
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων για το νέο τρόπο κατανομής ΚΑΠ και ΣΑΤΑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 3574/15-11-2021 εγγράφου σας, αναφορικά με 
την υποβολή προτάσεων για το νέο τρόπο κατανομής ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, η ΠΕΔ 
Κρήτης σε διαβούλευση με τους Ο.Τ.Α. μέλη της διαπιστώνει για μια ακόμα φορά 
ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του τρόπου κατανομής των κριτηρίων ΚΑΠ και 
ΣΑΤΑ. 

 
Απαιτείται ένας νέος και δικαιότερος τρόπος που θα περιορίζει τις 

ανισότητες και θα στηρίζει τους ΟΤΑ, για τον περιορισμό των ανισοτήτων και  
ιδιαιτέρως των μικρών, μεσαίων και μειονεκτούντων Δήμων. 

 
Βασική παράμετρο της δίκαιης και αποτελεσματικής κατανομής των ΚΑΠ 

αποτελεί η βαρύτητα των κριτηρίων, που το σύστημα κατανομής των πόρων 
αποδίδει σε αυτά. 

 
                     Ενδεικτικά στα κριτήρια μπορούν να ενταχθούν: 

 
➢ Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας 
➢ Ο πληθυσμός 
➢ Η έκταση 
➢ Η ορεινότητα 
➢ Η νησιωτικότητα 
➢ Η τουριστική δραστηριότητα 
➢ Ο αριθμός των δημοτικών διαμερισμάτων 
➢ Το μήκος του δικτύου της δημοτικής και αγροτικής οδοποιϊας 
➢ Η δομή της απασχόλησης 
➢ Η εργασιακή κινητικότητα 
➢ Η ανεργία και 
➢ Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων  
Ηράκλειο 71 202, Τ.Θ.: 1906  
Τηλ.:  28310/54771- 58504   
Fax: 28310 - 54771 
Email: pedkritis1@gmail.com  
Πληρ.: Κατερίνα Τσουκαλά 
 

                
                                 Ηράκλειο: 30/12/2021 

                                           Αρ.πρωτ.: 1111 
 

ΠΡΟΣ: 
 

Κ.Ε.Δ.Ε. 
 

1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΔΕ κ. 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΔΕ κ. ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 
3. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΔΕ 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
 
Κοινοποίηση: ΠΕΔ Χώρας 

 
 



 
Τέλος, η ΠΕΔ Κρήτης στην ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, 
υπερθεματίζει ότι οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, πρέπει να 
αυξηθούν.  
 
Παράλληλα, πρέπει να διεκδικηθούν οι παρακρατηθέντες πόροι από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση των τελευταίων ετών. 
 

 
 
                    Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά! 
 
 

 
                                             Με εκτίμηση, 

 
 

           ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ                                       ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ   
 
        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ                                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υ.Γ.: Σας διαβιβάζουμε επίσης συνημμένα τα υπ’.αριθμ. 16435/26-11-2021 και 
7055/14-12-2021 έγγραφα με τις σχετικές προτάσεις των Δήμων Αγίου Νικολάου 
και Ανωγείων. 
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