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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η χώρα µας βρίσκεται  σε βαθιά δηµοσιονοµική κρίση, η οποία εν τοις πράγµασι έχει 

οδηγήσει στην στενή και πολλαπλή εξάρτηση µας, µε όλες εκείνες τις επώδυνες συνέπειες για 

το λαό µας, ο οποίος παρακολουθεί ενεός όλες αυτές τις εξελίξεις. Οι στρεβλώσεις και η 

αποτυχία του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος ως και οι δικές µας διαχρονικές ευθύνες έχουν 

οδηγήσει τη χώρα µας εκτός των πηγών χρηµατοδότησης και του αναγκαίου διεθνούς 

δανεισµού. 

Παρακολουθούµε µε αγωνία τις προσωπικές σας προσπάθειες και της Κυβέρνησης 

συνολικά για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης, υπό µορφή δανείου ύψους 110 δις ευρώ από τις 

χώρες της Ευρωζώνης και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.), για να µπορέσουµε να 

«κρατηθούµε» και να αποφύγουµε τη στάση πληρωµών. Για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων και προκειµένου να γίνουµε αξιόπιστοι απέναντι στους εταίρους µας & πιστωτές µας, 

είναι αναγκαία προϋπόθεση η εφαρµογή συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Αυτή την ώρα, η ολοµέλεια της Βουλής συζητά τα Ν/Σ «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 

Στρατηγικής Ανάπτυξης και «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».  

 

Ο εφαρµοστικός Νόµος του πλαισίου ορίζει τη σύσταση του Ταµείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας, µε αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της 

ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το προϊόν της αξιοποίησης χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους. Στα άρθρα 10 – 17 του Σχεδίου Νόµου 

επιχειρείται η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων µέσα από τη διαµόρφωση κατάλληλου, 

σταθερού και αποτελεσµατικού πλαισίου κανόνων για την αντιµετώπιση χωροταξικών εµποδίων 

καθώς και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ,  

θεωρούµε υπερβολική την πρόβλεψη της δυνατότητας, η οποία κατά την ταπεινή 

µας γνώµη υπερβαίνει και τα συνταγµατικά πλαίσια, κατά την κατάρτιση του Ειδικού 

Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου (Ε.ΣΧ.Α.∆.Α.) και εφόσον εµπεριέχεται 

σχετική τεκµηρίωση, το Προεδρικό ∆ιάταγµα έγκρισης του Ε.ΣΧ.Α.∆.Α. να τροποποιεί 

επιµέρους ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ρυθµιστικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής & Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), οι οποίες επηρεάζουν την αξιοποίηση δηµοσίων 

ακινήτων. 

 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου, τον οποίο έχω την ιδιαίτερη τιµή να εκπροσωπώ, είναι 

κατεξοχήν τουριστικός ∆ήµος και αντιπροσωπεύει το 15% της τουριστικής υποδοµής 

(δυναµικότητας) της Χώρας. Η έδρα του ∆ήµου µας είναι στις Γούρνες και το ∆ηµαρχείο 

φιλοξενείται στο δηµόσιο ακίνητο της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.), 

συνολικής έκτασης 738 στρεµµάτων. Το εν λόγω ακίνητο µε το εγκεκριµένου ΣΧΟΟΑΠ του 

πρώην ∆ήµου Γουβών αντιµετωπίζεται σαν περιοχή οικιστικής Ανάπτυξης (ΟΠ) και 

προτείνεται να µετατραπεί σε Πολιτιστικό – Παιδαγωγικό Πνεύµονα υπερτοπικής σηµασίας 

(ΦΕΚ 60 / ΑΑΠ / 2010, έγκριση ΣΧΟΟΑΠ).  

