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Με αφορμή την επίσκεψη σας στην φιλόξενη περιοχή της Κισσάμου, επιθυμώ να σας 

ενημερώσω για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωτικο-

διοικητική, επιχειρησιακή, κοινωνική και αναπτυξιακή λειτουργία και προοπτική του Δήμου 

Κισσάμου, για τα οποία πρέπει – αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές - να αναζητηθούν λύσεις.  

 

 
 

Οργάνωση & στελέχωση ΟΤΑ  
 

1. Άμεση στελέχωση των Δήμων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με 

δεδομένη την οριακή πλέον λειτουργία των Δήμων – και ιδιαίτερα των μικρών - εξαιτίας 

του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων προσωπικού που υπήρξε τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

(συνταξιοδοτήσεις, διαθεσιμότητα, ενδοδημοτική κινητικότητα). Ενδεικτικά σας αναφέρω 

πως στο Δήμο Κισσάμου απουσιάζουν παντελώς κομβικές ειδικότητες για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία ενός Δήμου όπως π.χ. μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, 

νομικός σύμβουλος υπάλληλος πληροφορικής, κοινωνικός λειτουργός, κ.α. 

2. Άρση του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. καθαριότητα), δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας 

αυτού καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη και δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

3. Ενίσχυση της λειτουργίας (και συνακόλουθα της στελέχωσης) των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

4. Διεύρυνση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους άνω των 

10.000 κατοίκων. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την 

προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διεύρυνση του θεσμού του Γενικού Γραμματέα για 

όλους τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων – και όχι άνω των 20.000 που είναι σήμερα - 

ώστε να μπορέσει επιτέλους να εμπεδωθεί και στους μικρότερους «Καλλικρατικούς» 

Δήμους μια πολιτικά υπεύθυνη και αποτελεσματική αιρετή ηγεσία που θα ασκεί 

απερίσπαστα και ανεμπόδιστα τον επιτελικό της ρόλο, δημιουργώντας ουσιαστική πολιτική 

για την πόλη και τους δημότες, επικουρούμενη οργανωτικο-διοικητικά και τεχνοκρατικά 

από μία επαγγελματική, δημοτική διοίκηση όπως αυτή εκφράζεται από το θεσμό του 

Γενικού Γραμματέα. Επιβάλλεται επομένως το σχέδιο νόμου που περιλάμβανε την ανωτέρω 

διάταξη να προωθηθεί εκ νέου – μετά τις εκλογές – για ψήφιση από την επόμενη Βουλή των 

Ελλήνων.  
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5. Πρόσληψη ειδικών / επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων σε 

αριθμό αντίστοιχο με αυτό των Αντιδημάρχων, ώστε να μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να 

υποστηριχθεί επιστημονικά στο έργο του με επάρκεια και με δεδομένη την αδυναμία 

προσέλκυσης νέου μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, ένεκα των δημοσιονομικών 

περιορισμών. 
 

Οικονομική λειτουργία ΟΤΑ 
 

6. Απόδοση στους Δήμους των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών 

τους δαπανών. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως στο Δήμο Κισσάμου οι πόροι που 

αποδίδονται μέσω των Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ανέρχονται σε 

μηνιαία βάση σε 132.323,78 €, την ίδια στιγμή που το μηνιαίο κόστος λειτουργίας του 

δήμου (μισθοδοσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) υπερβαίνει τις 150.000 € το 

μήνα. 

7. Αλλαγή της πολιτικής απόδοσης των παρακρατούµενων – και υποχρεωτικά 

εισπραττόμενων - από τη ΔΕΗ ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού 

στους Δήμους. Η μη έγκαιρή απόδοση των υποχρεωτικά εισπραττόμενων - από τη ΔΕΗ 

Α.Ε. ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 25/1975) 

προς τους Δήμους (η οποία οφείλεται είτε στην παροχή κοινωνικού τιμολογίου της ∆ΕΗ Α.Ε. 

µε ταυτόχρονη µη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση οφειλής αλλά και στην 

υπαγωγή των οφειλετών σε συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις του χρέους τους 

προς την ∆ΕΗ Α.Ε.) οφείλει να αντιμετωπιστεί νομοθετικά από την Κυβέρνηση καθώς αυτή 

προκαλεί μεγάλες αποκλίσεις στην οικονομικό προγραμματισμό και σοβαρά προβλήματα 

στην ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στους προϋπολογισμούς των Δήμων. 

8. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την παροχή αρμοδιότητας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση – με αυξημένη πλειοψηφία – για τη δυνατότητα 

περιοδικής ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (από 

δημοτικά τέλη – φόρους, κλπ). Μια τέτοια ρύθμιση είναι απολύτως αναγκαία καθότι θα 

δώσει τη δυνατότητα στον κάθε Δήμο να ρυθμίσει με ευνοϊκό τρόπο τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές των δημοτών του αυξάνοντας έτσι την εισπραξιμότητα των εσόδων του. 
 

Αναπτυξιακή & ψηφιακή σύγκλιση ΟΤΑ 

9. Διεκδίκηση και υλοποίηση ειδικού αναπτυξιακού/επενδυτικού προγράμματος 

αποκλειστικά για την Αυτοδιοίκηση, με πόρους που θα αντληθούν από ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, με βάση τοπικά και περιφερειακά σχέδια 

δράσης για την ανάπτυξη και απασχόληση.  

10. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων προγραμμάτων / δράσεων για την ανάπτυξη 

Ψηφιακών Υπηρεσιών στους ΟΤΑ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 

εισαγωγής νέων τεχνολογικών υποδομών και δικτύων για το σύνολο των Δήμων – και 

ιδιαίτερα των μικρών - θα συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης διαχειριστικής δυνατότητας 

- βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων καθώς και στην βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες.  

 

Υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης 

11. Σύσταση και λειτουργία μιας Δ.Ε.Υ.Α. ανά νομό. Η προώθηση της προαναφερόμενης 

ρύθμισης είναι εξαιρετικά αναγκαία καθότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στον τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης, οι Δήμοι της χώρας που δεν 

διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α., είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα το ελλιπές και μη 

εξειδικευμένο προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, την απουσία απαιτούμενης 
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επιστημονικής τεχνογνωσίας, την ανεπαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων 

υποδομής, την αδυναμία αποτελεσματικής συντήρησης / επέκτασης των δικτύων - 

αντλιοστασίων - δεξαμενών, κ.α. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι υπηρεσίες ύδρευσης 

των προαναφερόμενων Δήμων να αποτελούν υποβαθμισμένες υπηρεσίες, που απλά 

διαχειρίζονται τις τεράστιες ελλείψεις και αδυναμίες τους στον τομέα της ύδρευσης – 

αποχέτευσης, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. 

 

Αναπτυξιακά - χωροταξικά θέματα  

12.  Ολοκλήρωση Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από το Καστέλι 

Κισσάμου (Πλάτανος) έως τη Σητεία, με τη δημιουργία κατάλληλης διατομής ανά οδικό 

τμήμα, δηλαδή τετράιχνης διατομής με μεσαία διαχωριστική νησίδα. 

13. Αναβάθμιση λιμένα Κισσάμου. Το λιμάνι Κισσάμου, αποτελεί λιμάνι εθνικής 

σημασίας και εμβέλειας, από άποψη τόσο επιβατικής όσο και εμπορευματικής λειτουργίας 

ενώ συνιστά και βασική πύλη εισόδου της Ευρώπης προς τη Κρήτη, πύλη της Ιονία, πύλη 

της Ιόνια οδού και αρχή κύριου χερσαίου άξονα ανάπτυξης εθνικής και διαπεριφερειακής 

σημασίας. Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένο να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα και οι 

παρεμβάσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση αυτού. Επίσης, αναγκαία είναι 

η κατασκευή μαρίνας στο λιμάνι Κισσάμου, στη βάση της εγκεκριμένης μελέτης και του 

σχετικού ΦΕΚ που ήδη υπάρχει. 

14. Προώθηση θεσμοθέτησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την 

περιοχή Ελαφονήσου Δήμου Κισσάμου. 

