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Σςζηπάηεςζη ηων θοπέων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ, Ε.Ε. -ζε ημεπίδα ηηρ 

Πεπιθέπειαρ και ηηρ ΕΕΤΑΑ για να «πεπάζει» η καινοηομία-έξςπνη 

εξειδίκεςζη ηων Επεςνηηικών, Επιζηημονικών Ιδπςμάηων ζηην 

ππαγμαηική οικονομία 

 

 

Η δηάρπζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο «έμππλεο εμεηδίθεπζεο» πνπ παξάγνπλ ηα Δξεπλεηηθά θαη 

Δπηζηεκνληθά Ιδξχκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  βξέζεθε ζην επίθεληξν 

ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο κε ζέκα «Η Νενιαία, ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα 

ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ καζαίλνπλ: Καηλνηφκα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Έμππλε Δμεηδίθεπζε» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ζην μελνδνρείν Αηιαληίο ηνπ 

Ηξαθιείνπ,  ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

ΔΔΣΑΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο) θαη 

ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο.   

Δήμοι και Πεπιθέπειερ μποπούν να ζςμβάλλοςν καθοπιζηικά ζηην 

ςλοποίηζη ηων ζηπαηηγικών ζηόσων έξςπνηρ εξειδίκεςζηρ με βαζική 

πποϋπόθεζη ηην οςζιαζηική ζςνεπγαζία μεηαξύ κενηπικήρ διοίκηζηρ 

και Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Ππώηος και Δεύηεπος βαθμού, και να 

ςπάπξει αποκένηπωζη απμοδιοηήηων και πόπων. Απηφ ηφληζαλ κεηαμχ 

άιισλ ζηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο ζηελ εκεξίδα, παξφλησλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ  Παλαγηψηε Κνπξνπκπιή, θαη ηνπ Luc Van Den Brande 

(Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, Δηδηθφο 

χκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jean-Claude 

Junker) ν Πεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο ηαχξνο Αξλανπηάθεο, ν Πξφεδξνο 

ηεο ΔΔΣΑΑ Γεκήηξεο Καινγεξφπνπινο, ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ Γηψξγνο 

Παηνχιεο, ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Κξήηεο θαη Γήκαξρνο Ηξαθιείνπ 

Βαζίιεο Λακπξηλφο, θ.α. 
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ηελ εκεξίδα πνπ επίζεο ήηαλ παξφληεο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνη, 

Πεξηθεξεηαθνί, Γεκνηηθνί χκβνπινη, εθπξφζσπνη Δπηζηεκνληθψλ-

Δθπαηδεπηηθψλ-Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη 

θνξέσλ, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο 

ραξαθηήξηζε πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθδήισζε, ζπλεράξε ηνπο νξγαλσηέο 

θαη ηφληζε: «Μαο απαζρνιεί ην δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ε 

αλαραίηηζε ηνπ ππνλνκεπηηθνχ γηα ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο θαηλνκέλνπ 

ηεο αλεξγίαο, ην νπνίν ζην ρψξν ησλ λέσλ έρεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο. 

Μηα θνηλσλία θαη κηα Γεκνθξαηία δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ αλ δελ 

κεησζνχλ απηά ηα πνζνζηά. Δίλαη αλάγθε λα ζπδεηνχκε, αλαδεηψληαο 

θαη αγσληψληαο γηα απηά ηα δεηήκαηα. Η ζεκεξηλή εκεξίδα αλαδεηά 

κέζα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, πσο ζα κπνξνχζακε λα «παληξέςνπκε» ηελ 

εμεηδίθεπζε, ηνλ ζπκκεηνρηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ νηθνινγία, ηελ 

εηαηξηθή-θνηλσληθή επζχλε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία αμηνπνηψληαο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε θάζε πεξηνρή, ε θάζε Πεξηθέξεηα». 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο ηαχξνο Αξλανπηάθεο ραξαθηήξηζε πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ  εκεξίδα ηνλίδνληαο: «Η Πεξηθέξεηα καο κπαίλεη κπξνζηά 

ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ ζηε ρψξα, ζηελ Δ.Δ., γηα ηελ «έμππλε 

εμεηδίθεπζε» γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Δίκαζηε ππεξήθαλνη γηα 

ηα Δξεπλεηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ζην λεζί καο. Απηφ πνπ 

ζέινπκε  φκσο κέζσ ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ είλαη λα 

δηαρπζεί ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα ζηα Δξεπλεηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά 

Ιδξχκαηα, λα πάεη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζηνπο θχξηνπο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ηνπ λεζηνχ πνπ είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν 

ηνπξηζκφο, ν πνιηηηζκφο. Πάλσ απφ φια λα δψζνπκε ζέζεηο εξγαζίαο ζηα 

λέα παηδηά πνπ εθεί είλαη ην πξφβιεκα,  πσο δεκηνπξγνχκε ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα παξακνλή ησλ λέσλ καο ζηελ Κξήηε, ζηε ρψξα καο.  

Δκείο κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηελ νπνία έρνπκε κε ηα Τπνπξγεία , κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρσ σο ηαθηηθφ κέινο, κπνξνχκε, ε Κξήηε κπνξεί λα θαηαθέξεη 

αθφκα πεξηζζφηεξα, γηαηί έρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν επφκελν 

δηάζηεκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα «ηξέμνπλ» αξθεηά πξνγξάκκαηα 

κε ζηφρν ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο, ζηηο 

επηρεηξήζεηο θ.α.».  