 

Για το ακίνητο αυτό µε την 169/2011 οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

έχουµε ζητήσει την άµεση παραχώρηση στο ∆ήµο Χερσονήσου της συνολικής χρήσης του 

ακινήτου, χωρίς αντάλλαγµα, για να αξιοποιηθεί από τον ∆ήµο ως έκταση υπερτοπικής 

σηµασίας και µοναδική ελεύθερη παράκτια ζώνη στο Νοµό Ηρακλείου. Την ευθύνη της 

απόφασης για τις χρήσεις και τη µορφή ανάπτυξης της, πρέπει να έχει ο ∆ήµος, ώστε αυτές 

να έχουν άµεση επιρροή στον κοινωνικό – οικονοµικό ιστό της περιοχής, ιδιαίτερα όταν η 

συγκεκριµένη περιοχή έχει άµεση επαφή και σχέση, τόσο µε την τουριστικά ανεπτυγµένη 

περιοχή της Χερσονήσου, όσο και µε το Πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ηρακλείου. 

Η έκταση της (ΠΑΒΓ) αποτελεί ζωτικό χώρο που προορίζεται να δεχτεί 

συγκεκριµένες λειτουργίες µε αυξηµένες απαιτήσεις, ώστε να εκπληρώσει ένα σηµαντικό 

πολεοδοµικό ρόλο. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

αυτές τις δύσκολες στιγµές για τη Χώρα, που προσπαθείτε να δηµιουργήσετε συνθήκες 

ανάσχεσης και αποτροπής της κατάρρευσης και επιδιώκετε µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής να εξασφαλίσετε τη στήριξη των Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Μηχανισµών, παρακαλούµε να επανεξετάσετε συγκεκριµένες διατάξεις του 
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εφαρµοστικού νόµου, οι οποίες είναι επιζήµιες για τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική 

ανάπτυξη.  

Επανεξετάσετε τη διάταξη που ορίζει την «εύκολη» τροποποίηση εγκεκριµένων 

Ρυθµιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ. Παραβιάζονται σοβαρά συνταγµατικά 

κοινωνικά δικαιώµατα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. 

∆εχθείτε την άποψη του ∆ήµου για τους λόγους που παραθέσαµε παραπάνω, να 

διατηρήσει η έκταση των 738 στρεµ. της ΠΑΒΓ, το δηµόσιο κοινωφελή χαρακτήρα. 

Παρακαλούµε, κατά την έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του άρθρου 10 παρ. 3 του εφαρµοστικού νόµου, να µην 

υπαχθεί το ακίνητο της ΠΑΒΓ, εκτάσεως 738 στρεµ., στα προς αξιοποίηση ακίνητα. Οι πόροι 

που προσδοκάτε, ως Κυβέρνηση, να συγκεντρώσετε για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους, 

µπορεί να προκύψουν και µάλιστα πολλαπλάσιοι, αν δηµιουργήσουµε το κατάλληλο πλαίσιο και 

επισπεύσουµε τις διαδικασίες, να προχωρήσουν µεγάλες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της 

Χερσονήσου, από εύρωστους διεθνείς οικονοµικούς οίκους που ήδη έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους για συγκεκριµένη επένδυση ύψους 500 εκ. ευρώ. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  

Ο ελληνικός λαός, έχοντας πλέον περιέλθει, εξ αντικειµένου, σε µια κατάσταση αδιέξοδη  

και επώδυνη για την οικονοµική του θέση, περιµένει πολλά από εσάς.  

Περιθώρια υπάρχουν.               

Σ’ αυτή τη Χώρα υπάρχουν δυνάµεις. Χρειάζεται συστράτευση και κοινή προσπάθεια.  

Ο λαός έχει δείξει τεράστιες αντοχές και επιδείξει απεριόριστη υποµονή.  

Απαιτούνται αποφάσεις. Τολµήστε. 

 

Με εκτίµηση 

Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου 

 

 

Ζαχαρίας ∆οξαστάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ήµος Χερσονήσου       Ταχ. ∆/νση: Γούρνες 70014 Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ: 2813404640, Fax: 2813404602                          

                                        E-mail: dimarxos@hersonisos.gr   Web: www.hersonisos.gr  

 

 

 

 


