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Αγαπητέ Πρόεδρε,  

 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω σήμερα τη χαρά να σας δεχθώ στο Δημαρχείο 

της πόλης μας . Και λέω «μας» γιατί πλέον «ανήκετε» σ’ αυτή τη πόλη αφού είστε 

εκλεγμένος εκπρόσωπος της, όπως βεβαίως και του Νομού. 

 

Σας βλέπω λοιπόν με αυτή σας την «ηρακλειώτικη» ιδιότητα την οποία και 

θα…… εκμεταλλευθώ για να σας θέσω ορισμένα θέματα γενικότερης πολιτικής αλλά 

και κάποια εξειδικευμένα που αφορούν την πόλη μας και έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής των Δημοτών. Επιτρέψτε να αρχίσω από τα 

γενικά. 

Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση 

Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχει Κυβέρνηση που στις 

προγραμματικές τις δηλώσεις δεν είναι γενναιόδωρη στο παραπάνω κορυφαίο, για τη 

Δημοκρατία και τη σύγχρονη κρατική δομή, ζήτημα. Στην πράξη βεβαίως δεν γίνεται 

τίποτε το ουσιαστικό με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται σε μια από τις 

τελευταίες θέσεις σε επίπεδο Ε.Ε. σε ότι αφορά στην Περιφερειακή Αποκέντρωση 

Αρμοδιοτήτων και Πόρων. Σε κάποια θέματα μάλιστα όχι μόνο δεν σημειώνεται 

πρόοδος αλλά αντίθετα βαδίζομε προς τα πίσω. Λόγου χάρη στο θέμα του ελέγχου 

των αποφάσεων των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου πλέον ο μη αιρετός 

εκπρόσωπος της πολιτείας έχει το δικαίωμα της απ’ ευθείας απόρριψης των 

αποφάσεων των ΟΤΑ με τους τελευταίους να έχουν απλώς το δικαίωμα προσφυγής 

κατά της απορριπτικής πράξης της Διοικήσεως . 
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Πλέον τούτου, παρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 102, 

παρ.5, σαφώς καθορίζει ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από 

τους αντίστοιχους πόρους, οι τελευταίοι είτε δεν διατίθενται καθόλου, είτε 

διατίθενται προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο η 

επιβάρυνση μεταφέρεται καθ’ ολοκληρία στους ΟΤΑ. Τελευταίο παράδειγμα αυτό 

των φωτεινών σηματοδοτών, η ευθύνη των οποίων μεταφέρθηκε στους Δήμους χωρίς 

την παραμικρή οικονομική ενίσχυση. 

 

Ένα επίσης σοβαρό θέμα, κ. Πρόεδρε, άμεσα συνδεδεμένο με την έννοια της 

αποκέντρωσης και πως την αντιλαμβάνεται η κεντρική εξουσία είναι η διαχείριση 

των πόρων της 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αντί η 

κυβέρνηση, όπως είχε προεκλογικά υποσχεθεί να επιχειρήσει με συγκεκριμένα μέτρα 

να μειώσει το περιφερειακό έλλειμμα, έρχεται με τις αποφάσεις της να το διευρύνει, 

αφού αναθέτει τη Διαχείριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 

Διαρθρωτικών Ταμείων για τη περίοδο αυτή, όχι στις Περιφέρειες, όπως στις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους αλλά στο Υπουργείο Οικονομίας & 

Οικονομικών. Έτσι μετατρέπει το Υπουργείο από Επιτελικό Όργανο Συντονισμού 

Περιφερειακής Πολιτικής σε….διαχειριστή έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν 

ακόμα και στο τελευταίο χωριό. 

 

Πρόκειται για πρωτοφανή εξέλιξη που αντιτίθεται άμεσα στη λογική της 

Αποκέντρωσης. Είναι ενάντια στις σύγχρονες τάσεις διακυβέρνησης και ενάντια στο 

μοντέλο της «Ευρώπης των Περιφερειών», που προβάλλει και στηρίζει η Ε.Ε. 

Κυρίως όμως, αντιστρατεύεται το αυτονόητο και αυτοδίκαιο αίτημα των Τοπικών 

Κοινωνιών, να έχουν αποφασιστικό λόγο στη Διαχείριση των Υποθέσεων που 

αφορούν στην ανάπτυξη τους. 

 

Αυτός ο Αθηνοκεντρικός τρόπος διαχείρισης και τα εξαιρετικά διογκωμένα 

Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων αποτελούν εμπόδια στην εξελικτική πορεία 

των θεσμών της αποκέντρωσης στη χώρα μας και διευρύνουν το έλλειμμα ανάμεσα 

σε Κέντρο και Περιφέρεια ή ακόμα και μεταξύ των Περιφερειών. 

