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: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Η Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων συστήθηκε τον Μάρτιο 2017 και θεωρείται συνέχεια 
και εξέλιξη του προϋφιστάμενου θεσμού του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για τα Ευρωπαϊκά 
και Διεθνή Θέματα. Ο Απολογισμός αφορά τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και συγκεκριμένα τους 
ακόλουθους άξονες δράσης.  
 

Α.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ   

 
Στόχος είναι η ενημέρωση για τις σχεδιαζόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν Περιφέρειες όπως η 
Κρήτη (νησιωτικές, παραθαλάσσιες και κυρίως απομακρυσμένες από το κέντρο της Ευρώπης). Μετά την 
ενημέρωση ακολουθεί η συμμετοχή στη Διαβούλευση για την οριστικοποίηση αυτών των πολιτικών και 
αργότερα η ανατροφοδότηση από τις εμπειρίες υλοποίησης ώστε να διορθώνονται ανάλογα. Με αυτό τον 
τρόπο επηρεάζουμε και προσανατολίζουμε τις πολιτικές ως προς τις ανάγκες μας, ώστε τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα που θα προκύψουν για την πιλοτική εφαρμογή (αυτών των πολιτικών) να είναι κατάλληλα 
για την Περιφέρεια μας. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει σε πολλά Δίκτυα Συνεργασίας και 
αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ όχι μόνο κάνει γνωστή την Κρήτη 
στα πλαίσια της ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ αλλά την καθιστά αξιόπιστο συνομιλητή και εταίρο στα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. 
  
Τα κυριότερα Δίκτυα που συμμετέχουμε ως Περιφέρεια Κρήτης είναι :  
 
 Η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) με συμμετοχή του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη  
 Η Διάσκεψη των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιοχών (CRPM) με συμμετοχή του 

Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Αλεξάκη, όπου έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος. 
 Η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) με συμμετοχή της 

Αντιπεριφερειάρχη Θεανώ Βρέτζου, όπου έχει εκλεγεί Πρόεδρος. 
 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Καινοτομίας (ERRIN)  
 To & Κοινωνικής Δράσης (ELISAN) 
 To (ENSA) 
 To Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όμορφα Χωριά της Κρήτης» 
 To Δίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτομεακό δίκτυο για την συνεργασία και ανάπτυξη των 

ορεινών περιοχών) 
 

Η συμμετοχή μας στη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών της 
Ευρώπης Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CRPM) υλοποιείται μέσα από :  
 

 Την Αντιπροεδρία CRPM, επί των Θαλασσίων Θεμάτων 

 Την συμμετοχή στο Πολιτικό Γραφείο 

 Την ενεργητική Συμμετοχή στη Διαμεσογειακή Επιτροπή 
 
Και αφορά :  

 
o επεξεργασία και κατάθεση απόψεων για ποικίλα θέματα όπως: Εδαφική Συνοχή, Διαπεριφερειακές 

συνεργασίες, Περιβάλλον, Ενέργεια, Μεταφορές, Μεταναστευτικό Ζήτημα, Πολιτική μετά το 2020, 
Θαλάσσια Θέματα : Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ενέργεια από Θάλασσα, 
Θαλάσσιες επενδύσεις,  κτλ 

o εκπροσώπηση της CRPΜ -και προβολής συγχρόνως και της Κρήτης - σε διεθνείς διοργανώσεις-
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Συνέδρια. 

Β.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
Η Περιφέρεια Κρήτης από την θεσμοθέτηση της (2010) μέχρι σήμερα έμαθε να υποβάλλει, υλοποιεί και 
αξιοποιεί Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, χάρη στις προσπάθειες του έμψυχου δυναμικού της 
πολιτικού και υπηρεσιακού. Μετά την υποβολή πέραν των 100 προτάσεων και την έγκριση του 1/3 αυτών, 

(33 συνολικά προγράμματα) σήμερα υλοποιούμε 
23 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, σε 
όλη την Κρήτη, σε διάφορους τομείς. 
 
