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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΕΝΩΣΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΚΡΗΣΗ 

 

τθ νζα αυτοδιοικθτικι περίοδο που ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ τθσ προγραμματικισ 

περιόδου 2021-2027, οι Διμοι τθσ Κριτθσ καλοφνται να αναλάβουν ζνα μεγάλο και 

ςφνθετο ζργο, με βαςικοφσ άξονεσ: 

- Σθν αναβάκμιςθ, διεφρυνςθ και αυτοματοποίθςθ των Τπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ και τθν ανόρκωςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν (Η ευφυισ πόλθ αποτελεί ιδθ 

εφαρμοςμζνθ πρακτικι). 

- Σθν διεκδίκθςθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν ολιςτικισ ανάπτυξθσ που αξιοποιοφν 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά τισ προκλιςεισ και τισ μεγάλεσ ευκαιρίεσ 

που παρουςιάηει θ αυτοδιοικθτικι περιφζρεια τθσ Κριτθσ.  

- Σθν διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ςτθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ ενόσ ςφγχρονου, 

ευζλικτου, ςυμμετοχικοφ και δθμοκρατικοφ μοντζλου που κα κατοχυρϊνει τθν 

λειτουργικι αυτοτζλεια και τθν οικονομικι αυτοδυναμία. 

- Σθ δθμιουργία πλαιςίου κοινϊν κζςεων και προτεραιοτιτων από όλουσ τουσ 

Διμουσ τθσ Κριτθσ και τθν διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Περιφζρεια για όλα 

τα μεγάλα κζματα τθσ Κριτθσ.  

- Σθν υλοποίθςθ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ, ςτθν διαχείριςθ των 

απορριμμάτων , ςφμφωνα με τισ ειλθμμζνεσ αποφάςεισ και δεςμεφςεισ 

Η εξζλιξθ των μεγάλων ζργων και ο προγραμματιςμόσ νζων που κα αλλάξουν τον 

οικονομικό χάρτθ τθσ Κριτθσ, επιβάλλει τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ Π.Ε.Δ. και κα το 

διεκδικιςουμε δυναμικά.  

Προχπόθεςη για τθν επίτευξθ των ςτόχων είναι θ ενότθτα, θ ςυνεννόθςθ, θ 

ςυνεργαςία και ο κοινόσ βθματιςμόσ του αυτοδιοικθτικοφ χϊρου.  

Προχπόθεςη επίςθσ για να ανακτθκεί το χαμζνο ζδαφοσ από τθν πολυετι 

οικονομικι κρίςθ, τθ κεςμικι υποβάκμιςθ, τθν οικονομικι αφαίμαξθ και τθν ςτελεχιακι 

αποψίλωςθ, είναι θ κοινι διεκδικθτικι ςτάςθ για τθ κεςμικι κωράκιςθ και τθν επάρκεια 

οικονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων.  

Σα ΜΕΑ που θα χρηςιμοποιήςουμε για την εφαρμογή τησ ςτρατηγικήσ και των 

πολιτικών μασ είναι :  
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- Η υιοκζτθςθ και πλιρθσ εφαρμογι τθσ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ που 

αποτελεί τθν “επανάςταςθ” ςτο χϊρο τθσ Διοίκθςθσ. Οι τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για 

τθν βελτίωςθ και αυτοματοποίθςθ των λειτουργιϊν των ΟΣΑ, θ απλοποίθςθ ςτθν 

εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, θ δραςτικι 

μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και θ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν 

κοινωνία, αποτελοφν ενδεικτικά πεδία αναβάκμιςθσ λειτουργιϊν.  

- Η δθμιουργία δομϊν ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ που κα ενκαρρφνουν, κα φιλοξενιςουν και κα 

προωκιςουν νζεσ ιδζεσ τθσ νεολαίασ και των νζασ μορφισ ςυλλογικϊν 

επιχειρθματικϊν οχθμάτων, αποτελοφν τθν απάντθςθ για τθν αφξθςθ και βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ νζα εποχι.    

- Η υιοκζτθςθ τθσ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ και τθσ μείωςθσ του 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ αποτελεί δζςμευςι, μασ που κα 

ενςωματϊνεται και κα διαπερνά όλεσ τισ λειτουργίεσ, τισ δράςεισ και τισ υποδομζσ 

των Διμων.  

Ο ςχεδιαςμόσ μασ προβλζπει τθν εφαρμογι βζλτιςτθσ τεχνολογίασ και δράςεων 

καταπολζμθςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προςταςίασ και διαχείριςθσ υδάτων, 

αντιμετϊπιςθσ ρφπανςθσ και απορριμμάτων, που όμωσ ςυνδζονται με τθν αποδοτικότθτα 

των πόρων και τθν κυκλικι οικονομία.  

- Η αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν, οδθγιϊν και προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία 

και με Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και βϋ βακμοφ τθσ Ευρϊπθσ και δθ 

τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου, αποτελοφν ζνα ευρφ φάςμα ενεργειϊν που 

προχποκζτουν ετοιμότθτα, ςχεδιαςμό, γνϊςθ και μελζτεσ. Παράλλθλα, κα 

διεκδικιςουμε πρόςκετουσ πόρουσ ςτα Εκνικά προγράμματα που αφοροφν τθν 

Σ.Α. (Φιλόδθμοσ, ΠΔΕ κ.α.). Η ΠΕΔ κα αναλάβει πρωταγωνιςτικό ρόλο και κα 

παρζχει ςυμβουλευτικζσ και ςυντονιςτικζσ υπθρεςίεσ με ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ 

τουσ Διμουσ και ιδιαίτερα τουσ μικροφσ. Πεδία, όπωσ οι υποδομζσ, θ προςταςία 

του περιβάλλοντοσ, θ ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν αιχμισ, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ, θ οργάνωςθ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, αποτελοφν βαςικό 

μζλθμά μασ.  

