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Απάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη στην επιστολή του Αντώνη Ανηψητάκη με την
οποία έθεσε ζητήματα για να απαντηθούν δημόσια:

Ηράκλειο 21 / 05 /2014
Αγαπητέ κ. Ανηψητάκη,

Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων δεσμευθήκαμε δημόσια
ότι θα μελετήσουμε τις προτάσεις των συνδυασμών που δεν συμμετέχουν στο δεύτερο
γύρο, προκειμένου να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας απόψεις συμβατές με τις αρχές του
συνδυασμού μας. Η δημόσια τοποθέτησή σας μας διευκολύνει να λάβουμε υπόψη μας τα
ζητήματα που θέσατε και να δεσμευθούμε με τη σειρά μας για εκείνα που συμφωνούμε,
ανοικτοί ταυτόχρονα στο διάλογο σε όσα έχουμε διαφορετική προσέγγιση.
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Ο καθορισμός προοπτικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στα πλαίσια ενός διεθνούς
προγραμματικού συνεδρίου και η ενσωμάτωση τους στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της
Περιφέρειας Κρήτης είναι αναμφισβήτητα μία θετική πρόταση και δεσμευόμαστε στην
υλοποίηση της εντός του πρώτου τριμήνου 2015.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο
Καινοτομίας αποτελούν για την Περιφέρεια Κρήτης σημαντικά γνωμοδοτικά και
συμβουλευτικά όργανα αντίστοιχα. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΠΣΚΚ συμμετέχουν σε
10 ομάδες εργασίας περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι παραγωγικών, εκπαιδευτικών και
ερευνητικών φορέων καθώς και των επιμελητηρίων του νησιού, έχοντας συμβάλει με τις
προτάσεις τους στην υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων.

Δεσμευόμαστε στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας τους, σε εναρμόνιση με τους
πυλώνες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την
προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της
αειφόρου ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας
του Περιφερειακού Συμβουλίου με στόχο την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση στη λήψη
κρίσιμων αποφάσεων. Επισημαίνουμε όμως ταυτόχρονα ότι για την καθιέρωση αυξημένης
πλειοψηφίας σε ποσοστό 70% θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα αποτρέπουν τον κίνδυνο αδυναμίας λήψεως αποφάσεων. Το πρόβλημα
που τίθεται με την πρόταση σας αυτή αντιμετωπίζεται με επάρκεια μόνο με την καθιέρωση
της απλής αναλογικής, την οποία και επιδιώκουμε.

Συμφωνούμε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των περιφερειακών δομών και δεσμευόμαστε
για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού.
Διερευνούμε ήδη τη βέλτιστη διοικητική δομή, στο πλαίσιο τροποποίησης του οργανισμού,
για μια Διεύθυνση Πολιτισμού στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης καθώς επίσης και η
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Όπως αποτυπώνεται στην
Περιφερειακή Στρατηγική για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ο πολιτισμός
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Σε συνεργασία με την ομάδα
εργασίας «Πολιτισμού» του Συμβουλίου Καινοτομίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας, υλοποιούνται δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών αγαθών του τόπου μας. Ο
πολιτισμός αποτελεί επίσης βασικό θεματικό άξονα της νέας στρατηγικής τουριστικής
προβολής της Κρήτης και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού για όλο το έτος.

2/5

Ή απάντηση του Αρναουτάκη στα 9 σημεία - Μια Κρήτη - Περιβάλλον Άνθρωπος / Ανεξάρτητη Περιφε
Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 00:00

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον
Νόμο 3199/2003 και με το Π.Δ. 51/2007 θεσπίζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς
στόχους για την προστασία υδατικών οικοσυστημάτων, με στόχο την επίτευξη της καλής
οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας. Η εφαρμογή της Οδηγίας –
Πλαίσιο είναι ένα από τα κύρια έργα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία
είναι αρμόδια για την κατάρτιση των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Ελλάδας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η Περιφέρεια έχει παρακολουθήσει την κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών
πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης» από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τη
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συμμετείχε στη σχετική
διαβούλευση.

Αναφορικά με το θέμα των Φορέων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, η
Περιφέρεια έχει υποστηρίξει ήδη, κατά την φάση εκπόνησης όλων των χωροταξικών
σχεδίων (ΠΠΧΣΑΑ και ΕΠΧΣΑΑΤ) που έχει διαβουλευτεί, την αναγκαιότητα της σύστασης
ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης για όλη την Κρήτη, ενώ παράλληλα πιέζει προς την
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και επικαιροποίησης των Ειδικών Διαχειριστικών Σχεδίων
των περιοχών αυτών. Την αρμοδιότητα για τη σύσταση των φορέων διαχείρισης έχει η
Πολιτεία βάση του Νόμου (2742/99), είναι όμως από τις βασικές επιδιώξεις της
Περιφέρειας.

