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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗ (Ε.Πα.Σ.Δ.Χ.) 

 
 

Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2022 
 
                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Επικαιροποίηση των αποφάσεων της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και 
επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2022» 

 
Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή με σκοπό να αξιολογηθεί 
η αρ. 1/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και να εξεταστεί το εάν συντρέχουν 
λόγοι τροποποίησης της εισήγησής της για τον περιορισμό της επισκεψιμότητας στη νήσο Χρυσή 
την προσεχή τουριστική περίοδο. 

Η Επιτροπή συνήλθε με πλήρη απαρτία μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Συντονιστής συνόψισε τις 
αποφάσεις της Επιτροπής και της αποφάσεις του ΔΣ Ιεράπετρας. Οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας 
ενημέρωσαν για τους λόγους διαφωνίας της Δημοτικής Αρχής και τις αποφάσεις του πρόσφατου ΔΣ 
Ιεράπετρας. Ακολούθως τοποθετήθηκε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής με την κοινή 
επισήμανση ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στα δεδομένα σχετικά με την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, τη φύλαξη, τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών, και της 
στοιχειώδους έστω εξυπηρέτησης επισκεπτών ιδιαίτερα σε θέματα ατομικών αναγκών και πρώτων 
βοηθειών. Επισημάνθηκε επιπλέον ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων του ΔΣ Ιεράπετρας είναι 
ουσιαστικά προτάσεις προς υλοποίηση από άλλους φορείς, για την υλοποίηση των οποίων 
απαιτούνται μελέτες και αδειοδοτήσεις και περιλαμβάνονται στο υλοποιούμενο Σχέδιο Δράσης για 
τη Χρυσή.  

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση και αιτιολογημένη ψηφοφορία με την οποία αποφασίστηκε, 
μειοψηφούντος του εκπροσώπου του Δήμου Ιεράπετρας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι τροποποίησης 
της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής. 
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Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

Στη 4η συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν:  
- Ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν (Συντονιστής της Επιτροπής), 
- Η κα Χαρίκλεια Καργιολάκη (Αναπληρωματικό μέλος, Αν. Γεν. Δ/ντρια ΠΕ.ΧΩ.Π. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης) αναπληρώνοντας την κα Μαρία Κοζυράκη (Τακτικό μέλος, Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), 

- Ο κ. Ιωάννης Γουλιδάκης (Τακτικό μέλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)  
- Ο κ. Γεώργιος Ασπραδάκης (Τακτικό μέλος) και η κα Χρύσα Χατζημαρκάκη (Αντιδήμαρχοι 

Ιεράπετρας), 
- Ο κ. Εμμανουήλ Μιχελαράκης (Τακτικό μέλος, Πρόεδρος Σωματείου Καταστηματαρχών Εστίασης 

Ιεράπετρας),  
- Ο κ. Παύλος Δασκαλάκης (Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ") και ο κ. Εμμανουήλ Καλύβας (Αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ" – συμμετείχε στη 
τηλεδιάσκεψη ως Παρατηρητής),  

- Ο κ. Μιχάλης Προμπονάς (Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης –
Πανεπιστημίου Κρήτης), 

- Η κα Ευφροσύνη Αργυροπούλου, Γραμματέας της Επιτροπής, για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Δείτε το πρακτικό της 3ης  συνεδρίασης της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Δράσης για τη νήσο Χρυσή και τις σχετικές αποφάσεις εδώ 

Δείτε το πρακτικό (αρ. 3/2022) και την απόφαση (αρ. 1/2022) του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ιεράπετρας για τη νήσο Χρυσή εδώ  

 

 
 

 

 


