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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Χερσόνησος, 21/09/2012 

    ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         Α.Π. 376 

   ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Γούρνες                                                                      

Ταχ. Κώδικας: 70014                                                                          

Τηλέφωνο : 2813404640 

FAX : 2813404608 

e-mail: dimarxos@hersonisos.gr  
 

 

ΘΕΜΑ: Έντονη αντίδραση του Δημάρχου Χερσονήσου για την αναστολή λειτουργίας της 
ΔΟΥ Λιμένος Χερσονήσου 

 

Μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλεί η πολιτικά άστοχη, αναπτυξιακά 

εσφαλμένη και νομικά αναιτιολόγητη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. 

Στουρνάρα, για την αναστολή λειτουργίας ορισμένων  ΔΟΥ της χώρας, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και η ΔΟΥ Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου. 

Η πράξη αυτή του κυρίου Υπουργού, αποτελεί σημαντικό κρίκο της λανθασμένης 

πολιτικής, που έχει υιοθετήσει το κράτος, κάτω από την πίεση που δέχεται –κυρίως από 

την Τρόικα και τους δανειστές- να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, οδηγώντας έτσι στην 

πλήρη αποδόμηση του κράτους, στον πλήρη ενταφιασμό της αποκέντρωσης και της 

εξυπηρέτησης του πολίτη. Η επίκληση των εννοιών της μείωσης του λειτουργικού 

κόστους και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, δεν παρέχουν πλέον 

επαρκή και ορθή βάση τεκμηρίωσης της σειράς των διοικητικών πράξεων που εκδίδει η 

Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. 

Πως είναι δυνατόν ο κυβερνητικός σχηματισμός να λαμβάνει τέτοιου είδους 

αντιαναπτυξιακές και επιζήμιες αποφάσεις, χωρίς διάλογο και διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών. Ανεξήγητη, επίσης, είναι η στάση της Κυβέρνησης 

να λαμβάνει γενικευμένες αποφάσεις και να εντάσσει σε αυτές περιπτώσεις που δεν 

έχουν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά. Αναρωτιέται κανείς, ο ισχυροποιημένος ρόλος 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Σύνταγμα της χώρας, και 

εξειδικεύεται στο «Σχέδιο Καλλικράτης» (μόλις δύο χρόνια έχουν περάσει από την 

εφαρμογή του), τόσο γρήγορα ανετράπησαν και υποτιμήθηκαν. Ο ρόλος των Δήμων για 

των εξυπηρέτηση των πολιτών, την κοινωνική υποστήριξη αυτών και την τοπική 

ανάπτυξη, πως διασφαλίζεται και επιβεβαιώνεται. 

ΠΡΟΣ: 

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Βασικές αρχές της αποτελεσματικής λειτουργίας του σύγχρονου κράτους 

εγκαταλείπονται. Η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, η αρχή τη εξυπηρέτησης των 

πολιτών, η αρχή της εγγύτητας και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, πως 

πραγματώνονται όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις της Διοίκησης; 

Ερωτώ, πως είναι δυνατόν, ενώ η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά και πολλαπλά 

προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης  και στρατηγικό στόχο αποτελεί η αύξηση του ΑΕΠ, η 

Κυβέρνηση με τις πράξεις και τις παραλείψεις τη  να οδηγεί τη χώρα σε λαθεμένες 

επιλογές. Γιατί δεν αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρα και δεν 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αποδοτικών τομέων της οικονομίας. Ο 

τουρισμός, είναι ένας απ’ αυτούς τους τομείς με τεράστια συμβολή και συμμετοχή στη 

διαμόρφωση και αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και την τόνωση της 

απασχόλησης του εργατικού δυναμικού. 

Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί το τυπικό παράδειγμα του τουριστικού Δήμου, 

που συγκεντρώνει το 11% του τουριστικού δυναμικού της χώρας (πλέον των 200.000 

τουριστικών κλινών). Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών του, η Δημοτική Αρχή έχει 

σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, με 

σκοπό την αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος , αλλά και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Η πολιτεία οφείλει, αν δεν μπορεί, εξ αντικειμένου, να 

συνδράμει τη Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση του σχεδιασμού της, τουλάχιστον να απέχει 

από πρωτοβουλίες και πράξεις που δημιουργούν εμπόδια σ’ αυτήν. Τέτοια πράξη, 

σίγουρα, είναι και η απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για την αναστολή 

λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ.  

Δικαιούμαι, νομίζω, να ερωτήσω μέχρι που θα φθάσει αυτή η επιλογή της 

Κυβέρνησης, να προχωρεί στην έκδοση διοικητικών πράξεων, χωρίς διάλογο, 

διαβούλευση, αιτιολόγηση, τεκμηρίωση και αποτέλεσμα. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η 

πολιτική αυτή είναι επιζήμια και αντί να προσθέτει στο ελάχιστο, αντιθέτως δημιουργεί 

εμπόδια και δυσκολίες στις παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας μας, όπως ο 

τουρισμός. 

Τα κόμματα που συγκροτούν τη σημερινή Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να 

κατανοήσουν, ότι η μονομερής, η εύκολη και επιλεκτική επιλογή  της μείωσης των 

κρατικών (δημοσίων) δαπανών, πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι δίκαιη, δεν είναι και 

αποτελεσματική.  

Επιτέλους πρέπει να τεθεί ένα όριο στην συντελούμενη αποδόμηση του κράτους. 

Καθημερινά βασικοί θεσμοί και δομές λειτουργίας του καταργούνται. 

Μέχρι που μπορεί να οδηγήσει αυτή η ανεξήγητη κατάργηση διοικητικών δομών 

και υπηρεσιών, βασικών και χρήσιμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Καταργούνται 

Ειρηνοδικεία, αναστέλλεται η λειτουργία των ΔΟΥ, επιχειρείται η υποβάθμιση και το 

κλείσιμο μονάδων του ΙΚΑ, αποδυναμώνονται τα Αστυνομικά Τμήματα, υπολειτουργούν 

τα σχολικά συγκροτήματα κ.α. Αν όλα τα παραπάνω δεν αποτραπούν, και δεν σταματήσει 

η καταιγιστική κατάργηση βασικών δομών του διοικητικού συστήματος της χώρας, δεν 

μπορεί να εγγυηθεί κανείς την εξυπηρέτηση του Πολίτη και τη σύγχρονη λειτουργία του 

Κράτους. 
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Τονίζω, με κάθε έμφαση, ότι κατά την μακρόχρονη θητεία μου στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, με όραμα, πολλή δουλειά, την 

ουσιαστική και σημαντική συνδρομή της Τοπικής Κοινωνίας, καταφέραμε, κυρίως με 

ίδιους πόρους , να δημιουργήσουμε και να λειτουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 

δημοσίων υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου. Οι υπηρεσίες αυτές πραγμάτωσαν την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά κυρίως υποστήριξαν την ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, από την παράθεση των στοιχείων που προηγήθηκε, 

ότι η απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία της ΔΟΥ Λιμένος Χερσονήσου μόνο 

προβλήματα δημιουργεί. Η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της είναι δεδομένη, 

ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και να διασφαλισθεί η 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. 

Ζητούμε, την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΔΕΑ 

1130258 ΕΞ 2012/20-09-2012) και να ανακληθεί η αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Λιμένος 

Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου.  

 

                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Ι .ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντ. Σαμαρά 
2. κ.κ Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων 
3. Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα 
4. Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη 
5. Βουλευτές Νομού Ηρακλείου 
6. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γ. Δεικτάκη 
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ΙΙ . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη 
2. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη 
3. κ.κ Δημάρχους Ν. Ηρακλείου 
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 
5. Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης 
6. ΜΜΕ 
7. Ιστοσελίδα Δήμου 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Δημάρχου 
2. κ.κ Αντιδημάρχους 
3. Φ. Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Φ48 β 

 


