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Περιφερειακή Ένωση Δήμων  

(Π.Ε.Δ) Κρήτης  

 

Γιάννης Κουράκης  
Πρόεδρος Π.Ε.Δ Κρήτης 

 

Αναπτυξιακό Πλαίσιο Μετάβασης Νήσων 

 

Στην μελέτη του ΙΕΝΕ για τα Νησιωτικά Συστήματα προτείνεται ο δραστικός 

περιορισμός της χρήσης πετρελαίου, με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, 70% έως 90% σε 

πρώτη φάση και συστήματα αποθήκευσης μπαταριών λιθίου, εισάγοντας τεχνικές 

και ιδέες microgrids, ανεξαρτήτως της εξέλιξης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των 

νησιών με το εθνικό σύστημα (ή και παράλληλα για τον αποκλεισμό “blackout”). 

Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στα ηλεκτρικά δίκτυα των νησιών και 

εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών για την πλέον αποδοτική 

διαχείριση των ΑΠΕ και της κατανάλωσης, ώστε όλες οι ανάγκες σε ενέργεια και νερό 

να καλύπτονται από τις ΑΠΕ, που συμπεριλαμβάνουν κίνηση, θέρμανση/ψύξη, κλπ.  

Οι προτεινόμενες από το ΙΕΝΕ πρωτοβουλίες και οι επεμβάσεις στα νησιά 

έχουν στόχο την δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 

δραστική μείωση των ΥΚΩ που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές και την 

οικονομία, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, 

αποσυνδέοντας την μεταφορά και χρήση πετρελαίου με την εκμετάλλευση των ΑΠΕ 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

Οι σχετικές τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, ενώ υπάρχει και το έμψυχο 

δυναμικό στην αγορά με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή ενεργειακή 

μετάβαση, μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και 

επί μακρόν. Επομένως, χρειάζονται αποφάσεις εδώ και τώρα, με νέο θεσμικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο και με την υποστήριξη όλων των δυνάμεων της αγοράς, όπως 

συνέβη σε άλλες χώρες της ΕΕ, στις ΗΠΑ και αλλού. 

Στην παρουσίαση των Deloitte-Exergia-WIP για τα Νησιωτικά Συστήματα και την 

Κρήτη διατυπώνονται οι στόχοι της αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων από 

τη διασύνδεση σε επίπεδο θέσεων εργασίας/περιβάλλον της επίτευξης ομαλής 

διείσδυσης ΑΠΕ, με εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και παρεμβάσεις σε ιδιαίτερα 

ενεργοβόρες δραστηριότητες βιομηχανίας και τουρισμού και προτείνονται: 

• ενίσχυση επιχειρηματικότητας / διαφοροποίηση τοπικής οικονομίας με άξονα 

την αεροφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. πράσινος τουρισμός / βιομηχανία) 

• δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (π.χ. τεχνολογιών ΑΠΕ).  
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• ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειάς (π.χ. ηλεκτρόλυση για 

παραγωγή πράσινου υδρογόνου).  

• ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ΑΠΕ (π.χ. αφαλάτωση, ενεργειακή 

αναβάθμιση κτηρίων)  

• διαχείριση απορριμμάτων και αξιοποίηση του πλούσιου πρωτογενή τομέα 

(π.χ. βιομάζας  

• έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές 

μεταφορών (π.χ. ηλεκτροκίνηση, ποδηλατοδρόμοι, ενίσχυση απόδοσης 

λιμένων)  

• αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών για τη χρήση έξυπνων συστημάτων και 

τεχνολογιών  

• αναβάθμιση δεξιοτήτων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εκπαίδευση των 

εργαζομένων και όσων αναζητούν εργασία (π.χ. επιμορφωτικά προγράμματα) 

• τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων μετάβασης 

 

Ανάλυση Αναγκών και Προκλήσεων 

 

Η ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης με έμφαση στη διασύνδεση με το 

ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς προκαλεί θετικές επιπτώσεις καθώς διασφαλίζει 

την επάρκεια και ευστάθεια του συστήματος ενώ δημιουργεί νέες προκλήσεις που 

συνδέονται αφενός με την ανάπτυξη παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ σε ευαίσθητα 

οικοσυστήματα (χωροταξικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και αφετέρου με την 

αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες λειτουργούσαν σταθμοί παραγωγής και οι 

οποίες που έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση.  