Σχετικά με την κτηματογράφηση των οικισμών, σας γνωρίζουμε ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε
στην οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα της κτηματολόγησης όλης της χώρας, έχει
ανακοινώσει ότι το 2014 θα ξεκινήσει η 4η γενιά κτηματογράφησης της χώρας, που θα
περιλαμβάνει το 65% της επικράτειας που δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα, με
προϋπολογισμό 572 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος είναι μέσα στο 2020 να έχει πλήρως ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της χώρας
αλλά και η δομή των μόνιμων Κτηματολογικών Γραφείων.
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Η δέσμευσή μας για το συνέδριο για τις περιοχές «Natura» είναι δεδομένη και ισχυρή. Το
συνέδριο θα πρέπει να αφορά το σύνολο των περιοχών «Natura» της Κρήτης και σε αυτό να
συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Οι προτάσεις σας για προώθηση της διάδρασης με τους πολίτες και της ενεργούς
συμμετοχής τους στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών συμβαδίζουν με τη
στρατηγική και το πρόγραμμα διοικητικής καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Διαθέτουμε στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη διεθνή εμπειρία στην εφαρμογή Συστημάτων
Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και, υιοθετώντας καλές πρακτικές, υλοποιούμε ήδη σειρά
καινοτόμων δράσεων. Ολοκληρώνεται σύντομα η πλατφόρμα Ushahidi σε βάση λογισμικού
ανοιχτού κώδικα με το οποίο ο καθένας μπορεί να αναφέρει διάφορα περιστατικά και να τα
εντοπίσει με γεωγραφικές συντεταγμένες πάνω σε ένα χάρτη.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαδικτυακής φόρμας, ηλεκτρονικού μηνύματος ή SMS. Σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχεδιάζουμε προγράμματα διάθεσης και
αξιοποίησης Ανοικτών Δεδομένων (open data) στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας,
της γεωργίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή «Παρατηρητήριο Δημοσίων Έργων και Μελετών» έχει ολοκληρωθεί, σε
συνεργασία με τα Τεχνικά Επιμελητήρια της Κρήτης, και συνεχίζεται με διαφάνεια η
καταχώρηση και διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών. Δεν απαιτείται η δημιουργία
νέας Διεύθυνσης στον οργανισμό της Περιφέρειας αφού οι αναφερόμενες δράσεις
σχεδιάζονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη σε συνεργασία με
τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας έχουν καταγραφεί και
επεξεργαστεί οι ανάγκες τροποποίησης του Οργανισμού. Συμμετέχουμε στην αρμόδια
ομάδα εργασίας της Ένωσης Περιφερειών και του Υπουργείου Εσωτερικών για τη
συνδιαμόρφωση κοινών κατευθύνσεων στο νέο Οργανισμό των Περιφερειών, εστιάζοντας
ταυτόχρονα στις ιδιαιτερότητες και αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας
Κρήτης. Η πρόταση μας για μία νέα αποτελεσματικότερη διοικητική διάρθρωση θα έχει
ολοκληρωθεί εντός του 2014. Στο πλαίσιο που προγράμματος διοικητικής καινοτομίας που
υιοθετεί η Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται επίσης δράσεις εφαρμογής σύγχρονων
συστημάτων διοίκησης (common assessment framework), αναδιοργάνωσης διοικητικών
διαδικασιών (process reengineering), εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας (balanced
scorecard) καθώς και δράσεις διαχείρισης γνώσης και διασφάλισης πληροφοριών.
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Η παρατήρηση σας για πιθανό εμπλουτισμό του κρητικού σήματος ποιότητας με κριτήρια
ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και εργασιακής μέριμνας είναι σημαντική και
μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλλά και να
υποστηρίξει την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της ενδοχώρας.

Δεσμευόμαστε στην επιλογή πρόσθετων κριτηρίων σε μία επόμενη αναθεώρηση του
σήματος, βασισμένα σε διεθνή πρότυπα όπως τα Διαχειριστικά Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (EMAS), Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001) καθώς και
Κοινωνικής Υπευθυνότητας (SA8000). Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει και στους παραπάνω
επιστημονικούς τομείς εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με διεθνή εμπειρία.

Ευχαριστούμε για τις γόνιμες παρατηρήσεις και προτάσεις σας.

Με εκτίμηση
Αρναουτάκης Σταύρος
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