15. Μη θεσμοθέτηση λατομικής ζώνης και αδειοδότησης λατομείου γύψου στην 

περιοχή που βρίσκεται στον όρµο Στόµιο, βόρεια της ζώνης υψηλής επισκεψιµότητας 

της Χρυσοσκαλίτισσας, η οποία γειτνιάζει με περιοχή «Natura 2000» («Χρυσοσκαλίτισσα-

Ελαφονήσι και απέναντι ακτή») καθώς και με Ζώνη Ειδικής Προστασίας Πουλιών. Ο 

Δήμος Κισσάμου είναι ρητά αντίθετος στην προώθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας στην 

εν λόγω περιοχή καθώς μια τέτοια απόφαση θα ήταν με βεβαιότητα πλήρως καταστροφική 

για τους κύριους πυλώνες ζωής και ανάπτυξης όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης 

της Κρήτης (της οποίας το Ελαφονήσι συνιστά τουριστική προμετωπίδα), που είναι η 

τουριστική δραστηριότητα και ο πρωτογενής τομέας. Επίσης μια τέτοια επιλογή θα ήταν 

ταυτόχρονα καταστροφική για την περιβαλλοντική, οικολογική, αισθητική και πολιτισμική 

αξία της περιοχής. Σημειώνουμε ότι ουδέποτε δόθηκε άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας 

για αυτή τη δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή και η άσκηση της κατά το παρελθόν 

γινόταν παράνομα. 

 

Αγροτική Ανάπτυξη 

16. Προώθηση των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των λιμνοδεξαμενών 

των Αγίων Θεοδώρων και της Χρυσοσκαλίτισσας Δήμου Κισσάμου ούτως ώστε να 

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή του 

Ελαφονησίου (η μια λιμνοδεξαμενή  - Αγ. Θεοδώρων - είχε κατασκευαστεί από το 

Υπουργείο Γεωργίας τη δεκαετία του ΄90, έπαθε ωστόσο σοβαρή ζημιά με αποτέλεσμα να 

χαθεί όλο το νερό που ήταν αποθηκευμένο και να μείνουν χωρίς νερό τουλάχιστον 1.000 

στρέμματα κηπευτικών και δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα. Στην ίδια περιοχή και την ίδια 

περίοδο είχε κατασκευαστεί άλλη μια λιμνοδεξαμενή – Χρυσοσκαλίτισσα - από το 

υπουργείο Γεωργίας που ποτέ δε λειτούργησε λόγω κακοτεχνιών και που η μελέτη 

αποκατάστασης εκκρεμεί χρόνια τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).  
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17. Ολοκλήρωση μελέτης και δημοπράτηση κατασκευής λιμνοδεξαμενής Πλατάνου, 

στην οποία το νερό από τις γεωτρήσεις έχει γίνει υφάλμυρο και κινδυνεύει να καταστραφεί 

το έδαφος όπου καλλιεργούνται χιλιάδες στρέμματα πρώιμων κηπευτικών. 

18. Λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών του ελαιόλαδου. Μετά την 

οριστικοποίηση της νέας ΚΑΠ και την κατανομή των κονδυλίων ανάμεσα στις καλλιέργειες 

(αροτραίες 43 €/στρέμμα - δενδρώδης 50,50 €/στρέμμα), έχει υπάρξει μια τεράστια αδικία 

εις βάρος της ελαιοκαλλιέργειας. Προκειμένου να μετριαστούν οι απώλειες των 

ελαιοπαραγωγών θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

η δυνατότητα παροχής ειδικής ποιοτικής ενίσχυσης ελαιολάδου προς τους παραγωγούς που 

παράγουν πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα (ολοκληρωμένης διαχείρισης – Π.Ο.Π- Π.Γ.Ε.) 

(προτεινόμενο πόσο τα 50 € ανά στρέμμα) από τον πρώτο πυλώνα των ενισχύσεων και 

διαμέσου των συνδεδεμένων ενισχύσεων, προκειμένου να στηριχθούν έτσι τα ποιοτικά 

πιστοποιημένα προϊόντα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον τομέα του ελαιολάδου 

και οι πραγματικοί παραγωγοί που ενδιαφέρονται όχι απλά να παράγουν αλλά και να δίνουν 

στον καταναλωτή ένα πιστοποιημένο και υγιεινό προϊόν. 

