1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020
Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

Κύριες και κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης
2014-2020.Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός
σημαντικού χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο πρέπει να δώσει διεξόδους
ανάκαμψης και ελπίδας στην οικονομία και την κοινωνία της Περιφέρειας μας.
Η σημερινή συνεδρίαση έχει εμβληματικό χαρακτήρα και μεγάλη σπουδαιότητα,
καθώς γίνεται σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας. Όμως, όσο
δύσκολος και αν φαντάζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ένας
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, εμείς μπορούμε αλλά και πρέπει να
αναμετρηθούμε με την ευθύνη μας: να ανοίξουμε δρόμους με προοπτική για
τους συμπολίτες μας, για τα παιδιά μας και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις
προς όφελος του τόπου μας.
Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης ανοίγει νέους ορίζοντες στην
ανάπτυξη του τόπου μας με τις καινοτόμες στρατηγικές επιλογές που έχουμε
κάνει , ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα που αφορούν στην
κοινωνική συνοχή των κατοίκων του νησιού μας , όπως αυτό της
καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. Όμως την ίδια
στιγμή, έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις και δυσκολίες τις οποίες
θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί: εθνικοί φορείς, περιφέρεια , δήμοι και
κοινωνικοί εταίροι. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης επιδιώκει αλλά
και απαιτεί για την επιτυχία του, περισσότερο από ποτέ, τη συνεργασία , τη
συνέργεια , τη συνευθύνη. Αυτές είναι όμως και οι έννοιες που εμείς ως
περιφερειακή αρχή Κρήτης πρεσβεύουμε .Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα
πορευθούμε με προϋποθέσεις επιτυχίας τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας την
εμπειρία και τη γνώση που έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος μας συγκροτήθηκε
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 .Όλοι εμείς που ως
μέλη την απαρτίζουμε διαθέτουμε εμπειρία και γνώση ώστε να συμβάλλουμε
ενεργά στη λήψη αποφάσεων που θα υποστηρίξουν την επιτυχή υλοποίηση
του προγράμματος της Κρήτης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου
προγράμματος εμφανώς μικρότερη σε αριθμό μελών από αυτήν του
προηγούμενου προγράμματος στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων
τριών διαφορετικών περιφερειών, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει με
γνώμονα την αποτελεσματικότητα και να μετασχηματιστεί σε ένα μικρό forum
ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων με σκοπό την ανάπτυξη της
περιφέρειάς μας. Για το λόγο αυτό καλώ όλα τα μέλη με ή χωρίς δικαίωμα
ψήφου, να συνεργαστούν με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης πέρα και πάνω από τις τυπικές διαδικασίες που επιβάλλει η
νομοθεσία. Ας προσπαθήσουμε όλοι να μεγιστοποιήσουμε την προστιθέμενη
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αξία που μπορούν να προσδώσουν στο πρόγραμμά μας οι
της Επιτροπής Παρακολούθησης.

