
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 210 5214600  fax: 210 5214666 

Ακινα, 10/11/2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνζδριο ςτην Κρήτη με θζμα: 

"Η νεολαία, ςτρατηγική προτεραιότητα ςτισ Περιφζρειεσ που μαθαίνουν 

: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα και Ζξυπνη Εξειδίκευςη"  

 

Η Επιτροπι των Περιφερειϊν, θ Περιφζρεια Κριτθσ και θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ οργάνωςαν Συνζδριο με τίτλο «Η νεολαία, ςτρατθγικι προτεραιότθτα ςτισ 

Περιφζρειεσ που μακαίνουν: Καινοτόμα Επιχειρθματικότθτα και Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ» τθν 

Παραςκευι, 4 Νοεμβρίου 2016, ςτο Ηράκλειο τθσ Κριτθσ. 

Το Συνζδριο χαιρζτθςαν ο Περιφερειάρχθσ Κριτθσ κ. Σταφροσ Αρναουτάκθσ, ο Πρόεδροσ τθσ 

ΚΕΔΕ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. Γεϊργιοσ Πατοφλθσ, ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΔ Κριτθσ και 

Διμαρχοσ Ηρακλείου κ. Βαςίλθσ Λαμπρινόσ και ο Πρόεδροσ τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Δθμιτρθσ 

Καλογερόπουλοσ. 

Η κιρυξθ των εργαςιϊν του Συνεδρίου πραγματοποιικθκε από τον τζωσ Υπουργό Εςωτερικϊν 

και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και νυν  Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κ. Παναγιϊτθ 

Κουρουμπλι. 

Τθν εκδιλωςθ τίμθςε με τθν παρουςία του το μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ των 

Περιφερειϊν και Ειδικόσ Σφμβουλοσ του Προζδρου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κ. Jean Claude 

Juncker κου V. Den Brande, ο οποίοσ ιταν και ο επίςθμοσ ομιλθτισ του Συνεδρίου. 

Ο κ. Luc Van Den Brande ςτθν ομιλία του αναφζρκθκε ςτον Καινοτόμο Πολιτικό Σχεδιαςμό και 

ςτισ μεκόδουσ εξειδίκευςισ του ςε ευρωπαϊκό, εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τόνιςε ότι  θ 

καινοτομία αποτελεί ευκαιρία για νζεσ κζςεισ εργαςίασ και ότι όλοι μασ – Ευρϊπθ, Κράτθ 

Μζλθ, Περιφερειακζσ και Τοπικζσ Αρχζσ – πρζπει να αναλάβουμε τισ ευκφνεσ μασ. Να 

διαμορφϊςουμε ολοκλθρωμζνα και ςυγκροτθμζνα πλάνα με ςαφείσ ςτοχοκεςίεσ. Να 



ςυντάξουμε, μζςα από ςυμμετοχικζσ και λειτουργικζσ διαδικαςίεσ, ςφαιρικά projects. Να 

περάςουμε από τισ προτάςεισ ςτα ζργα και από τα ζργα ςτα μετριςιμα για τουσ πολίτεσ 

αποτελζςματα. Να παρζχουμε εγγυιςεισ και ευνοϊκό περιβάλλον ςτισ νζεσ και τουσ νζουσ για 

να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ τουσ. Να μετατρζψουμε, μζςα από τθν εξειδίκευςθ τθσ γνϊςθσ, 

το ζλλειμμα ςε ευκαιρία. 

Ο Περιφερειάρχθσ Κριτθσ παρουςίαςε το Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Κριτθσ ςτα κζματα τθσ 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και τθσ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ. Βοφλθςθ μασ, τόνιςε, είναι θ 

δουλειά που γίνεται ςτα Εκπαιδευτικά και Ερευνθτικά Κζντρα τθσ Κριτθσ να περάςει ςτθν 

πραγματικι οικονομία, ςτουσ κφριουσ παραγωγικοφσ τομείσ του νθςιοφ που είναι ο 

πρωτογενισ τομζασ, ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ. Να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ τα νζα 

παιδιά να παραμείνουν ςτθ Κριτθ, ςτθν Ελλάδα, να ζχουν εργαςία και να βελτιωκεί το βιοτικό 

επίπεδο ηωισ τουσ. 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΚΕΔΕ κ. Γεϊργιοσ Πατοφλθσ ςτο χαιρετιςμό του τόνιςε ότι, με εξαίρεςθ τθν 

Περιφζρεια Κριτθσ και μερικζσ ακόμθ Περιφζρειεσ, ςτισ υπόλοιπεσ, παρατθρείται το 

φαινόμενο ςυχνά να απουςιάηουν από τον ςχεδιαςμό οι Διμοι. Αυτό είναι αδιανόθτο κακϊσ 