Ο στόχος μας από την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων 
είναι να τα καταστήσουμε ΧΡΗΣΙΜΑ και 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ για τους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους 
πολίτες της Κρήτης. Μέσα από τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα :  

 Μ
αθαίνουμε - διερευνούμε την ευρωπαϊκή 
agenda και την εφαρμόζουμε – υλοποιούμε 
στην Κρήτη. 

 Κ
ατανοούμε και μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές 
στρατηγικές στην τοπική κοινωνία 

 Κεφαλαιοποιούμε τα αποτελέσματα και τις 
ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη 
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Γ.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ανοιχτή γραμμή με την Ευρώπη 

 
Από τον Οκτ. 2015 λειτουργεί το Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες, με σκοπό να αποτελεί τη 
βάση στήριξης όλων των φορέων της Κρήτης στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Ο Απολογισμός είναι θετικό και ελπιδοφόρος για το μέλλον. Αποτελεί πλέον πρότυπο λειτουργίας και 
πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και οργανισμού στήνουν συνεργασίες με το Γραφείο μας. 
 
Οι κύριες δραστηριότητες είναι :  
 
 Η δημιουργία Δικτύου 

Επικοινωνίας με τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και 
κυρίως με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο. 

 Η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
Ανάπτυξης Συνεργασίας και 
Δημιουργίας Συνεργειών με τα 
αντίστοιχα γραφεία άλλων 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

 Η συμμετοχή σε δράσεις 
ευρωπαϊκών δικτύων στις 
Βρυξέλλες, στα οποία συμμετέχει 
η Περιφέρεια Κρήτης. 

 Η ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος, μέσω παρακολούθησης 
ημερίδων, συναντήσεων και εκδηλώσεων, σχετικών με επικείμενες προσκλήσεις ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και με δράσεις στις οποίες πιθανολογείται να υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

 Η υποδοχή και ενημέρωση στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης. 
 

 
 
 

 
 Τον Οκτ 2017 

πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία (για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά) 
εκδήλωση στο 
Γραφείο μας με τη 
συμμετοχή Ελλήνων 
που ζουν και 
εργάζονται στους 

Ευρωπαϊκούς 
Θεσμούς στις 
Βρυξέλλες.  
 
 

 
 
 
 

 Από τον Οκτώβριο 2017, το Γραφείο της 
Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες φιλοξενεί δύο 
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Ελληνικά Εθνικά Ερευνητικά Ιδρύματα Διεθνούς Εμβέλειας : το ΙΤΕ και το ΕΛΚΕΘΕ.  

Δ.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 
Με αφορμή σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα αλλά και επειδή η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί κυρίαρχη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, πρόθεση μας είναι να ενημερώσουμε, 

ευαισθητοποιήσουμε και κινητοποιήσουμε 
φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες της Κρήτης.  
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέχθηκαν οι τομείς των ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ 
και ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ, όπου οι αντίστοιχοι 
φορείς είναι διατιθέμενοι να συμπράξουν 
σε πιλοτικές εφαρμογές. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ  
 
Έχει θεσμοθετηθεί και εδραιωθεί η συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και επεξεργαζόμαστε 
πρωτοβουλίες, όπως και το επόμενο ετήσιο Συνέδριο, τον Αύγουστο 2018 στο Ηράκλειο.  

 
 

ΣΤ. EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης (Europe Direct) λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και η 
Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τον Φορέα Υποδοχής του. Πρόσφατα εγκρίθηκε το 3ετές Πρόγραμμα Δράσης 
του μέχρι το 2020.  
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Ζ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

 
 
Η ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων Περιφερειών αποτελεί πλέον 
σημαντικό παράγοντα και καταλύτη για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του νησιού μας. Οι Διαπεριφερειακές σχέσεις 
εκτυλίσσονται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα : πολιτικό (σε περιφερειακό επίπεδο), ακαδημαϊκό, 
ερευνητικό, τουριστικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, επιχειρηματικό, συνεργασιών σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, consortiums, clusters, ανταλλαγής εμπειριών σε στρατηγικές, κλπ και ανάλογα με τις 
ειδικές συνθήκες κάθε Περιφέρειας.  
 
