απασχολούμενων 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.022 40,33% 

7104 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 194 39,67% 

7105 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 479 43,62% 

7107 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 349 36,85% 

73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6.870 55,27% 

7301 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2.561 67,48% 

7302 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 735 57,78% 

7303 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 904 50,59% 

7304 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 399 49,81% 

7305 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.271 47,55% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 7.892 52,74% 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 159.720 70,76% 

ΠΗΓΗ: EΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 
 

Επιχειρήσεις - Διάρθρωση ανά κλάδο 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες φθάνει συνολικά τις 8.502 σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία (σε επίπεδο Δήμων) της ΕΛΣΤΑΤ (Μητρώο Επιχειρήσεων 2010). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 66% του συνόλου του 

αριθμού επιχειρήσεων που λειτουργούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.  

Χωροταξικά όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα παρακάτω, η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει στους Δήμους Ρεθύμνης και 

Φαιστού όπου στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται μικρό τμήμα αυτών. Αυτό είναι εύλογο, καθώς ο πρώτος δήμος 

συμπεριλαμβάνει στη συγκεκριμένη ανάλυση και τις τουριστικές και αστικές περιοχές (και άρα δραστηριότητες γύρω από και 

στην πόλη του Ρεθύμνου – μη επιλέξιμη για το πρόγραμμα περιοχή), ενώ ο δεύτερος είναι ένας μεγάλος Δήμος με ανεπτυγμένη 

τουριστική υποδομή, ειδικά προς τα νότια αλλά πολύ μικρό τμήμα του στην περιοχή του προγράμματος. Το μικρότερο αριθμό 

επιχειρήσεων έχουν οι Δήμοι Ανωγείων και Αμαρίου.  

Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, σε όλες τις περιπτώσεις σε επίπεδο Δήμου, κυριαρχεί το εμπόριο (δραστηριότητες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευή οχημάτων). Συνολικά στην περιοχή παρέμβασης ο τομέας αυτός συγκεντρώνει 

3.486 επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 41% του αριθμού των επιχειρήσεων. Ακολουθούν οι υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τον τουρισμό (καταλύματα και εστίαση) με 2.268 επιχειρήσεις (ή 27% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων), 

όπως και ο τομέας των επαγγελματικών, επιχειρηματικών και τεχνικών υπηρεσιών που συγκεντρώνει επίσης ένα αξιόλογο 

δυναμικό ήτοι περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις. Τη μικρότερη συμμετοχή έχουν αντιθέτως, οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, την κοινωνική μέριμνα και τη δημόσια διοίκηση, όπου καταγράφονται λίγες (31) 

επιχειρήσεις, γεγονός όμως που δεν προκαλεί εντύπωση δεδομένου του αντικειμένου των υπηρεσιών αυτών.  

Ακόμα, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σημαντική παρουσία του κλάδου της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με συνολικά 118 

επιχειρήσεις που μοιράζονται σε όλους τους Δήμους, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων (Αμάρι, Ανώγεια).  
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Πίνακας 2-23. ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2010 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΚΟΔ08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 
%ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
383 33,71% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 44 3,87% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
132 11,62% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 0,44% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
2 0,18% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3 0,26% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
30 2,64% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9 0,79% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 0,09% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 0,18% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
1 0,09% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 6 0,53% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29 2,55% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.136 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
389 30,58% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 80 6,29% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
201 15,80% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 1,57% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
2 0,16% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13 1,02% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
79 6,21% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 41 3,22% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
2 0,16% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 0,47% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
1 0,08% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 23 1,81% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 32 2,52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.272 100,00% 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
731 31,59% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 92 3,98% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
361 15,60% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 0,99% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
3 0,13% 
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ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΚΟΔ08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 
%ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 6 0,26% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
135 5,83% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 23 0,99% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 0,04% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 0,43% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
4 0,17% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 16 0,69% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 65 2,81% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 2.314 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
1418 26,14% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 206 3,80% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
867 15,98% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 66 1,22% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
29 0,53% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 75 1,38% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
783 14,43% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 121 2,23% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
9 0,17% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 42 0,77% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
23 0,42% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 67 1,24% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 179 3,30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 5.425 100,00% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
164 16,53% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 24 2,42% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
365 36,79% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 0,50% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
2 0,20% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5 0,50% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
20 2,02% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 17 1,71% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 0,10% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 0,71% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 10 1,01% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27 2,72% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 992 100,00% 
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ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΚΟΔ08 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 
%ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
34 22,67% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 11 7,33% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
40 26,67% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1 0,67% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 6,00% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 0,67% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 0,67% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
1 0,67% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 1 0,67% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12 8,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 150 100,00% 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
27 19,57% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 2,90% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
20 14,49% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
6 4,35% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4 2,90% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 0,72% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 0,72% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 5 3,62% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 138 100,00% 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
340 24,10% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 25 1,77% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
282 19,99% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 0,43% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
7 0,50% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 16 1,13% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
41 2,91% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 19 1,35% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 0,07% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 0,14% 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
1 0,07% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 20 1,42% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25 1,77% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ 1.411 100,00% 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
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Γράφημα 2-24 ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2010 
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Σε ότι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν πρόσφατες και επίσημες στατιστικές καταγραφές, ειδικά για την 

περιοχή παρέμβασης, σε επίπεδο Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το μέγεθος μεγάλου αριθμού των 

επιχειρήσεων είναι πολύ μικρό, ενώ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλες, και αυτές 

εντοπίζονται στις υπηρεσίες ξενοδοχείων.  

Ενδεικτικά μόνο, σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ανά κλάδο του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια 

Κρήτης, υπάρχουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2010. Αυτά δείχνουν ότι το μεγαλύτερο τζίρο ανά επιχείρηση, πάνω από 3 εκ. 

ευρώ, έχουν οι κλάδοι που αφορούν τις μεταφορές (πλωτές και χερσαίες), κλάδοι δηλαδή που δεν υπάρχουν στην περιοχή 

παρέμβασης. Από την άλλη, οι κλάδοι του εμπορίου και των υπηρεσιών καταλύματος που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την 

ανάλυση εδώ, φτάνουν σε ένα ύψος 620, 2 χιλ. ευρώ και 203,9 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.  

Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι 

Ο τριτογενής τομέας στην περιοχή παρέμβασης, παρόλο που αποτελείται στο συντριπτικό μέρος του από μικρές και 

οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος σε ότι αφορά την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των 

επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά και αρκετά ισορροπημένη κατανομή μεταξύ 

των Δήμων, στην περιοχή παρέμβασης. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων 

LEADER και ΟΠΑΑΧ σε προηγούμενες περιόδους και γενικότερα μίας συντονισμένης προσπάθειας που συνεχίζεται ως 

σήμερα για τη δημιουργία ενός διακριτού τουριστικού όπως και αγροτικού προϊόντος.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές για το μέλλον, ειδικά σε ότι αφορά τις υπηρεσίες τουρισμού, αποτιμώνται ως θετικές. Αυτό 

δείχνει εξάλλου και η συνεχής και σταθερή σχεδόν ροή επισκεπτών και τουριστών από  όλο τον κόσμο.  

Παρότι τα μεγέθη της τουριστικής κίνησης είναι προφανώς μικρά και δεν είναι υπολογίσιμα αν συγκριθούν με το μοντέλο της 

ανεπτυγμένης παράκτιας ζώνης που στηρίζεται στο μαζικό τουρισμό, στην περιοχή παρέμβασης, εξυπηρετούν τους βασικούς 

στρατηγικούς στόχους που είναι η ολοκληρωμένη στο χώρο ανάπτυξη και η αειφορία. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, παρόλο 

που την τελευταία 10ετία η δυναμικότητα σε κλίνες των αγροτουριστικών καταλυμάτων αυξήθηκε σημαντικά, και παρά την 

δύσκολη γενικότερα οικονομική συγκυρία, η πληρότητα δεν  πέφτει κάτω από το 70%. Αν υπολογιστεί ο αριθμός των 

αφίξεων ως ποσοστό των κλινών στα καταλύματα στις περιοχές των Δήμων, όπως και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ως 

ποσοστό των κλινών (βλ. αναλυτικότερα στη συνέχεια), οι δείκτες φτάνουν σε ένα μέσο όρο, το 2014, σε επίπεδα μεγαλύτερα 

από 70% (70-80%), σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (αναφορά στο Σύνολο κάθε Δήμου).  

Οι προοπτικές αντιθέτως, τους τομείς των αστικών εξυπηρετήσεων και στο εμπόριο κρίνονται στάσιμες. Ενώ στο παρελθόν η 

ανάπτυξη της ενδοχώρας και η άνοδος της κατανάλωσης, χάρη στις επιδοτήσεις που αποδεσμεύτηκαν από την παραγωγή, 

μπορούσε να υποστηρίξει μία σειρά από δραστηριότητες και υπηρεσίες προσανατολισμένες στον καταναλωτή (π.χ. 

κομμωτήρια, ταβέρνες, καφενεία-ζαχαροπλαστεία κ.ά.), σήμερα, οι τομείς αυτοί δέχονται πολύ έντονες πιέσεις. Αντιθέτως, 

καλύτερες προοπτικές διαφαίνονται στις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, οι οποίες έτσι και αλλιώς γίνονται όλο 

και πιο σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο, τάση που δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα ή τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, από την 

γενικότερη οικονομική συγκυρία, αλλά σχετίζεται με άλλους παράγοντες (π.χ. αλλαγή προτύπων εργασίας και διαβίωσης).  

Ανάλυση τουριστικού τομέα  

Α) Καταλύματα και Υποδομές 

Τα τουριστικά Καταλύματα στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες στη συνέχεια, σύμφωνα με 

στοιχεία για το 2014.  

Καταρχήν, στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται 154 ξενοδοχειακές μονάδες, που διαθέτουν 8.340 δωμάτια και 

περισσότερες από 16 χιλ. κλίνες., ενώ τα μεγέθη τείνουν να συγκεντρώνονται κατά βάση στην περιοχή της Π..Ε. Ρεθύμνου και 

στις Δ.Ε. Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Γενικά, ο μέσος αριθμός κλινών ανά ξενοδοχείο (107), θεωρείται ικανοποιητικός - 

υψηλός στην περιοχή, δεδομένου ότι υπερέχει έστω οριακά της περιφέρειας (105). Σε ότι αφορά την κατηγορία των 

ξενοδοχείων, με κριτήριο τον χαρακτηρισμό σε «Αστέρια», στην περιοχή λειτουργούν επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το 

φάσμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μονάδων ωστόσο, εντάσσεται στην κατηγορία των 2 αστέρων (62 ξενοδοχεία), και 3 

αστέρων (35), αν και οι πολυτελείς μονάδες επίσης, ανέρχονται σε 7 και προσφέρουν 2.589 κλίνες, και έτσι αποτελούν ένα 

κρίσιμο μέγεθος. Στο σύνολο τους αυτές εντοπίζονται στην Π.Ε. Ρεθύμνου και στο Δήμο Ρεθύμνης, στην παραθαλάσσια ζώνη 
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της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου υπάρχουν διαθέσιμες ποικίλες τουριστικές 

υποδομές που μπορούν να «τροφοδοτήσουν» σταθερά ένα τουριστικό ρεύμα είτε για λόγους διημέρευσης είτε για διαμονή, 

προς την περιοχή.  

Πίνακας 2-24 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2014 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 122 232 46,40 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 0 0 0 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 0 0 0 0 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1 34 62 62,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 0 0 0 0,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΣΟΥ 1 34 62 62,00 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 4 88 170 42,50 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 4 88 170 42,50 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 0 0 0 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 149 8.218 16.252 109,07 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 838 1.652 44,65 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 37 838 1.652 44,65 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 1 33 71 71,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 1 33 71 71,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 0 0 0 0,00 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 23 50 25,00 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 48 2.807 5.720 119,17 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 43 2.741 .5605 130,35 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 0 0 0 0,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 5 66 115 23,00 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 61 .4517 8.759 143,59 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6 27 53 8,83 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 55 4.490 8.706 158,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 154 8.340 16.484 107,04 

ΠΗΓΗ: ΞΕΕ και AKOMM-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
 

    
Γράφημα 2-25 Ξενοδοχεία ανά κατηγορία αστέρων στην περιοχή παρέμβασης, 2014 

 

Σε ότι αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή στα ξενοδοχεία, εφόσον η μεγάλη 

πλειοψηφία των συνολικά 269 καταλυμάτων και 3.462 κλινών, εντοπίζονται στην περιοχή της Π.Ε. Ρεθύμνου και στις ίδιες με 
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προηγουμένως Δημοτικές Ενότητες (Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου). Ωστόσο, εδώ ο μέσος αριθμός κλινών είναι σαφώς 

μικρότερος και υπολείπεται αυτού της Περιφέρειας. 

Πίνακας 2-25 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜ/ΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 2014 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 19 38 9,50 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 0 0 0 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 0 0 0 0 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 3 13 26 8,67 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2 9 18 9,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΣΟΥ 1 4 8 8,00 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 1 6 12 12,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 1 6 12 12,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 0 0 0 0,00 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 265 1.706 3.424 12,92 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 72 487 959 13,32 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 72 487 959 13,32 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 3 10 21 7,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 3 10 21 7,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 0 0 0 0,00 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 6 27 63 10,50 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 109 691 1,.07 12,91 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 87 598 1,205 13,85 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 4 21 43 10,75 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 18 72 159 8,83 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 75 491 974 12,99 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 9 45 84 9,33 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 66 446 890 13,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 269 1,725 3.462 12,87 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 3.092 25.666 51.445 16,64 

ΠΗΓΗ: ΞΕΕ και ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  
    

 

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν ακόμα, δύο Camping, ένα στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης και ένα στην περιοχή του 

Αμαρίου. Συνολικά όμως στις Περιφερειακές Ενότητες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου καταγράφονται 7 επιχειρήσεις (395 

θέσεων) το 2014 που επίσης συμπληρώνουν την τουριστική υποδομή στην περιοχή.  

Επίσης, υφίστανται και άλλες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό, οι οποίες 

καταγράφονται στα στατιστικά, στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, στην ΠΕ Ηρακλείου και στην Π.Ε. Ρεθύμνης 

λειτουργούν σύμφωνα με στοιχεία για το 2014, 359 τουριστικά γραφεία, περισσότερα από 500 γραφεία εκμίσθωσης 

οχημάτων (ΙΧ και μοτοσικλετών) και 140 τουριστικά εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα τα παραπάνω, αντιπροσωπεύουν το 

μεγάλο όγκο σε σύγκριση με την περιφέρεια (50-60% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στην 

Περιφέρεια Κρήτης). 

Άλλες τουριστικές υποδομές, στην ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη αποτελούν 5 ορειβατικά καταφύγια. Στην κορυφή Σαμάρι 

δίπλα στο ορειβατικό καταφύγιο στην περιοχή του Ζαρού  βρίσκεται το μοναδικό οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο του 

Ψηλορείτη με 7 ανοιγμένες εκπαιδευτικές διαδρομές διαφόρων βαθμών δυσκολίας. 
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Πίνακας 2-26 Ορειβατικά καταφύγια στην περιοχή Ψηλορείτη 

Α/Α Ορειβατικά καταφύγια Τοποθεσία Υψόμετρο Θέσεις 

1 "Τουμπωτός πρίνος" 
Ψηλορείτη 

Περιοχή «Απλυτρα»-δυτική πλαγιά 
Ψηλορείτη 

1.500 m 28 ορειβάτες 

2 Ζαρού Κορυφή «Σαμάρι»-νότια κορυφογραμμή  
ψηλορείτη 

1.400 m 20 ορειβάτες 

3 Δήμου Ανωγείων "Τρυγιόδω"  ορεινής περιοχής Ζωμίνθου 1.100 10 

4 Γωνιών  Ορεινή περιοχή Γωνιών 800 10 

5 Κρουσώνα  Ορεινή περιοχή Βρωμονερού 1000 10 

 

 Τουριστική ζήτηση και εποχικότητα 

Η τουριστική ζήτηση περιγράφεται με χρήση στοιχείων που αφορούν τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στην περιοχή, σε 

επίπεδο Δήμου (σύνολο Δήμου) ή/ και Περιφερειακής Ενότητας. Σύμφωνα με αυτά, το 2014 υπήρξε μία σημαντική ροή 

επισκεπτών ιδίως στην περιοχή Δήμου Ρεθύμνης, αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Μυλοποτάμου. Επίσης, ήταν 

υψηλή η ζήτηση σε όρους διανυκτέρευσης ξανά στο Δήμο Ρεθύμνης (που συμπεριλαμβάνει όμως, πρέπει να σημειωθεί, τις 

αστικές και παράκτιες ζώνες στο σύνολο τους), αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου.  

Γενικά, η τουριστική ζήτηση, στην ευρύτερη περιοχή προέρχεται κυρίως από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ η πληρότητα είναι 

σε γενικές γραμμές υψηλή, κυμαίνεται κοντά στα όρια της Περιφέρειας και είναι ψηλότερη από τη μέση πληρότητα σε 

επίπεδο χώρας. Πάντως, βασική εξαίρεση ως προς τα παραπάνω αποτελούν το χωρικό σύνολο των Δήμων Φαιστού, Μινώα 

Πεδιάδας, Βιάννου και Γόρτυνας. Εκεί ο δείκτης ειδικά της πληρότητας λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή του (53%), ενώ πρέπει 

να σημειωθεί ότι υφίσταται και περιορισμένη τουριστική προσφορά (βλ. τουριστικά καταλύματα, παραπάνω).  

Γράφημα 2-26 Αφίξεις στους Δήμους που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης, 2014 (στοιχεία σε σύνολο δήμων) 
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Πίνακας 2-27 Διανυκτερεύσεις στους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενότητες, 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΔΗΜΟΣ 

Διανυκτερεύσεις 
ημεδαπών 

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών 

Διανυκτερεύσεις 
Σύνολο 

Ποσοστό (%) συνολικών 
διαθέσιμων κλινών όπου 
αναφέρονται τα στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  906.299 19.686.915 20.593.214 83,3 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 326.206 8.770.065 9.096.271 83,8 

Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 39.327 1.265.992 1.305.319 79,4 

ΔΗΜΟΙ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΒΙΑΝΝΟΥ, ΟΡΤΥΝΑΣ 

5.871 85.827 91.698 53,2 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 173.865 3.431.974 3.605.839 78,3 

Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 153.272 2.429.700 2.582.972 79,2 

ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

8.597 290.399 298.996 75,4 

ΔΗΜΟΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

11.996 711.875 723.871 76,5 

ΠΗΓΗ: ΞΕΕ 

 

Εδώ πρέπει να γίνει μία αναφορά στην εποχικότητα, στις διακυμάνσεις δηλαδή, της τουριστικής ζήτησης και κίνησης κατά τη 

διάρκεια του έτους. Σε γενικές γραμμές, η περιοχή παρέμβασης επηρεάζεται προφανώς από τα δεδομένα της Περιφέρειας 

και επωφελείται από τις αυξημένες μαζικές ροές τουρισμού  κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ή καλύτερα κατά τη 

διάρκεια μίας διευρυμένης σεζόν που ξεκινά από Απρίλη και φτάνει ως και τον Οκτώβρη (βλ. και στοιχεία του ΕΟΤ για το 

2014, διάγραμμα παρακάτω). Παρόλα αυτά, υπάρχει μία σταθερή ροή επισκεπτών, ειδικά προερχόμενη από ορισμένες 

ομάδες του τουριστικού κοινού, η οποία στηρίζει την τουριστική οικονομία στην περιοχή παρέμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. Ειδικότερα, τόσο ημεδαποί, όσο και αλλοδαποί τουρίστες, ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής, επιλέγουν το 

τοπικό τουριστικό προϊόν, στη βάση μίας εναλλακτικής τουριστικής εμπειρίας που εμπεριέχει διαφορετικά στοιχεία, όπως 

επαφή με το φυσικό περιβάλλον, γνωριμία με τον πολιτισμό, εξερεύνηση του βουνού, τοπικές γεύσεις κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό, 

η περιοχή επηρεάζεται από την εποχικότητα, εφόσον πράγματι δέχεται περισσότερους επισκέπτες την κύρια τουριστική 

περίοδο, ωστόσο δεν εξαρτάται άμεσα από αυτήν. Εφόσον σταδιακά δομείται ένα πιο σύνθετο και διαφοροποιημένο, καθώς 

και διακριτό τοπικό προϊόν, η τουριστική προσφορά αποδεσμεύεται ταυτόχρονα, από τις δυνατότητες (εστίαση σε νέες 

ομάδες - νέα τοποθέτηση στην τουριστική αγορά) αλλά και από τους περιορισμούς, που επιβάλλει το μοντέλο της μαζικής 

οργάνωσης και «του ήλιου και της θάλασσας». 

