
  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

ΠΡΥΤΑΝΗ 
Αγίου Μάρκου 731 00 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37002-3 / Fax 28210 28417 

Απολογισμός της συνάντησης Εργασίας με θέμα:                    

«Συνέργειες & Συντονισμός Δράσεων για την ενίσχυση της 

Επιχειρηματικότητας και της Τοπικής Ανάπτυξης» 

Σκοπός & Αντικείμενο της εκδήλωσης που έγινε τον Μάρτιο στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

ήταν η ουσιαστική διασύνδεση των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών ιδρυμάτων με 

τους φορείς και τους οργανισμούς που άπτονται της τοπικής ανάπτυξης και 

οικονομίας, ανέκαθεν αποτελούσε ζητούμενο, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Ειδικά για την Κρήτη, όπου δραστηριοποιούνται με μεγάλη ερευνητική και 

εκπαιδευτική επιτυχία το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και το ΙΤΕ 

και το ΑΤΕΙ Κρήτης, σε συνδυασμό με την διάθρωση της τοπικής αγοράς και τις 

μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του νησιού σε διάφορους οικονομικούς κλάδους 

(Πρωτογενής και Τριτογενής τομέας, Τουρισμός, Περιβάλλον, ΑΠΕ, Διαχείριση Φυσικών & 

Υδατικών Πόρων, κατασκευές, μεταφορές, πολιτισμός κ.α.) καθιστούν την ουσιαστική 

διασύνδεση απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αρθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα 

και να αξιοποιηθούν δυνατότητες και ευκαιρίες που παραμένουν ανεκμετάλλευτες. 

Στην προσπάθεια αυτή και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Οργανισμός 

Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. σύναψε Προγραμματική Σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης 

προκειμένου να τεθεί σε υγιή και σταθερή βάση μια εποικοδομητική συνεργασία 

στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις. Σκοπός και στόχος παραμένει να εμπεδωθεί 

με απτά αποτελέσματα η συνεργασία αυτή και να επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας 

τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα καθώς και τους σχετικούς 



φορείς και επιμελητήρια. Και βέβαια, σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια 

Κρήτης και την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.  

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο συνδιοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης και 

τον ΟΑΚ Α.Ε. η συνάντηση εργασίας και είχε αυξημένη συμμετοχή. Τις εργασίες 

άνοιξε ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διγαλάκης Β. αναλύοντας το 

σκεπτικό και τις επιδιώξεις που έχουν τεθεί. Κατόπιν ακολούθησαν εισηγήσεις και 

παρεμβάσεις με βάση την παρακάτω αλληλουχία:  

• Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Αναπληρωτής Πρύτανη Σταυρουλάκης Γ. 

• Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης - Κασωτάκη Μ 

Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  

• Πλαίσιο υλοποίησης Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία Bottom up -  Διακουλάκης 

Νίκος, Χημικός Μηχανικός, μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. του 

ΕΣΠΑ και πρ. Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης  

• Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. - Εισαγωγική Τοποθέτηση, Δ/νων 

Σύμβουλος Κοπάσης  Ελ. 

• Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης – ΟΑΚ Α.Ε.  Σκοπός & Αντικείμενο. 

Ευκαιρίες και προγράμματα για την ενίσχυση της καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας (Πλατφόρμα S3 – Erasmus +) – Επόμενα βήματα , Λίτος 

Χαράλαμπος, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης  

• – Αντικείμενο Δραστηριοποίησης – Τομείς συνεργασίας - Δ/ντές ΟΑΚ 

� κ. Αγαπάκης Γ. (Συγκοινωνιακά έργα) 

� κ. Πατρελάκης Μ.(Υδραυλικά έργα) 

�  κ. Μαμαγκάκης Ε. (Διαχείριση Συγκοινωνιακών και 

Υδραυλικών έργων) 

• Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα – Δράσεις και επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα - Μαργαρώνης Ι., Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Χανίων  

• Πρόγραμμα «Πράξη» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας - Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, στέλεχος κ. Ιγνατιάδης  

• Παρουσίαση Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης: 

� κ. Καρατζάς (ΜΗΠΕΡ) 

� κ. Τσουρβελούδης (ΜΠΔ) 