 

Προκλήσεις για την ανάπτυξη ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Ειδικότερα, στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης (ΠΧΠΠΚ) 

οριοθετούνται οι δυνατότητες εγκατάστασης ΑΠΕ κυρίως εντός των «ευρέων ζωνών 

αναζήτησης» οι οποίες δύναται να εξειδικεύονται καταλλήλως από τα υποκείμενα 

επίπεδα σχεδιασμού, χωρίς όμως να αποκλείεται η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε 

περιοχές εκτός αυτών των ζωνών.  

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η κατ’ αρχήν χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 

παραγωγής ενέργειας προς πώληση από ΑΠΕ ως εξής: (1) στην ευρύτερη ζώνη των 

τριών ενεργειακών κόμβων της Κρήτης, (2) στις κεφαλές των μεγάλων φραγμάτων 

- που μπορούν να συνοδεύονται στο μέλλον από έργα αντλησιοταμίευσης, τα οποία 

βελτιώνουν την εφεδρεία και την ευστάθεια του συστήματος, καθώς και (3) εντός 

των ορίων «ευρέων ζωνών αναζήτησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ».  
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Από το ΠΧΠΠΚ προτείνεται η στήριξη «κατά προτεραιότητα των δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και τα συστήματα αυτοπαραγωγής ή παραγωγής ενέργειας 

μικρής κλίμακας, που δημιουργούν συνείδηση παραγωγού ενέργειας στον 

καταναλωτή. Τέλος, ως υποστηρικτικό εργαλείο της αρχής της συγκεντρωμένης 

ανάπτυξης, αλλά και ως επιπρόσθετο μέτρο για την προστασία του ευαίσθητου 

περιβάλλοντος του νησιού, εξαιρούνται οι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι 

λοιπές προστατευόμενες περιοχές από την εγκατάσταση Αιολικών και Ηλιοθερμικών 

Πάρκων. Ειδικά για τα Ηλιοθερμικά Πάρκα, λόγω του εκτατικού χαρακτήρα τους και 

της σημαντικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης που προκαλούν, αποφεύγεται η 

όποια περαιτέρω αδειοδότηση για εγκατάστασή τους σε όλη την Κρήτη.»  

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερο γνώρισμα του φυσικού περιβάλλοντος της 

Κρήτης, είναι η παρουσία 53 εκτεταμένων Ζωνών Natura 2000 που καλύπτουν το 34% 

της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

Ζωνών Natura 2000 καταγράφεται στις ΠΕ Χανίων και Λασιθίου (72,07% & 69,64% 

επί της συνολικής τους έκτασης αντίστοιχα), με τα αντίστοιχα μεγέθη να είναι στην 

ΠΕ Ρεθύμνης 59,41% και στην ΠΕ Ηρακλείου 24,34%. Ως εκ τούτου οι δυνατότητες 

ανάπτυξης ΑΠΕ είναι χωρικά περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 

υπερσυγκεντρώσεις δραστηριοτήτων στις εκτός NATURA περιοχές γιατί θα 

αναπτυχθούν νέες εστίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  Είναι λοιπόν κρίσιμο να 

οριοθετηθούν σε περιφερειακό επίπεδο με αυστηρότητα οι «ζώνες αναζήτησης» με 

στόχο να μην τραυματιστεί ανεπανόρθωτα το τοπίο της Κρήτης.  

Τέλος, το ΠΧΠΠΚ προβλέπει την υλοποίηση εγκαταστάσεων «αξιοποίησης 

όλων των μορφών ΑΠΕ (ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων και 

υπολειπόμενης βιομάζας-βιορευστών, μικρά υδροηλεκτρικά, κλπ), σύνδεση των 

μεταφορών με ενεργειακές παραμέτρους - προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς 

και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών πολλαπλού σκοπού, όπως η άντληση - 

ταμίευση νερών με χρήση ΑΠΕ και συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, η εγκατάσταση 

μονάδων αποθήκευσης.» 