Γράφημα 2-27 Διανυκτερεύσεις και αφίξεις στη διάρκεια ενός έτους στην Περιφέρεια Κρήτης, 2014 
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Πόλοι επισκεψιμότητας και ευκαιρίες από τη θάλασσα 

Η περιοχή εφαρμογής διακρίνεται σε δύο ζώνες σε ότι αφορά την τουριστική ζήτηση/προσφορά, αλλά και το τουριστικό 

μοντέλο που επιλέγεται ή μπορεί να επιλεγεί στο μέλλον. Συγκεκριμένα, ξεχωρίζουν η Ορεινή - Ημιορεινή και η Παραλιακή 

(βόρεια και νότια). Η στρατηγική της ΟΤΔ επικεντρώνεται και στη νέα προγραμματική περίοδο στην περαιτέρω ανάπτυξη 

ενός διακριτού εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα αξιοποιεί τις κύριες υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης 

κ.α. και ταυτόχρονα, θα χωροθετείται στην ορεινή-ημιορεινή ζώνη. Η ορεινή-ημιειορεινή ζώνη διακρίνεται στις ενότητες 

Ορεινού Μυλοποτάμου, Κάτω Μυλοποτάμου, Ορεινού Μαλεβυζίου,  Πάνω Ρίζας και Αμαρίου. 

Αυτό δε σημαίνει ότι παραμελείται το πεδινό ή παραλιακό τμήμα της περιοχής. Αντιθέτως, κατά το σχεδιασμό αυτά γίνονται 

αντιληπτά ως συνεκτικά στοιχεία ενός μοντέλου ανάπτυξης με επίκεντρο την πολυτομεακή οργάνωση της οικονομίας και την 

χωρική ολοκλήρωση. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι ζώνες αυτές συγκεντρώνουν σημαντικό 

τμήμα της τουριστικής προσφοράς και αποτελούν ισχυρούς πόλους επισκεπτών, με οφέλη που διαχέονται σε όλη την 

αγροτική και μειονεκτική ενδοχώρα.  

Στην ανάλυση που ακολουθεί εμφανίζονται οι επιμέρους  χωρικές ενότητες της ορεινής – ημιορεινής ζώνης, με διάφορα 

στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν όπως οι Δήμοι/ΔΕ που τις αποτελούν, ο τύπος του τοπίου, οι οικιστικοί  πόλοι,  καθώς και οι 

εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι. Επισημαίνεται ότι «Οικιστικοί πόλοι»  θεωρούνται οι οικισμοί που διαθέτουν έστω και μια μικρή 

τουριστική υποδομή, καθώς και βασικές υπηρεσίες υγείας, ψυχαγωγίας, εστίασης κ.α., και που μπορούν να λειτουργήσουν 

ουσιαστικά, εκτός των άλλων ως αφετηρία για την εξερεύνηση της περιοχής. «Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι» είναι εκείνοι οι 

οικισμοί οι οποίοι παρότι διαθέτουν ικανές προϋποθέσεις για τουριστική ανάπτυξη δεν έχουν αποκτήσει ακόμα βασική 

υποδομή για διανυκτέρευση.  

Α. ΟΡΕΙΝΗ – ΗΜΙΕΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ  

Α1. Ενότητα Ορεινού-Πάνω  Μυλοποτάμου 

 

Η ενότητα αποτελείται από τους Δήμους  Ανωγείων, τις ΤΚ Αξού, Ζωνιανών, Λιβαδίων, Κάλυβου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου 

Μυλοποτάμου. 

 

Τύπος τοπίου: Κατά βάση ορεινό, μερικώς δασωμένο με εκτεταμένες χορτολιβαδικές – κτηνοτροφικές εκτάσεις. 

Οικιστικοί πόλοι :  Ανώγεια, Αξός 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών: 

 Ανώγεια, Αξός 

 Ιδαίον Αντρον (λατρευτικός χώρος, τόπος γέννησης του Δία) 

 Οροπέδιο Νίδας 

 Αρχαιολογικός χώρος Ζωμίνθου  

 Σπήλαιο «Σφεντόνι» Ζωνιανών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε μήκος σπήλαιο της Κρήτης, ενώ διαθέτει πλούσιο 

διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες.  

 Χώρος «Αγίου Υάκινθου» - καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Υακίνθεια».  

 

Α2. Ενότητα Κάτω Μυλοποτάμου 

 

Η ενότητα αποτελείται από τους Δήμους Μυλοποτάμου καθώς και τμήμα του πρώην Δήμου Αρκαδίου (οικισμοί Αρχαία 

Ελεύθερνα και Ελεύθερνα, Έρφοι). 

Τύπος τοπίου: Κατά βάση ημιορεινό, λοφώδες αγροτικό τοπίο. Κυριαρχούν οι ελαιώνες και οι μεγάλοι γεωμορφολογικοί 

σχηματισμοί των μικρών δασωμένων (κυρίως με κυπαρίσσια) κοιλάδων που διασχίζουν με κατεύθυνση βορά – νότου την 

περιοχή. 

Οικιστικοί πόλοι:  Μαργαρίτες, Μελιδόνι (και οι δύο είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί). 
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Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών: 

 Μαργαρίτες (πολυάριθμα εργαστήρια αγγειοπλαστικής), Μελιδόνι 

 Αρχαία Ελεύθερνα  

 Επισκοπικό Μέγαρο, στον οικισμό Επισκοπής 

 Μονή Βωσάκου 

 Μονή Δισκουρίου (ο πλέον σημαντικός χώρος λατρείας για τους βοσκούς έως σήμερα) 

 Σπήλαιο Μελιδονίου: Βρίσκεται στην περιοχή Γεροποτάμου. Σπήλαιο με μεγάλη ιστορική σημασία και υψηλή 

επισκεψιμότητα, όχι μόνο σε σχέση με τα δεδομένα της περιοχής αλλά και της Κρήτης. Σημαντική παράμετρος ότι οι 

μεμονωμένοι επισκέπτες αποτελούν το 85% του συνόλου. 

 

Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι: Επισκοπή, Γαράζο (και οι δύο είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί). 

 

Α3. Ενότητα Ορεινού Μαλεβιζίου 

 

Η ενότητα περιλαμβάνει μέρος των ΤΚ του Δήμου Μαλεβιζίου  και συγκεκριμένα την ΔΕ Κρουσώνα και τις ΤΚ Αηδονοχωρίου, 

Αστυρακίου,  Γωνιών και Καμαριώτη  της ΔΕ Τυλίσου.   

 

Τύπος τοπίου: Μικτό ορεινό και ημιορεινό τοπίο, με εκτεταμένες η μικρότερες κοιλάδες καλυμμένες κυρίως από ελαιώνες. 

 

Δεν υπάρχει αναπτυγμένος οικιστικός  πόλος. Παρότι η περιοχή του Κρουσώνα διαθέτει πλούσιο περιβάλλον (πρόσβαση 

στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου και Ιδαίου Άντρο), ο οικισμός έχει καθαρά γεωργικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα. Τα 

καταλύματα που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενη περίοδο, βρίσκονται μακριά από τον οικισμό και είναι πολύ μικρής 

δυναμικότητας (σύνολο 10 κλίνες) 

 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών:  

 Μονή Αγίας Ειρήνης 

 Οροπέδιο Λιβάδι και δασικός χώρος Βρωμονερό 

 Σπήλαιο Σάρχου 

 Φαράγγι Αγίας Ειρήνης 

 Σπήλαιο «Χαϊνόσπηλιο» 

 

Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι: O οικισμός του Κρουσώνα, με συγκέντρωση βασικών υπηρεσιών και σημαντικό πλεονέκτημα τη 

μικρή απόσταση από το Ηράκλειο.  

 

Α4. Ενότητα Πάνω Ρίζας 

 

Η ενότητα αποτελείται από την ΔΕ Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας  και  από την Δ.Ε  Ζαρού και τις ΤΚ Καμαρών και Γρηγοριάς  της 

ΔΕ Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού. 

 

Τύπος τοπίου: Περιοχή που διακρίνεται σε δύο σαφώς οριοθετημένες ζώνες. Η μια  βόρεια, αμιγώς  ορεινή ζώνη 

χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα δάση τραχείας πεύκης και πουρναριών και εμφανίζει εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

γεωμορφολογικούς σχηματισμούς και ορθοπλαγιές. Συναντώνται σημαντικά φαράγγια επίσης. Η νότια ζώνη, ημιορεινή 

καθαρά, με εκτεταμένους ελαιώνες. 

 

Οικιστικοί πόλοι :  Ζαρός 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών: 

 Ο οικισμός του Ζαρού 
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 Το Φαράγγι του Αγίου Νικολάου ή Γάφαρη 

 Η περιοχή Βοτόμου βόρεια του Ζαρού. 

 Η ευρύτερη περιοχή της τεχνητής λίμνης του Φράγματος της Φανερωμένης. 

 Το δάσος του Ρούβα και ο οικισμός της Γέργερης στον Δήμο Ρούβα.  

 Η Μονή Βροντισίου 

 Η Μονή Βαρσαμόνερου 

 Το σπήλαιο Καμαρών με αρχαιολογικά ευρήματα (στην ομώνυμη κοινότητα) 

 

Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι: Παρότι η περιοχή Ρούβα διαθέτει πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα δεν διαθέτει ως 

σήμερα, υποδομές καταλύματος και διανυκτέρευσης. Εκτιμάται ότι με την προοπτική δημιουργίας της ανάλογης τουριστικής 

προσφοράς, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό οικιστικό  πόλο ο οικισμός της Γέργερης. 

 

Α5. Ενότητα Αμαρίου 

 

Η ενότητα αποτελείται από το Δήμο Αμαρίου και πιο συγκεκριμένα τις Δημοτικές Ενότητες  Κουρητών και Σιβρίτου. 

 

Τύπος τοπίου :  Η βορειονατολική ζώνη  είναι αμιγώς  ορεινή με εκτεταμένες χορτολιβαδικές – κτηνοτροφικές εκτάσεις και 

μεγάλες  ορθοπλαγιές. Η υπόλοιπη περιοχή, ημιορεινή και λοφώδης, κυριαρχείται από την κοιλάδα του Αμαρίου και 

φιλοξενεί εκτεταμένους ελαιώνες. 

Στην ενότητα δεν υπάρχει οικιστικός πόλος. Υπάρχουν λίγα καταλύματα τα οποία όμως δεν ήταν καταγεγραμμένα στις 

επίσημες πηγές, ίσως επειδή δε λειτουργούν αδιάλειπτα. Με τα προγράμματα της Δ’ προγραμματικής περιόδου έχει 

δημιουργηθεί ένας μικρός αριθμός κλινών που αναμένεται να  λειτουργήσουν άμεσα. 

 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών:  

 Αρχαιολογικοί χώροι Μοναστηράκι, και Αποδούλου. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία (ελεύθερη είσοδος), ωστόσο 

εκτιμάται ότι υπάρχει  ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών κάθε χρόνο.  

 Φαράγγι Πατσού 

 Φράγμα Ποταμών (σημαντικό έργο για την περιοχή που λειτουργεί τόσο ως υποδομή στήριξης του πρωτογενή τομές όσο 

και ως αφετηρία για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων) 

 Οικισμός Λοχριάς (ανάβαση στην κορυφή του Ψηλορείτη – Τίμιος Σταυρός 2.456 μ.) 

 Ορειβατικό καταφύγιο «Τουμπωτός Πρίνος» 

 Σχολή Ασωμάτων 

 

Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι: Οι οικισμοί Αμαρίου και Φουρφουρά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε οικιστικούς πόλους, 

δεδομένου ότι παρουσιάζουν ένα πολύ σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και διαθέτουν αξιόλογα 

οικιστικά χαρακτηριστικά με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά στοιχεία. 

 

Α6. Ενότητα ενδοχώρας ΔΕ Λάμπης 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τις  ορεινές- ημιορεινές τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Λάμπης και νυν Δήμου Αγίου 

Βασιλείου και περιλαμβάνει τις ΤΚ Καρίνων, Λαμπινής, Σπηλίου, Μουρνέ, Μυξόρουμα, Δριμίσκου, Κισσού, Κεντροχωρίου, 

Κρύας Βρύσης και Ορνέ. 

 

Τύπος τοπίου: Μικτό ορεινό και ημιορεινό τοπίο, με εκτεταμένες κοιλάδες καλυμμένες κυρίως από ελαιώνες. 

 

Οικιστικός Πόλος:  Σπήλι 

 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών:  

 Οροπέδιο Γιους Κάμπος με πλούσια χλωρίδα με ενδημικά φυτά 

 Όρος Κέδρος 
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 Δάσος Κισσού 

 Φρατιανό Φαράγγι – Παλαιό Μιξόρουμα (Τμήμα του φαραγγιού  βρίσκεται στην ΔΕ Φοίνικα η οποία είναι εκτός 

περιοχής παρέμβασης) 

Εν δυνάμει οικιστικοί πόλοι: Κεραμές και Μέλαμπες (και οι δύο είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί) 

Α7. Ενότητα ενδοχώρας Δήμου Ρεθύμνου 

 

Η ενότητα αποτελείται από τις ορεινές – ημιορεινές τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Ρεθύμνου και της ΔΕ Αρκαδίου. 

 

Τύπος Τοπίου: Μικτό ορεινό και ημιορεινό τοπίο, με εκτεταμένες κοιλάδες καλυμμένες κυρίως από ελαιώνες. 

 

Οικιστικός Πόλος: Άμνατος και Ελεύθερνα (και οι δύο οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί) 

 

Σημαντικά σημεία προσέλκυσης επισκεπτών: 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας 

 Μονή Αρκαδίου 

 Αρχαιολογικός χώρος Ελεύθερνας 

 Υστερομινωϊκό Νεκροταφείο Αρμένων 

 Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου 

 Φαράγγι Μύλων  

 Φαράγγι Πρασσών 

 

Εν  δυνάμει οικιστικοί πόλοι: Στην ΔΕ Ρεθύμνου και Αρκαδίου υπάρχουν 18 οικισμοί που έχουν χαρακτηριστεί ως 

παραδοσιακοί και μπορούν αποτελέσουν τουριστικό πόλο έλξης, με πιο σημαντικό εν δυνάμει οικιστικό πόλο την Αρχαία 

Ελεύθερνα λόγω της πρόσφατης ίδρυσης του Αρχαιολογικού Μουσείο. 

 

Β. Βόρεια Παραλιακή Ζώνη  

Η βόρεια Παραλιακή ζώνη περιλαμβάνει τις παράκτιες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου 

Μυλοποτάμου. Το σύνολο των παραλιακών οικισμών της Βόρειας παραλιακής Ζώνης παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον με 

πιο σημαντικούς τους  οικισμούς Μπαλί και Πάνορμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των μονάδων και των κλινών 

της περιοχής παρέμβασης, μεγάλο ποσοστό  βρίσκεται σε αυτήν την ενότητα. Η μορφή του προϊόντος έχει παρόλα αυτά, 

χαρακτηριστικά  μαζικού  - οργανωμένου τουρισμού και συνάδει με το κυρίαρχο μοντέλο στις παράκτιες περιοχές της Κρήτης. 

Ιδιαίτερα στο Πάνορμο συναντώνται επισκέπτες που επιζητούν εναλλακτικές δραστηριότητες και αναπτύσσονται οι 

μετακινήσεις ανάμεσα στο κέντρο αυτό και την ενδοχώρα.  

Γ. Νότια Παραλιακή  Ζώνη–Ενότητα  

Η νότια παραλιακή ζώνη περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο της ΔΕ Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σημαντικό 

τουριστικό  πόλο αποτελεί ο οικισμός της Αγίας Γαλήνης, ο οποίος συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό των μονάδων και των 

κλινών της περιοχής παρέμβασης,  ενώ σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης υπάρχουν καταλύματα και χώροι εστίασης.  

Οικιστικός Πόλος: Αγία Γαλήνη, Τριόπετρα, Άγιος Παύλος 

Σημαντικοί πόλοι:  

 Ο παραλιακός οικισμός της Αγίας Γαλήνης 

 Η κεντρική παραλία του Αγίου Παύλου  

 Η παραλία των Αμμόλοφων 

 Η  παραλία της Τριόπετρας 
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Συμπεράσματα – προοπτικές 

 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει εμφανώς τα μεγέθη στην τοπική οικονομία, στην προτεινόμενη περιοχή 

παρέμβασης 

 Τα τελευταία χρόνια, χάρη στους ευρύτερους μετασχηματισμούς, δημιουργείται μία νέα οικονομία στην περιοχή, η 

οποία στηρίζεται σχετικά ισορροπημένα στις δυνατότητες του αγροτικού, μεταποιητικού και τουριστικού κλάδου, 

και η οποία παράγει υπεραξία όλο και περισσότερο εξαιτίας της ανόδου του τομέα των υπηρεσιών. Στη βάση αυτή 

εκτιμάται ότι και ο κλάδος της αλιείας μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση, 

εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε μία ζώνη στις παράκτιες περιοχές.  

 Το μεγαλύτερο μέρος των απασχολούμενων σε ότι αφορά την περιοχή παρέμβασης, συγκεντρώνονται στην περιοχή 

παρέμβασης στην ΠΕ Ρεθύμνου και στον τομέα των υπηρεσιών. 

 Η ανεργία που εμφανίζει γρήγορη άνοδο και πλήττει συνολικά τις περισσότερες περιοχές, σε συνδυασμό με την 

τάση μείωσης του ανδρικού πληθυσμού, αναμένεται ότι θα αποτελέσει το πιο κρίσιμο πρόβλημα την επόμενη 

περίοδο 

 Ο γεωργικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, ενώ σε γενικές γραμμές 

υποχωρεί στην παραγωγή του εισοδήματος και στην απασχόληση. Η κτηνοτροφία είναι ωστόσο μία κυρίαρχη 

δραστηριότητα η οποία εμφανίζει και σημαντικές προοπτικές, ειδικά αν αναπτυχθεί περαιτέρω η τυποποίηση των 

προϊόντων και προωθηθούν καλύτερα τα προϊόντα ποιότητας. Ακόμα, η αλιεία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό 

κλάδο ειδικά στις περιοχές που προσεγγίζουν τη θάλασσα και έχουν ήδη ένα στοιχειώδες παραγωγικό δυναμικό.  