� κ. Δόλλας (ΗΜΜΥ) 

� κ. Βαφίδης (ΜΗΧΟΠ) 

• Σύνθεση & αντικείμενο δραστηριοποίησης των Κύκλων Αριστείας του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (Ενδεικτικά):  

� κ. Αγιουτάντης Ζ.- Γεωτεχνικά 

� κ. Παπαγεωργίου Μ. – Οδικά Δίκτυα & Μεταφορές 

� κ. Χριστοδουλάκης Στ.- Τεχνολογίες Πληροφορικής 

� κ. Τσούτσος Θ. – Ενέργεια & Περιβάλλον 

� κ. Νικολαϊδης Ν. – Διαχείριση Υδατικού Δυναμικού 

• Δραστηριότητα της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του 

Πολυτεχνείου Κρήτης – κ. Γρηγορούδης Ε. 

• Συμβολή του ΑΤΕΙ Κρήτης στην ανάπτυξη (κκ Καπετανάκης, Σαββάκης, 

Ταταράκης)  

 



Επίσης συμμετείχε ο κ Ξεθάλης Ν., Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης που 

μαζί με τον κ. Λίτο Χ. συντονίζουν την συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης και 

ΟΑΚ. Α.Ε. στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης. 

Ακόμη συμμετείχαν  τα στελέχη του ΟΑΚ Α.Ε. κκ Πενθερουδάκης Εμμ., 

Νικολάου Τ. και Σπανουδάκη Μ. , καθώς και τα στελέχη του ΕΒΕ Χανίων κκ 

Γναφάκης Γ. και  Φόρτσας Β.,  

 

 

 Ακολούθησε συζήτηση με βάση την παρακάτω θεματολογία : 

• Πλέγμα υφιστάμενων δράσεων & έργων ανά συμμετέχοντα 

(Αντικείμενο – πεδίο δραστηριοποίησης - στόχευση) 

• Χαρακτηριστικά & ιδιαιτερότητες τοπικής οικονομίας. Προσδιορισμός 

διαπιστωμένων αναγκών για την ενίσχυση & υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης 

• Κατευθύνσεις και πλαίσιο υλοποίησης νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 

• Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρεια Κρήτης με έμφαση 

στο Σύμπλεγμα της γνώσης, στο περιβαλλοντικό – ενεργειακό 

σύμπλεγμα, καθώς και στο πολιτιστικοτουριστικό. 

• Διερεύνηση συνεργειών σε υλοποιούμενες και μελλοντικές δράσεις – 

έργα - παρεμβάσεις  

Ως αρχικά και άμεσα αποτελέσματα της συνάντησης, αποφασίστηκαν και 

δρομολογήθηκαν τα παρακάτω: 

1. Εγκαθίδρυση σταθερών σημείων επαφής και συνεργασίας ανά 

συμμετέχοντα 

2. Ανάδειξη σημαίνοντα ρόλου για τον ΟΑΚ Α.Ε. και το Πολυτεχνείο 

Κρήτης για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 

Περ. Κρήτης. Ειδική αναφορά για τον πυλώνα Περιβάλλον - διαχείριση 

υδατικού δυναμικού. 

3. Συνεργασία στην υποβολή πρότασης (ΟΑΚ Α.Ε. – Πολυτεχνείο Κρήτης) 

στο Erasmus Plus με αντικείμενο τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών 

4. Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης χώρων του ΟΑΚ Α.Ε. για: 

o  τη φιλοξενία Νεοφυών επιχειρήσεων από το φυτώριο 

ιδεών και όχι μόνο (με τρία επίπεδα υποστήριξης: 

χώροι, υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτική) 

o Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) αγροτικών 

προϊόντων και γενικότερα μεταφορές, διαμετακομιστικά 

κέντρα (cross docking), ενιαίες μεταφορές, κ.λπ. 

 

Αποφασίστηκε ακόμη ως δεδομένη η συνεργασία των συμμετεχόντων και η εγρήγορση για 

κοινές δράσεις και προτάσεις που δύναται να προκύψουν. Για περισσότερες πληροφορίες : 

Λίτος Χαράλαμπος, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Τ:6974959310, 

7litos@gmail.com   