19. Απαλλαγή φορολόγησης αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Οι 

επιδοτήσεις και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις από την ΕΕ και τον ΕΛΓΑ, τις οποίες 

λαμβάνει μεγάλο μέρος των παραγωγών, δεν πρέπει να λογίζονται ως εισόδημα από την 

παραγωγική δραστηριότητα και τούτο διότι πρόκειται, είτε για ενισχύσεις, που 

καταβάλλονται για να διατηρηθεί το κόστος των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε χαμηλά 

επίπεδα και να τονωθεί έτσι η ανταγωνιστικότητά τους, είτε για αποζημιώσεις που δίδονται 

για την επανόρθωση ζημιών από φυσικές καταστροφές, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αποκατάσταση των απωλειών και η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Επομένως, τα 

χρήματα αυτά, εξ αιτίας των σκοπών που υπηρετούν, θα πρέπει να αποδίδονται στους 

παραγωγούς στο σύνολό τους, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση και ως εκ τούτου 

παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα απαλλαγής της φορολόγησης των αγροτικών 

επιδοτήσεων και αποζημιώσεων ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να μεριμνήσετε για τη θέσπιση 

εξαιρέσεων, αντίστοιχων με ότι ισχύει σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, στη φορολόγηση των 

ενισχύσεων που στοχεύουν στην αγροτική ανάπτυξη και την αντιστάθμιση των απωλειών 

εισοδήματος, όπως είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, η εξισωτική αποζημίωση, τα 

αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, τα σχέδια βελτίωσης, το πριμ πρώτης εγκατάστασης 

νέων αγροτών κ.α.. 

 

Υγεία - Πρόνοια 

20. Αναβάθμιση λειτουργίας Κέντρου Υγείας Κισσάμου. Το Κέντρο Υγείας Κισσάμου 

(ΚΥΚ) αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια Κέντρα Υγείας της περιφέρειας Κρήτης που 

εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των Χανίων. Τους καλοκαιρινούς 

μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης ο φόρτος εργασίας και οι απαιτήσεις αυξάνονται, με 

αποτέλεσμα οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών που υπάρχουν σε αυτό να 

μην επιτρέπουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε 

πως το ΚΥ διαθέτει ένα μη λειτουργικό ασθενοφόρο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 

αποστολή του καθώς λόγω της παλαιότητας του παρουσιάζει μεγάλο αριθμό βλαβών που 

θέτουν το ασθενοφόρο εκτός λειτουργίας. Επιπλέον ο αριθμός των οδηγών αυτού είναι 

ανεπαρκής με συνέπεια να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες ασθενοφόρου έως και 2 βάρδιες 

ημερησίως. Στο ΚΥ δεν υπάρχει φύλαξη με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια 

προσωπικού και χρηστών του ΚΥ ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε επίπεδο 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  
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13. Δημιουργία νέου τομέα του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Κισσάμου. Η ίδρυση τομέα 

ΕΚΑΒ στην περιοχή της Κισσάμου, είναι απολύτως αναγκαία - ιδιαίτερα για τη θερινή 

περίοδο -  καθότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σ’ ένα τουριστικό δήμο (με περιοχές υψηλής 

τουριστικής επισκεψιμότητας όπως ο Μπάλος, το Ελαφονήσι και τα Φαλάσαρνα), που 

αριθμεί περί τις 12.000 χιλιάδες μόνιμο πληθυσμό και την καλοκαιρινή περίοδο ο 

πληθυσμός αυτού διπλασιάζεται λόγω των χιλιάδων επισκεπτών, να μην μπορεί να 

καλυφθούν με επάρκεια και κυρίως με ασφάλεια, τα επείγοντα περιστατικά που συμβαίνουν 

στην περιοχή μας. Ως Δήμος ζητούμε από την Πολιτεία να υπάρχει πλήρης και 

αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών διακομιδής και της επείγουσας προνοσοκομειακής 

φροντίδας στην περιοχή μας με δεδομένο ότι η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα 

αποτελεί τον πρώτο και έναν από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα επιβίωσης 

ενός ασθενή. 

 

Με τη βεβαιότητα ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και 

επίλυση των παραπάνω σημαντικών ζητημάτων για το Δήμο μας, εγώ και οι συνεργάτες 

μου παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
 