 Η βιολογική καλλιέργεια είναι μία σημαντική, αν όχι μοναδική δίοδος για την επίτευξη καλύτερης τιμής και για την 

ενίσχυση των αποδόσεων στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία το αμέσως επόμενο διάστημα.  

 Ο δευτερογενής τομέας στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παρέμβασης είναι χαμηλής οργανωτικής ικανότητας, 

περιορισμένος σε μέγεθος και ως επί το πλείστο  περιλαμβάνει μικρές οικογενειακές μονάδες και στηρίζεται στις 

δυνατότητες της μικρής επιχειρηματικότητας. Παρόλα αυτά, προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων 

απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.  

 Εκτός από τις μονάδες της μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της τοπικής 

οικονομίας και κύριο φορέα εξαγωγικής δραστηριότητας για την περιοχή, και που σε γενικές γραμμές, διατηρεί τη 

δυναμική του, υπάρχουν και μονάδες στους κλάδους κατασκευών επίπλων, σιδήρου και αλουμινίου καθώς εξόρυξης 

και επεξεργασίας πέτρας και μαρμάρων. Αυτές οι μονάδες κατά κύριο λόγο, μικρού και πολύ μικρού μεγέθους 

καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό στις διακυμάνσεις της 

ζήτησης για κατοικία και οικοδομές και επηρεάζονται εντονότερα από την τρέχουσα οικονομική κρίση.  

 Σημαντική είναι και η λειτουργία μικρών εργαστηρίων αγγειοπλαστικής – κεραμικής, ξυλογλυπτικής και παραγωγής 

υφαντών και κεντημάτων. Τα προϊόντα αυτά της τοπικής χειροτεχνικής παράδοσης, διατίθενται στην τοπική αγορά 

και σε μικρό βαθμό διοχετεύονται σε αγορές εκτός της περιοχής παρέμβασης, ενώ κρίνεται σκόπιμο να 

ενσωματώσουν νέα στοιχεία, σύγχρονη δημιουργικότητα και εμπνεύσεις. Μία σχετική διαφοροποίηση και μία 

δημιουργική ανανέωση μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή. 

 Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες, ο κυρίαρχος κλάδος είναι ο τουρισμός και ακολουθεί το εμπόριο. Ωστόσο, υπάρχει μία 

σημαντική ανισοκατανομή με την ορεινή ημιορεινή ζώνη να συγκεντρώνει μικρό αριθμό τουριστικών υποδομών και 

με την τουριστική ανάπτυξη να διαχέεται ακόμα από τους παραθαλάσσιους και κεντρικότερους πόλους στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Η ενδοχώρα (ορεινή – ημιορεινή ζώνη) αποκτά νέες δυνατότητες και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη 
ενός εναλλακτικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος με την αναγνώριση του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη ως «Παγκόσμιο 
Γεωπάρκο της UNESCO». Με την ενέργεια αυτή θεωρείται ότι κατοχυρώνεται και αναδεικνύεται ένας διακριτός τουριστικός 
προορισμός και ταυτόχρονα, εξειδικεύονται και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη 
στην περιοχή, με άξονα την ολοκληρωμένη χωρικά, κοινωνικά δίκαιη και αειφόρο ανάπτυξη.   
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2.2.4 Χωροταξική – Πολεοδομική οργάνωση 

 

Αξιολόγηση της θέσης της περιοχής, αποστάσεις-συνδέσεις αλληλεξαρτήσεις 

Η περιοχή παρέμβασης τοποθετείται στο κέντρο της Κρήτης, περιλαμβάνει ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη και 

επεκτείνεται ακτινωτά καλύπτοντας μια έκταση 1.497 τ. χλμ. που αντιστοιχεί στο 17,95% της έκτασης της Κρήτης. Από τα 

βόρεια οριοθετείται από το Κρητικό Πέλαγος ενώ νότια βρέχεται από το Λιβυκό Πέλαγος. 

Όσον αφορά την διοικητική υπαγωγή της, περιλαμβάνει δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες από τρεις (3) δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συμπληρώνεται από Δήμους και Δημοτικές Ενότητες που ανήκουν στην Περιφερική 

Ενότητα Ρεθύμνου.  

Χάρτης  2-8 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ την περιοχή καλύπτουν στην συντριπτική πλειοψηφία της, με ποσοστό 90%, τοπικές και 

δημοτικές ενότητες χαρακτηρισμένες ως ορεινές και ημιορεινές, που σε συνδυασμό με το κοινό κοινωνικό, οικονομικό και 

δημογραφικό προφίλ που παρουσιάζουν, ενισχύουν την ομοιογένεια σε όλα τα επίπεδα.  

Η περιοχή κατέχει μια ιδιαιτέρως προνομιακή θέση σε περιφερειακό επίπεδο. Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

και η κεντρικότητα της σε επίπεδο περιφέρειας, σε συνδυασμό με τον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η 

Περιφέρεια Κρήτης σε εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύουν και τονίζουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της 

περιοχής παρέμβασης. Οι προοπτικές, επομένως της περιοχής συνδέονται άμεσα με εκείνες της Περιφέρειας Κρήτης, οι 

οποίες ήδη από το 2003 προτείνουν την δημιουργία ή τόνωση υφιστάμενων αξόνων ανάπτυξης όπως αυτή έχει ήδη 

διατυπωθεί από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486 

Β/10.10.2003): 

i. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου-Κύπρος-Κρήτης-Δυτική Ελλάδα( Ιόνια Οδός-Ιταλία-Λοιπός Ευρωπαϊκός Χώρος) 

ii. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου Κύπρος-Κρήτη-Χώρες Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου 

iii. Κρήτη - Χώρες Αφρικής και Αραβικές Χώρες 

iv. Κρήτη - Β. και Ν. Αιγαίο- Θράκη-Βαλκάνια Μαύρη Θάλασσα 
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Ο κύριος οδικός και λειτουργικός άξονας της Κρήτης, ο Βόρειος Οδικός Άξονας (Α90), διατρέχει το βόρειο τμήμα του νησιού 

συνδέοντας τα δύο ακριανά αστικά κέντρα, Καστέλι Κίσσαμου και Σητεία, περνώντας ταυτόχρονα από τις πρωτεύουσες και 

των τεσσάρων (4) Περιφερικών Ενοτήτων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος). Όσον αφορά την περιοχή εφαρμογής, 

ο ΒΟΑΚ διασχίζει τις: Δ.Ε Γεροποτάμου, Δ.Ε Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου και από τις Δ. Ε Αρκαδίου και Ρεθύμνης 

του Δήμου Ρεθύμνης εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση στους οικισμούς τους, μέσω των οποίων διέρχεται μεγάλο κομμάτι 

του (Σίσες, Πάνορμο και Σκεπαστή). Η σύνδεση των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων και Δήμων της Π.Ε Ρεθύμνης γίνεται 

μέσω των αντίστοιχων κόμβων που υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα,  ο Δήμος Αμαρίου (Δ.Ε Σιβρίτου και Κουρητών) συνδέεται 

με τον ΒΟΑΚ μέσω του κόμβου Αμαρίου, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου, ομοίως χρησιμοποιούνται ο 

κόμβος Ατσιπόπουλου από τον δήμο Αγίου Βασιλείου και κόμβος Πάνορμου από την ενδοχώρα της ευρύτερης επαρχίας 

Μυλοποτάμου. Οι περιοχές της Δ.Ε Ηρακλείου εξυπηρετούνται από τον κόμβο Λινοπεράματων- Γαζίου. 

Η γενική τάση της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την διαφοροποίηση μεταξύ Βορρά- Νότου, δεν αντιπροσωπεύει πλήρως 

την περιοχή, κυρίως λόγω της ορεινότητας και της συνεκτικότητας της, παρόλα αυτά γίνεται αντιληπτή κυρίως κατά την 

μελέτη της προσπελασιμόητητας. Η οδική σύνδεση Βορρά-Νότου για τις Π.Ε Ρεθύμνου γίνεται μέσω του επαρχιακού δικτύου 

που μεταξύ άλλων είναι το παρακάτω: Ρεθύμνου - Πρασιών, Ρεθύμνου-Αγιά Γαλήνης, Ρεθύμνου Ρουσιοσπιτιού, Πλατανών - 

Μονή Αρκαδίου, ενώ για την Π.Ε Ηρακλείου γίνεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Ηρακλείου-  Μοιρών.  

Παρά την κεντρική θέση της περιοχής παρέμβασης σε περιφερειακό επίπεδο, η προσβασιμότητα της και η 

πρσπελασιμότητας της τόσο τοπικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό δεν συμβαδίζει με την θέση της. Λόγω του έντονου 

ανάγλυφου και της κακής ποιότητας του οδικού δικτύου, αυξάνονται οι χρονικές αποστάσεις δυσανάλογα σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις. Σε γενικές γραμμές παρατηρούνται μεγάλες αποστάσεις μεταξύ Βορά-Νότου και 

Ανατολής-Δύσης εντός της περιοχής μελέτης, καθώς ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής και 

δυσχεραίνει την σύνδεση των περιοχών η οποία αναγκαστικά γίνεται περιφερειακά του βουνού. 

 

2.2.4.1 Οικιστικό δίκτυο 

Το συνολικό οικιστικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης αποτελείται από 8 Δήμους και περιλαμβάνει 257 οικισμούς  με 14 

Δημοτικές Ενότητες και 117 Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες. Από τις 14 Δημοτικές Ενότητες οι δυο (2) εξ ΄ αυτών και πιο 

συγκεκριμένα οι Δ.Ε. Τυλίσου και Τυπάκιου δεν συμμετέχουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή αλλά μόνο συγκεκριμένες Τοπικές 

Κοινότητες (4 ΤΚ και 2 ΤΚ αντίστοιχα). Επίσης από τη ΔΚ Ρεθύμνου δε συμμετέχει η πόλη του Ρεθύμνου. 

Η Δημοτική Ενότητα με τις περισσότερες Τοπικές Κοινότητες είναι η Δ.Ε Κουλούκωνα (Δήμος Μυλοποτάμου) με 17 Τοπικές 

Κοινότητες, ακολουθούν η Δ.Ε Γεροποτάμου (Δήμος Μυλοποτάμου) και η Δ.Ε Λάμπης (Δήμος Αγίου Βασιλείου) με 16, 

έπονται από το Δήμο Αμαρίου η Δ.Ε Σιρβίτου με 14, από το Δήμο Ρεθύμνης η Δ.Ε Αρκαδίου με 13 και η Δ.Ε Κουρητών (Δήμος 

Αμαρίου) με 12.  

Όσο αφορά το πλήθος των οικισμών, οι πιο πολυάριθμες είναι οι Δ.Ε Κουλούκωνα με 37 οικισμούς και η Δ.Ε Γεροποτάμου με 

44 οικισμούς, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός οικισμών σε Τοπική Κοινότητα συγκεντρώνεται στην Τοπική Κοινότητα 

Μαργαριτών της Δ.Ε. Γεροποτάμου με 9 οικισμούς. 

Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης αναπτύσσεται περιμετρικά του Ψηλορείτη, με τον κύριο ορεινό όγκο της να 

παρουσιάζει όπως είναι λογικό μειωμένη οικιστική ανάπτυξη, ενώ στην υπόλοιπη έκταση της  παρουσιάζει μια σχετικά 

ομαλή ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου, χωρίς βέβαια να παραλείπονται οι χωρικές πυκνώσεις και αραιώσεις.  

Σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της Απογραφής 2011, η πλειοψηφία των οικισμών έχει πληθυσμό μικρότερο των 

1.000 κατοίκων, με ποσοστό 97% (250 οικισμοί) και πάνω από τους μισούς οικισμούς, 137 στο σύνολο έχουν πληθυσμό κάτω 

των 200 μόνιμων κατοίκων. Μόνο επτά (7) οικισμοί έχουν μόνιμο πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων συγκεντρώνοντας το 

25% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι είναι η Γέργερη, το Πέραμα, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, ο 

Κρουσώνας, ο Ζαρός και τα Ανώγεια με τους τρείς (3) τελευταίους να έχουν πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι σε 9 οικισμούς δεν απογράφθηκε κανένας με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μηδενικό πληθυσμό με την πλειοψηφία 

τους να συγκεντρώνεται στις Δημοτικές Ενότητες Ρούβα και Ζαρού. 
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Με βάση την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου (ΦΕΚ 1486/Δ/10-10-2003 Αρ. 3, παρ. Γ.3.1 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης») προκύπτει  ότι οι οικισμοί της περιοχής 

καλύπτονται για εξυπηρετήσεις πρώτου και δευτέρου επιπέδου από τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ρεθύμνης  και Ηρακλείου, που αποτελούν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι 

ο Δήμος Ανωγείων καλύπτει μεγάλο μέρος των πρωτοβάθμιων αναγκών του στην πόλη του Ηρακλείου λόγω της γειτνίασης 

του με αυτήν, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν ανήκει διοικητικά στην ίδια Π.Ε. Το ίδιο συμβαίνει  σε περιορισμένο βαθμό 

και στις πιο αποκριμένες τοπικές κοινότητες του Δήμου Μυλοποτάμου, που γεωγραφικά τουλάχιστον τοποθετούνται κοντά 

στο Ηράκλειο. Η πόλη του Ηρακλείου αν και εντάσσεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνη του Ρεθύμνου υπερέχει σημαντικά σε 

αρκετούς τομείς συγκεντρώνοντας υπηρεσίες υγείας, διοίκησης αλλά και εμπορίου.  

Σε τριτοβάθμιο ενισχυμένο επίπεδο (3+) εντάσσονται τα οικιστικά κέντρα Τυμπάκι, Μοίρες και Πέραμα καλύπτοντας τις 

ανάγκες των περιοχών, με μόνο το τελευταίο να περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης.  Το επόμενο επίπεδο αφορά το 

τέταρτο ενισχυμένο και όσον αφορά την περιοχή μελέτης περιλαμβάνει από την Π.Ε Ηρακλείου το οικιστικό κέντρο 

Κρουσώνα και Τυλίσου και από την Π.Ε. Ρεθύμνης τους οικισμούς Αγία Φωτεινή, Φουρφουράς, Επισκοπή, ‘Αδελε, Ανώγεια, 

Γαράζο. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο επίπεδο περιλαμβάνονται οι οικισμοί Αμάρι, Πάνορμο, Σίσες και Λιβάδια.  

Χάρτης 2-9: Οικιστικό δίκτυο 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, 2016 

2.2.4.2 Παραδοσιακοί – ιστορικοί οικισμοί 

«Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανεκτίμητη 

μαρτυρία του παρελθόντος. Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά 

σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί και γενικότερα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, 

πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία» (ΥΠΕΚΑ). 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αφορούν ομογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών που συγκεντρώνουν τις παραπάνω 

αξίες και χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Όπως έχει ήδη γίνει αναφορά, η περιοχή μελέτης πέραν του αναμφίβολου 

φυσικού πλούτου συγκεντρώνει σημαντικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

και από τον μεγάλο αριθμό χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται σ’ αυτήν. 
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Με βάση το ΦΕΚ 594/Δ/1978 « Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών του κράτους και καθορισμού των όρων και 

περιορισμών δομήσεως των οικισμών αυτών» και το ΦΕΚ 728/Δ/01.01.1995 «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών του 

Νομού Ρεθύμνης και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών», καθώς και των οικισμών του 

ιδίου Νόμου που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με το ΠΔ594/19-10-78», 48 οικισμοί χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί 

οικισμοί, δηλαδή το 19% των συνολικών οικισμών της περιοχής.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής μελέτης το σύνολο των οποίων 

συγκεντρώνεται στην Π.Ε Ρεθύμνης ενώ στην περιοχές της Π.Ε Ηρακλείου δεν υπάρχει κανένας χαρακτηρισμένος 

παραδοσιακός οικισμός. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δ.Ε Γεροποτάμου όχι μόνο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο οικιστικό δίκτυο 

αλλά αποτελεί και την Δ.Ε με τους περισσότερους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς (32% των οικισμών της - 14 

στο σύνολο). 

 

Πίνακας 2-28: Παραδοσιακοί Οικισμοί 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΚ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Άγιος Ιωάννης Δ.Ε Κουλούκωνα , Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άγιος Μάμας Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άλφα Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αμάρι Δ.Ε Σιρβίτου, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άμνατος Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αμπελάκι, Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άνω Τρίποδο, Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αποδούλου Δ.Ε Κουρητών, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αρμένιοι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Βεργιανά Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Γαράζον Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Γιαννούδι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δαμάβολος Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δαφνέδες Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δάφνη Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ελεύθερνα Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Επισκοπή Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλαμάς Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλανδαρέ Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλόγερος Δ.Ε Σιρβιτού, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καπεδιανά Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καρέ Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καστέλαος Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καστρί Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καψαλιανά Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κεραμές Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κρασούνας Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κυριάννα Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Λάγκα Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μαργαρίτες Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μαρουλάς Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  

Μεγάλο Μετόχι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μέλαμπες Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μελιδόνι Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μικρό Μετόχι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μοναστηράκι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μούντρος, Δ.Ε Σιρβιτού, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 



 

 σελ.118 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Μουρτζανά Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μπάλιο Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μύλοι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ομαλά Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πίκρης Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πλευριανά Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πρασιές Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ρουσσοσπίτιο Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Σταυρωμένος Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Φούρφουρας Δ.Ε Φούρφουρας, Δήμος Κουρητών ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

 

 

Επίσης στην περιοχή υπάρχουν 48 συνολικά χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια και τα οποία βρίσκονται  όλα στον Δήμο 
Μυλοποτάμου. 

 

2.2.5 Τεχνική υποδομή – Κοινωνική Υποδομή – Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις  

 

Τεχνική υποδομή-Κοινωνική Υποδομή-Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις 

2.2.5.1 Τεχνική υποδομή 

Οδικό Δίκτυο- Μεταφορές 

Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παρέμβασης κυριαρχεί  η κακή ποιότητα του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου 

σε ότι αφορά το οδόστρωμα,  που σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο, δυσχεραίνει τις μεταφορές και αυξάνει τους 

αντίστοιχους χρόνους μεταξύ των οικισμών, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.2.4 του παρόντος. 

Σε ότι αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο, παράλληλα με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος (άσφαλτος) παρατηρείται 

και έλλειψη οδικής σήμανσης, έλλειψη προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και διαγραμμίσεων ασφαλείας, ενώ εμφανής είναι 

και η ανάγκη για βελτίωση του δικτύου με διαπλατύνσεις και ασφαλτοστρώσεις  σε αρκετά σημεία του.  

Οι αγροτικοί δρόμοι, στην πλειονότητα τους έχουν κατασκευαστεί πρόχειρα χωρίς μελέτη, χωρίς καν χάραξη, με αποτέλεσμα 

την ύπαρξη δρόμων με μεγάλες κλίσεις και με μικρές ακτίνες καμπυλότητας. Επιπλέον, πολλοί από τους αγροτικούς δρόμους 

έχουν αλλάξει «χαρακτήρα», έχουν μετατραπεί σε επαρχιακούς δρόμους, καθώς συνδέουν μεταξύ τους διάφορους οικισμούς 

αλλά παραμένουν χωρίς ασφαλτόστρωση. 