συνεδριάσεις

Κυρίες και Κύριοι,
Η κρίση που μαστίζει την Ελλάδα μας άλλαξε όλους. Μας έθεσε διλήμματα. Μας
έφερε αντιμέτωπους με μια διαφορετική πραγματικότητα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι
πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσουμε κάθε
παραγωγική ευκαιρία που στηρίζεται στη γνώση ,που σέβεται το περιβάλλον και
τον πολιτισμό της Κρήτης. Να ενθαρρύνουμε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία
που ξεκινάει ειδικά από τους νέους. Να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια δημιουργίας
απασχόλησης. Να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Το νέο πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» μπορεί
να αποτελέσει ένα μέσο που θα υποστηρίξει τα παραπάνω συνεργώντας με τα
υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,αλλά και τις πρόσθετες
χρηματοδοτήσεις που θα επιδιώξουμε.
Έχουμε τη βούληση και θα επιδιώξουμε την υλοποίηση της στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης που ενέκρινε το ΠΣ Κρήτης με στόχο:
την ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγή
και στις λειτουργικές διαδικασίες του οικονομικού συστήματος και της
διοίκησης,
την ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων καθώς και,
την οικοδόμηση επιχειρηματικών δικτύων και συμπλεγμάτων που θα
αποτελέσουν μια στέρεα βάση συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και παραγωγών.
Όμως η δική μας βούληση και οι δικές μας ενέργειες δεν αρκούν για την
επιτυχία της στρατηγικής. Εάν δεν εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και εάν δεν προωθηθούν όλες εκείνες
οι θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν να δουλέψουμε
αποκεντρωμένα και ευέλικτα, το αποτέλεσμα φοβάμαι ότι θα είναι μακριά από
τις προσδοκίες όλων μας.
Έχουμε τη βούληση και θα επιδιώξουμε την υλοποίηση της στρατηγική για την
καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη ,την οποία επίσης
ενέκρινε το ΠΣ Κρήτης με στόχο :
την κοινωνική προστασία των ατόμων που αδυνατούν να
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και της καταναλωτικής
ικανότητας των ευπαθών ομάδων
την ανάπτυξη ενός μοντέλου ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και
αναβάθμισης της σχέσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας
των πολιτών
Διαθέτουμε αρκετές προϋποθέσεις για να υλοποιήσουμε με τους αρμόδιους
φορείς του τόπου μας τη στρατηγική μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων
μιας και αποτελούμε τη μοναδική περιφέρεια που έχει σήμερα εγκεκριμένο
ΠΕΣΔΑ συμβατό με τον Εθνικό Σχεδιασμό. Παράλληλα, προχωράμε στο
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σχεδιασμό συνεκτικών περιφερειακών στρατηγικών και σε άλλους τομείς όπως
η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η κλιματική
αλλαγή ανεξάρτητα από το αν απαιτούνται ως αιρεσιμότητες του επιπέδου της
περιφέρειας , στο πλαίσιο του νέου προγράμματος .
Επιπλέον των παραπάνω θεωρούμε ότι η απόφασή μας να δημιουργήσουμε
στην Κρήτη ένα διαρκή Περιφερειακό Μηχανισμό για την παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης , σ’ αυτήν την
κρίσιμη για την ανεργία και ειδικότερα την ανεργία των νέων εποχή, θα παίξει
καθοριστικό ρόλο στην λήψη των αποφάσεών μας σχετικά με την προώθηση
της απασχόλησης και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Κυρίες και κύριοι,
Σ’ αυτήν την προγραμματική περίοδο δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με
νοοτροπίες διάσπασης του σχεδιασμού των παρεμβάσεων μεταξύ κέντρου και
περιφέρειας, κατακερματισμού των πόρων καθώς και
ατελείωτων
συναρμοδιοτήτων στη διαχείριση των έργων που κατασκευάζονται. Μετά από
30 χρόνια προγραμμάτων ας αποδεχθούμε το αυτονόητο: Το κάθε επίπεδο
διακυβέρνησης ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Οι κεντρικοί φορείς ας επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για
την αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής
Περιόδου με έμφαση:
στον περιορισμό της πολυπλοκότητας του θεσμικού πλαισίου και των
χρονοβόρων διαδικασιών επίλυσης διοικητικών θεμάτων που άπτονται
στην εκτέλεση έργων.
στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων που απαιτούν μια σειρά θεσμικών
και κανονιστικών ρυθμίσεων
στην ενίσχυση της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση έργων περιφερειακού επιπέδου που δυστυχώς σε
μεγάλο βαθμό παραμένουν στις κεντρικές υπηρεσίες.
στην εξάλειψη των
επικαλύψεων στις
αρμοδιότητες μεταξύ
διαφορετικών υπουργείων και υπηρεσιών καθώς και της ασάφειας της
οριοθέτησής τους.
Εμείς, ως Αιρετή Περιφέρεια, μαζί με τους Δήμους, την Πανεπιστημιακή –
Ερευνητική Κοινότητα και τους Κοινωνικούς – Οικονομικούς φορείς ας
επικεντρωθούμε :
στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των παραγωγικών
φορέων της περιφερειακής οικονομίας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και
στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας τις
υφιστάμενες κλαδικές και χωρικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας.
στην ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση των υποδομών
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
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στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
στη στήριξη της ενεργού κοινωνικής ενσωμάτωσης για τη δραστική
αντιμετώπιση της ανεργίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μετάβαση σε μία οικονομία
φιλική στο περιβάλλον.
στην βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης.

Φθάνοντας στο τέλος της εισήγησής μου θα ήθελα να επισημάνω το ρόλο
των δικαιούχων για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματός μας. Η
εξασφάλιση της επιχειρησιακής και διαχειριστικής τους επάρκειας και
ικανότητας να σχεδιάσουν , να ωριμάσουν και υλοποιήσουν έργα αποτελεί
κλειδί της επιτυχίας. Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας τα
τελευταία χρόνια επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις και αλλαγές στο χάρτη και
στις δεξιότητες των δικαιούχων της περιφέρειάς μας. Δυστυχώς, η κατάσταση
δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εξελίσσεται
προς το χειρότερο. Η ενδυνάμωση των δικαιούχων προκειμένου να
υποστηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία είναι ένα από τα μείζονα ζητήματα
που θα πρέπει να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Τα μέτρα
ενδυνάμωσης που θα σχεδιαστούν θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και
άμεσα. Ο χρόνος είναι αμείλικτος και οι δυσκολίες είναι μπροστά μας. Εμείς
επενδύουμε αρκετά στη συνεργασία και ενημέρωση των φορέων της Κρήτης
από τη φάση του σχεδιασμού του νέου προγράμματος μέχρι τη φάση της
εξειδίκευσης και ενεργοποίησής του. Στόχος μας είναι η κατάκτηση κοινής
αντίληψης για τους στόχους που έχουμε θέσει αλλά και τις προϋποθέσεις για
την επίτευξή τους.
Κυρίες και κύριοι,
Στην εισήγησή μου αυτή απέφυγα να αναφερθώ σε ποσά και άλλα τεχνικά
θέματα.
Θα αφήσω τους συνεργάτες μου , στελέχη της Διαχειριστικής μας Αρχής να τα
παρουσιάσουν στη συνέχεια και δράττομαι της ευκαιρίας να τους
ευχαριστήσω για την προετοιμασία της συνεδρίασης αυτής , αλλά και την
συνολική προσφορά τους στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος ,αλλά και
την υλοποίηση του παλαιού προγράμματος το οποίο ευχόμαστε να
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν
στις διαδικασίες του σχεδιασμού αλλά και της έγκρισης του νέου
προγράμματος της Κρήτης, τους αγαπητούς μας συνεργάτες και φίλους από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομίας ,Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού και τα υπόλοιπα υπουργεία
Επίσης ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε σήμερα για να συμμετάσχετε στη
συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος της
Κρήτης.
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Σας ευχαριστώ
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