
 

 

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Παραχώρηση του κτηρίου του καταργηθέντος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χερσονήσου.  

Σε επιστολή του ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος Χερσονήσου, 

Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ζητάει την παραχώρηση και αξιοποίηση του κλειστού κτηρίου 

τού άλλοτε παραρτήματος του ΙΚΑ στη Χερσόνησο, ενός κτηρίου, που κόστισε 

εκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και τώρα ρημάζει. 

Στην επιστολή αναφέρεται η άθλια κατάσταση του κτηρίου, το οποίο υπέστη 

επιπλέον ζημιές με τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου φθινοπώρου, και 

ζητά να παραχωρηθεί με κάποιον τρόπο στον Δήμο Χερσονήσου για να το 

συντηρήσει και φυσικά να το αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.  

Στο συγκρότημα λειτούργησαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μόνο οι 

διοικητικές υπηρεσίες και η πτέρυγα για την ανάπτυξη των ιατρείων παρέμεινε 

κλειστή, έως όταν εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις της σύστασης των υγειονομικών 

μονάδων και εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργία τους. Εξαιτίας 

της  οικονομική κρίση του 2008, της  στενότητα της ελληνικής οικονομίας και των 

μνημονίων, αυτό δεν έγινε και το  παράρτημα  του ΙΚΑ Χερσονήσου δεν λειτούργησε 

τελικά ποτέ.    

Το αίτημα της παραχώρησης έχει ήδη διατυπώσει  από τις  4-12-2020 με  επιστολή 

του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Δήμαρχος 

Χερσονήσου, Ιωάννης Σέγκος,  το οποίο και  επαναφέρει.  

Το ιδιόκτητο κτήριο ΙΚΑ Χερσονήσου, το οποίο πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές, 

αφού διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές παραμένει ανεκμετάλλευτο χωρίς 

εναλλακτική πρόταση λειτουργίας. Ακόμα προσθέτει ότι την παρούσα φάση, που ο 

δήμος Χερσονήσου έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι εξαιρετικά 

χρήσιμη η ύπαρξη οποιασδήποτε κτιριακής υποδομής που μπορεί να εξυπηρετήσει τις 

αυξημένες ανάγκες των δημοτών. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι υπηρεσίες υγείας στο δήμο Χερσονήσου στοιβάζονται στα λίγα 

τετραγωνικά του περιφερειακού ιατρείου και εξυπηρετούν πολλές περιοχές του Δήμου 

Χερσονήσου: Γούβες, Κοκκίνη Χάνι, Ανισσαράς, Χερσόνησος, Κουτουλουφάρι, 

Πισκοπιανό ως και τη Σταλίδα, με περισσότερους από 100 ασθενείς την ημέρα να 

προσέρχονται αναζητώντας ιατρική φροντίδα.  Επίσης, το εμβολιαστικό κέντρο που 

έχει δημιουργηθεί είναι το γραφείο του γιατρού, το οποίο παραχωρήθηκε και 

λειτουργεί, με περισσότερα από 60 ραντεβού για εμβόλιο να εξυπηρετούνται 

καθημερινά. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην παραχώρηση της κυριότητας ή έστω 

της χρήσης του συγκροτήματος στον Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος μπορεί να 
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διασφαλίσει την καλή κατάσταση του κτηρίου με την επιμελημένη συντήρησή του 

και ταυτόχρονα θα μπορέσει να καλύψει πολλές ανάγκες των δημοτών του; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




