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6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης  

ΕΠ Κρήτης 2014-2020 
 

Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 
 
 
 

  Κύριες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,  
 
Σας καλωσορίζω στην έκτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-
2020.  Σήμερα έχουμε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο κ.Karsten 
Rasmussen, προϊστάμενος της Mονάδας G.3 Ελλάδα -Κύπρος  της  
Γενικής Δ/σης REGIO και η κα Χριστιάνα Costinescu, αναπληρώτρια 
προϊσταμένη της μονάδας Α.5 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με 
αρμοδιότητα για την Ελλάδα και την Κύπρο, τους οποίους 
καλωσορίζουμε και πάλι, μαζί με την αγαπητή μας κα. Έλενα Μπανάβα  
και την κα. Σάντυ Γαλαίου και φυσικά καλωσορίζουμε όλους εσάς που 
συμμετέχετε στην παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  
 
Η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 σε μια χρονική περίοδο όπου 
κανείς δεν γνώριζε για την επερχόμενη πανδημία και τις συνέπειές της 
στην κοινωνία και την οικονομία , οι οποίες δεν άφησαν ανεπηρέαστο 
και το περιφερειακό μας πρόγραμμα . 
 
Σήμερα, στην εκπνοή πλέον της προγραμματικής περιόδου μας δίνεται 
εκ νέου η δυνατότητα να συζητήσουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί 
στην ενεργοποίηση και υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και  στην 
εφαρμογή  των  στρατηγικών που υιοθετήθηκαν όπως  η Έξυπνη 
Εξειδίκευση, η Καταπολέμηση της Φτώχειας, η Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη κλπ.  
 
Η ενεργοποίησή του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 
2022, με την ένταξη και των τελευταίων έργων. Μέλημά μας είναι πλέον  
η ολοκλήρωση των έργων αυτών και η απόδοσή τους στους πολίτες της 
Κρήτης, με πλήρη την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων . 
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Κυρίες και κύριοι, 
 
Η πανδημία βρήκε το πρόγραμμά μας στη μέση περίπου της περιόδου 
εφαρμογής του και όπως ήταν αναμενόμενο το επηρέασε σημαντικά. 
Θα έλεγε κανείς ότι  επανακαθόρισε το σχεδιασμό και τη στόχευσή του. 
Έτσι,  ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες  
της οικονομικής κρίσης του 2009 και των αυστηρών δημοσιονομικών 
μέτρων που εφάρμοσε η χώρα μας , αξιοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας στη δημόσια υγεία, αλλά 
και στην τοπική οικονομία. Ας μη ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 
2014-2020 σχεδιάστηκε για να ανοίξει νέους ορίζοντες στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας μέσω της ενίσχυσης της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας,  της προστασίας και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.  
 
Παρόλαυτά  λαμβάνοντας υπόψη τις  δύσκολες συγκυρίες που 
επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν το περιβάλλον υλοποίησης 
του προγράμματος , όπως ο πόλεμος της Ουκρανίας και η ενεργειακή 
κρίση δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι από την πρόοδο 
υλοποίησης και  τα αποτελέσματα του προγράμματος. 
 
Και αυτό γιατί σήμερα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: 
 

1. 325 δημόσια έργα με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα,  
2. 95 έργα παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγεία , της πρόνοιας 

και της απασχόλησης ενώ  
3. 3.800 ΜΜΕ της Κρήτης έλαβαν κάποιας μορφής επιχορήγηση 

είτε για επενδυτικό σχέδιο είτε για κεφάλαιο κίνησης  
 

Αναφέρω ενδεικτικά  κάποια έργα του προγράμματος, τα οποία έχουν 
μια σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής , στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του πολιτισμού. 
 
 Η νέα πτέρυγα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με τον εξοπλισμό 
της, που αναβάθμισε σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην 
ΠΕ  Ηρακλείου. 
 Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων , ένα πραγματικό κόσμημα 
αρχιτεκτονικής και πολιτισμού που άνοιξε τις πύλες του στα Χανιά. 
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 Ο νέος Βιολογικός της Παλαιόχωρας που ολοκληρώνεται μέχρι το 
τέλος του έτους, ο τελευταίος οικισμός Γ κατηγορίας σε εκκρεμότητα  
στην Κρήτη. 
 Το σχολικό συγκρότημα της Ανώπολης που λύνει ένα μεγάλο 
πρόβλημα στέγασης μαθητών στο Δήμο Χερσονήσου που υποδέχθηκε 
φέτο τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής, 
 Η παράκαμψη Αρμένων που αναβαθμίζει τον κάθετο οδικό άξονα 
που συνδέει το Ρέθυμνο με τις τουριστικές περιοχές της νότιας Κρήτης. 