 

Προκλήσεις από τη δημιουργία των Ενεργειακών Κόμβων 

 

Σύμφωνα με το ΠΧΠΠΚ οι δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από 

συμβατικές πηγές επιδιώκεται να συγκεντρωθούν στους Ενεργειακούς Κόμβους οι 

οποίοι θα λειτουργούν και ως κόμβοι μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά και ως κόμβοι διέλευσης ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αγωγών φυσικού 

αερίου, ενώ διαρκής στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της χρήσης ΑΠΕ.  

Για την επίτευξη του στόχου:  

(1) ο θερμικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον Αθερινόλακκο 

προβλέπεται να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά και 
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 (2) περιορίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, και προβλέπεται να 

σταματήσει τη λειτουργία του με την ολοκλήρωση των μελλοντικών ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων.  

Στον ενεργειακό κόμβο της Κορακιάς Ηρακλείου θα μπορούσε να εγκατασταθεί 

νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Προβλέπεται η 

δημιουργία σταθμού υγροποιημένου αερίου στη θαλάσσια ζώνη του Κορακιά, για 

την υποστήριξη τοπικά σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για τις ανάγκες της 

Κρήτης, γενικότερα,  

(3) περιορίζεται αρχικά η λειτουργία του σταθμούς της Ξυλοκαμάρας Χανίων 

και προβλέπεται η κατάργηση και η δημιουργία εκεί του τρίτου Ενεργειακού Κόμβου.  

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των Ενεργειακών Κόμβων και την εν γένει 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης προβλέπεται η δυνατότητα 

δημιουργίας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χερσαία/ 

θαλάσσια ζώνη του Αθερινόλακου και του Κορακιά. Ενισχυτικά των ανωτέρω 

προωθείται η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μικρής κλίμακας ΥΦΑ σε 

κύριους λιμένες με προτεραιότητα το λιμένα του Ηρακλείου, καθώς και άλλων 

εγκαταστάσεων Φ/Α ή ΥΦΑ μικρής κλίμακας για την τροφοδοσία της αγοράς.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και για τη 

σύνδεση και λειτουργία των προτεινόμενων ενεργειακών κόμβων της Νήσου 

αποτελεί η υλοποίηση του συνόλου των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

η αναβάθμιση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, και η προώθηση νέων έργων 

γραμμών Υψηλής Τάσης και Υποσταθμών.  

Αναπτυξιακή Στρατηγική Κρήτης 

Το ΑΕΠ της Κρήτης μετά την δημοσιονομική κρίση αναπτύχθηκε με 

ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την Ελλάδα και ως εκ τούτου ενισχύθηκε το ειδικό 

βάρος της περιφερειακής οικονομίας. Η οικονομία της βρίσκεται στο υψηλότερο 

σημείο της τελευταίας εικοσαετίας. Η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω 

ενίσχυση του τουρισμού. Η υγειονομική κρίση έχει ανακόψει τις τάσεις αυτές και 

αναμένεται να πλήξει τη περιφερειακή οικονομία με μεγαλύτερη σφοδρότητα σε 

σχέση με την υπόλοιπη χώρα καθώς οι επιπτώσεις είναι δυσμενείς στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων που συνθέτουν το σύμπλεγμα του τουρισμού ενώ ισχυρές πιέσεις 

δέχεται και η αγροτική παραγωγή.    
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Οι εποχιακά απασχολούμενοι στο τουρισμό και στη γεωργική παραγωγή 

επηρεάστηκαν περισσότερο από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Συνολικά, έχει καταγραφεί μια σημαντική άνοδος στους εγγεγραμμένους ανέργους 

την περίοδο της πανδημίας.  

Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι ισχυρός σε μεσοπρόθεσμη βάση καθώς 

η αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι σταδιακή και χωρικά 

διαφοροποιημένη ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς. Είναι 

αυτονόητο ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων για την δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.   

Η διαμόρφωση των κύριων Στρατηγικών Επιλογών ανά Πεδίο Πολιτικής πρέπει να  

γίνεται μέσα από τη ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων όλων των συντελεστών 

της ανάπτυξης και την αποτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 

των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων καθώς και των νέων προκλήσεων 

που αντιμετωπίζει η περιφερειακή οικονομία.  

