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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 04/2021
Θέμα 4ο: «Έκδοση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική
Αυτοδιοίκηση».
Σήμερα την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με
αρ. 1597/16-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου, κατ΄ εφαρμογήν των μέτρων και ρυθμίσεων στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (διενέργεια συναντήσεων εργασίας
τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου κεκλεισμένων των θυρών και με τη συμμέτοχή έως επτά (7)
ατόμων) σύμφωνα με τις υπ.αριθμ.426/2020 και 31/2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
πρόσκληση δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
7 μελών παρόντα ήταν 6 :
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Αξίωμα

1 Καλαϊτζή

Γιαννούλα

Πρόεδρος

2 Καλαϊτζόγλου

Ζήσης

Μέλος

3 Γκένιος

Στέφανος

Μέλος

4 Νταφές

Θεόδωρος

Μέλος

5 Χαλάτση

Δήμητρα

Μέλος

6 Παναγιώτου

Ιωάννης

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
Κουτσουμαράκη Αναστασία

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Η Πρόεδρος της Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος έθεσε υπόψη
των μελών του Συμβουλίου την κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν οι Πρόεδροι του Δήμου Ηράκλειας η
οποία έχει ως εξής:
«Εν όψει του νέου αναμενόμενου νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση τα Συμβούλια των
Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας διαμαρτυρόμενοι για την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των τοπικών
συμβουλίων σε ρόλο κομπάρσου χωρίς κανένα ουσιαστικό ρόλο, εκφράζουμε την δυσφορία μας και
ζητούμε την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου τους αλλά και των χωριών μας.
Η υποβάθμιση που βιώνουμε είναι πέρα από κάθε λογική. Στην ουσία δεν υπάρχουμε αφού δεν
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις αποφάσεις ως τοπικά συμβούλια και αφού δεν διαθέτουμε ΑΦΜ.
Έχουμε καταντήσει υπηρέτες και επαίτες της τοπικής αυτοδιοίκησης επωμιζόμενοι όλα τα προβλήματα
της τοπικής κοινωνίας.
Είναι γνωστό ότι πρώτοι εμείς ως Πρόεδροι δεχόμαστε τα αιτήματα των Δημοτών μας
προσπαθώντας να τα επιλύσουμε με προσωπικές ενέργειες ή γινόμαστε επαίτες προς την κεντρική
διοίκηση η οποία ομολογουμένως έχει μεγάλο φόρτο προβλημάτων και περιορισμένο αριθμό
υπαλλήλων και αδυνατεί να ανταποκριθεί.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών
κατέθεσε το σχέδιο νόμου όπου θα αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια
αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους
εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.
Η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων, η
κατάργηση Κοινοτήτων στις έδρες του κάθε Δήμου, ο περιορισμός του αριθμού των τοπικών
συμβούλων, η ανισότητα τρόπου εκλογής μεταξύ μικρών και μεγαλυτέρων πληθυσμιακά Κοινοτήτων, η
μετατροπή των Συμβούλων της κάθε Κοινότητας σε προέκταση των υποψηφίων δημοτικών
συνδυασμών, η διαίρεση μικρών κοινωνιών σε παραταξιακούς οπαδούς και αντιπάλους, η υποβάθμιση
των Συμβουλίων Κοινοτήτων και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων θα
ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα
απεμπολήσει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση
από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος
αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία
αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!
Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Α Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο
υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:
1) Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
2) Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες
3) Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
4) Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης
5) Χρηματικό ποσό στις κοινότητες για άμεση αντιμετώπιση στοιχειωδών καθημερινών αναγκών
6) Να τοποθετηθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο
Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως
κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση
της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος
Δημότη και διοίκησης. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα
από τις Δημοκρατικές Αρχές.»
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ηράκλειας αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την παραπάνω κοινή διακήρυξη των Προέδρων του Δήμου Ηράκλειας και εκδίδει το
παρακάτω ψήφισμα:
«Εν όψει του νέου αναμενόμενου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα Συμβούλια των
Κοινοτήτων του δήμου Ηράκλειας διαμαρτυρόμενοι για την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των τοπικών
συμβουλίων σε ρόλο κομπάρσου χωρίς κανένα ουσιαστικό ρόλο, εκφράζουμε την δυσφορία μας και
ζητούμε την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου τους αλλά και των χωριών μας.
Η υποβάθμιση που βιώνουμε είναι πέρα από κάθε λογική. Στην ουσία δεν υπάρχουμε αφού δεν
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις αποφάσεις ως τοπικά Συμβούλια και αφού δεν διαθέτουμε ΑΦΜ.
Έχουμε καταντήσει υπηρέτες και επαίτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επωμιζόμενοι όλα τα προβλήματα
της τοπικής κοινωνίας.
Είναι γνωστό ότι πρώτα τα μέλη των συμβουλίων των κοινοτήτων δέχονται τα αιτήματα των
Δημοτών προσπαθώντας να τα επιλύσουν με προσωπικές ενέργειες ή γίνονται επαίτες προς την
κεντρική διοίκηση η οποία ομολογουμένως έχει μεγάλο φόρτο προβλημάτων και περιορισμένο αριθμό
υπαλλήλων και αδυνατεί να ανταποκριθεί.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών
κατέθεσε το σχέδιο νόμου όπου θα αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια
αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους
εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.
Η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων, η
κατάργηση Κοινοτήτων στις έδρες του κάθε Δήμου, ο περιορισμός του αριθμού των τοπικών
συμβούλων, η ανισότητα τρόπου εκλογής μεταξύ μικρών και μεγαλυτέρων πληθυσμιακά Κοινοτήτων, η
μετατροπή των Συμβούλων της κάθε Κοινότητας σε προέκταση των υποψηφίων δημοτικών
συνδυασμών, η διαίρεση μικρών κοινωνιών σε παραταξιακούς οπαδούς και αντιπάλους, η υποβάθμιση
των Συμβουλίων Κοινοτήτων και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων θα
ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα
απεμπολήσει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση
από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος
αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία
αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!
Ως αιρετοί σύμβουλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο
υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:
7) Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
8) Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες
9) Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
10) Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης
11) Χρηματικό ποσό στις κοινότητες για άμεση αντιμετώπιση στοιχειωδών καθημερινών αναγκών
12) Να τοποθετηθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο
Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως
κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση
της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος
Δημότη και διοίκησης. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα
από τις Δημοκρατικές Αρχές.»
2. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δ. Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021.
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Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 02/03/2021
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Ηράκλειας
Καλαϊτζή Γιαννούλα
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