
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης 

με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών» 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

                                       ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,   

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2021, 

πραγματοποιήθηκε  συνάντηση εργασίας μεταξύ του Αναπλ. Υπουργού 

Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, αρμόδιου για θέματα αυτοδιοίκησης, και του 

Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη. 

Κατά τη συνάντηση, από τον κ. Κουράκη τέθηκαν στον κ. Υπουργό όλα  

τα θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ της Κρήτης και ειδικότερα: 

- το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»  

- το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ,  

- της πρόσληψης προσωπικού - κινητικότητα 

- το θέμα της καθυστέρησης που υπάρχει στην τεχνική βοήθεια των 

Δήμων μέσω της ΕΕΤΑΑ και την ίδρυση γραφείων στην Κρήτη 

- την επαναφορά της ρύθμισης για εξόφληση χρεών προς τους Δήμους 

και τις δημοτικές επιχειρήσεις έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. 

- το ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών από τους 

Δήμους 

- η καταστατική θέση των αιρετών καθώς και μια σειρά άλλων ζητημάτων 

που έχουν τεθεί από τους Δήμους και από στελέχη της Τ.Α 

Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα που τέθηκαν 

και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την επίλυσή τους. 

Επίσης μετά από συνεννόηση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης με 

τον κ. Υπουργό, συμφωνήθηκε ότι αμέσως μετά το Πάσχα, θα 

πραγματοποιηθεί επίσκεψη του κ. Πέτσα στην Κρήτη, με πρόθεση  να 

επισκεφθεί και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να 

γίνουν επαφές με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης του νησιού μας. 

Για την ακριβή ημερομηνία αλλά και το πρόγραμμα της επίσκεψης 

του κ. Υπουργού, θα ενημερωθείτε μόλις οριστικοποιηθεί.  

Συναδελφικά,  

Γιάννης Κουράκης                                         

Πρόεδρος Π.Ε.Δ Κρήτης                                  

                       

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
              (Π.Ε.Δ) ΚΡΗΤΗΣ 
               
 
 
       Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων 
       Ηράκλειο ΤΚ 71 202, Τ.Θ.: 1906 
       Τηλ.: 2810 286727, 28310/54771- 58504,  
       Email: info@pedkritis.gr 
                   tedkr@otenet.gr 

                                                                                                                                                       

     
       ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 
              Ηράκλειο,  26/04/2021    

              Αριθμ. Πρωτ:  366 
                          
                            ΠΡΟΣ:   
 

- Δημάρχους Κρήτης  
- Μέλη ΔΣ ΠΕΔ Κρήτης 
- Μέλη ΓΣ ΠΕΔ  
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