λόγω τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ, θ Αυτοδιοίκθςθ πρϊτου βακμοφ μπορεί να διαδραματίςει 

κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία των δράςεων αυτϊν. 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Δθμιτρθσ Καλογερόπουλοσ, αφοφ τόνιςε ότι θ ςθμερινι εκδιλωςθ 

ςφραγίηει μια μακρόχρονθ ςυνεργαςία  τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ  με τθν ΕΕΤΑΑ, ανζφερε ότι «θ 

ΕΕ επιδιϊκει να δθμιουργιςει ζναν ενιαίο ευρωπαϊκό χϊρο ζρευνασ, εντόσ του οποίου οι 

ερευνθτζσ κα μποροφν να εργάηονται οπουδιποτε ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ κα παρζχεται ςτιριξθ 

ςτθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία. Η ικανότθτα τθσ να αντιμετωπίςει τισ κοινωνιακζσ προκλιςεισ 

και να βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ικανότθτα 

των τοπικϊν και των περιφερειακϊν παραγόντων να δθμιουργιςουν περιφερειακά 

οικοςυςτιματα καινοτομίασ, τα οποία κεμελιϊνονται ςε ςτρατθγικζσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 

Αυτι θ καινοτόμοσ προςζγγιςθ δεν μπορεί ρεαλιςτικά να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ, εάν δεν 

εξαςφαλιςτεί θ πολιτικι ςτιριξθ και ζνα οριςμζνο επίπεδο κεςμικισ διακυβζρνθςθσ και 

ςτιριξθσ. Για αυτό το λόγο το Κοινό Κζντρο Ερευνϊν και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι των 

Περιφερειϊν ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ για να προωκιςουν τα «εργαςτιρια καινοτομίασ» 

(innovation camps) με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ πολλαπλϊν 

ενδιαφερόμενων φορζων χάρθ ςτθν ανάπτυξθ μιασ τοπικισ νοοτροπίασ υπζρ τθσ 

καινοτομίασ.Αυτι θ κοινι προςπάκεια αποςκοπεί να ενκαρρφνει τισ περιφζρειεσ και τισ πόλεισ 

από ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ να εξοικειωκοφν με τθ μεκοδολογία των «εργαςτθρίων 

καινοτομίασ», ωσ μζςου επίλυςθσ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν προκλιςεων που 

αντιμετωπίηουν οι τοπικζσ κοινωνίεσ ςτο ευρωπαϊκό πλαίςιο, αποδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτισ ςτρατθγικζσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 

Ο Πρόεδροσ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτθσ, ςτθν ομιλία του 

παρουςίαςε τισ χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ που το ΤΠΔ δίνει ςτθ Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ. Η τοποκζτθςι του ζδωςε ζναυςμα για γόνιμθ ςυηιτθςθ με τουσ Δθμάρχουσ τθσ 

Κριτθσ που παραβρζκθκαν ςτο Συνζδριο. 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωροσ Γκοτςόπουλοσ, ςτθ τοποκζτθςι του ανζφερε 

ότι «θ ζρευνα και θ καινοτομία  ςυμβάλλουν ςτθ εκπαίδευςθ, τθν υγειονομικι περίκαλψθ, τισ 



μεταφορζσ και τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, δθμιουργοφν νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ και κατά ςυνζπεια αναβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και οδθγοφν ςτθν 

ανάπτυξθ και τθ κοινωνικι ςυνοχι. 

Το ςυνζδριο ολοκλθρϊκθκε με τθ διεξαγωγι δφο ςτρογγυλϊν τραπεηιϊν όπου, με ςυντονιςτζσ 

τον κακθγθτι του Τμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Αν. Διευκυντι του Κζντρου Ερευνϊν και 

Μελετϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ κ. Νίκο Παπαδάκθ και τθ Προϊςταμζνθ τθσ ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφζρειασ Κριτθσ κα Μαρία Καςςωτάκθ παρουςιάςτθκαν μεκοδολογικά εργαλεία και καλζσ 

πρακτικζσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ από τουσ κακ. 

Βαςίλθσ Τηουβελζκασ, Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Δρ Αρτζμθσ 

Σαιτάκθσ, Διευκυντισ Επιςτθμονικοφ Τεχνολογικοφ Πάρκου Κριτθσ, κ. Παντελισ Γεωργιάδθσ, 

Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Talos Avionic, κακ. Άγγελοσ Μπίλασ, Τμιμα Επιςτιμων των 

Υπολογιςτϊν ΙΤΕ, και κακ. Κϊςτασ Μπάλασ, Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 

Υπολογιςτϊν Πολυτεχνείου Κριτθσ. 

Οι παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) και 

εντόσ του μθνόσ κα αναρτθκοφν και τα πρακτικά του Συνεδρίου. 

http://www.eetaa.gr/

