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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιλεκτική εξοικονόµηση χρηµάτων από την Περιφέρεια Κρήτης 

 

Τουλάχιστον 70.000 ευρώ το χρόνο θα εξοικονοµηθούν από την 

µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Χανίων σε ιδιόκτητα κτίρια (Κτίριο Αντιπεριφέρειας και κτίριο πρώην  ΥΕΒ στα 

Νεροκούρου). 

Η στέγαση της ∆ιεύθυνσης στο κτίριο της Αγυιάς  κοστίζει περί τα 80.000 

ευρώ το χρόνο. Το µηνιαίο µίσθωµα για το κτίριο και τη µια αποθήκη είναι 

περίπου3100 ευρώ το µήνα (άνω των 35.000 ετησίως). Τα λειτουργικά έξοδα  

(καθαριότητα, ∆ΕΗ, απολύµανση)  για τον προηγούµενο χρόνο,  από τα 

λιγοστά στοιχεία που έχουµε,  ξεπερνούν τις 40.000. Στα ποσά αυτά δεν 

υπολογίζονται χρήµατα που απαιτούνται για συντήρηση και µιας και δεν είναι 

διαθέσιµα δε γίνονται απαραίτητες εργασίες συντήρησης (επισκευή διαρροών 

οροφής κα). Αναζητούνται χρήµατα για απολύµανση και µέχρι να βρεθούν οι 

κατσαρίδες βρίσκονται νεκρές στους διαδρόµους ή περπατάνε στα έγγραφα 

που περιµένουν διεκπεραίωση.  

Το «βιοκλιµατικό»  κτίριο δυστυχώς δεν είναι βιώσιµο χωρίς τη συνεχή 

λειτουργία του κλιµατισµού! 

Το κτίριο των 900τµ σχεδιάστηκε για να στεγάσει  τρεις υπηρεσίες που 

αριθµούσαν πάνω από 70 µόνιµους υπαλλήλους  και µέχρι 30 εποχικούς και 

σήµερα αριθµούν 40 υπαλλήλους συνολικά.  

Καλούµε την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να µεταφέρει 

άµεσα τη ∆ιεύθυνση στους κενούς χώρους που έχουν προκύψει από τις 

συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων σε ιδιόκτητα κτίρια της  όπου τα επιπλέον 

λειτουργικά έξοδα θα είναι µηδαµινά και η εξοικονόµηση πόρων τεράστια. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε πρωτοβουλία των υπαλλήλων ζήτησε τη µεταφορά του σε 

κτίριο του ΥΠΑΑΤ η οποία εγκρίθηκε και ήδη µεταφέρθηκαν στο κτίριο του 

πρώην ΚΕΓΕ στο Αγροκήπιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µεταφέρθηκε παρότι πλήρωνε 

µόνο 300 ευρώ το µήνα και είχε πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα.  



Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής γιατί  πρέπει να 

παραµένει σε ένα κτίριο που η σχέση κόστους και αριθµού υπαλλήλων είναι 

έξω από κάθε δηµοσιονοµική πραγµατικότητα;  

Ας παραδεχτούµε ότι η µετακίνηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας ήταν 

στην λογική της πολυτελούς διαβίωσης που επικρατούσε προ κρίσης. Αυτή η 

λογική πρέπει να αλλάξει ΤΩΡΑ. Ας δείξουν οι αιρετοί της Περιφέρειας ότι 

σέβονται τα –πολλά – χρήµατα που πληρώνουν οι φορολογούµενοι πολίτες 

των Χανίων.  
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