
 

 

 
 
 
 

Συνάντηςη Εργαςίασ  
«Συνζργειεσ & Συντονιςμόσ Δράςεων για την ενίςχυςη τησ 

Επιχειρηματικότητασ και τησ Τοπικήσ Ανάπτυξησ» 
 

Τετάρτθ 12 Μαρτίου ςτισ 15.00, αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Συγκλιτου του 
Πολυτεχνείου Κριτθσ ςτθν Πολυτεχνειοφπολθ  

 
Συμμετζχοντες:  

 Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. (Πρόεδροσ, Δ/νων Σφμβουλοσ & Στελζχη 
οργανιςμοφ) 

 Πολυτεχνείο Κρήτησ (Πρυτανικζσ αρχζσ, Μονάδα Καινοτομίασ & 
Επιχειρηματικότητασ,  εκπρόςωποι όλων των κφκλων αριςτείασ) 

 Εμποροβιομθχανικό Επιμελθτιριο Χανίων (Πρόεδροσ και ςτελζχη) 

 Πανεπιςτιμιο Κριτθσ  

 ΑΤΕΙ Κρήτησ  

 Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ και Ζρευνασ Κρήτησ  

 Διακουλάκησ Νίκοσ, Χθμικόσ Μθχανικόσ, μζλοσ Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ των Ε.Π. 
του ΕΣΠΑ και πρ. Ειδικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ 

 
Ενδεικτική Θεματολογία: 

• Παρουςίαςθ του ςκοποφ και το πλζγμα υφιςτάμενων δράςεων & ζργων ανά 
ςυμμετζχοντα (Αντικείμενο – πεδίο δραςτθριοποίθςθσ - ςτόχευςθ) 

• Χαρακτθριςτικά & ιδιαιτερότθτεσ τοπικισ οικονομίασ. Προςδιοριςμόσ 
διαπιςτωμζνων  αναγκϊν για τθν ενίςχυςθ & υποςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

• Κατευκφνςεισ και πλαίςιο υλοποίθςθσ ΣΕΣ 2014-2020  
• Διερεφνθςθ ςυνεργειϊν ςε υλοποιοφμενεσ και μελλοντικζσ δράςεισ – ζργα - 

παρεμβάςεισ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Χανιά, 18-2-2014 
 

Συνοδευτικό Σημείωμα 

Η ουςιαςτικι διαςφνδεςθ των Εκπαιδευτικϊν και Ερευνθτικϊν ιδρυμάτων με τουσ φορείσ 

και τουσ οργανιςμοφσ που άπτονται τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και οικονομίασ, ανζκακεν 

αποτελοφςε ηθτοφμενο, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε εκνικό επίπεδο. Ειδικά για τθν Κριτθ, 

όπου δραςτθριοποιοφνται με μεγάλθ ερευνθτικι και εκπαιδευτικι επιτυχία το Πολυτεχνείο 

και το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, κακϊσ και το ΙΤΕ και το ΑΤΕΙ Κριτθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

διάκρωςθ τθσ τοπικισ αγοράσ και τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του νθςιοφ ςε 

διάφορουσ οικονομικοφσ κλάδουσ (Πρωτογενισ και Τριτογενισ τομζασ, Τουριςμόσ, ΑΠΕ, 

Διαχείριςθ Φυςικϊν & Υδατικϊν Πόρων, καταςκευζσ, μεταφορζσ, κ.α.) κακιςτοφν τθν 

ουςιαςτικι διαςφνδεςθ απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου να αρκεί το αναπτυξιακό 

ζλλειμμα και να αξιοποιθκοφν δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ που παραμζνουν 

ανεκμετάλλευτεσ. 

Στθν προςπάκεια αυτι και προχωρϊντασ ζνα βιμα παραπζρα, ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ 

Κριτθσ Α.Ε. ςφναψε Προγραμματικι Σφμβαςθ με το Πολυτεχνείο Κριτθσ προκειμζνου να 

τεκεί ςε υγιι και ςτακερι βάςθ μια εποικοδομθτικι ςυνεργαςία ςτισ προαναφερόμενεσ 

κατευκφνςεισ. Σκοπόσ και ςτόχοσ παραμζνει να επεκτακεί θ ςυνεργαςία αυτι 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά μασ ιδρφματα κακϊσ και 

τουσ ςχετικοφσ φορείσ και επιμελθτιρια. 

Στα πλαίςια αυτά κα πραγματοποιθκεί Συνάντθςθ Εργαςίασ ςτισ 12 Μαρτίου, ςφμφωνα με 

τθν κεματολογία τθσ ατηζντασ που επιςυνάπτεται. 

Προςβλζποντασ ςε μία ειλικρινι και ουςιαςτικι ςυνεργαςία, παρακαλοφμε για τθν ενεργι 

ςυμμετοχι ςασ ςτθν προςπάκεια αυτι, προκειμζνου να μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε 

με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτισ αυξθμζνεσ προκλιςεισ τον καιρϊν που διάγουμε. Το 

οφείλουμε άλλωςτε ςτον τόπο που μασ φιλοξενεί και ςτουσ νζουσ μασ. 

 