 
Σήμερα, στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μπορούμε 
να συνοψίσουμε τους παράγοντες που κατά κύριο λόγο επηρέασαν την 
υλοποίηση του προγράμματος στους εξής τρείς : 

 Η απαίτηση  ικανοποίησης ενός μεγάλου αριθμού 
αιρεσιμοτήτων, και αυτοδεσμεύσεων, καθώς  και η απαίτηση 
εκπόνησης αρκετών στρατηγικών μετέθεσε χρονικά τη 
χρηματοδότηση των έργων , κυρίως στους τομείς της καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της 
ψηφιακής ανάπτυξης , της απασχόλησης και βιώσιμης αστικής  
ανάπτυξης περιορίζοντας το διαθέσιμο χρόνο για την υλοποίησή 
τους . 

 
 Το συνεχώς τροποποιούμενο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων 

συμβάσεων αύξησε το βαθμό δυσκολίας και επιμήκυνε τους 
χρόνους ανάθεσης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων  
έργων. 
 

 Η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράχθηκε από την πανδημία και τον 
πόλεμο της Ουκρανίας, δημιουργώντας καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων  ενώ οι τιμές των υλικών 
εκτοξεύτηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης αυξάνοντας 
σημαντικά και το κόστος των έργων  

 
Όλο το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειάς μας  συνεργάζεται στενά  με τους φορείς της Κρήτης, 
τόσο στο επίπεδο των εντάξεων έργων όσο και σ’αυτό της υλοποίησης .  
Βασικοί  δικαιούχοι των ενταγμένων έργων  είναι οι ΟΤΑ α και β 
βαθμού  και αυτό πρέπει να το τονίσουμε σήμερα για δύο λόγους.  
Πρώτον, για να γίνει κατανοητό ότι στο κάθε περιφερειακό πρόγραμμα 
οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό 
δράσεων και ως εκ τούτου σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του και  
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Δεύτερον για να αναδείξουμε την ανάγκη υποστήριξής τους για να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσμικού 
περιβάλλοντος που επηρεάζει την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, 
αλλά και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου   του ΕΣΠΑ. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Με όπλα:  

 τη συνεχή συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και φορείς της 
Κρήτης και  

 την εμπειρία που συνεχώς κατακτάμε  στην υλοποίηση και τη  
διαχείριση  του προγράμματος  , 

 
θα προχωρήσουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση και το κλείσιμο του 
περιφερειακού προγράμματος 2014-2020 , όπως άλλωστε έχουμε κάνει 
και στα υπόλοιπα προγράμματα που διαχειριστήκαμε .  

Στην εισήγησή μου αυτή δεν αναφέρθηκα 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 το έργο τους και την προετοιμασία της συνεδρίασης 
αυτής. 

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω: 

 την πολιτική ηγεσία και τα αγαπητά στελέχη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τη συνεργασία και αλληλοκατανόηση  

 τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μαζί πορευόμαστε τα 
τελευταία  χρόνια απολαμβάνοντας τα αποτελέσματα μιας πολύ 
σημαντικής δουλειάς που επιτελείται στην Κρήτη 

 τα στελέχη όλων των εθνικών φορέων που συνεργάζονται για να 
προχωρήσουν κατά τομέα, σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα  της 
περιφέρειάς μας  

 τους φορείς  της Κρήτης που συμπορεύονται μαζί μας στην 
υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων  

 τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας για το  έργο που 
επιτελούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ . 
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Επίσης, ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε σήμερα για να συμμετάσχετε 
και να παρακολουθήσετε την 6η  συνεδρίαση της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράμματος της Κρήτης. 
 

Εύχομαι καλή επιτυχία 

 
 
Σας ευχαριστώ πολύ 
 
 
 


