
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση όρων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» 

    ΣΧΕΤ : Την υπ’ αριθμ. 6302/08.04.2021 Κ.Υ.Α  (Β΄ 1399) 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 

 Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι γίνονται 

σημαντικές τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης», 

συνεδρίασε την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ 

Κρήτης όπου εξέτασε το θέμα και αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις των Δήμων του νησιού μας ομόφωνα αποφάσισε : 

 

Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στην κατηγοριοποίηση των 

δικαιούχων Δήμων σε έξι (6) κατηγορίες και στην θέσπιση ανώτατου ορίου 

συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων. 

Επίσης προβλέπεται ότι κατά τον υπολογισμό του συνολικού 

προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε 

δυνητικού δικαιούχου, που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος Ι” και 

μεταφέρθηκαν στο “Αντ. Τρίτσης”, καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν 

υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο “Φιλόδημος Ι” και η ένταξή τους θα γίνει στο 

“Αντ. Τρίτσης”. 

 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 

Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες 

διαμαρτυριών από τους ΟΤΑ της Κρήτης σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται 

στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα 

παρακάτω:  

 

 

                             
           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 

 

           
                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
     ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 
        Ηράκλειο,13/04/2021 

           Αριθμ. Πρωτ: 330 
 
           ΠΡΟΣ:   

 
Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ ΚΕΔΕ 

 
 

                          ΚΟΙΝ: 
  

- ΠΕΔ Χώρας  
- Δήμαρχοι Κρήτης  
- ΔΣ ΠΕΔ Κρήτης 
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Α) Η διαμορφωθείσα κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ εκτιμούμε ότι θα 

έχει ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των περιφερειακών(ορεινών, ημιορεινών 

αστικών και ημιαστικών,) Δήμων της χώρας αλλά και της Κρήτης, να μην 

καταφέρει να αντλήσει χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα « Αντ. Τρίτσης» 

καθώς ευνοούνται τα μεγάλα αστικά πολεοδομικά συγκροτήματα.  

Επιπλέον μια σειρά  σημαντικών έργων που υλοποιούνται ήδη σε 

περιφερειακούς Δήμους και αφορούν υποδομές Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 

Αγροτικής Οδοποιίας, δεν αφορούν το σύνολο των Δήμων και ιδιαίτερα στις 

περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται οι 

ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ και επιπλέον δεν διαθέτουν δίκτυο αγροτικής οδοποιίας.   

 

Προτείνουμε λοιπόν, να υπάρξει κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ, με 

έμφαση και προσανατολισμό στους περιφερειακούς Δήμους, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων τους αλλά και των διαφοροποιημένων αναγκών τους, 

ώστε τελικά το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» να στοχεύει στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, για ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές 

κοινωνίες. 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαιρεθούν τα έργα ύδρευσης, 

αποχέτευσης και αγροτικής οδοποιίας που αφορούν τους 

περιφερειακούς (ορεινούς, ημιορεινούς, αστικούς και ημιαστικούς,) Δήμους, 

ενώ τα ποσά πλαφόν που έχει τεθεί, θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουν έργα και δράσεις που αφορούν 

κυρίως: 

• αντικαταστάσεις παλαιών αγωγών ύδρευσης 

• αποχετεύσεις και ΕΕΛ, ιδιαίτερα στους οικισμούς 1000-1200 κατοίκων. 

Μοναδική ευκαιρία για αυτό το παρών Πρόγραμμα καθώς δεν είναι 

επιλέξιμα τέτοια έργα στο ΕΣΠΑ 

• έργα αγροτικής οδοποιίας 

• ενεργειακές αναβαθμίσεις εξοπλισμού ύδρευσης και αποχέτευσης που την 

έχει ανάγκη (οι περισσότεροι από τους Δήμους αυτούς, αν όχι όλοι, έχουν 

μεγάλα χρέη ήδη στη ΔΕΗ) 

• Καθώς και μια σειρά άλλων έργων που ο κάθε δήμος θέτει σε 

προτεραιότητα 

Β) Το πλαφόν χρηματοδότησης ανά Δήμο που θεσπίστηκε στο πρόγραμμα 

«Αντ. Τρίτσης» με την νέα ΚΥΑ, συνυπολογίζει αθροιστικά τις 

χρηματοδοτήσεις που έχουν αντλήσει οι Δήμοι από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος 1» και αφορά είτε έργα που υλοποιούνται ήδη είτε έργα που έχουν 

ενταχθεί και μεταφέρθηκαν στο  νέο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» . 

 Τούτο  συνεπάγεται ότι πάρα πολλοί ΟΤΑ δε θα μπορούν να 

εντάξουν κανένα νέο έργο μιας και θα έχουν καλύψει το πλαφόν 

χρηματοδότησης, από τον «Φιλόδημο 1».  

Αυτό δεν ήταν γνωστό εξαρχής και δεν είχε ειπωθεί στις τεχνικές 

παρουσιάσεις των προσκλήσεων του προγράμματος στις Περιφερειακές 

διασκέψεις. Συνεπώς, οι Δήμοι ωρίμασαν μελέτες έργων και 



προσανατολίστηκαν με βάση άλλα δεδομένα και άλλες προϋποθέσεις από 

αυτές που τώρα περιγράφει η νέα ΚΥΑ. 

Ενώ εξελίσσεται το νέο πρόγραμμα και οι ΟΤΑ ήδη υποβάλλουν 

προτάσεις  σε αυτό, η τροποποίηση του προγράμματος αναγκάζει πολλούς 

Δήμους να αναμορφώσουν τις αρχικές προτάσεις τους με τεράστιο 

διαχειριστικό κόστος εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου και δεδομένης 

της εξέλιξης της πανδημίας αλλά και της διαπιστωμένης υποστελέχωσης των 

δημοτικών υπηρεσιών. 

Θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον συνολικό προϋπολογισμό των 
προτάσεων τα έργα του προγράμματος «Φιλόδημος Ι». 

 

Η αγωνία για την έγκαιρη και απρόσκοπτη συνέχιση του μεγάλου 
αναπτυξιακού προγράμματος «Αντ. Τρίτσης» είναι έκδηλη στους 
εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης, μιας και η χρηματοδότηση 
βασικών έργων υποδομής που έχει ανάγκη το νησί μας και οι τοπικές κοινωνίες, 
αποτελεί προτεραιότητα ύψιστης σημασίας. 

Μετά τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α επικρατεί ο προβληματισμός ότι 
πολλοί Δήμοι του νησιού μας, δε θα καταφέρουν να εντάξουν νέα έργα 
υποδομής, σε προσκλήσεις του προγράμματος « Αντ. Τρίτσης». 

Με δεδομένη τη μέχρι τώρα συνεργασία μας ευελπιστούμε ότι θα λάβετε 
υπόψη τις προτάσεις μας,  ώστε με ένα τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, να 
γίνει ο ανασχεδιασμός του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης» προς όφελος των 
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.  

 

Σας Ευχαριστούμε, 

 

 

Με Εκτίμηση 

Για την Π.Ε.Δ Κρήτης η Εκτελεστική Επιτροπή 

 

 

      Ο Πρόεδρος                       Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραμματέας  

Γιάννης Κουράκης                 Γιώργης Μαρινάκης                Γιάννης Μαλανδράκης 

  

 

Τα Μέλη 

Μανόλης Κοκοσάλης 

Νίκος Κοκκίνης 
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