Επίσκεψη εργασίας της Ν.
Μπακογιάννη στον ΟΑΚ για τα
αναπτυξιακά έργα της Κρήτης
Διευρυμένη σύσκεψη υπό την παρουσία της Βουλευτού νομού
Χανίων, κ. Ντόρας Μπακογιάννη καθώς και του Προέδρου της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κ. Γιάννη Κουράκη
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 09/06/2020, στις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στην Αγυιά
Χανίων.
Την κ. Μπακογιάννη υποδέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης και ο Πρόεδρος του οργανισμού,
κ. Λευτέρης Κοπάσης.
Στην διάρκεια της συνάντησης, αφού ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι
«εντός των επόμενων ημερών, θα λήξει το ζήτημα της επιστροφής
των αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ.», τονίστηκε ακόμη ότι «ο
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης μπορεί να λειτουργήσει ως
«μηχανισμός απορρόφησης» ενός σημαντικού μέρους του πακέτου
των 32 δις που εξασφάλισε η χώρα λόγω του κορωνοϊού. Η εξέλιξη
αυτή, είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον Β.Ο.Α.Κ. , για το
μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, να λάβει σάρκα και
οστά, αλλά και για πολλά άλλα ακόμη έργα στο νησί», ειπώθηκε
χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερος λόγος έγινε στον σημαντικό ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει πλέον ο «Οργανισμός» τα επόμενα χρόνια, με έργα
που θα φέρουν την υπογραφή του και θα βάλουν ξανά σε τροχιά
ανάπτυξης το νησί της Κρήτης, από το Καστέλι μέχρι και την
Σητεία.
«Μας περιμένει πολλή δουλειά! Θα επιστρέψουν οι αρμοδιότητες
γιατί ο Ο.Α.Κ. πρέπει να είναι ευέλικτος, έτσι ώστε να δρα πιο
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ο «οργανισμός» μπορεί να
αποτελέσει το σημαντικότερο «εργαλείο» για την απορρόφηση

πόρων, από τις Δημόσιες Επενδύσεις και φυσικά από τα Ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Η νέα διοίκηση έχει δυναμισμό, εμπειρία και τεχνογνωσία. Είμαι
σίγουρη ότι πολύ σύντομα – ήδη τα πρώτα δείγματα είναι
εξαιρετικά – θα προχωρήσουν τα σημαντικά έργα που είχαν μείνει
πίσω τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη», δήλωσε μεταξύ άλλων η
βουλευτής νομού Χανίων, κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε πως «είναι
φανερό ότι έχει περάσει η περίοδος απαξίωσης του Ο.Α.Κ..
Σήμερα -είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος- καταβάλλονται έντονες
προσπάθειες από την κεντρική Διοίκηση για την ενίσχυση του
«οργανισμού» με κάθε τρόπο. Η Ντόρα είναι «κεφάλαιο» για το
νησί και θα την “ζαλίζουμε” συνεχώς», κατέληξε στις δηλώσεις
του.
Υπέρ της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Ανάπτυξης
Κρήτης και όχι υπέρ της διατήρησης της ΕΥΔΕ Κρήτης –
Δωδεκανήσου, τονίζοντας ότι «με βάση την αρχή της εγγύτητας
και της επικουρικότητας ο Ο.Α.Κ. μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά στην αναπτυξιακή προοπτική του νησιού», τάχθηκε ο
Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κ. Γιάννης
Κουράκης.
Στην συνάντηση συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους, ο
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νίκος Καλογερης, ο Δήμαρχος
Πλατανιά και Γραμματέας της Π.Ε.Δ.Κρήτης, κ. Γιάννης
Μαλανδρακης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανακης,
ο Δήμαρχος Κισσάμου, κ. Γιώργος Μυλωνάκης, το Εκτελεστικό
μέλος του Ο.Α.Κ. Θοδωρής Νίνος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος,
κ Γιώργος Κονταξάκης

