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Με αφορµή το πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» µε το οποίο µεταξύ άλλων 
προωθούνται σοβαρότατες διαρθρωτικές αλλαγές στην εποπτεία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική 
Συνεδρίασή του στις 6/03/2014, προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου 
ψηφίσµατος: 
 
“Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του και 
την κάθετη αντίθεσή του στις προωθούµενες διαρθρωτικές αλλαγές στη 
λειτουργία και εποπτεία της Τοπικής Αυτ/σης, όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 22 του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» καθώς από την αρχή της 
εφαρµογής του Καλλικράτη, έχει αποδειχθεί ότι η µεταφορά αρµοδιοτήτων στις 
έδρες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων από τις τέως ∆ιευθύνσεις της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µόνο προβλήµατα καθυστερήσεις και δυσχέρειες έχει 
προκαλέσει στην αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ. 
 
∆ηλώνει την αλληλεγγύη του στην αγωνία των εργαζοµένων του τµήµατος 
∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆/σης Χανίων, οι οποίοι µε τις 
υπηρεσίες τους συµβάλλουν τα µέγιστα στην αποτελεσµατική λειτουργία των 
Ο.Τ.Α. του νοµού και δηλώνει την αµέριστη συµπαράστασή του στα 
σοβαρότατα οικονοµικά και οικογενειακά προβλήµατα που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν ενόψει της επικείµενης αυτοδίκαιης απόσπασής τους στην 
έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, στο Ηράκλειο. 
 

Επειδή η αποκέντρωση ή η συγχώνευση υπηρεσιών πρέπει να υλοποιείται µε 
γνώµονα την άµεση και αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους και των 
θεσµών του προς όφελος του πολίτη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πλατανιά αξιώνει 
και απαιτεί την απόσυρση της σχετικής διάταξης, την παραµονή των 
υπηρεσιών και του συνόλου των υπαλλήλων των Αποκεντρωµένων ∆/σεων 
ανά νοµό καθώς και την επιπλέον στελέχωσή τους µε προσωπικό µε στόχο 
την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την λειτουργία ισχυρότερων και 
αποτελεσµατικότερων ΟΤΑ, ικανών να εγγυηθούν την ταχύτερη και βέλτιστη 
εξυπηρέτηση του πολίτη”. 

 
Το παρόν να δηµοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στο γραφείο 
του κ. Πρωθυπουργού, στον κ. υπουργό Εσωτερικών, στους κ.κ. βουλευτές 
του νοµού Χανίων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 



Κρήτης, στον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης, στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, 
στην ΠΕ∆ Κρήτης, στην ΚΕ∆Ε και στον Σύλλογο Υπαλλήλων 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
 
 
Το παρόν ψήφισµα να δηµοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στο 
γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, στους κ.κ. υπουργούς Εθνικής Άµυνας και 
Πολιτισµού, στους κ.κ. αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων, στους κ.κ. 
βουλευτές του νοµού Χανίων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης και στον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης. 
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