Οδικές μεταφορές  

Οι μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και μεταξύ των οικισμών 

πραγματοποιείται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου και Ρεθύμνου μέσω της νέας και 

παλιάς εθνικής οδούς αλλά και του επαρχιακού δικτύου καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 

Τα βασικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ που εκτελούνται, αφορούν την σύνδεση των δύο μεγάλων αστικών οικισμών: Ηράκλειο- 

Ρέθυμνο μέσω του ΒΟΑΚ και Ηράκλειο- Ρέθυμνο μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, την σύνδεση του Ρεθύμνου με τους 

περιφερειακούς οικισμούς π.χ Αγία Γαλήνη, Αμάρι, Ανώγεια, Ζωνιανά, Κεραμέ, Πέραμα, Μαργαρίτες, Αγία Ειρήνη, 

Χρομοναστήρι, Ρουσσοσπίτι κ.α και την σύνδεση του Ηρακλείου με τους αντίστοιχους οικισμούς: Γέργερη- Ζαρός- Καμάρες, 

Ανώγεια-Κρουσώνα, Αγία Γαλήνη 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ο σημαντικός αριθμός οικισμών της περιοχής μελέτης δεν εξυπηρετείται καθόλου από τα 

παραπάνω δρομολόγια (Λιβάδα, Επισκοπή, Καλανδαρέ, Μελισσουργάκι, Πασαλίτες, Ρουμελή, Φαράτσι, Λοχριά, Πετροχώρι, 

Πλάτανος, Λαμπιώτες κ.ά.) κυρίως λόγω του μικρού πληθυσμού των οικισμών αυτών αλλά και λόγω της κακής ποιότητας του 
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δικτύου. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα Σαββατοκύριακα τα δρομολόγια μειώνονται αρκετά, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις διακόπτονται εντελώς με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται καθόλου οι κάτοικοι των συγκεκριμένων 

οικισμών.  

Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου και κατά συνέπεια η δυσκολία πρόσβασης των λεωφορείων σε αρκετούς οικισμούς, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε πολλούς από τους οικισμούς που δέχονται τη μεγαλύτερη 

τουριστική πίεση και κατά συνέπεια το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση σε 

αρκετούς οικισμούς της περιοχής μελέτης. 

Η αύξηση των δρομολογίων σε καθημερινή βάση αλλά και τα Σαββατοκύριακα αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της 

περιοχής μελέτης. Επίσης επιτακτική είναι η ανάγκη βελτίωσης της μεταφοράς των μαθητών από Τοπικές Κοινότητες που δεν 

παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τους οικισμούς που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. 

Θαλάσσιες μεταφορές 

Οι λιμένες της Περιφέρειας Κρήτης έχουν κυρίως επιβατικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στη 

Σητεία, στην Ιεράπετρα, στο Ρέθυμνο, στη Σούδα και την Κίσσαμο. Η περιοχή παρέμβασης εξυπηρετείται από τα  λιμάνια του 

Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς και από τα αλιευτικά καταφύγιά που βρίσκονται εντός αυτής ή γειτνιάζουν με αυτήν.  

Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και πιο συγκεκριμένα στην  Δ.Ε Λάμπης λειτουργεί το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Γαλήνης, η 

κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται μέτρια με συνεχείς ανάγκες συντήρησης και βελτίωσης. Γειτονικό σε αυτό αν και 

εκτός περιοχής παρέμβασης  λειτουργεί το αλιευτικό καταφύγιο του Κόκκινου Πύργου (Δ.Ε Μοιρών) η κατάσταση του οποίου 

αναφέρεται ως κακή. Εκτός περιοχής και σε καλή κατάσταση βρίσκεται το επίσης γειτονικό αλιευτικό καταφύγιο Λουτρά, 

ανατολικά του Λέντα στο Δήμο Γόρτυνας.  Τέλος, στην βόρεια παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης εντοπίζονται σε καλή 

κατάσταση παρά το ότι χρήζουν βελτιώσεων κυρίως σε ότι αφορά τις υποδομές, στο Δήμο Μυλοποτάμου τα λιμάνια των 

Σισών, του Πανόρμου και του Μπαλί με μικτή χρήση (αλιευτικά και επιβατικά) και στην ΔΕ Ρεθύμνου το αλιευτικό  λιμάνι της 

Σκαλέτας. 

Η γενική εικόνα των θαλάσσιων μεταφορών της περιοχής κρίνεται μέτρια, καθώς παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στις 

υποδομές και στον εξοπλισμό τους αλλά και στις παροχές που προσφέρουν προς τους χρήστες, ενώ υπάρχουν και 

προβλήματα πρόσβασης που χρήζουν βελτιώσεων.  

Αεροπορικές μεταφορές 

Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν τρία (3) πολιτικά αεροδρόμια του Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης), των Χανίων (Ι. 

Δασκαλογιάννης) που βρίσκεται στο ακρωτήριο της Σούδας και της Σητεία (Β. Κορνάρος), στα οποίο εκτελούνται πτήσεις 

εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης λειτουργούν δύο (2) στρατιωτικά αεροδρόμια ένα στο Καστέλι Πεδιάδος και ένα στην 

Σούδα.  Τις ανάγκες των αεροπορικών μεταφορών, της περιοχής μελέτης, καλύπτουν τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των 

Χανίων. 

Υποδομές ύδρευσης-αποχέτευση 

Ύδρευση-Άρδευση 

Η ύδρευση στην περιοχή παρέμβασης πραγματοποιείται από τις πηγές που υπάρχουν σε όλη σχεδόν την έκταση της και 

συμπληρώνεται από γεωτρήσεις και δεξαμενές. Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυα άρδευσης, η ποιότητα των οποίων στην 

πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται ως καλή, ενώ αντίστοιχα καλή είναι και η ποιότητα του νερού. Εξαίρεση αποτελεί ο Δήμος 

Αμαρίου και οι Τοπικές Κοινότητές του Δήμου Γόρτυνας που συμμετέχουν στην περιοχή μελέτης. Το δίκτυο σε αρκετούς από 

τους οικισμούς χρήζει πλήρους ή μερικής αντικατάστασης, καθώς είναι πεπαλαιωμένο με τους χαλυβδοσωλήνες να έχουν 

υποστεί σημαντικές διαβρώσεις, γεγονός το οποίο έχει άμεση επίπτωση τόσο στην υδροδότηση λόγω μεγάλων απωλειών 

όσο και στην δημόσια υγεία.  Επίσης σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου Αμαρίου υπάρχει σημαντική έλλειψη υδάτινων 

πόρων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Το δίκτυο άρδευσης αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης του πρωτόγεννή τομέα, βασικό τομέα της τοπικής οικονομίας που 

αναπτύσσεται στην περιοχή. Το μήκος και η ποιότητα του διαφοροποιούνται μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων της μελέτης. Σε 
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γενικές γραμμές, το αρδευτικό δίκτυο είναι καινούργιο και δεν χρήζει αντικατάστασης ενώ στις περισσότερες περιοχές 

απαιτείται επέκταση για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.  

Αποχέτευση 

Το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τα οποία γίνονται εντονότερα στους μικρούς 

οικισμούς, ενώ καλύτερη είναι κατάσταση στους μεγαλύτερους οικισμούς, οι οποίοι αποτελούν στις περισσότερες 

περιπτώσεις έδρες των Δήμων ή των Τοπικών Ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σε αρκετούς από τους οικισμούς της περιοχής δεν 

υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και τα λύματα οδηγούνται σε οικιακούς σηπτικούς βόθρους, ενώ στους περισσότερους από 

τους οικισμούς όπου υπάρχει δίκτυο, λόγω της παλαιότητας του στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται αντικατάσταση 

λόγω βλαβών και επέκταση.  

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που εντοπίζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης σε ότι αφορά το αποχετευτικό 

δίκτυο σχετίζεται με τους αποδέκτες, καθώς στους περισσότερους οικισμούς όπου υπάρχει δίκτυο τα λύματα καταλήγουν σε 

ρέματα, χείμαρρους και ρυάκια με αποτέλεσμα τη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων.  

Θετική εξαίρεση αποτελεί ένας έστω και περιορισμένος αριθμός Τοπικών Κοινοτήτων, όπου λειτουργεί βιολογικός 

καθαρισμός. Χαρακτηριστικά αναφέρονται από το Δήμο Αγίου Βασιλείου οι Τοπικές Κοινότητες Ακουμιών, Αγιά Γαλήνης και 

Σπηλίου, από το Δήμο Μυλοποτάμου Αγγελιανα, Αγίος Μάμας, Αλφα, Αχλαδέ, Πέραμα, Ζωνιανά και Μαργαρίτες κ. α, από 

τον Δήμο Αμαρίου Παντανάσσα, Πατσός, κ.α  καθώς και ο οικισμός των Ανωγείων.  

Γενικότερα στο τομέα της ύδρευσης διαπιστώνεται η ανάγκη αντικατάστασης και επέκταση των πεπαλαιωμένων  δικτύων 

καθώς και η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής παρέμβασης όπου θα 

συμβάλλει στην ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Προτείνεται επίσης ο 

αυτοματισμός της παρακολούθησης εισροών και εκροών στο σύστημα ύδρευσης και άρδευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των απωλειών.  Τέλος, σε ότι αφορά τον τομέα της αποχέτευσης κρίνεται αναγκαία η κατασκευή νέων δικτύων και η 

αντικατάσταση και επέκταση των υφιστάμενων, η αύξηση της δυναμικότητας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων καθώς και η κατασκευή νέων ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος στην απόθεση των λυμάτων.  

2.2.5.2 Κοινωνική Υποδομή 

Υγεία 

Η περιοχή παρέμβασης όπως και ολόκληρη η Κρήτη ανήκουν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, η 

οποία έχει υπό την εποπτεία της όλο το υγειονομικό σύστημα της Κρήτης. Σε αυτήν ανήκουν όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), ήτοι οι ΠΕΔΥ/Μονάδες Υγείας, τα ΠΕΔΥ/Κέντρα Υγείας και τα 

ΠΕΔΥ/Περιφερειακά Ιατρεία. Επίσης συντονίζει και ελέγχει  τα νοσοκομεία, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του 

υγειονομικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα φροντίδας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο). Ο ρόλος της συνεπώς 

είναι (Πηγή : https://www.hc-crete.gr) : 

 Η εποπτεία του υγειονομικού συστήματος υγείας 

 Ο έλεγχος των μονάδων υγείας 

 Η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός δράσεων, για την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας 

 Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 Η προώθηση της αγωγής και προαγωγής υγείας 

 Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κατευθύνσεων 

 Η συστηματική καταγραφή των εισροών και των εκροών κάθε μονάδος υγείας 

Η δευτεροβάθμια  ιατρική περίθαλψη παρέχεται για τους κατοίκους της περιοχής μελέτης από το Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) και από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο 

Ηρακλείου.  

https://www.hc-crete.gr/
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Η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης πραγματοποιείται από τα παρακάτω Κέντρα 

Υγείας: Ανωγείων, Αγίας Φωτεινής, Σπηλίου Περάματος. Στην Δ.Ε Ηρακλείου δεν στεγάζεται κάποιο Κέντρο Υγείας εντός της 

περιοχής μελέτης αλλά εξυπηρετούνται από εκείνα της Αγίας Βαρβάρας και των Μοιρών. 

Στην περιοχή επίσης εδρεύουν 21 περιφερειακά ιατρεία. Στους οικισμούς της Π.Ε Ηρακλείου λειτουργούν τα παρακάτω: 

Γωνιών, Γέργερης, Κρουσώνα, Κόρφων, Γρηγοριάς, Ζαρού αντίστοιχα για τη Π.Ε Ρεθύμνης : Μέρωνα, Φουρφουρά, 

Νιθαύρεως, Λιβαδίων, Ζωνιανών, Δροσιάς, Μελιδονίου, Πανόρμου, Χουμερίου, Μαργαριτών, Πηγής, Γαράζου, Αγίας 

Γαλήνης, Ακουμιών, Μελάμπων. 

Επίσης υπάρχει περιορισμένος αριθμός ιδιωτικών ιατρών-οδοντιάτρων που εδρεύουν κυρίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 

(Ανώγεια, Κρουσώνας). 

Συμπερασματικά διαπιστώνετε ότι οι υποδομές υγείας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της περιοχής 

παρέμβασης παρέχοντας πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Όμως οι ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, υποδομές και 

προσωπικό είναι έντονες μειώνοντας κατά πολύ την ποιότητα και το εύρος της περίθαλψης των περιοχών, που σε 

συνδυασμό με το γερασμένο πληθυσμό που συγκεντρώνει η περιοχή, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που 

χρειάζονται αντιμετώπιση. 

Πρόνοια 

Οι υπηρεσίες πρόνοιας της περιοχής περιλαμβάνουν για τους ηλικιωμένους την λειτουργία ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και την εφαρμογή 

του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ενώ για την βρεφική-παιδική ηλικία την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών και ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα στη περιοχή παρέμβασης λειτουργούν ΚΑΠΗ στους παρακάτω οικισμούς: Γωνιές, 

Κρουσώνα, Ανώγεια, Πέραμα και ΚΗΦΗ στους οικισμούς: Πανασό, Πέραμα και Ανώγεια. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 

εφαρμόζεται και εξυπηρετεί  όλους τους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης με έδρα των μονάδων στον  Κρουσώνα, στο 

Πέραμα, στο Γαράζο, στα Λιβάδια, στο Σπήλι, στην Αγία φωτεινή και στην Γέργερη. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν 

στους οικισμούς Γέργερη, Πέραμα, Λιβάδια, Αρκάδι και Ζαρού ενώ Παιδικοί Σταθμοί στο Σπήλι, στα Ανώγεια, στην Γεργερη, 

στο Πέραμα, στην Αλφά, στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια, στο Ζαρός και στον Κρουσώνα. Επίσης υπάρχει ένα (1) ΚΔΑΠ στα 

Ανώγεια. 

Όπως παρατηρείται από την καταγραφή, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας είναι συγκεντρωμένες στους μεγάλους οικισμούς 

(Ανώγεια, Κρουσώνα, Πέραμα) με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ με εξαίρεση τις Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι, εξυπηρετούν κατά 

κύριο λόγω τους αντίστοιχους πληθυσμούς των οικισμών που εδρεύουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετές Τοπικές 

Κοινότητες και οικισμοί να μην καλύπτουν τις ανάγκες τους ειδικά σε υπηρεσίες προνοίας για ηλικιωμένους όπου οι ανάγκες 

τις περιοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Αμαρίου στον οποίο υπάρχει έλλειψη 

βασικών δομών προνοίας. Επίσης σημαντική είναι η έλλειψη μονάδων πρόνοιας για ΑΜΕΑ σε όλη την έκταση της περιοχής. 

Οι ανάγκες τέτοιου είδους πρόνοιας καλύπτονται από τις αντίστοιχες δομές των αστικών κέντρων με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό τα κόστη μεταφοράς και φυσικά η ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων και των συνοδών τους. 

Παιδεία-Εκπαίδευση 

Η  παιδεία- εκπαίδευση μιας περιοχής αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αναπτυξιακή της πορεία. Ο τομέας αυτός διακρίνεται σε 

δημόσιο και ιδιωτικό, με την δημόσια παιδεία να διακρίνεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης λειτουργούν 21 

Νηπιαγωγεία (1 στο Ζαρό, 1 στις Καμάρες, 2 στο Κρουσώνα,1 στο Ρούβα, 2 στα Ανώγεια, 8 στην Δ.Ε Κουλούκωνα 2 στην Δ.Ε 

Κουρητών, 1 στη Δ.Ε Σιρβίτου,1 στα Ζωνιανά, 1 στην Δ.Ε Αρκαδίου και 1 στη Δ.Ε Ρεθύμνης) και τα αντίστοιχα  δημοτικά 

σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή είναι 41. Τα τελευταία χρόνια τα ενεργά δημοτικά σχολεία μειώθηκαν δραματικά 

καθώς έχουν πάψει να λειτουργούν αρκετά λόγω της μείωσης του μαθητικού δυναμικού. 

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια τα οποία προφανώς είναι πολύ λιγότερα από τις 

μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά λειτουργούν 12 Γυμνάσια και 7 Λύκεια και η γεωγραφική κατανομή τους 

ακολουθεί την πληθυσμιακή κατανομή. Έτσι τα περισσότερα συγκεντρώνονται στους Δήμους Μυλοποτάμου, Ανωγείων και 

την Δ.Ε Κρουσώνα. 

Τέλος στην περιοχή δεν λειτουργεί κανένα ιδιωτικό σχολείο αλλά μόνο ελάχιστα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Αθλητισμός 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης είναι περιορισμένες και αφορούν την πλειοψηφία 

τους γήπεδα ποδοσφαίρου τα οποία εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες των οικισμών που βρίσκονται εγκατεστημένα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρότι οι υφιστάμενοι αθλητικοί χώροι βρίσκονται σε καλή σχετικά κατάσταση, έντονες  είναι οι ελλείψεις των 

βοηθητικών χώρων, οι οποίοι είτε  είναι χαμηλής ποιότητας, είτε απουσιάζουν εντελώς.  

Οργανωμένη υποδομή Αθλητισμού υπάρχει μόνο το Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων, το οποίο διαθέτει  γήπεδα 

καλαθοσφαίρισης, βόλευ και ποδοσφαίρου, χώρους αποδυτηρίων, γραφείων διοίκησης, καθώς και κλειστό γυμναστήριο, τα 

οποία όμως παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στον εξοπλισμό τους ενώ οι εγκαταστάσεις χρήζουν βελτιώσεων. Επίσης στο 

σύνολο της περιοχής υπάρχουν 20 γήπεδα ποδοσφαίρου (περιλαμβάνονται και τα γήπεδα 5Χ5), 2 Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης 

(Ανώγεια, Λιβάδια) και 1 σκοπευτήριο στο Ζαρό.  

Αναμφίβολα το πιο διαδεδομένο άθλημα των κατοίκων της περιοχής είναι το ποδόσφαιρο, καθώς ερασιτεχνικές ομάδες 

ποδοσφαίρου διαθέτουν οι περισσότερες Τοπικές Κοινότητες, με παρατηρούμενη όμως την τάση μείωσης αυτών των 

ομάδων και την έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. 

Θεσμοθετημένες αθλητικές εκδηλώσεις υπάρχουν στο Δήμο Σιβρίτου (Κασιμάτεια στο Αμάρι και Αγώνες Δρόμου θυσίας στα 

χωριά του Κέδρους), στο Δήμο Ανωγείων (Ιδαίος Δρόμος, τουρνουά σκακιού και τουρνουά ποδοσφαίρου), στο Δήμο 

Κουρητών (Μαράκεια με αγώνες στίβου και ποδοσφαίρου στο Φουρφουρά), στο Δήμο Κρουσώνα (Τουρνουά ποδοσφαίρου 

8χ8 ερασιτεχνικών ομάδων και ποδηλατικός γύρος Κρουσώνα),  στο Δήμο Ζαρού (Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 1ης κατηγορίας 

τοπικό, διαγωνισμός σκοποβολής), στο Δήμο Ρούβα (Αγώνες δρόμου στο δάσος του Ρούβα) καθώς και στον Δήμο Αγιου 

Βασιλείου («Ερμονίκεια» με αγώνα δρόμου από τις Μέλαμπες στο Σπήλι). 

Συμπερασματικά, πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή παρέμβασής παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις στον τομέα του 

αθλητισμού, ενώ υφιστάμενες μονάδες παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις τόσο σε ότι αφορά τις υποδομές όσο και τον 

εξοπλισμό τους. 