Στη νέα προγραμματική περίοδο προωθούνται κρίσιμες στρατηγικές 

προτεραιότητες στους εξής τομείς:  

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των 

προηγμένων τεχνολογιών με την ενίσχυση υφιστάμενων κέντρων αριστείας και τη 

σύμπραξη ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις.  

2. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας 

ιδιαίτερα ενεργοβόρα στα Δημόσια / Δημοτικά κτίρια.  

3. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της 

μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών και της αποτελεσματικότερης 

προστασίας του πληθυσμού και των οικοσυστημάτων (π.χ με αντιπλημμυρικά έργα). 
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4. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία μέσω της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αποβλήτων. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της ανακύκλωσης και στην 

επαναχρησιμοποίηση με την ολοκλήρωση ή/και αναβάθμιση των σχετικών 

υποδομών, στη χρήση έξυπνων τεχνολογιών στην διαλογή στην πηγή κλπ.  

5. Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό. Η κάλυψη 

των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων θα επικεντρωθεί πρωτίστως σε 

παράκτιους τουριστικούς και ευαίσθητους οικολογικά οικισμούς μιας και 

ολοκληρώνεται η κατασκευή των συστημάτων σε οικισμούς γ’ προτεραιότητας.  

6. Ενίσχυση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της 

ρύπανσης και προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.  

7. Ανάπτυξη ασφαλούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ.  

8. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής 

πρόνοιας και υγείας.  

9. Ανάδειξη των πολιτισμικών και τουριστικών πόρων του νησιού με γνώμονα την 

αειφορία και τη διαφοροποίηση/εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της 

Κρήτης.  

10. Κοινωνικοοικονομική ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων, καταπολέμηση της 

φτώχειας, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και 

βελτίωση της απασχολησιμότητας.  

11. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

(βιώσιμη αστική ανάπτυξη).  

12. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης (χωρική ανάπτυξη εκτός αστικών περιοχών). 

Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση για την οριστικοποίηση του 

ΠΕΠ 2021-2027.  

 

Αναπτυξιακή Πρόταση ΠΕΔ Κρήτης 

 

Οι υφιστάμενες μελέτες καθορίζουν το γενικό πλαίσιο της επιδιωκόμενης 

παρέμβασης με στόχο την επίτευξη της δίκαιης μετάβασης. Το Περιφερειακό 

Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης (ΠΧΠΠΚ) καθορίζει τις γενικές 

κατευθύνσεις για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και προσδιορίζει τις χωρικές 

εξειδικεύσεις της μετάβασης. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και 

είναι υπό διαμόρφωση το νέο ΠΕΠ 2021-2027 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ 
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και τον περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό. H ΠΕΔ Κρήτης επιδιώκει την 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των προκλήσεων μετάβασης με την 

δέσμευση πρόσθετων πόρων.  

 

Ειδικότερα, προτείνεται: 

 

1) Το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης στηρίζεται κατά βάση σε τρεις ρυπογόνες 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αθερινόλακος, Λινοπεράματα, 

Ξυλοκαμάρα) με καύσιμο μαζούτ και πετρέλαιο, και επομένως η σταδιακή 

απεξάρτηση από αυτές τις μονάδες προϋποθέτει τη διασφάλιση της επάρκειας και 

της ασφάλειας του συστήματος με:  

(α) τη διατήρηση και αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής στον Αθερινόλακο, (β) 

περιορισμό της λειτουργίας του σταθμού της Ξυλοκαμάρας Χανίων με προοπτική 

μελλοντικά την κατάργηση και τη δημιουργία εκεί του τρίτου Ενεργειακού Κόμβου 

(γ) την διακοπή λειτουργίας του σταθμού στα Λινοπεράματα και κατασκευή στον 

ενεργειακό κόμβο της Κορακιάς Ηρακλείου νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με 

καύσιμο φυσικό αέριο σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΧΠΠΚ.  

(δ) την απαρέγκλιτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της μεγάλης διασύνδεσης 

Κρήτης- Αττικής. 