Ο Luc Van Den Brande κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη  εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο Jean-Claude Junker δήισζε επηπρήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Διιάδα, θαη εηδηθά ζηελ Κξήηε.  

Όπσο είπε, «Ωο Δπξψπε λα κνηξαζηνχκε θνηλέο αμίεο θαη ηδέεο 

λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο , εληζρχνληαο ηελ 

λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην κέιινλ λα πξνζηαηεχζνπκε ηα θνηλά 
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καο ζχλνξα θαη ζα πξέπεη  φινη καδί, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ 

αιιά θαη επξσπατθφ επίπεδν λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο.  Να 

πεξάζνπκε απφ ηηο πξνηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, ζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο πνιίηεο».  

Γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα ν θ. Luc Van Den Brande αλέθεξε: 

«Δίλαη μεθάζαξν φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηλνηνκία φκσο ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο πξνθιήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία.  H Κξήηε είλαη παξάδεηγκα αλάγθεο 

θαη επθαηξίαο ζπλεξγαζίαο Δξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θνηλσλίαο».  

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΔΣΑΑ Γεκήηξεο Καινγεξφπνπινο αλαθέξζεθε ζηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εκεξίδαο, ζηε ζπλεξγαζία ηεο Απηνδηνίθεζεο 1
νπ

 θαη 

2
νπ

 βαζκνχ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. θαη 

ζηελ αλάγθε δηάρπζεο θαηλνηφκαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο «έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο» ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Παξάιιεια ν θ. 

Καινγεξφπνπινο ζπλεράξε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηαχξν Αξλανπηάθε γηα 

ηελ ζπλδηνξγάλσζε δίλνληαο ηνπ ηα εχζεκα γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

δηαδξνκή σο Γήκαξρνο, επξσβνπιεπηήο, Τθππνπξγφο, Πεξηθεξεηάξρεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ Γηψξγνο Παηνχιεο, ηφληζε φηη: «κε εμαίξεζε ηε 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη νξηζκέλεο Πεξηθέξεηεο ζηηο ππφινηπεο 

παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν λα απνπζηάδνπλ νη Γήκνη απφ ην 

ζρεδηαζκφ. Απηφ είλαη αδηαλφεην θαζψο ιφγσ ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο, 

ε Απηνδηνίθεζε Πξψηνπ Βαζκνχ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ δξάζεσλ απηψλ». 

Όπσο είπε ν θ. Παηνχιεο, «ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμεηδίθεπζεο αμηνπνηνχληαη θαηλνηφκεο κέζνδνη, φπσο νη πιαηθφξκεο 

θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο (entrepreneurial discovery), πνπ απνηειεί έλα ζχγρξνλν 

ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο ηα 

εκπιεθφκελα κέξε αλαιχνπλ, ζρεδηάδνπλ, θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο 

επελδπηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζηξαηεγηθέο, αλάινγα κε ην εμειηζζφκελν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο». 

ην ραηξεηηζκφ ηνπ ν Γήκαξρνο Ηξαθιείνπ θαη πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ 

Κξήηεο ηφληζε κεηαμχ άιισλ: «Οη δήκνη έρνπκε ηελ επζχλε λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο πνιίηεο θαη δε ηνπο λενιαίνπο , γηα λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αμίεο θαη 

ηηο ζηάζεηο ηνπο, κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε. Θέισ λα ζεκεηψζσ φηη 

είκαζηε ν πξψηνο Γήκνο ηεο Κξήηεο πνπ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 

γίλακε κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Γηθηχνπ ηεο UNESCO «νη πφιεηο πνπ 

καζαίλνπλ», ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ρσξίο 
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απνθιεηζκνχο απφ ηελ βαζηθή σο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο κάζεζεο ζε νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο, ηελ 

πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο αξηζηείαο ζηε κάζεζε θαη λα γαινπρήζεη κηα θνπιηνχξα ηεο 

κάζεζεο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο».   

ηελ εκεξίδα αθνινχζεζαλ νκηιίεο, «ζηξνγγπιά ηξαπέδηα» φπνπ πήξαλ 

κέξνο: Κσλζηαληίλνο Βαξιακίηεο, Πξφεδξνο  Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, Θεφδσξνο Γθνηζφπνπινο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ΔΔΣΑΑ, 

Νηθφιανο Παπαδάθεο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Αλ. Γηεπζπληήο ηνπ 

Κέληξνπ Δξεπλψλ & Μειεηψλ (ΚΔΜΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,  

θαζ. Βαγγέιεο Σδνπβειέθαο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Γξ Αξηέκεο ατηάθεο , Γηεπζπληήο 

Δπηζηεκνληθνχ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Κξήηεο (STEP-C), θα Μαξία 

Καζζσηάθε Πξντζηακέλε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠ 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ελψ έγηλαλ παξεκβάζεηο απφ ηνπο: Παληειή 

Γεσξγηάδε Γηεπζχλσλ χκβνπινο  Talos Avionic, θαζ. Άγγεινο Μπίιαο 

Σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ΙΣΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, θαζ. 

Κψζηαο Μπάιαο, Σκήκα Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.   

 

 

 

 

 