Πολιτισμός 

Η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δομών, υποδομών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  

που στόχο έχουν την ανάδειξη, διατήρηση και προβολή του πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος της προτεινόμενης 

περιοχής.  

 

Η πολιτιστική πολιτική στην περιοχή διαμορφώνεται κυρίως από πολιτιστικούς οργανισμούς όπως Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Δήμοι, Ομάδες κατοίκων κ.λπ.. οι οποίοι  αναλαμβάνουν και την υλοποίηση και  

διαχείριση αυτής της πολιτικής. Πολλές φορές βέβαια η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου είναι ζήτημα που αναλαμβάνεται 

από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής οργανώνοντας γιορτές τοπικής εμβέλειας όπως θρησκευτικές εκδηλώσεις και 

γιορτές που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή.  

 

Στην περιοχή λειτουργεί πλήθος πολιτιστικών συλλόγων 135 στον αριθμό, οι οποίοι είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με 

τους δήμους οργανώνουν και υλοποιούν πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αξίζει να 

αναφερθούν οι πλούσιες πολιτιστικές δραστηριότητες όλων των δήμων της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες 

αλλά και τους χειμερινούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον «Πολιτιστικό Αύγουστο» του Δήμου Ανωγείων, τα «ΤΑΛΛΑΙΑ» του 

Δήμου Μυλοποτάμου, το «Αναγεννησιακό Φεστιβάλ», το «Αποκριάτικο καρναβάλι» και το «Κυνήγι Χαμένου θησαυρού» του 

Δήμου Ρεθύμνου, το «Amari Green Festival” του Δήμου Αμαρίου, τα «Matala festival» του Δήμου Φαιστού, τα 

«Αποκριγιώματα» στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας, τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων στο Δήμο Μαλεβιζίου, τα 

«Υακίνθεια» από το Σύλλογο «Φίλοι των Υακινθείων πολιτιστικών εκδηλώσεων» στο Δήμο Ανωγείων κ.λπ..  

Επίσης στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτιστικών υποδομών όπως αρχαιολογικοί χώροι, χαρακτηρισμένα 

μνημεία, μουσεία, λαογραφικές συλλογές, πνευματικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υπαίθρια θέατρα 

όπως για παράδειγμα το ανοιχτό θέατρα των Ανωγείων (Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης») και του Περάματος με χωρητικότητα 

περίπου 1.500 θέσεων έκαστο, το Μουσείο Κεραμικής στις Μαργαρίτες, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Ζωνιανά, το 

υπαίθριο θέατρο στην εκκλησία του Αγίου Υακίνθου, τα Πολιτιστικά Κέντρα στις Γωνιές, στον Κρουσώνα, στον Πλάτανο και τη 

Νίθαυρη, το Πνευματικό Κέντρο Ζαρού και το Πνευματικό Κέντρο «Σταύρος Καλλέργης» στο Χουμέρι. Τέλος το σύνολο των 

οικισμών της περιοχής διαθέτει κεντρικές πλατείες όπου αναπτύσσονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες των συλλόγων. 
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Λαϊκές εκδηλώσεις και πανηγύρια υπάρχουν όλο το χρόνο σε όλα τα χωριά της προτεινόμενης περιοχής. Ο χορός, το γλέντι 

και η μουσική μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Εδώ σμίγει το επιβλητικό ριζίτικο με την τρυφερή μαντινάδα, το αγωνιστικό 

παράστημα του άντρα με την αρχοντιά της γυναικείας φυσιογνωμίας. Οι γάμοι και τα βαφτίσια διατηρώντας την 

παραδοσιακή τους φυσιογνωμία επίσης αποτελούν πάντα για του κατοίκους του Ψηλορείτη μια ευκαιρία για γιορτή καθώς 

συμμετέχουν όλοι στη χαρά. Ακόμα οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής μετατρέπουν τη συγκομιδή των καρπών σε ξεφάντωμα: 

κατά την απόσταξη του κρασιού και της ρακής στο μάζεμα των ελιών, το μάζεμα των κερασιών του κίτρου, όταν κουρεύουν 

οι βοσκοί τα πρόβατα στο βουνό. Γίνονται ακόμα ποιμενικά πανηγύρια στις γιορτές τοπικών Αγίων, στη γιορτή της Παναγίας 

το Δεκαπενταύγουστο και εκδηλώσεις σε επετείους ιστορικών γεγονότων.  

Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι γιορτές που πραγματοποιούνται σε πολλούς οικισμούς των δήμων κατά τους καλοκαιρινούς 

κυρίως μήνες αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γιορτή του Τυριού 

και του Βοσκού στα Ζωνιανά, του νερού στο Ζαρό, του Κερασιού στο Γερακάρι Αμαρίου, του Μήλου στο Κρουσώνα, του 

Κίτρου στο Γαράζο, του κρασιού στο Αποδούλου. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια αρχίζει να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 

στην ευρύτερη περιοχή όπως για παράδειγμα  ο αγώνας ορειβατικού σκι “Pierra Creta”, ο υπερμαραθώνιος αγώνας  “Heroes 

Ultra” μήκους 154 Km και «Η Στράτα του Ψηλορείτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι» με σκοπό την ανάδειξη  και την διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του  Ψηλορείτη. 

Στα χωριά του Ψηλορείτη η παρέμβαση σε θέματα πολιτισμού γίνεται με το χέρι στη καρδιά και με πλήρη συναίσθηση της 

ευθύνης εν’ όψει της κρισιμότητας των καιρών. Ο πολιτισμός σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από ανθρώπους 

καθαρούς, που μέσα από την επίγνωση της ατομικότητας τους, να φτάνουν στην υπέρβαση των ορίων της, μένοντας στον 

τόπο τους και διατηρώντας τις ηθικές αξίες της πολιτισμικής τους ταυτότητας.  

Η άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στην περιοχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και προώθηση της 

πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της, παρόλο που γίνεται χωρίς πολύ καλά οργανωμένα συλλογικά σχήματα, μεμονωμένα και 

καμιά φορά αποσπασματικά. Σήμερα, η τεχνολογική πρόοδος σε συνδυασμό με άλλους οικονομικούς κυρίως παράγοντες, 

τείνουν να δημιουργήσουν τάσεις πολιτιστικής ομογενοποίησης στις οποίες η περιοχή του Ψηλορείτη αρνείται να 

συμμετάσχει αφού τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τοπικοί φορείς επιθυμούν να διαφυλάξουν τις πολιτιστικές τους παραδόσεις.  

 

2.2.5.3 Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις 

 

Κατά την προηγούμενη Προγραμματική περίοδο συντελέστηκαν αξιόλογες  παρεμβάσεις σε  βασικά έργα Υποδομής όπως 

ύδρευση, αποχέτευση, δημοτική οδοποιία κ.α. Επίσης δημιουργήθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν Κοινωνικές, Πολιτιστικές και 

Αθλητικές Υποδομές που συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή της Περιοχής. 

Επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό των εντάξεων σε ιδιωτικά συγχρηματοδοτούμενα έργα σε προγράμματα όπως Γυναικεία και 

Νεανική επιχειρηματικότητα, Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, Προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ 

2017-2013 , Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, μέτρο 123 Α καθώς και  πλήθος επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα και στις 

Δράσεις τους Άξονες 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013.  

Οι κυριότερες διαθρωτικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης ή που προγραμματίζονται από τους Δήμους 

οι οποίοι συνιστούν  την περιοχή παρέμβασης και θεωρείται ότι θα συμβάλουν και θα επηρεάσουν το αναπτυξιακό προφίλ 

της περιοχής, περιγράφονται Παρακάτω. Οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις συνάδουν με  το όραμα και την 

αναπτυξιακή προσέγγιση του προτεινομένου σχεδίου και αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία  

της περιοχής.  

Δ.Ε Λάμπης -Δήμος Αγίου Βασιλείου 

Προγραμματίζονται: 

 Δρόμος από Ρέθυμνο -  Παλέ έτοιμο για δημοπράτηση 
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 Δρόμος από Παλέ  - Σπήλι εκπονείται η μελέτη 

 Δρόμος  Σπήλι - Ακούμια σε επίπεδο μελέτης 

 Υποστηρικτικό δίκτυο του ΝΟΑΚ 

 Ανάδειξη ορεινών διαδρομών – μονοπάτια και θέσεις θέας 

 Κατασκευή πεζόδρομου σύνδεσης Αγίας γαλήνης με Κόκκινο Πύργο 

 Αξιοποίηση υδάτινων πόρων για εμφιάλωση 

 Ανάδειξη παραλιακού μετώπου 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

 

Δήμος Αμαρίου  

Προγραμματίζονται: 

 Η κατασκευή του Φράγματος του  Πλατύ Ποταμού 

 Επαναλειτουργία και αξιοποίηση της γεωργικής Σχολής Ασωμάτων με συμμετοχή του Δήμου, της Περιφέρειας και 
του Υπουργείου Γεωργίας ως πρότυπο Μεσογειακό Κέντρου Έρευνας  

 ΧΥΤΑ Αμαρίου / Κατασκευή εργοστασίου διαλογής στερεών αποβλήτων –(Αποτελεί μέρος του Περιφερειακού 
σχεδίου) 

 Υβριδικό εργοστάσιο στο φράγμα των ποταμών, του οποίου η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και το έργο θα υλοποιηθεί 
από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Πρόκειται για διαδημοτικό έργο που αφορά τους Δήμους Αμαρίου, Ρεθύμνου και 
Σητείας. 

 Κέντρο υποδοχής επισκεπτών περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και  αθλητικού ενδιαφέροντος στο Φουρφουρά.  

 Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Μουσείο Φυσικού αποθέματος (πετρώματα) 

 Μουσείο σχετιζόμενο με την παράδοση 

 Μουσείο εικαστικών τεχνών στους Κουρούτες και στο Αποδούλου 

 Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Αμαρίου 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε 10 οικισμούς και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης. 

 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Φουρφουρά 

Δήμος Ανωγείων 

Προγραμματίζονται: 

 Η δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου  

  Η κατασκευή Φράγματος  Βαρσαμά 

 Ανακατασκευή και εξοπλισμός του Ορεινού  καταφύγιου στην  Νίδα 

 Η κατασκευή Βρεφονηπιακού  σταθμού  Ανωγείων 

 Η δημιουργία Ιστορικού  μουσείου  

 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

 Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό των Σεισάρχων. 

 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οικισμού Ανωγείων και Σεισάρχων 

 Δημιουργία Δημοτικού Γυμναστηρίου στον οικισμό των Ανωγείων 

 

Δ.Ε Ρούβα Δήμος Γόρτυνας 
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Υλοποιείται: Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νιβρύτου 

Προγραμματίζονται:  

 Διαμόρφωση μονοπατιού Άγιος Ευθύμιος- Φαράγγι Γαφάρι Νιβρύτου  

 Κατασκευή οικολογικού μονοπατιού από τη θέση Σελιά- Αϊ Γιάννης στο Δάσος Ρούβα    

 Κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Νίβρυτου  

 Κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον Πανασό 

 Αποκατάσταση παλαιού κτηρίου προϋφιστάμενου του 1955– Αντικατάσταση στέγης και μετατροπή σε έκθεση 
παραδοσιακών αποκριάτικων δρώμενων Μεσογείου και καλλιτεχνικής έκφρασης   

 Ανάπλαση  Τ.Κ. Γέργερης  

 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (Τσιμεντοστρώσεις) 

 Ανάπλαση οικισμών Μετόχια – Απομαρμά  

 Βελτίωση Διαδημοτικής Οδοποιίας (Ασφαλτοστρώσεις  - τσιμεντοστρώσεις) 

 Δημιουργία χώρου παιδικής χαράς Τ.Κ. Πανασού  

 Αποκατάσταση παλαιού Ασβεστοκαμίνου προϋφιστάμενου του 1955 – Αντικατάσταση στέγης και μετατροπή σε 
εκθεσιακό χώρο τεχνών   

 Βελτίωση οδικού άξονα Γέργερης – Αμπελούζος 

 Ασφαλτόστρωση δρόμου Απομαρμά – Ράφτης 

 Ανάπλαση Τ.Κ. Πανασού   

 Ανάπλαση Τ.Κ. Νυβρίτου  

 Αναβάθμιση χώρου ημερησίας αναψυχής στη θέση Αϊ Γιάννης  

 Κέντρο προστασίας και περίθαλψης Άγριας Ζωής Κρήτης  

 

Δήμος Μυλοποτάμου 

 Υλοποιείται: Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών 

Προγραμματίζονται: 

 Ένταξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων 

 Η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών 

 Η δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο Πάνορμο 

 Η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

 

Δήμος Μαλεβιζίου 

Υλοποιείται: 

 Επαρχιακός δρόμος Γαζίου – Κρουσώνα 

Προγραμματίζονται: 

 Αισθητική λειτουργική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού των Κορφών 

 Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών 

 Βελτίωση αγροτική οδοποιίας 

 Βελτίωση και συντήρηση αρδευτικών δικτύων 

 Κατασκευή παιδικών χαρών 

 Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών και βελτίωση υφιστάμενων 

 Συντήρηση υφιστάμενου διαδημοτικού οδικού δικτύου 

 Ανάπλαση υπαίθριου θεάτρου «Δρυγιάδων» στο Αστυράκι 
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Δήμος Φαιστού 

Προγραμματίζονται: 

 Δημιουργία υποδομών δασικής αναψυχής σε επιλεγμένες θέσεις 

 Ανάπτυξη υποδομών χειμερινού και ορειβατικού τουρισμού 

 Εξασφάλιση προσβασιμότητας στους Αρχαιολογικούς χώρους και ανάδειξη τους με προτεραιότητα το Καμαραϊκό 
Σπήλαιο. 

 Δημιουργία  Δικτύων   Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (προϊστορικά ,Βυζαντινά , νεώτερα)  της περιοχής με 
εξασφάλιση  Προσβασιμότητας,  σήμανσης, ανάδειξης και προβολής (Αρχαιολογικά  Πάρκα), Πολιτιστικές Διαδρομές 
κ.τ.λ. 

 Ανάδειξη και χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών των συνεκτικών τμημάτων των οικισμών του ορεινού  όγκου του 
Δήμου μας και αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση τους. 

 Δημιουργία  οργανωμένων  κτηνοτροφικών πάρκων με μικρές επισκέψιμες μονάδες όπως τυροκομεία κ.τ.λ. 

 Βελτίωση και συμπλήρωση υποδομών  με Έργα Ύδρευσης , Αποχέτευσης , Οδοποιϊας (κυρίως αγροτικής) και  
αποπεράτωση  εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Ζαρό 

 Δημιουργία συλλεκτήριου δρόμου από Ζαρό έως και κόμβο Πλουτής (Δρόμος Μεσαράς) 

 Μελέτη και κατασκευή παρακαμπτήριας οδού ανατολικά  του Ζαρού 

 Αποπεράτωση Επαρχιακής Οδού Βορίζια –Νίδα 

 Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών  εξωαστικών –περιαστικού χαρακτήρα , Οικολογικές διαδρομές κ.τ.λ. 

 Μελέτες οριοθέτησης και Έργα διευθέτησης ρεμάτων Εντός του Ζαρού , Βορίζια κ.τ.λ. με ανάδειξη της υφιστάμενης 
βιοποικιλότητας. 

 Προστασία και ανάδειξη των περιοχών Natura 

Δήμος Ρεθύμνου 

Η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελεύθερνας σε συνδυασμό με υποδομές που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και 

πολλαπλασιαστικά με την λειτουργία του Μουσείου μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη των Δ.Ε.  

Ρεθύμνου και Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνου. Στην κατεύθυνση αυτή προγραμματίζονται: 

 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οικισμών και κοινόχρηστων χώρων 

 Δημιουργία τουριστικών υποδομών και 

 Βελτίωση επαρχιακής οδοποιίας 

 

 

 

2.3 Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής 

 

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ 

Η περιοχή παρέμβασης που προτείνεται και η οπoία είναι προιον ολοκληρωμένης και ουσιαστικής διαβούλευσης   δεν 

διαφοροποιείται σημαντικά  σε σχέση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ή 

της Προσέγγισης LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α.2007-2013. Από την αρχή, η επιλογή έγινε με γνώμονα βασικές 

προτεραιότητες και συγκεκριμένα κριτήρια που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων 

και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, εφαρμόζοντας καινοτόμες διαδικασίες στη λογική 

ενός συμμετοχικού σχεδιασμού. Σε γενικές γραμμές, ακόμα και το ίδιο το  Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ιδρύθηκε και μετεξελίχθηκε για να πλαισιώσει και να ενισχύσει μία συντονισμένη και συλλογική 

διαδημοτική προσπάθεια, με αφορμή τη φιλοσοφία της Πρωτοβουλίας το 1991. Ετσι σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΔ 

συμμετέχουν Δήμοι και φορείς  του Ορεινού όγκου του Ψηλορείτη.  Από τότε ως σήμερα, βασικές αρχές που διέπουν τη 

λειτουργία του φορέα, είναι η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, ο σχεδιασμός με μία προσέγγιση «από τα κάτω προς τα 

πάνω», η ενδυνάμωση των τοπικών αναπτυξιακών εργαλείων και η τοπική συνεργασία.  
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Ορισμένες διαφορoποιήσεις  στα όρια της περιοχής παρέμβασης στις προγραμματικές περιόδους που προηγήθηκαν, ήταν 

μικρές και οφείλονταν κυρίως σε τεχνικούς, παρά σε ουσιαστικούς λόγους. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή της περιοχής 

παρέμβασης, αποτελεί αδιάλειπτα η λειτουργική ενότητα του χώρου που απλώνεται και περιβάλλει τον ορεινό όγκο του 

Ψηλορείτη. Το περίφημο βουνό της Κρήτης, πράγματι ορόσημο στη γεωγραφία και στην ιστορία του νησιού, αλλά και στις 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, το φυσικό οικοσύστημα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, θεωρείται από την ΟΤΔ και 

στο πλαίσιο του προγραμματισμού, ότι αλληλεπιδρά με την κοινωνία του τόπου. Η παραγωγή, η εργασία και η καθημερινή 

διαβίωση σε συγκεκριμένους τόπους, σε κοινότητες, ορεινές, μειονεκτικές, πεδινές και απομακρυσμένες, που εκτείνονται 

από το μεγάλο ύψος του βουνού και φτάνουν ακόμα και μέχρι τη θάλασσα, αλλάζουν και αναδιαμορφώνουν το ευρύτερο 

χωρικό σύστημα γύρω από το βουνό, και το τελευταίο ανάλογα, προσδιορίζει τα όρια, τις συνδέσεις και ανταλλαγές στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης κινήθηκε με βάση την παραπάνω φιλοσοφία, ακόμα και κατά τη δημιουργία άλλων μηχανισμών 

που στηρίζουν σε μία μονιμότερη βάση τις τοπικές κοινότητες, και δημιουργούν τις συνθήκες για αυτοδύναμη ανάπτυξη στο 

μέλλον, πέραν από τις δυνατότητες και ευκαιρίες που συνεπάγονται κατά διαστήματα τα προγράμματα και οι διαθέσιμοι 

πόροι (εξωτερικής) διαρθρωτικής στήριξης (π.χ ΟΠΑΑΧ, Προγράμματα Leader). Τέτοιοι μηχανισμοί είναι το δίκτυο «ΓΗ ΤΟΥ 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ», το τοπικό σύμφωνα ποιότητας, οι οριζόντιες ενέργειες για την προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος, 

την προώθηση των προϊόντων ποιότητας και την βελτίωση του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η τοπική επιχειρηματικότητα 

και κυρίως, το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη.  

Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη ιδρύθηκε το 2001 από την εταιρία, με την επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξαρχής συμμετείχε στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και λίγο αργότερα στο 

Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Στη βάση της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης, 

οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην περιοχή και άλλους αρμόδιους για την τοπική ανάπτυξη) 

μέσα σε διάστημα περίπου 15ετίας έχει επιτευχτεί παγκόσμια αναγνώριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του 

τόπου και ακόμα,έχει αναπτυχθείσημαντική υποδομή τόσο για την τουριστική ανάπτυξη, όσο και για την διασφάλιση 

ποιοτικότερων όρων ζωής στους κατοίκους της περιοχής,  σε ένα πρότυπο μη αστικό περιβάλλον.Η συμμετοχή του Πάρκου 

στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, της φυσικής και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, καθώς και της βιώσιμης, τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικών 

τουρισμού κορυφώνεται το 2015, οπότε αποφασίζεται ένα νέο πρόγραμμα για την προώθηση του θεσμού των γεωπάρκων 

και την αναγνώριση του ρόλου των γεωεπιστημών. Στο σημείο αυτό, το Φυτσικό Πάρκο Ψηλορείτη εντάσσεται πλέον στα 

«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO». 

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η εταιρεία αποτελεί ένα κρίσιμο δίαυλο για την επικοινωνία, το συλλογικό σχεδιασμό 

και τη συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης. Η συνεργασία αυτή αφορά τόσο τις σχέσεις μεταξύ των Δήμων και φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και τις σχέσεις ανάμεσα σε τοπικές επιχειρήσεις, αγρότες-παραγωγούς, απλούς πολίτες, με 

οργανισμούς και παράγοντες του αναπτυξιακού προγραμματισμού.  

 

2.3.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Πιο συγκεκριμένα όμως, τα κύρια στοιχεία που οριοθέτησαν την περιοχή ως χωρική αναπτυξιακή ενότητα ήδη από το 1991, 

παραμένουν ως σήμερα, τα εξής: 

 Η ομοιογένεια στη γεωμορφολογία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.  

 Η συνεκτική κοινωνική οργάνωση, νοούμενη ως περιορισμένες γεωγραφικές ανισότητες και διαφορές στην 

κατανομή του εισοδήματος, στα πρότυπα απασχόλησης και στα επίπεδα διαβίωσης 

 Η ιδιαίτερη αγροτική παράδοση και η εξειδίκευση στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία διατηρείται ακόμα 

και με την ενίσχυση άλλων τομέων, και διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική 

εξέλιξη στο τοπικό επίπεδο.  
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 Η μειονεξία και τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τον ορεινό-ημιορεινό χώρο ως 

απομακρυσμένες περιοχές που υφίστανται τη λεγόμενη «διπλή περιφερειακότητα», ακόμα και 

απομονωμένες χωρικές ενότητες στην παράκτια ζώνη.  

 Η λειτουργική ενότητα και αναπτυξιακή αυτοτέλεια της περιοχής, η οποία υπερτονίζει τις δυνατότητες και 

τις ευκαιρίες που μπορούν να υπάρξουν στη βάση μίας συνολικής, ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης 

για την περιοχή  

 H σύνδεση της περιοχής με την αναπτυξιακή δυναμική και τον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό  του φυσικού 

πάρκου Ψηλορείτη όπως έχει   

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER–Toπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», και της προτεραιοτητας 4 του ΕΠΑλΘ  του Ε.Π.Α.Α. 2014-2020 

συμπεριλαμβάνει έτσι, ένα χωρικό σύνολο το οποίο εξειδικεύεται σε προηγούμενη ενότητα. Εδώ κρίνεται σκόπιμο να γίνουν 

όμως ορισμένες επισημάνσεις που τεκμηριώνουν τη συνοχή του.  

Πρώτον, η περιοχή στο μεγαλύτερο μέρος της μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορεινή και σε ένα μικρό μέρος ως μειονεκτική. Πιο 

συγκεκριμένα, ανάμεσα στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που εντάσσονται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, 25 

λαμβάνουν χαρακτηρισμό ως Μειονεκτικές και 89 ως Ορεινές (στο σύνολο 117 Κοινοτήτων), σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268. Ακόμα, σύμφωνα με το Χαρακτηρισμό της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων έχουν 

χαρακτηριστεί , όσον αφορά την γεωμορφολογία τους, ως Ορεινές ή Ημιορεινές  περιοχές (αναλυτικά πίνακας  2.1.)  

Ορισμένα ακόμα κριτήρια πιστοποιούν την καταλληλότητα και την επιλεξιμότητα του καθορισμού της προτεινόμενης 

περιοχής παρέμβασης, και αυτά παρατίθενται στη συνέχεια. Μάλιστα ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά 

ορίζονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης και του προγράμματος.   

 

Δεύτερον, η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωγραφική συνέχεια και 

«προγραμματική συνέπεια», αφού παραμένει ουσιαστικά η ίδια με εκείνη των προηγούμενων φάσεων της προσέγγισης και 

πρωτοβουλίας LEADER. Η φυσική ομοιογένεια και η λειτουργική σύνδεση των περιοχών είναι χαρακτηριστική, καθώς η 

προτεινόμενη περιοχή έχει ως κεντρικό πυρήνα τις κοινότητες και τους οικισμούς που «αγκαλιάζουν» το ορεινό οικοσύστημα 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

          
ΑΡΙΘΜΟΣ Ή 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Α1 Πληθυσμός ορεινών ή νησιωτικών περιοχών της περιοχής παρέμβασης/1000 30,67 

Α2 Μόνιμος πληθυσμός ορεινών περιοχών / Συνολικό μόνιμο πληθυσμό περιοχής παρέμβασης 64,70% 

Α3 Μόνιμος πληθυσμός <35 ετών / Μόνιμος πληθυσμός >55 ετών 123,35% 

Α4 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα / Σύνολο απασχολούμενων 33,21% 

Α5 
Έκταση περιοχών  2000 εντός της περιοχής παρέμβασης / Συνολική έκταση περιοχής 

παρέμβασης  39,25% 

Α6 
Εξάρτηση από την αλιεία & 

υδατοκαλλιέργεια 

Θαλάσσια Αλιεία 

Αλιευτικές Λιμενικές Υποδομές 3 

Ιχθυόσκαλα ΟΧΙ 

Αριθμός σκαφών  55 

Υδατοκαλλιέργεια 

Ύπαρξη σχεδίου ΠΟΑΥ / 
Οστρακοκαλλιέργεια ΟΧΙ 

Μονάδες (Πάχυνσης, Ι.Χ.Σ., Χερσαίες 
Μονάδες) 

ΟΧΙ 

Μεταποίηση 
Μονάδες μεταποίησης (εκτός 
συσκευαστηρίων) 

ΟΧΙ 

Α7 

Εξέλιξη της απασχόλησης 
που σχετίζεται με την αλιεία 
στην περιοχή 

Απογραφές 2001 και 
2011 

Σύγκριση αριθμού απασχολούμενων 
στην αλιεία μεταξύ 2001 και 2011 

-24,24 % 

Α8 Πληθυσμιακή πυκνότητα 
Απογραφή 2011 - 

Μόνιμος πληθυσμός 

Συνολικός μόνιμος πληθυσμός / 
Συνολική έκταση της περιοχής 
παρέμβασης ΕΤΘΑ 36,9% 



 

 σελ.129 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

του Ψηλορείτη, αλλά εκτείνεται ως την παραλιακή Ζώνη του Μυλοποτάμου και Δήμου Ρεθύμνου βόρεια, και ως ένα μικρό 

τμήμα της παράκτιας περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου  νότια. 

Τρίτον, η περιοχή είναι συνεκτική στα βασικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι 

ομοιόμορφη, και αυτός ακριβώς ο πλούτος της διαφορετικότητας μεταξύ των τοπικών συστημάτων, πρέπει να αναδειχθεί 

μέσα από το στρατηγικό σχέδιο.  Όπως παρουσιάσθηκε ήδη στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης υπάρχουν 

ανισότητες και αποκλίσεις σε δείκτες που αφορούν τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ανάμεσα στις Κοινότητες, 

τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, αλλά κυρίως ανάμεσα στα δύο μεγάλα τμήμα που διακρίνονται ανά Περιφερειακή 

Ενότητα, ακόμα και ανάμεσα στις δύο ζώνες που βρίσκονται βόρεια και νότια του κύριου ορεινού συγκροτήματος του 

Ψηλορείτη. Εδώ προστίθενται οι διαφορές ανάμεσα στις ορεινές περιοχές και στις παραλιακές / πεδινές ζώνες που 

εντοπίζονται κυρίως σε ότι αφορά την αστική οργάνωση, τα επίπεδα παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα, τους ρυθμούς 

τουριστικής ανάπτυξης κ.ά..  Στην Βόρεια παραλιακή ζώνη υπάρχει μια μικρή, σε σχέση με την υπόλοιπη βόρεια ζώνη της 

Κρήτης, τουριστική ανάπτυξη (Πάνορμο, Μπαλί).  

Σε κάθε περίπτωση, διαφορετικές ζώνες π.χ. βορράς-νότος / ορεινές-πεδινές περιοχές, κέντρα-περιφερειακοί οικισμοί 

αποτελούν μία ολότητα καθώς μεταξύ τους αναπτύσσουν συμπληρωματικότητες και διασυνδέσεις σε διάφορους τομείς και 

σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης του ορεινού χώρου από τις 

πεδινές περιοχές, σε ότι αφορά υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας, ακόμα και 

ψυχαγωγίας. Από την άλλη πλευρά ο ορεινός χώρος είναι ο «φυσικός υποδοχέας» κατοίκων και δραστηριοτήτων κυρίως 

αναψυχής από τις αστικές περιοχές, αλλά και επισκεπτών από τα πεδινά,  ακόμα και της ίδιας της περιοχής παρέμβασης. 

Αυτά τα στοιχεία έχουν θεωρηθεί σημαντικά, ήδη από προηγούμενες περιόδους, και έχουν ληφθεί υπόψη στον 

προτεινόμενο σχεδιασμό. 

Στη βάση της παραπάνω διαφοροποίησης και λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους χωρικούς συσχετισμούς αλλά και 

τους σκοπούς μίας στρατηγικής «ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης», η προτεινόμενη περιοχή εμπεριέχει την δυνατότητα 

να ενσωματωθούν παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση των παράκτιων περιοχών που γειτνιάζουν με το υπόλοιπο σύστημα του 

Ψηλορείτη και ταυτόχρονα, προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες και εξειδικεύσεις. Η περιοχή παρέμβασης, στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αποκτά μία Ζώνη αλιείας  με βασικό σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και 

της κοινωνικής συνοχής, σε ότι αφορά αφενός το σύνολο της περιοχής, αφετέρου τις ίδιες τις περιοχές που ενώ εξαρτώνται 

στην πραγματικότητα ως ένα σημαντικό βαθμό από τη θάλασσα, βρίσκονται σταθερά κάτω από την εμβέλεια πολιτικών που 

αφορούν είτε τη γεωργική, είτε την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Τίθεται δηλαδή για πρώτη φορά, η αναγκαιότητα να 

επαναπροσδιοριστεί το μοντέλο ανάπτυξης σε μία ενότητα που ως σήμερα λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος μίας αγροτικής 

και μίας παραθαλάσσιας μονομερώς τουριστικής εξειδίκευσηςκαι να αναγνωριστούν οι δυνατότητες που μπορούν να 

προκύψουν από την προώθηση της αλιείας και των δραστηριοτήτων της θάλασσας.  

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι εξυπηρετείται πληρέστερα το όραμα για την «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη 

ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» καθώς και ότι μπορεί να διαμορφωθεί μία αποτελεσματική στρατηγική γύρω από 

αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους. 
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3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται καταγραφή και παρουσίαση των ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης που 

πραγματοποίησε η ΟΤΔ στο πλαίσιο της 1
ης

 φάσης υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.  

3.1 Ενέργειες Διαβούλευσης 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ξεκίνησε, πολύ πριν τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, τη 

διαδικασία της διαβούλευσης σχετικά με την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, το εταιρικό 

σχήμα και την Επιτροπή Διαχείρισης εξασφαλίζοντας έτσι τη διεύρυνση του εταιρικού σχήματος και την 

πολυσυμμετοχικότητα στην ΕΔΠ. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και κατά τη β’ φάση υποβολής του φακέλου 

με περισσότερες και αναλυτικότερες συναντήσεις. Οι ενέργειες διαβούλευσης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 1
η
 φάση 

υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας έχουν ως εξής : 

Πίνακας 3-1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης* 

Α/Α 
Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής 
Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 
Αντικείμενο Διαβούλευσης 

1 29/3/2016 Αρχάνες / Γραφεία 
ΑΝΗ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. 

Δημόσιων / Ιδιωτικών 
 Συμφερόντων 

4 Προτεινόμενη περιοχή  

2 7/4/2016 Ηράκλειο /  
Περιφέρεια Κρήτης  

Δημόσιων / Ιδιωτικών 
Συμφερόντων 

11 Προτεινόμενη περιοχή, εταιρικά 
σχήματα και θεματικές κατευθύνσεις 

3 19/4/2016 Πέραμα / Δημαρχείο Δημοσίων συμφερόντων 9 Προτεινόμενη περιοχή, ΕΔΠ, 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δήμου 

4 21/4/2016 Αγία Φωτεινή / 
Δημαρχείο  

Δημοσίων συμφερόντων 6 Προτεινόμενη περιοχή, ΕΔΠ, 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δήμου 

5 25/4/2016 Ρέθυμνο / Γραφεία 
Συνεταιρισμού  

Ιδιωτικών συμφερόντων 5 Προτεινόμενη περιοχή,  
Συμμετοχή στο εταιρικό  σχήμα, 
Συμμετοχή στην ΕΔΠ, Αναπτυξιακές 
Προτεραιότητες της περιοχής εμβέλειας 
του συνεταιρισμού 

6 25/4/2016
  

Ρέθυμνο / Γραφεία 
Επιμελητηρίου  

Ιδιωτικών συμφερόντων 10 Προτεινόμενη περιοχή,  
Συμμετοχή στο εταιρικό  σχήμα, 
Συμμετοχή στην ΕΔΠ, Αναπτυξιακές 
Προτεραιότητες της περιοχής του Ν. 
Ρεθύμνου που εντάσσεται στην 
προτεινόμενη περιοχή  

7 27/4/2016 Ανώγεια / Δημαρχείο  Δημοσίων συμφερόντων 7 Προτεινόμενη περιοχή, Αναπτυξιακές 
Προτεραιότητες Δήμου 

8 11/5/2016 Σπήλι / Δημαρχείο  Δημοσίων συμφερόντων 4 Προτεινόμενη περιοχή,  
Συμμετοχή στο εταιρικό  σχήμα, 
Συμμετοχή στην ΕΔΠ, 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δήμου 

9 31/5/2016 Μοίρες / Δημαρχείο   Δημοσίων συμφερόντων 9 Προτεινόμενη περιοχή, Αναπτυξιακές 
Προτεραιότητες Δήμου 

10 31/5/2016 Άγιοι Δέκα  Δημοσίων συμφερόντων 5 Προτεινόμενη περιοχή, Αναπτυξιακές 
Προτεραιότητες Δήμου 

11 2/6/2016 Χανιά / Γραφεία 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Δημόσιων / Ιδιωτικών 
Συμφερόντων 

6 Προτεινόμενη περιοχή  

12 2/6/2016 Χανιά / Γραφεία 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Δημόσιων / Ιδιωτικών 
Συμφερόντων 

11 Προτεινόμενη περιοχή, διαφοροποιήσεις 
σχεδίου πρόσκλησης και τελικής 
πρόσκλησης, σημεία κλειδιά 

13 6/6/2016 Ρέθυμνο / Δημαρχείο Δημοσίων συμφερόντων 8 Συμμετοχή στο εταιρικό  σχήμα, 
Συμμετοχή στην ΕΔΠ, 
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δήμου 

14 25/6/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ  

Δημόσιων / Ιδιωτικών 
συμφερόντων 

4 Προτεινόμενη περιοχή 

15 27/6/2016 Ρέθυμνο / Γραφεία Δημοσίων συμφερόντων 4 Προτεινόμενη περιοχή,  
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Α/Α 
Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής 
Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 
Αντικείμενο Διαβούλευσης 

Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνου 

ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες ΠΕ 
Ρεθύμνου 

16 28/6/2016 Ηράκλειο / Γραφεία 
Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου 

Δημοσίων συμφερόντων 8 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες ΠΕ 
Ηρακλείου 

17 28/6/2016 Ηράκλειο / Γραφεία 
Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου 

Δημοσίων συμφερόντων 3 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες σε σχέση 
με τον Πρωτογενή Τομέα  

18 4/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ  

Ιδιωτικών συμφερόντων 6 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

19 11/7/2016 Γάζι / Δημαρχείο  Δημοσίων συμφερόντων 5 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δήμου 

20 12/7/2016 Ηράκλειο / Γραφεία 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης  

Δημοσίων συμφερόντων 7 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της 
προτεινόμενης   

21 12/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ  

Ιδιωτικών συμφερόντων 3 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Δυνατότητες και τις προοπτικές  για τη 
δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών 
και την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας από γυναίκες.  

22 12/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Ιδιωτικών συμφερόντων 19 Συζήτηση για την προτεινόμενη περιοχή, 
τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική 
οικονομία, ιδιαίτερα σε επίπεδο 
κτηνοτροφίας 

23 15/7/2016 Ρέθυμνο / Λιμενικό 
Ταμείο Ρεθύμνου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 8 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Δυνατότητες και προοπτικές  για την 
ανάπτυξη της αλιείας   

24 16/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Ιδιωτικών συμφερόντων 4 Προτεινόμενη περιοχή,  
ΕΔΠ CLLD / LEADER,  
Δυνατότητες και προοπτικές  για 
εφαρμογή πρακτικών ορθής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  

*συμπληρώνεται μία γραμμή ανά ενέργεια 
**συμπληρώνεται το είδος των φορέων βάσει συμφερόντων (ιδιωτικών / δημόσιων) 
 
Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών διαβούλευσης και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων ανά διαβούλευση.  
 

Πίνακας 3-2 Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  1 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 29/3/2016 

Ομάδα/ες στόχος Ο.Τ.Δ.  

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 
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ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηρακλείου 
ΑΑΕ ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.) 