 Επίσης, αναβαθμίζεται το δίκτυο μεταφοράς της Κρήτης με υπογειοποιήσεις όπου 

απαιτείται σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά με στόχο την προστασία του τοπίου. 

2)  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

-  σχεδιασμένη και ιεραρχημένη ανάπτυξη ΑΠΕ με απόλυτο σεβασμό στην 

προστασία του περιβάλλοντος με πλήρη εφαρμογή των κατευθύνσεων του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης (ΠΧΠΠΚ) λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιορισμούς που υπάρχουν λόγω της ύπαρξης μεγάλων περιοχών 

NATURA. 

- να υπάρξει ανταποδοτικότητα από τις ΑΠΕ προς τους πολίτες και τους ΟΤΑ 

με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο.  

 - μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές και στους άλλους 

μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών αυτοπαραγωγής 

ή παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, που δημιουργούν συνείδηση παραγωγού 

ενέργειας στον καταναλωτή (π.χ. φωτοβολταϊκά στις κατοικίες). Παράλληλα, 

προωθείται η γενικευμένη ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και 

εγκαταστάσεων.  
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- να δοθούν κίνητρα στις αγροτικές επιχειρήσεις (π.χ ελαιουργία, 

κτηνοτροφία, θερμοκήπια) για την εγκατάσταση μονάδων βιομάζας ή βιοαερίου. Η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει επιπλέον εισόδημα που θα 

αυξήσει το τοπικό ΑΕΠ, ενώ η παραγόμενη θερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί 

στις γεωργικές διεργασίες, ή γειτονικές τουριστικές μονάδες.  

-  δρομολόγηση επενδύσεων αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες θα 

επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο μέχρι την ενεργοποίηση της 

διασύνδεσης και μεγαλύτερη ευστάθεια του δικτύου μετά. 

3) Κυκλική Οικονομία 

- Είναι απαραίτητο να καταρτισθεί ένα ολιστικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας 

για το νησί. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταρτιστούν και ΣΒΑΚ καθώς και ΣΦΗΟ που 

προβλέπονται από το ΕΣΕΚ και από την πρόσφατη εθνική νομοθεσία και 

χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο και το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ, όπως και η 

ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων που μειώνει το περιβαλλοντικό, 

κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα τους. Όλες αυτές οι δράσεις θα οδηγήσουν σε 

νέες πράσινες επενδύσεις, οικοκαινοτομία και πράσινες θέσεις εργασίας. 

Το στρατηγικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας πρέπει να λάβει υπόψη του και 

όλους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας του νησιού οι οποίοι με τη σειρά τους 

πρέπει να γίνουν κυκλικοί: κυκλική Γεωργία (αξιοποίηση βιομάζας, 

βιοφυτοφάρμακα, βιολιπάσματα, βιολογικά προϊόντα με χρήση κομπόστ απο βίο 

απόβλητα, θερμοκήπια με χρήση ΑΠΕ, παραγωγή ενέργειας από γεωργικά και 

κτηνοτροφικά απόβλητα). 

Παράλληλα με το σχέδιο κυκλικής οικονομίας πρέπει να επικαιροποιηθεί και 

ο ΠΕΣΔΑΚ(Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης)  για να 

ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η παραγωγή ενέργειας από το 

υπόλειμμα των αποβλήτων, όπως και από τα επικίνδυνα απόβλητα. Κυκλική 

οικονομία πρέπει να ενσωματωθεί και στις μεταφορές, ώστε να μειωθεί το 

ενεργειακό τους αποτύπωμα και να προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση.  

Η κυκλική οικονομία πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στον τουρισμό με 

κίνητρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες για χωριστή διαλογή των ανακυκλώσιμων 

και των βίο αποβλήτων τους και για τη χρήση ΑΠΕ ώστε τα ξενοδοχεία να γίνουν 

PROSUMERS να ικανοποιούν δηλαδή αυτοτελώς τις ενεργειακές τους ανάγκες και να 

μπορούν να διαθέσουν το πλεόνασμα τους. 