- τθν κατεφκυνςθ αυτι εντάςςεται και θ ςυνεργαςία με το Πολυτεχνείο , το 

Πανεπιςτιμιο, τα Σ.Ε.Ι. και τα Ερευνθτικά ιδρφματα, τθσ Κριτθσ.  
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τισ πολιτικζσ μασ εντάςςονται :  

- Η ανανζωςθ και αναβάκμιςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των αναγκαίων 

κοινωνικϊν δομϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναλογικισ διαχείριςθσ 

προςφυγικϊν ροϊν. Η κοινωνικι ςυνοχι και θ αλλθλεγγφθ αποτελοφν το βαςικό 

ςυςτατικό τθσ κοινωνικισ μασ πολιτικισ.  

- Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίεσ που ανταποκρίνονται ςτα νζα δεδομζνα για τθν 

πολιτικι προςταςία, τθν αςφάλεια του πολίτθ και τθν αντιςτροφι τθσ 

δθμογραφικισ κατάρρευςθσ.  

- Ενιςχφουμε τθ διοικθτικι επάρκεια και τθν οικονομικι αυτοδυναμία όλων των 

Διμων τθσ Κριτθσ.  

 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΤΝΑΜΙΚΑ 

- Προτάςςοντασ τθν ενότθτα, το διάλογο και τθ ςυνεργαςία ςτον αυτοδιοικθτικό και 

κοινωνικό χϊρο ολόκλθρθσ τθσ Κριτθσ. 

- Αρκρϊνοντασ κακαρό και ανεξάρτθτο αυτοδιοικθτικό λόγο 

- Διεκδικϊντασ μαχθτικι και ανυποχϊρθτθ αναβάκμιςθ τθσ κεςμικισ και 

οικονομικισ κζςθσ των Διμων. 

Επιδιώκοντασ καλόπιςτα και δυναμικά την ιςότιμη ςυνεργαςία με το Κεντρικό 

Κράτοσ : Διεκδικοφμε περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ και προβάλλουμε βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

που ενιςχφουν το ρόλο τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και εναρμονίηονται με το ςυμφζρον των 

τοπικϊν κοινωνιϊν. Περιςςότερθ Αυτοδιοίκθςθ ςθμαίνει περιςςότερθ δθμοκρατία, 

περιςςότερθ αποκζντρωςθ με ενίςχυςθ του ρόλου του πολίτθ.  

Με το περίγραμμα βαςικϊν κζςεων, αρχϊν, μζςων και πολιτικϊν ςκιαγραφιςαμε 

το αποτφπωμα και τθν δυναμικι τθσ παράταξισ μασ που διεκδικεί τθν πλειοψθφία ςτα 

ςυλλογικά όργανα τθσ ΠΕΔ.  

Σο νζο Δ.. κα επεξεργαςτεί και κα διαμορφϊςει αναλυτικά το πρόγραμμα δράςθσ 

με τισ προτεραιότθτεσ και τισ επιμζρουσ πολιτικζσ. 

 Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, ωσ κεντρικζσ ιδζεσ αλλά και ανοιχτοί ςε νζεσ προτάςεισ και 

βελτιϊςεισ, καλοφμε όλουσ τουσ Δθμάρχουσ του νθςιοφ και τουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ, 

μζλθ τθσ Γ.. τθσ Π.Ε.Δ., να προχωριςουν ςτθν υπερψιφιςθ του ςυνδυαςμοφ μασ και ςτθν 

εκλογι διοίκθςθσ τθσ ΠΕΔ Κριτθσ που κα οδθγιςει τθν αυτοδιοίκθςθ τθσ Κριτθσ τα 

επόμενα 4 χρόνια.  
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Σο ψθφοδζλτιο μασ αποτελείται από τουσ εξισ ςυναδζλφουσ :  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΔ 

ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

1) ΚΟΚΟΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ) 

2) ΚΟΤΚΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ) 

3) ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ) 

4) ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΕΘΤΜΝΗ) 

5) ΜΠΟΚΕΑ ΜΕΝΕΛΑΟ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ) 

6) ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟ) 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ – ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

1) ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΝΑΝΤ) ΝΑΤΙΚΑ (Δ.. ΧΑΝΙΩΝ) 

2) ΚΕΜΕΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (Δ.. ΧΑΝΙΩΝ) 

3) ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (Δ.. ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ) 

4) ΚΟΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

5) ΛΤΓΕΡΟ ΗΛΙΑ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

6) ΞΤΛΟΤΡΗ – ΞΗΜΕΡΗ (ΜΑΙΡΗ) ΜΑΡΙΑ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

7) ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Δ.. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ) 

8) ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (Δ.. ΓΟΡΣΤΝΑ) 

9) ΣΕΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ Π.Ε.Δ. ςτη ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ Κ.Ε.Δ.Ε. 

1)        ΓΙΑΛΙΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (Δ..ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

2)  ΙΝΙΩΣΑΚΗ ΠΕΣΡΟ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

3)  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ (Δ.. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟ)  

4)  ΚΑΛΟΤΔΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

5)  ΞΤΛΟΤΡΗ ΣΑΤΡΟ (Δ.. ΓΟΡΣΤΝΑ) 

6)  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΡΗ) ΑΡΙΣΕΙΔΗ (Δ.. ΧΑΝΙΩΝ) 

7)  ΣΖΕΔΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (Δ.. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ)  

8)  ΧΑΙΡΕΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (Δ.. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ) 

 