 

Σε ότι αφορά τα εξειδικευμένα θέματα της Πόλης σας γνωρίζω τα εξής :    
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 Α. Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ( μετά την έκπτωση) 27 εκατομμυρίων 

ευρώ για το κατασκευαστικό μέρος, έχει χρηματοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ και 

συγκεκριμένα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «πολιτισμός» με την υπ’ αριθμ: 

ΥΔΕΠΠ/Β/Φ145/352/17-07-03 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ με 17 εκατ. ευρώ. Υπάρχει 

επίσης χορηγία των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού ύψους 3 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα 

7 εκατ. έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης προς το ΥΠ.ΠΟ (συν. επιστολή 1,2 

& 3 ) και προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» από το 

20% των οριζοντίων δράσεων του προγράμματος (συν. επιστολή 4) χωρίς, μέχρι 

στιγμής, ανταπόκριση, παρά την σχετική προεκλογική δέσμευση του ίδιου του 

Πρωθυπουργού το 2004 για το συγκεκριμένο έργο.  

 

Β. Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Ενετικών Τειχών και Παλιάς Πόλης. 

 Ο Δήμος Ηρακλείου έχει υπογράψει τον Ιανουάριου του 2004 με το ΥΠ.ΠΟ. 

και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προγραμματική σύμβαση 10ετούς διάρκειας για την προστασία 

και ανάδειξη των τειχών του Χάνδακα και την αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης. Παρά 

την Σύμβαση αυτή ούτε το ένα, ούτε το άλλο Υπουργείο ανταποκρίνονται στις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις (συν. επιστολές 5 & 6) με αποτέλεσμα το έργο να 

χρηματοδοτείται μονομερώς από τον Δήμο και να οφείλονται από το κράτος 

αρκετά ποσά με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η έγκαιρη και πλήρης υλοποίηση 

της σύμβασης. 

 

Γ. Αποκατάσταση Πανανείου  

 Το έργο είχε χρηματοδοτηθεί με την υπ’ αριθ. 193357/ΔΕ-10010/28-08-02 

με προϋπολογισμό 1.780.000 Ευρώ και μέρος αυτού του ποσού έχει ήδη εκταμιευθεί. 

Εδώ και αρκετούς μήνες, έχει σταματήσει πλήρως η χρηματοδότηση και δεν γίνεται η 

παραμικρή εργασία. Είναι πραγματικά κρίμα ένα τόσο σημαντικό και συνδεδεμένο με 

την ταυτότητα της Πόλης παραδοσιακό κτίριο να παραμένει στην σημερινή 

κατάσταση (ερείπιο) για 1 μόλις εκατ. ευρώ., ενώ η ολοκλήρωση του θα επέτρεπε 

την ικανοποίηση βασικών αναγκών στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής 

πρόνοιας & μέριμνας (κέντρο μητέρας-παιδιού).  

 

 

 

 3



Δ. Χώρος Πρασίνου (Οικόπεδο Λυδάκη) 

 Είναι ο τελευταίος μεγάλος χώρος πρασίνου που έχει απομείνει στην Πόλη 

μετά τον αποχαρακτηρισμό & την οικοδόμηση και του οικοπέδου Φακίδη στη Θέρισο 

το έτος 1999. Είναι εκτάσεως 26 στρεμμάτων, και βρίσκεται σε μια συνοικία της 

Πόλης (Πατέλες) που έχει απόλυτη ανάγκη του πρασίνου. Ζητήθηκε από το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (συν. επιστολή 7) η συνδρομή χρηματοδότησης για την αποζημίωση 

των ιδιοκτητών που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για την αποδέσμευση του 

χώρου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί στις αρχές του 2008.  

 

Ε. Παγκρήτιο Στάδιο  

 Το ζωτικής σημασίας αυτό για τα αθλητικά δρώμενα της Κρήτης και του 

Ηρακλείου δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στην αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου 

παρά το γεγονός ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς εδώ 

και μήνες και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Ο Δήμος έχει απευθυνθεί ( συν. 

επιστολή 8) στους αρμόδιους φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Γ.Γ. Ολυμπιακής Αξιοποίησης, 

Ολυμπιακά Ακίνητα) για τον καθορισμό του χρόνου υπογραφής της σύμβασης, χωρίς 

μέχρις στιγμής τουλάχιστον να υπάρξει σχετική ανταπόκριση. 

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη διαδικασία της σημερινής σας ενημέρωση ως 

κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της περιοχής μας γιατί γνωρίζω το ενδιαφέρον και 

την εμμονή σας σε σύγχρονες μορφές κρατικής οργάνωσης με διακριτά και απολύτως 

κατοχυρωμένα επίπεδα εξουσίας. Για τα ειδικότερα προβλήματα που σας εξέθεσα 

είμαι βέβαιος ότι θα τύχουν της προσοχής που δικαιούται αλλά και αξίζει μια πόλη με 

την Ιστορία και τον δυναμισμό του Ηρακλείου. 

 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

Γιάννης Κουράκης 
 
 

Δήμαρχος Ηρακλείου 
 

 
 
 

 
Δ/νση: Αγ. Τίτου 1 Ηράκλειο 71202, τηλ 2810/399.100-1-2-3, fax: 2810/227.180 
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