 Πρέπει να προβλεφθούν δράσεις για  τη στήριξη για την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και γενικευμένη στροφή στην κυκλική 

οικονομία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς (βιώσιμη χρήση των πόρων, 

αξιοποίηση των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, ανακύκλωση νερού) 

με παράλληλη ολοκλήρωση των επενδύσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης των 

αποβλήτων με τη δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο. 

Επίσης, ενισχύεται η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, βιομάζα και υπολείμματα 

αποβλήτων μετά την επεξεργασία και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων. 
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4) Αποκατάσταση των περιοχών εγκατάστασης των υφιστάμενων μονάδων με 

απομάκρυνση του συνόλου των οχλουσών δραστηριοτήτων και μετεγκατάσταση 

τους σε ζώνες που προβλέπονται από το ΠΧΠΠΚ και πλήρη ανάπλαση της περιοχής 

στα Λινοπεράματα (Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή και χρηματοδότηση 

των απαιτούμενων υποδομών). 

Οι δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας στην Κρήτη τις προηγούμενες 

δεκαετίες κάλυψαν ανεπαρκώς τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και 

οδήγησαν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις περιοχές λειτουργίας των 

σταθμών παραγωγής.  

Η ΠΕΔ Κρήτης θεωρεί ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις που συνδέονται με την αντιστροφή της υποβάθμισης και την πλήρη 

αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και φυσικά του τοπίου. 

 Ως εκ τούτου απαιτείται η χρηματοδότηση μελετών Ειδικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΕΠΣ) για τα Λινοπεράματα στο Ηράκλειο και στα Χανιά με στόχο την 

διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος χωρικών παρεμβάσεων 

ανασυγκρότησης των θιγόμενων περιοχών.  

Από τα ΕΠΣ θα προκύψουν οι ανάγκες σε νέες υποδομές, μετεγκαταστάσεις 

οχλουσών δραστηριοτήτων καθώς και σε έργα αποκατάστασης του τοπίου.  Τα δύο 

ΕΠΣ και το πλήρες σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου 

από πρόσθετους πόρους (πέραν των ήδη δεσμευθέντων στα υφιστάμενα 

αναπτυξιακά προγράμματα για την Κρήτη). 

 Η άμεση έναρξη των σχετικών διαδικασιών εκπόνησης των ΕΠΣ θα 

διευκολύνει την ταχεία εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης τα οποία θα 

λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την 

ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών και ειδικά της απασχόλησης. 

 

             5) Να υπάρξει αξιοποίηση της Κρήτης ως brand name για την προώθηση των υψηλής 

ποιότητας αγροτικών προϊόντων της. Να παράγονται βιολογικά αγροτικά προϊόντα με 

πράσινες μεθόδους και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, να γίνει αξιοποίηση του 

σημαντικού κλιματικού πλεονεκτήματος που έχει η Κρήτη, να αξιοποιηθούν και 

αναπτυχθούν περαιτέρω οι καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Να υπάρξει πιστοποίησης σήμα των 

αγροτικών προϊόντων ως προς την ποιότητα και τις φιλικές στο περιβάλλον διαδικασίες 

παραγωγής. 

            6) Να χρηματοδοτηθούν τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης για να 

παράγουν έρευνα προς νέες πηγές καθαρής ενέργειας και μεθόδους εξοικονόμησης 

ενέργειας, π.χ. αξιοποίηση κυματικής ενέργειας. Αυτό θα προσελκύσει και ερευνητικό 

προσωπικό στο νησί, το οποίο είναι υψηλού βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου.  

          7 ) Να επισπευσθούν οι ενέργειες για τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) 

καθώς με την κατασκευή του θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ο χρόνος μεταφοράς 

αλλά και τα ατυχήματα.  
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         8)  Να αναπτυχθούν βιώσιμες μέθοδοι αστικής κινητικότητας στα αστικά κέντρα της 

Κρήτης, π.χ. να αντικατασταθεί ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών με ηλεκτρικά λεωφορεία 

αλλά και των κρατικών οχημάτων. 

       - Να εξεταστεί η κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο 

αεροδρόμιο στο Καστέλι με το Ηράκλειο σε πρώτη φάση και έπειτα διερευνηθεί η 

δυνατότητα επέκτασής του σε όλη την Κρήτη.  

