
 

 

Ηράκλειο, 14-3-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ.  Υπουργό  Εσωτερικών 

 

Θέμα: Επανασύσταση του Δήμου Τυμπακίου ζητούν φορείς της περιοχής 

Σε επιστολή που υπογράφουν φορείς του Τυμπακίου αναφέρουν ότι βιώνοντας από το 

2010, τις αρνητικές και μόνο συνέπειες του νόμου 3852/2010, γνωστού επίσης και ως 

«πρόγραμμα Καλλικράτης» το θέμα της επανίδρυσης του Δήμου Τυμπακίου 

συνεχίζει να αποτελεί αλλά και να παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. 

 

Στην επιστολή που έχει αποσταλεί στον Πρωθυπουργό της χώρας και υπογράφεται 

από τους φορείς:  Πολιτεία Τυμπακίου, Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου, 

Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. 

Πνεύματος «Το Μετόχι», Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, και  Ναυταθλητικό  Όμιλο 

Τυμπακίου αναφέρεται ότι έντεκα χρόνια τώρα ΟΤΑ υφίστανται  μία πολιτειακή 

αδικία, καθώς δημιουργήθηκαν Δήμοι μη  λειτουργικοί  και χωρίς καμία δυνατότητα 

εξέλιξης τους. Αποδείχθηκε, δε η πλέον επιπόλαιη απόφαση των τότε κυβερνώντων 

καθώς μέσω αυτής καταργήθηκε χωρίς κανένα διάλογο ο ιστορικός Δήμος 

Τυμπακίου και λησμονήθηκε η τεράστια συνεισφορά του τόπου σε εθνικό επίπεδο. 

 

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Τυμπακίου υπήρξε ένας από τους παλαιότερους δήμους 

της Κρήτης όπου συστάθηκε το 1879 με τη σύμβαση της Χαλέπας και το 1997 

χαρακτηρίστηκε (ΠΔ.99/2000(Α’97) ένας εκ των μαρτυρικών δήμων της χώρας, για 

τις θυσίες που υπέστησαν οι δημότες του την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

Όμως λόγω της υπάρχουσας κατάστασης οι ντόπιοι κάτοικοι βιώνουν μία ραγδαία 

μείωση του βιοτικού επιπέδου τους. 

 

Αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής ζωής 

• η υποστελέχωση του πολυδύναμου ιατρείου Τυμπακίου με αποτέλεσμα την 

παροχή μειωμένης Υγειονομικής κάλυψης σε πάνω από 10.000 ανθρώπους  

• η ανυπαρξία βούλησης των υπευθύνων προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το 

σχέδιο πόλης Τυμπάκι  

• η παραμονή επί χάρτου της σχεδίασης και υλοποίησης των περιφερειακών 

οδών Μοιρών και Τυμπακίου  

• η εγκατάλειψη του αλιευτικού καταφυγίου του κόκκινου Πύργου και η 

παντελής έλλειψη λειτουργικών εγκαταστάσεων του 

• η έλλειψη ασφαλούς διαβίωσης των ντόπιων κατοίκων λόγω της 

αδικαιολόγητης κατάργησης του αστυνομικού τμήματος Τυμπακίου  

• η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και διαχείρισης της ανάπτυξης 

συγκεκριμένης περιοχής  
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Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

θα προχωρήσετε στην αποκατάσταση σε υφιστάμενες αδικίες και την επανίδρυση 

ενός εκ των πλέον ιστορικών δήμων της Κρήτης ο οποίος εκτός των άλλων μπορεί 

και να συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ελλάδας; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