 

  
 

 Η πρώτη εμπειρία συνεργασίας με την Ιταλική Περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια ήταν θετική και 
αναμένεται ανταπόδοση της επίσκεψης, την άνοιξη 2018. 

 Σχεδιάζουμε τη δημιουργία αντίστοιχων σχέσεων με τις Περιφέρειες της Βρετάνης στη Βόρεια 
Γαλλία και της Καμπάνιας στη Νότια Ιταλία.   

 
 

Η.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΙΝΑ  
 
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην εθνική αντιπροσωπεία (με επικεφαλή τον Έλληνα Πρωθυπουργό)  
τον Μάιο 2017, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Συνεργασίας : One Belt and Road Forum. Στο Συνέδριο 
ήταν καλεσμένες μόνο 28 χώρες από όλο τον κόσμο, 6 εκ των οποίων ευρωπαϊκές (συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας), γεγονός που σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Κίνας για συνεργασία με την Ελλάδα.  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το 2017 υποδεχτήκαμε 4 αντιπροσωπείες από διαφορετικές Επαρχίες της Κίνας, στην Περιφέρεια Κρήτης και 
υπογράψαμε με δυο από αυτές Σύμφωνο Συνεργασίας σε θέματα εμπορίας προϊόντων και τουρισμού.  
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Θ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
Για την προβολή των δράσεων της Περιφέρειας και στο πλαίσιο της εξωστρεφούς της δραστηριότητας. Ο Γ 
Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης σε ποικίλες 
Ημερίδες-Συνέδρια - Συναντήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης 

εκπροσώπησε τις Μεσογειακές και Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες στο μεγάλο Συνέδριο για τη Γαλάζια 

Οικονομία, που διοργανώνει η Ένωση για τη Μεσόγειο, 

στη Νάπολη της Ιταλίας, το Νοέμβριο 2017.  

 
 
 

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης η επίσκεψη 

κρητικών εκπαιδευτικών στη Μόνιμη Ελληνική 

Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2017. 

 

 

 

 

Φιλοξενία των διεθνών συνέδρων SMART CITIES, στα στενά 

και τις εκκλησίες του οικισμού των Μάλλιων, Σεπ. 2017.  

 

 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης έγινε δεκτή ως εταίρος στο Πανευρωπαϊκό 

Διακρατικό Πρόγραμμα PANORAMED για τη θαλάσσια διακυβέρνηση 

και τον Τουρισμό στη Μεσόγειο, με συναίνεση, Σεπ. 2017 
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Υποδοχή του Δημάρχου                                                                       

Ντίσελντορφ στα Χανιά,  Αύγ. 2017 

 

 

 

Mε τον Υπουργό Ανάπτυξης της Μάλτας στη Βαλέτα, στο 

Συνέδριο για την 

Κυκλική οικονομία που 

διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, Μάρτιος 2017. 

 

 

                                                                                                             

 

Με το κ. Μαχιάτο Γενικό Διευθυντή της DG MARE 

Commission.  

 

 

 

 

Στο Ευρωκοινοβούλιο με την Πρόεδρο της διακομματικής 

Ομάδας SEARICA κα Meisner. 

 

 

                        

        Με το Δήμαρχο του Ραμπάτ κ Σαντίκι.   

 

 

 

Η Κρήτη είναι παρούσα στις εξελίξεις στη Μεσόγειο : και στη 

πρωτοβουλία της Δυτικής Μεσογείου Μάρτιος 2017 στη 

Βαρκελώνη.  
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Συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, Μάιος 2017, Ρώμη. 