      9) Να προωθηθούν και τα άλλα μεγάλα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Κρήτη όπως: 

- η κατασκευή του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει τη νότια Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο 

στο Καστέλι άλλα και τον ΒΟΑΚ.  

- να κατασκευαστεί το οδικό έργο Βιάννος (Μάρθα)  – Ιεράπετρα. 

- η διασύνδεση του αεροδρομίου ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Χανίων με το λιμάνι της Σούδας 

και τον ΒΟΑΚ. 

- αξιοποίηση υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης 

    10) Συστηματική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και στελέχωση του Ε.Σ.Υ που 

απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί «δίχτυ ασφαλείας» και παράλληλα 

διαμορφώνει το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για να 

λειτουργήσει η κοινωνία και να παράξει η οικονομία. 

 

   11) Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης με τις 

δυναμικές καλλιέργειες και τα εκτός εποχής  προϊόντα, την μεγάλη βιοποικιλότητα, την 

υψηλή διατροφική αξία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τα 

μοναδικά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά αποτελεί ένα σχετικά ανεκμετάλλευτο 

πεδίο.  

Για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες αυτές δυνατότητες πρέπει να διαμορφωθεί ένα 

εθνικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα που 

θα δώσει λύση στις υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες. 

 

✓ Η στήριξη των νέων αγροτών και των σύγχρονων επιχειρηματικών 

σχημάτων (οργανώσεις παραγωγών, ψηφιακοί και άλλοι νέου τύπου 

συνεταιρισμοί) 

✓ Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (γεωργία ακριβείας)  

✓ Η δημιουργία ζωνών αγροτικών, κτηνοτροφικών και λοιπών 

δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 

εκμεταλλεύσεων 

✓ Η ένταξη των αγροτών σε όλα τα μέτρα στήριξης της πολιτείας λόγω 

απώλειας εισοδήματος από την αδιάθετη παραγωγή. 

 

12 ) Ο τουριστικός τομέας στην Κρήτη με τις σύγχρονες υποδομές, την μεγάλη λόγω 

κλίματος τουριστική περίοδο και τις υψηλές δυνατότητες για εναλλακτικές αλλά και 

συμπληρωματικές μορφές τουρισμού (φυσιολατρικός, θρησκευτικός, ιατρικός, 

συνεδριακός κλπ) προσφέρεται για την ανασυγκρότηση και την μετάβαση του σε 

ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.  

Ένα μοντέλο που θα ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του πράσινου τουρισμού, 

θα αξιοποιεί την ποικιλότητα της Κρήτης και το μοναδικό περιβάλλον. 
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13 ) Η στήριξη των νέων, που αποτελούν μια εργασιακή, επιχειρηματική και 

επιστημονική κοινότητα που μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τις νέες 

τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και να 

ενισχύσει ήδη αξιόλογες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών για εξειδίκευση και 

καινοτομία. 

       Η στοχευμένη και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, η δημιουργία start up και άλλων 

σύγχρονων μορφών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της εξωστρεφούς λειτουργίας, 

αποτελούν μέτρα στήριξης που δημιουργούν  μια σοβαρή ποιοτική στροφή από την 

κοινότυπη λογική της μαζικότητας και της μίμησης. 

 

14) Η πολιτική προστασία, στοχεύει στην θωράκιση της Κρήτης από τα έντονα 

καιρικά και φυσικά φαινόμενα.  

       Προϋποθέτει τον άμεσο σχεδιασμό δράσεων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να 

μειώσουμε, τις κάθε είδους πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε 

οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

 

        Η εκπόνηση καινοτόμου ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διαχείριση 

καταστροφών και κρίσεων με βάση τα ιδιαίτερα γεωδυναμικά,  φυσικογεωγραφικά, 

γεωπεριβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

Κρήτης, είναι αδήριτη ανάγκη. 

 

Ο σχεδιασμός αυτός θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση των κάθε 

είδους επιπτώσεων και θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και 

επισκεπτών.  

 

Θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες αναπτυξιακές 

δομές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να γίνουν περισσότερο ευέλικτες 

και αποτελεσματικές, για να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των νέων παρεμβάσεων και 

να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων. 
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