Δημόσιων – Ιδιωτικών 
Συμφερόντων  

Εμμανουήλ Κοκοσάλης Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΗ, 
Μαυρογιάννης Γιώργος Διευθυντής ΑΝΗ, Καλλέργης 
Εμμανουήλ Πρόεδρος ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Αρχική προσέγγιση σχετικά με την περιοχή παρέμβασης των δύο τοπικών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το συνημμένο στο πρακτικό πίνακα 
Β)  Ένταξη στην περιοχή του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ των Δ.Ε. Ζαρού, 
Ρούβα, Κρουσώνα, Τυλίσου από το Νομό Ηρακλείου 
Γ) Διαβούλευση με τους ΟΤΑ για την παραπάνω πρόταση  
Δ) Μετά την οριστικοποίηση της περιοχής εφαρμογής και πριν την υποβολή του 
φακέλου για τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης θα γίνει εκ νέου διαβούλευση για 
τις δράσεις που θα προταθούν στη ανατολική πλευρά της ευρύτερης περιοχής 
του Ψηλορείτη (Ν. Ηρακλείου) 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  2 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 7/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Ο.Τ.Δ. – Περιφέρεια Κρήτης  

Αριθμός συμμετεχόντων 11 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Περιφέρεια Κρήτης, 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου, 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
Αναπτυξιακή Λασιθίου, 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  

Δημοσίων / 
Ιδιωτικών 
συμφερόντων 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης, Κουτεντάκη Έφη 
Περιφερειακή Σύμβουλος, Κοκοσάλης Εμμανουήλ Πρόεδρος 
ΔΣ ΑΝΗ, Καλλέργης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Στεφανάκης Ιωάννης Πρόεδρος 
ΑΝ.ΛΑΣ., Μαυρογιάννης Γεώργιος, Διευθυντής ΑΝΗ 
Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ, Αντωνακάκης Χαρ/μπος Διευθυντής ΑΝ.ΛΑΣ., 
Ταβλαδωράκη Αμαλία Συντονίστρια Τ.Π. ΑΝΗ, Βρέντζου Εύη 
Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Μιχάκη 
Σοφία Συντονίστρια Τ.Π. ΟΑΚ ΑΕ. 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Προτεινόμενες περιοχές: για την ΑΝΗ επιλέξιμες περιοχές στο Ν. Ηρακλείου, 
για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ επιλέξιμες περιοχές τμήματος του Ν. 
Ηρακλείου και τμήματος του Ν. Ρεθύμνου, για την ΑΝΛΑΣ επιλέξιμες περιοχές 
στο Ν. Λασιθίου και για τον ΟΑΚ στο Ν. Χανίων. 
Β) Διατυπώθηκε η αρχική πρόταση σχετικά με τις θεματικές κατευθύνσεις των 
τοπικών προγραμμάτων.  
Γ) Διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν οι συμμετοχές στο εταιρικό σχήμα και τις ΕΔΠ 
αντίστοιχα. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  3 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 19/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου  

Αριθμός συμμετεχόντων 9 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Μυλοποτάμου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Δημήτρης Κόκκινος Δήμαρχος, Σωπασής Μιχάλης 
Αντιδήμαρχος, Καφάτος Γεώργιος Αντιδήμαρχος,  
Καλυβιανάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος,  Νύκταρης 
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Αστρινός Αντιδήμαρχος,  Μαυρογιάννης Ιωάννης Σύμβουλος, 
Μανούσος Κλάδος Πρόεδρος ΔΣ, Παττακός Δημήτρης 
Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη Βρέντζου 
Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη όλων των ΔΕ του Δήμου Μυλοπόταμου στην προτεινόμενη 
περιοχή 
Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Γ) Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ζώνη αλιείας έτσι όπως έχει παρουσιάστηκε στη 
διαβούλευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  4 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 21/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 6 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αμαρίου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Μουρτζανός Παντελής Δήμαρχος,  Ψαρουδάκης Εμμανουήλ 
Ενταταλμένος Σύμβουλος, Πατρικαλάκη Ευρυδίκη 
Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας,  Παττακός Δημήτρης 
Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη 
Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
Φραγκιουδάκης Μενέλαος, Αντιδήμαρχος 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη όλων των ΔΕ του Δήμου Αμαρίου στην προτεινόμενη περιοχή 
Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  5 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 25/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Πρόεδρος, Διευθυντής και Στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Ρεθύμνου 

Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Χαροκόπος Νικήστρατος Πρόεδρος Δ.Σ.,  Σκορδίλης Γεώργιος 
Διευθυντής,  Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Καλομοίρη Έρη, Στέλεχος 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη της περιοχής ευθύνης του συνεταιρισμού στην προτεινόμενη 
περιοχή 
Β) Το καταρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ΕΔΠ CLLD / LEADER   
Γ) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  
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Δ) Εκδηλώθηκε η πρόθεση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  6 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 25/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Πρόεδρος, Μέλη ΔΣ και Στελέχη Επιμελητηρίου 

Αριθμός συμμετεχόντων 10 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Εμπορικό Επιμελητήριο 

Ρεθύμνου 

Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Γιακουμάκης Γεώργιος Πρόεδρος, Εμμανουήλ Ψαρουδάκης 
Α’ Αντιπρόεδρος,  Θωμάς Παπαδογιάννης Μέλος ΔΣ,  
Τσαούλης Θεόδωρος Επιχειρηματικός Σύμβουλος 
Επιμελητηρίου, Ευάγγελος Μανιουδάκης Β’ Αντιπρόεδρος,  
Ευάγγελος Κουμεντάκης Δ/ντής Επιμελητηρίου, Ιωάννης 
Καλαιτζάκης Δ/ντης Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου,  Παττακός 
Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  
Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ, Καλομοίρη Έρη, Στέλεχος ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη μέρους της περιοχής ευθύνης του επιμελητηρίου στην 
προτεινόμενη περιοχή 
Β) Το καταρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ΕΔΠ CLLD / LEADER   
Γ) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Δ) Εκδηλώθηκε η πρόθεση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  7 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 27/4/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου  

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Ανωγείων Δημοσίων 

συμφερόντων 

Καλλέργης Εμμανουήλ Δήμαρχος,  Σουλτάτος Ζαχαρίας 
Αντιδήμαρχος,  Σκουλάς Ιωάννης Μέλος ΔΣ,  Ρούλιος Γιώργος 
Δ/ντής Δήμου, Κονιού Ειρήνη Ειδικός Συνεργάτης, Παττακός 
Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  
Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη όλων των ΔΕ του Δήμου Ανωγείων στην προτεινόμενη περιοχή 
Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  8 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, Σύσκεψη διαβούλευσης  
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σύσκεψη) 

Ημερομηνία διεξαγωγής 11/5/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αγίου Βασιλείου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Ταταράκης Ιωάννης Δήμαρχος,  Στέλιος Βρυλλάκης 
Σύμβουλος, Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Α) Συμπερίληψη της ΔΕ Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου στην προτεινόμενη 
περιοχή 
Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Γ) Εκδηλώθηκε η πρόθεση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα 
Δ) Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ζώνη αλιείας όπως διαμορφώθηκε και 
παρουσιάστηκε στη διαβούλευση 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  9 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 31/5/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 9 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Φαιστού Δημοσίων 

συμφερόντων 

Αρμουτάκης Γεώργιος Δήμαρχος,  Χαλκιαδάκης Σταύρος, 
Πολ. Μηχανικός,  
Σοφουλάκη Μαρία Γενική Γραμματέας Δήμου, Μαυράκης  
Γεώργιος Αντιδήμαρχος, Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας 
Αντιδήμαρχος, Τιτάκη Ελένη Αντιδήμαρχος, Στυλιανάκης 
Εμμανουήλ Πρόεδρος ΤΚ Τυμπακίου, Παττακός Δημήτρης 
Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη 
Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη της ΔΕ Ζαρού του Δήμου Φαιστού στην προτεινόμενη περιοχή 

Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 

κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 

συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της 1
ης

 φάσης υποβολής της πρότασης  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  10 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 31/5/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 
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Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Γόρτυνας Δημοσίων 

συμφερόντων 

Σχοιναράκης Νίκος Δήμαρχος, Πρινιανάκης Αντώνης 
Αντιδήμαρχος,  Ανωγειανάκη Βαρβάρα Αντιδήμαρχος, 
Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη της ΔΕ Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας στην προτεινόμενη περιοχή 
Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  11 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 2/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Ο.Τ.Δ. 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 

Α.Ε., ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε. Ο.Τ.Α.,  

Δημοσίων  / 

Ιδιωτικών  

συμφερόντων 

Καζάσης Φώτης Δ/νων Σύμβουλος ΟΑΚ ΑΕ, Κοπάσης 
Λευτέρης Δ/ντής,  Μηλιδάκης Στράτος Δ/ντής, Μιχάκη Σοφία 
Συντονίστρια Τ.Π.. , Καλλέργης Μανώλης Δήμαρχος, 
Παττακός Δημήτρης Δ/ντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Οι προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης, οι  σε επίπεδο Ν. Ρεθύμνου έχουν ως 
εξής :  
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] – Δ.Ε. Λάμπης 
(το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών 
κοινοτήτων), Δήμος Ανωγείων, Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών 
κοινοτήτων), Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο 
των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών 
κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : 
Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος,  Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό 
Χωριό, Τρία Μοναστήρια) 
Ο.Α.Κ. ΑΕ. Από την Π.Ε. Ρεθύμνου το υπόλοιπο τμήμα πλην αυτού για το οποίο 
υποβάλλει πρόταση το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ   

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  12 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 2/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Ο.Τ.Δ. 

Αριθμός συμμετεχόντων 11 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 

Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ   

Δημοσίων  / 

Ιδιωτικών  

συμφερόντων 

Παττακός Δημήτριος Δ/ντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
Μηλιδάκης Ευστράτιος Δ/ντής, Αντωνακάκης Χαράλαμπος 
Δ/ντής ΑΝ.ΛΑΣ., Κοπάσης Λευτέρης Δ/ντής , Καλλέργης 
Εμμανουήλ Δήμαρχος, Μαυρογιάννης Γεώργιος Δ/ντής ΑΝΗ, 
Παντερής Εμμανουήλ Στέλεχος ΑΝΗ, Μιχάκη Σοφία 
Συντονίστρια ΤΠ, Πλιούσης Αθανάσιος Στέλεχος ΟΑΚ, Λίτος 
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Χαράλαμπος, Στέλεχος ΟΑΚ, Καζάσης Φώτης, Δ/νων 
Σύμβουλος ΟΑΚ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Συζητήθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο σχέδιο της προκήρυξης που έχει 
αναρτήσει η ΕΥΔ ΠΑΑ, μετά τη διαβούλευση με τις ΟΤΔ της χώρας και 
επισημάνθηκαν τα σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αποτελούν 
κριτήρια αποκλεισμού. Παρουσιάστηκαν οι περιοχές παρέμβασης ανά ΟΤΔ, στη 
δεδομένη στιγμή, καθώς και η προτεινόμενη σύνθεση της ΕΔΠ κάθε ΟΤΔ και οι 
θεματικές κατευθύνσεις τους.  
Αποφασίστηκε να προβλεφθούν στα τοπικά προγράμματα κοινές δράσεις σε 
επίπεδο Κρήτης, ενώ στις δράσεις που θα προβλεφθούν να προταθούν ενιαία 
ποσοστά χρηματοδότησης. Επιπλέον, να προβλεφθούν δράσεις για τη δικτύωση 
επιχειρήσεων σε βασικά προϊόντα της Κρήτης (τυρί, λάδι, κρασί, μέλι κ.λπ.), 
καθώς και οι συνεργασίες σε διατοπικό, διαπεριφερειακό και διακρατικό 
επίπεδο. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  13 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης  

Ημερομηνία διεξαγωγής 6/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Ρεθύμνου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Νίκος Βώβος Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, Ματθαίος Τσιμπισκάκης Ενταταλμένος Δημ. 
Σύμβουλος, Γεώργιος Μαρινάκης Δήμαρχος, Βασίλης 
Μυριοκεφαλιτάκης Σύμβουλος Δημάρχου, Τάσος 
Παπαδουράκης Δημοτικός Σύμβουλος, Μίνως Αλεφαντινός 
Αντιδήμαρχος, Παττακός Δημήτρης Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Βρέντζου Εύη Συντονίστρια Τ.Π. 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμπερίληψη της ΔΕ Αρκαδίου και η ΔΕ Ρεθύμνου (εκτός της πόλης του 

Ρεθύμνου) στην προτεινόμενη περιοχή 

Β) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 

κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 

συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της 1
ης

 φάσης υποβολής της πρότασης  

Γ) Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ζώνη αλιείας όπως διαμορφώθηκε και 

παρουσιάστηκε στη διαβούλευση 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  14 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 25/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Ο.Τ.Δ. 

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ 

ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

Δημόσιων / 

Ιδιωτικών 

Κοκοσάλης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΗ, Καλλέργης 
Εμμανουήλ Πρόεδρος ΔΣ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
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ΑΑΕ ΟΤΑ  συμφερόντων Μαυρογιάννης Γεώργιος Δ/ντής ΑΝΗ, Παττακός Δημήτρης 
Δ/ντής  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκε η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης των δύο 
Ο.Τ.Δ. και η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα όρια στα όρια των δύο 
περιφερειακών ενοτήτων (Ηρακλείου και Ρεθύμνου) στα οποία παρεμβαίνουν 
και οι δύο ΟΤΔ. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  15 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 27/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου και Στελέχη της Αντιπεριφέρειας  

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Π.Ε. Ρεθύμνου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Λιονή Μαρία, Αντιπερειφερειάρχης Ρεθύμνου, Γιάννης 
Πολυχρονάκης, Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, 
Δημήτρης Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού 
Προγράμματος LEADER 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Υπάρχει συμφωνία σχετικά με το τμήμα της ΠΕ Ρεθύμνου που θα ενταχθεί 
στο Τ.Π. LEADER  
Β) Υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη συγκρότηση της ΕΔΠ αν και εκφράστηκαν 
επιφυλάξεις ως προς τον αριθμό των μελών (θα ήταν προτιμότερο λιγότερα 
μέλη) 
Γ) Κατά την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής να γίνει κοινή συνάντηση με 
τους δημάρχους για την ύπαρξη κοινής στρατηγικής σε ότι αφορά τα έργα και 
τις προτάσεις 
Δ) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης  που αφορά το όραμα, τις θεματικές 
κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής της πρότασης 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  16 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 28/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου και Στελέχη της Αντιπεριφέρειας 

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος 

φορέων 

Συμμετέχοντες 

Π.Ε. Ηρακλείου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Κουκιαδάκης Ευριπίδης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, 
Δοριάκης  Χρήστος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Βρεττάκης 
Κων/νος, Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Καούρη Στρατούλα, 
Διευθύντρια, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ηρακλείου, Σαπαλίδου Ελένη  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, Μπιγιάκης Σταύρος Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, Δημήτρης 
Παττακός Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη 
Βρέντζου Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER 



 

 σελ.139 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Τ

Υ
Π

Ο
 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Υπάρχει συμφωνία σχετικά με το τμήμα της ΠΕ Ηρακλείου με το δεδομένο ότι 
έχει προκύψει από διαβούλευση μεταξύ των ΟΤΑ και των Ο.Τ.Δ.  
Β) Υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη συγκρότηση της ΕΔΠ  
Γ) Κατά την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής να γίνει προσπάθεια μέσα από 
επιπλέον συναντήσεις ή κατάθεση γραπτών προτάσεων να καταγραφούν οι 
απόψεις των αρμοδίων διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Δ) Παραδόθηκε δελτίο διαβούλευσης στους εκπροσώπους των υπηρεσιών,   που 
αφορά το όραμα, τις θεματικές κατευθύνσεις, τη swot ανάλυση και την 
ιεράρχηση των παρεμβάσεων για συμπλήρωση και αποστολή στο ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 1

ης
 φάσης υποβολής 

της πρότασης 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  17 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 28/6/2016 

Ομάδα/ες στόχος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα  

Αριθμός συμμετεχόντων 3 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Περιφέρεια Κρήτης Δημοσίων 

συμφερόντων 

Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, Δημήτρης 
Παττακός Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη 
Βρέντζου  Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Συμφωνήθηκε οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν είναι πρωτίστως ο 
αγροδιατροφικός τομέας, η δικτύωση, η οικοτεχνία και ο χαρακτηρισμός των 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα σαν ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση  να 
δοθεί στον τουρισμό υπαίθρου και στο εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο που 
απαιτείται για τη λετουργία των αγροτουριστικών καταλυμάτων και στην 
προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος μέσω της παροχής υπηρεσιών με 
υψηλές προδιαγραφές.  Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, η ανάπτυξη 
επιχειρήσεων στην ενδοχώρα, η δημιουργία εργαλείων τύπου οικοτεχνίας, οι 
συνεταιρισμοί γυναικών, οι αγορές παραγωγών και πολλές άλλες ανάλογες 
δράσεις και ενέργειες είναι αυτές που θα δώσουν ώθηση στην ύπαιθρο και θα 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό.  
Παράλληλα εκφράστηκε η άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν υποδομές και 
δράσεις δημόσιου χαρακτήρα όπως για παράδειγμα τα ψηφιακά μουσεία, οι 
δράσεις προβολής κ.λπ. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  18 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 4/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Επιχειρήσεις της περιοχής / Δίκτυο Επιχειρήσεων  

Αριθμός συμμετεχόντων 6 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Γεωγραφικό Δίκτυο Γη του 

Ψηλορείτη Α.Ε. 

Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Σπαχής Οδυσσέας Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου, Χαιρέτη Ελένη 
Αντιπρόεδρος ΔΣ, Κονιός Δημήτρης Μέλος ΔΣ, Δημήτρης 
Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη 
Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER, 
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Γιάγκος Σκουλάς, Στέλεχος ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ   

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Αποδέχονται την επιλογή της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή του 
τοπικού προγράμματος όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα κριτήρια και τους 
λόγους που παρατέθηκαν. 
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να 
συμπεριληφθούν οι δράσεις ενίσχυσης της ταυτότητας και της εξωστρέφειας της 
περιοχής  
Γ) Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού στρατηγικού σχεδίου, των 
δράσεων του προγράμματος καθώς και του προτεινόμενου χρηματοδοτικού 
σχήματος να προγραμματιστεί συνάντηση με τα μέλη του δικτύου για ενημέρωση 
και κατάθεση προτάσεων επιχειρηματικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  19 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 11/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη υπηρεσίας Δήμου 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος 

φορέων 

Συμμετέχοντες 

Δήμος Μαλεβιζίου Δημοσίων 

συμφερόντων 

Κων/νος Μαμουλάκης Δήμαρχος, Κύρκος Αθανάσιος, 
Αντιδήμαρχος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, Δημήτρης 
Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  Εύη 
Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Υπάρχει συμφωνία με την πρόταση σχετικά με την περιοχή παρέμβασης. Έτσι 
στην περιοχή παρέμβασης για το τοπικό πρόγραμμα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ θα περιλαμβάνονται από τη ΔΕ Τυλίσου οι τοπικές κοινότητες 
Αστυράκι, Αηδονοχώρι, Γωνιές, Καμαριώτης και όλη η ΔΕ Κρουσώνα. Το 
υπόλοιπο τμήμα του δήμου θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της ΑΝΗ ΑΑΕ 
ΟΤΑ.. 
Β) Συμφωνούν με την επιλογή των φορέων της ΕΔΠ όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί. 
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου σχετίζονται με δράσεις που 
αφορούν το περιβάλλον και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της 
προτεινόμενης περιοχής  

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  20 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διευθυντές και στελέχη της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος 

φορέων 

Συμμετέχοντες 

Αποκεντρωμένη Διοίκησης 

Κρήτης  

Δημοσίων 

συμφερόντων 

Ιωάννου Αναστάσιος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Ξυλούρη Γεωργία  Δ/νση Δασών Ηρακλείου, 
Δασολόγος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Κατσούγκρη Ειρήνη   
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Δ/νση Δασών Ρεθύμνου, Δασολόγος, Μαυράκης Εμμανουήλ 
Δ/ντης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Σερπετσιδάκη Χριστίνα 
Δ/ντρια Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, Δημήτρης Παττακός, 
Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Υπάρχει συμφωνία στον καθορισμό της προτεινόμενης περιοχής 
παρέμβασης του προγράμματος όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τη 
διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκπρόσωποι 
κοινωνικοοικονομικών φορέων κ.λπ.) και στη συγκρότηση της ΕΔΠ  
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να 
συμπεριληφθούν δράσεις που σχετίζονται άμεσα με την ανάδειξη και 
προστασία του περιβάλλοντος, διατήρηση και προστασία των δασικών 
περιοχών, προστασία δασών από πυρκαγιές 
Γ) Να υπάρξει άμεση συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, υπηρεσιών και Ο.Τ.Δ. για την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων   

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  21 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Γυναικείοι Συνεταιρισμοί 

Αριθμός συμμετεχόντων 3 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος 

φορέων 

Συμμετέχοντες 

Οικοτεχνικός – 
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός 
Δήμου Ρούβα - "ΙΔΑΙΑ ΓΗ" 

Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Αναστασάκη Μαρία, Πρόεδρος ΔΣ Συνεταιρισμού, Δημήτρης 
Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη 
Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Υπάρχει συμφωνία με την επιλογή της προτεινόμενης περιοχής για την 
εφαρμογή του τοπικού προγράμματος όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα 
κριτήρια και τους λόγους που παρατέθηκαν.  
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να 
συμπεριληφθούν οι δράσεις που αφορούν γυναικείους συνεταιρισμούς και την 
ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας γενικότερα. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  22 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα  

Αριθμός συμμετεχόντων 19 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Άτυπο δίκτυο “Ρίζα” Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Τα μέλη του δικτύου Ρίζα Ψαρράς Δημήτρης, Ευγενία 
Αναστασάκη, Παπαδοβασιλάκης Σταύρος, Ανδρέας Κόκκινος, 
Παπαγιαννάκης Χάρης, Ελένη Χαιρέτη, Μαραθιανάκη Ευτυχία, 
Γεώργιος Σταθωράκης, Παπαδοβασιλάκης Μιχάλης, Φαραζάκη 
Μαρία, Κοκολάκης Εμμανουήλ, Πιτσικάκης Κων/νος, 
Φασουλάκης Παντελής, Φαραζάκης Κων/νος Πρόεδρος ΤΚ 
Κορφών, Κόκκινος Εμμ., Ξηρουχάκης Σταύρος ΜΦΙΚ, Πόπη 
Μπαξεβάνη ΜΦΙΚ, Δημήτρης Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού 
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Προγράμματος LEADER 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Μετά από συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής με την αξιοποίηση των προϊόντων πρωτογενούς 
παραγωγής, την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, την 
δυνατότητα ανάπτυξης διδακτικών   αγροκτημάτων, οικοτεχνίας και ποιοτικών 
προϊόντων. Επίσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος με δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης του φυσικού πλούτου. 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  23 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Λιμενικό Ταμείο και Αλιείς  

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Σύλλογος Επαγγελματιών 

Αλιέων Αγίας Γαλήνης Δήμου 

Λάμπης «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

Αλιευτικός  Σύλλογος Δήμου 

Ρεθύμνης 

Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Κουτσαλεδάκη Ειρήνη Πρόεδρος ΔΣ Λιμενικού Ταμείου 
Ρεθύμνης, Παπαδοσηφάκης Αριστόδημος Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Δήμου Ρεθύμνης, 
Δασκαλάκη Αθανασία Δ/ντρια Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, 
Μπαγιαρτάκης Αντώνης Μέλος Δ.Σ Συλλόγου Επαγγελματιών 
Αλιέων Αγίας Γαλήνης, Μπαντινάκης Κων/νος Πρόεδρος 
Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας Γαλήνης, Δημήτρης 
Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Εύη 
Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER, 
Καλομοίρη Έρη Στέλεχος ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Αποδέχονται την επιλογή της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή του 
τοπικού προγράμματος αλιείας όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα κριτήρια 
που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Β) Να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο τοπικό στρατηγικό σχέδιο να 
συμπεριληφθούν οι δράσεις ενίσχυσης των αλιευτικών περιοχών καθώς και 
δημόσιες υποδομές που θα διευκολύνουν τον τομέα της αλιείας.  
Γ) Συμφώνησαν με τη συμμετοχή τους στην ΕΔΠ του τοπικού προγράμματος  
Δ)Πρότειναν την έναρξη συνεργασίας του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με 
τους φορείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  όπως π.χ. το Λιμενικό Ταμείο 
έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης αποτύπωσης των αναγκών και των 
προτάσεων.  

 

Ενέργεια διαβούλευσης με Α/Α  24 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, 

σύσκεψη) 

Σύσκεψη διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 16/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος Επιστημονικοί φορείς  

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης Ιδιωτικών 

συμφερόντων 

Κεφαλογιάννης Θεοχάρης, Δασολόγος Εκ/πος ΕΔΠ ΓΕΩΤΕΕ, 
Αρβανίτης Παντελής Αναπληρωτής Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ,  
Δημήτρης Παττακός, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
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ΟΤΑ, Εύη Βρέντζου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος 
LEADER  

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα 

Α) Συμφωνούν με την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης για το τοπικό 
πρόγραμμα CLLD / LEADER  και με τη ζώνη αλιείας όπως αυτή έχει καθοριστεί με 
βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης  
Γ) Συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της προτεινόμενης περιοχής σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή πρακτικών ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης για 
τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και παραδόθηκε για 
συμπλήρωση από τους παρευρισκόμενους το «Δελτίο Διαβούλευσης». 

 

Αποτελέσματα ενεργειών διαβούλευσης  

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ξεκίνησε από το Φεβρουάριο 2016 τη διαδικασία διεύρυνσης του εταιρικού σχήματος 

αποφασίζοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και προτείνοντας, αφού ασκηθεί 

το δικαίωμα  προτίμησης, να προταθεί η συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα (μετοχική σύνθεση) και σε επιπλέον φορείς όπως 

είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, το  Επιμελητήριο Ρεθύμνου, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών και ο Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης εκτός από το θέμα της προτεινόμενης περιοχής, των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και της ΕΔΠ συζητήθηκε και το θέμα της συμμετοχής των παραπάνω φορέων στο εταιρικό 

σχήμα.  

Σε ότι αφορά την προτεινόμενη περιοχή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, προέκυψαν διαφοροποιήσεις από 

τις αρχικές συζητήσεις και τον αρχικό προσδιορισμό της περιοχής. Οι διαφοροποιήσεις προήλθαν κυρίως από τη 

διαβούλευση με τις Ο.Τ.Δ. που δραστηριοποιούνται σε όμορες περιοχές και σχετιζόταν κυρίως με τον προσδιορισμό των 

ζωνών αλιείας στο πλαίσιο του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020. 

Με την ΕΔΠ υπήρξε από τη διαβούλευση η απαραίτητη συναίνεση των φορέων οι οποίοι προχώρησαν σε λήψη απόφασης 

από τα αρμόδια διοικητικά τους όργανα.  

Τέλος για τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης, που αφορά τη 2
η
 φάση υποβολής του φακέλου 

υποψηφιότητας, η ΟΤΔ σχεδίασε και έδωσε σε όλους τους φορείς με τους οποίους διαβουλεύτηκε έντυπο με τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» (Δικαιολογητικά Σημείο 9, α/α 25 ηλεκτρονικού αρχείου), το οποίο ζήτησε να συμπληρωθεί και να 

επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του Φακέλου Α.  
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3.2 Ενέργειες Ενημέρωσης 

Παράλληλα με τη διαδικασία της διαβούλευσης εξελίχθηκε και η διαδικασία ενημέρωσης των τοπικών φορέων και των 

κατοίκων της περιοχής. Οι περισσότερες συναντήσεις διαβούλευσης είχαν και ενημερωτικό χαρακτήρα και η ενημέρωση 

αυτή αφορούσε την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, το εταιρικό σχήμα και την Επιτροπή Διαχείρισης, τη φιλοσοφία του 

τοπικού προγράμματος και άλλες γενικές πληροφορίες όπως δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ.. Η διαδικασία της 

ενημέρωσης, με πιο συγκεκριμένες και αναλυτικές πληροφορίες θα συνεχιστεί και κατά τη β’ φάση υποβολής του φακέλου 

με περισσότερες και αναλυτικότερες συναντήσεις ενημέρωσης.  

Οι ενέργειες ενημέρωσης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 1
η
 φάση υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας έχουν ως 

εξής : 

Πίνακας 3-3  Ενέργειες Ενημέρωσης 

Α/Α 
Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Συμμετέχοντες* 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 
Αντικείμενο Ενημέρωσης 

1 19/4/2016 Πέραμα / 
Δημαρχείο 

Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Στελέχη 
υπηρεσίας Δήμου  

9 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

2 21/4/2016 Αγία Φωτεινή  / 
Δημαρχείο  

Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Στελέχη 
υπηρεσίας Δήμου 

6 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

3 25/4/2016 Ρέθυμνο / 
Γραφεία 
Συνεταιρισμού  

Πρόεδρος και Δ/ντής 
Αγρ. Συν/σμού 

5 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

4 25/4/2016
  

Ρέθυμνο / 
Γραφεία 
Επιμελητηρίου  

Μέλη του ΔΣ του 
επιμελητηρίου και 
στελέχη 

10 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

5 27/4/2016 Ανώγεια / 
Δημαρχείο  

Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Στελέχη 
υπηρεσίας Δήμου 

7 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

6 11/5/2016 Σπήλι / 
Δημαρχείο  

Δήμαρχος και 
Σύμβουλος Δημάρχου  

4 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

7 31/5/2016 Μοίρες / 
Δημαρχείο   

Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Στελέχη 
υπηρεσίας Δήμου 

9 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

8 31/5/2016 Άγιοι Δέκα  Δήμαρχος και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι 

5 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

9 6/6/2016 Ρέθυμνο / 
Δημαρχείο 

Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Στελέχη 
υπηρεσίας Δήμου 

8 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

10 27/6/2016 Ρέθυμνο / 
Γραφεία 
Περιφερειακής 

Αντιπεριφερειάρχης 
και Σύμβουλος 
Αντιπεριφερειάρχη 

4 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
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Α/Α 
Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Συμμετέχοντες* 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 
Αντικείμενο Ενημέρωσης 

Ενότητας 
Ρεθύμνου 

δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

11 28/6/2016 Ηράκλειο / 
Γραφεία 
Περιφερειακής 
Ενότητας 
Ηρακλείου 

Αντιπεριφερειάρχης 
και Στελέχη των 
υπηρεσιών της 
περιφέρειας  

8 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

12 28/6/2016 Ηράκλειο / 
Γραφεία 
Περιφερειακής 
Ενότητας 
Ηρακλείου 

Αντιπεριφερειάρχης 
Πρωτογενή Τομέα 

3 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

13 4/7/2016 Ανώγεια / 
Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ  

Πρόεδρος και Μέλη 
ΔΣ δικτύου ΓΗ ΤΟΥ 
Ψηλορείτη ΑΕ 

6 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

14 11/7/2016 Γάζι / Δημαρχείο  Δήμαρχος και 
Αντιδήμαρχοι 

5 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

15 11/7/2016 Ανώγεια / 
Αίθουσα 
Συναντήσεων 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ   

Συλλογικοί και 
Επιχειρηματικοί 
φορείς  

30 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

16 12/7/2016 Ηράκλειο / 
Γραφεία 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 
Κρήτης  

Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και Στελέχη 
Υπηρεσιών 
αποκεντρωμένης  

7 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

17 12/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ  

Γυναίκες / 
Συνεταιρισμοί 
Γυναικών  

3 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

18 12/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Μέλη του Δικτύου 
ΡΙΖΑ 

19 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

19 15/7/2016 Ρέθυμνο / 
Λιμενικό Ταμείο 
Ρεθύμνου 

Αλιείς / Εκπρόσωποι 
Λιμενικού Ταμείου  

8 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

20 16/7/2016 Ανώγεια / Γραφεία 
ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Εκπρόσωποι ΕΔΠ 
ΓΕΩΤΕΕ  

4 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

21 15/7/2016 Ρέθυμνο / 
Δημαρχείο  

Τοπικοί φορείς  13 Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, Εταιρικό σχήμα, 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, Φιλοσοφία 
του Τ.Π., Όραμα Τ.Π., Γενικές πληροφορίες όπως 
δράσεις, ενδεικτικά ποσοστά κ.λπ. 

*Στις περιπτώσεις όπου η ενέργεια ενημέρωσης αφορούσε τον ευρύτερο πληθυσμό μιας περιοχής και όχι συγκεκριμένες 

ομάδες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων το πεδίο συμπληρώνεται με τη φράση «τοπικός πληθυσμός» 
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3.3 Ενέργειες Επιμόρφωσης 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των στελεχών και των μελών του ΔΣ συμμετείχε ή 

οργάνωσε τις παρακάτω ενέργειες επιμόρφωσης.  

Πίνακας 3-4 : Ενέργειες Επιμόρφωσης 

Α/Α 
Ημερομηνία 

Διεξαγωγής 
Οργάνωση Τόπος Διεξαγωγής Συμμετέχοντες* 

Αντικείμενο 

Επιμόρφωσης 

1 4/3/2016 ΕΥΕ ΠΑΑ Αθήνα / Γραφεία 

ΕΥΕ 

Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ / 

Παττακός Δημήτρης, 

Διευθυντής  και Εύη 

Βρέντζου, Συντονίστρια Τ.Π. 

Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-
2020 
Κανονισμοί που αφορούν 
στις κρατικές ενισχύσεις. 

2 16 & 

17/5/2016 

ΕΥΕ ΠΑΑ Αθήνα / Γραφεία 

ΕΥΕ 

Ο.Τ.Δ. / Παττακός 

Δημήτρης, Διευθυντής  και 

Εύη Βρέντζου, Συντονίστρια 

Τ.Π. 

Εξοικείωση με το Κοινό 
Πλαίσιο Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), 
στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης από το 
ΕΓΤΑΑ 
Διευκρινιστικών στοιχείων 
για την προετοιμασία και 
υποβολή των 
προτεινόμενων Τ.Π.  

3 1/4/2016 Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου 

ΑΑΕ ΟΤΑ 

Αρχάνες / Γραφεία 

ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ / 

Παττακός Δημήτρης Δ/ντής, 

Εύη Βρέντζου Συντονίστρια, 

Σαρχιανάκης Νίκος, Σκουλάς 

Γιάγκος, Σταυρακάκη Βούλα 

Στελέχη   

ΠΕΠ Κρήτης – στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης 
Περιφέρειας Κρήτης (ris) – 
Περιφερειακή Στρατηγική 
καταπολέμησης της 
φτώχειας και Κοινωνικής 
Ένταξης / Εισηγητές 
Κασσωτάκη Μαρία 
Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ 
Κρήτης, Μπαλαντινάκης 
Γιάννης Προϊστάμενος 
Μονάδας Α ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης 

4 15/4/2016 Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου 

ΑΑΕ ΟΤΑ 

Αρχάνες / Γραφεία 

ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ / 

Σαρχιανάκης Νίκος, 

Στέλεχος  

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
για την περίοδο 2014-
2020: Πυλώνας 1 στην ΕΕ 
και την Ελλάδα  
Η Πολιτική Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την 
περίοδο 2014-2020 στην 
ΕΕ και την Ελλάδα  
Προκλήσεις και Επιλογές 
για τον Σχεδιασμό και την 
Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Τοπικής Ανάπτυξης στον 
Αγροτικό Χώρο / 
Εισηγητές Τσιμπούκας 
Κων/νος, Καθηγητής 
Γεωπονικού Παν/μίου 
Αθηνών, Ψαλτόπουλος 
Δημήτρης, Καθηγητής 
Παν/μίου Πατρών 
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5 8/7/2016 ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΑΕ ΟΤΑ  

Ανώγεια / Γραφεία 

ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 

ΟΤΑ  

Κύρκος Αθανάσιος 

Αντιδήμαρχος Δήμου 

Μαλεβιζίου, Μουρτζανός 

Παντελής Δήμαρχος 

Αμαρίου, Αλεφαντινός 

Μίνως Αντιδήμαρχος, 

Σχοιναράκης Νίκος 

Δήμαρχος Γόρτυνας, 

Αρμουτάκης Γεώργιος 

Δήμαρχος Φαιστού, 

Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

Μέλος ΔΣ ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 

Πρινιανάκης Αντώνης 

Αντιδήμαρχος Γόρτυνας, 

Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας 

Αντιδήμαρχος Φαιστού, 

Φυλακτάκης Γεώργιος 

Πρόεδρος Δ.Κ. Ζαρού, 

Σάββας Χρήστος Ειδικός 

Σύμβουλος Δημάρχου 

Φαιστού 

Επιμόρφωση σε θέματα 
περιβάλλοντος 
(Γεωπάρκα, Φυσικό Πάρκο 
Ψηλορείτη, Γεωπάρκα 
UNESCO, 
Προστατευόμενες 
περιοχές, περιοχές 
NATURA 2000, Πολιτικές 
για το Περιβάλλον / 
Εισηγητής Φασουλάς 
Χαρ/μπος Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

*Στο πεδίο συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και ο φορέας τον οποίο εκπροσωπεί 

Η επιμόρφωση των στελεχών της Ο.Τ.Δ. κατά τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας (Φάκελος Α και Φάκελος 

Β) είναι πολύ σημαντική με  το δεδομένο ότι η γνώση που λαμβάνεται θα χρησιμοποιηθεί ως εχέγγυο για την κατάρτιση της 

τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας πληροφορία και ενημέρωση σχετικά με το ΠΕΠ Κρήτης, την ΚΑΠ, τις 

σχεδιαζόμενες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, τους δείκτες  στόχου, εκροών και αποτελεσμάτων η ΟΤΔ θα έχει τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχονται από το CLLD / LEADER, να εντοπίσει τα κενά 

χρηματοδότησης από τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα, να σχεδιάσει με βάση το ήδη εγκεκριμένο ΠΈΠ 

Κρήτης κ.λπ.. Η γνώση από την παραπάνω αναφερόμενη επιμόρφωση, αλλά και όποιες άλλες συμπληρωματικές δράσεις 

επιμόρφωσης θα γίνουν στο εξής, θα αξιοποιηθεί κυρίως στη δεύτερη φάση υποβολής του φακέλου (Φάκελος Β) στον οποίο 

θα αποτυπωθεί και η τοπική στρατηγική ανάπτυξης.  

3.4 Λοιπές Ενέργειες 

Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες ενημέρωσης η Ο.Τ.Δ. προχώρησε και σε επιπλέον ενέργειες ενημέρωσης όπως : 

1. Δημιουργία ιστοσελίδας 

Η ΟΤΔ προχώρησε στη δημιουργία ιστοσελίδας σχετικά με το CLLD / LEADER  η οποία περιλαμβάνει όλη την 

απαραίτητη πληροφορία για την ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού σχετικά με το CLLD / LEADER  

(προτεινόμενη περιοχή, γενικό πλαίσιο ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ 2014-2020, νομική βάση, δελτίο διαβούλευσης και δελτίο 

επενδυτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.). Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αναλυτικότερες πληροφορίες 

και έχει τη δυνατότητα άμεσης υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων στην ΟΤΔ. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι 

www.leader-clld.akomm.gr  

2. Δελτία Τύπου  

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων εξέδωσε, στις 6/7/2016, δελτίο τύπου σχετικά 

με τη διαβούλευση – ενημέρωση του προγράμματος το οποίο ενημερώνει για την πρόθεση υποβολής πρότασης στο 

CLLD / LEADER , το πρόγραμμα γενικά, τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και τις συναντήσεις διαβούλευσης – 

ενημέρωσης.  

 

http://www.leader-clld.akomm.gr/

