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Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 6/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ενημέρωση για το Νομοσχέδιο που
προωθεί η Κυβέρνηση για την κατάργηση
των Κοινοτικών Συμβουλίων και τις
ενέργειές μας.

Σήμερα Δευτέρα 22-03-2021 , στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στην
οδό Ραιδεστού 21 στη Ν.Χαλκηδόνα,, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 π.μ. συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης
σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-32020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 36 και των λοιπών
σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του
κορωνοϊού το Συμβούλιο Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. . 5596/18-03-2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ηλία Γκρίντζαλη , που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ 2.
του Ν.3852/10, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κ. Αικατερίνης
Δαγλόγλου με βαθμό Α΄

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα επτά ( 7) μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκρίντζαλης Ηλίας Πρόεδρος
Δαρσακλή Χαρίκλεια
Κριεκούκης Νικόλαος
Βαρσαμή Ευσταθία
Αμπατζή Σοφία

Λεωνίδας Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζώτου Παναγιώτα

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Οι Κοινότητες, ανεξάρτητα από την μορφή και το περιεχόμενο της λειτουργίας τους αποτελούν
διαχρονικά αυτοδιοικητικό θεσμό, που εισφέρουν στην οργάνωση της λειτουργίας και δράσης των
τοπικών κοινωνιών καθώς επίσης και στην άμεση διαχείριση κάθε είδους προβλήματος, που
προέκυπτε και προκύπτει είτε από τη καθημερινότητα, είτε από τις τοπικές και υπερτοπικές
αναπτυξιακές ανάγκες. Ο διαχρονικός ρόλος του θεσμού αυτού ανέδειξε τις Κοινότητες σε μάχιμο
συμπαραστάτη των πολιτών στις διεκδικήσεις τους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με
καθοριστικό ρόλο στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Οι Κοινότητες λειτουργούσαν και λειτουργούν
στην βάση της συσπείρωσης και της συμμετοχής των πολιτών, που αντιπροσωπεύουν και για το λόγο
αυτόν δίκαια χαρακτηρίζονται ως θεμέλια και κύτταρα της δημοκρατικής λειτουργίας.
Η ελληνική πολιτεία τον νόμο 3852/201 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») καθιέρωσε – στα πλαίσια της ανταπόκρισης
του νομοθέτη στο ειδικότερο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισσαβόνας για την
αναγκαιότητα συμμετοχής των πολιτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που τους αφορούν (αρχή
της εγγύτητας) – τον θεσμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες, με βάση την
θεσμική τους συγκρότηση αποτελούν θεσμό ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, της οποίας τα όργανα
(Συμβούλιο της Κοινότητας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας και Συνέλευση των Κατοίκων
της Κοινότητας) , ως θεσμοί λαϊκής συμμετοχής μεταφέρουν προς τους Δήμους αιτήματα και προς
τους πολίτες τις αποφάσεις των Δημοτικών Οργάνων, που αφορούν τη τοπική κοινωνία, που
εκπροσωπούν. Στην συνέχεια με τον Ν. 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), χωρίς να θιγεί το ουσιαστικό
περιεχόμενο της λειτουργίας των Κοινοτήτων, έγιναν περιορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην
κατεύθυνση της σχετικής αυτονομίας, κυρίως με τον αποσυσχετισμό της εκλογής των κοινοτικών
οργάνων από την εκλογή των δημοτικών (ξεχωριστές κάλπες).
Παρά τις διοικητικές δυσλειτουργίες, που προέκυπταν και προκύπτουν κυρίως από την ενδυνάμωση
του δημαρχοκεντρικού μοντέλου σε βάρος της όποιας αποκεντρωμένης λειτουργίας, που κατά τα
λοιπά προωθούσε το θεσμικό καλλικρατικό πλαίσιο (σε πλήρη μάλιστα αντίθεση με τις διακηρυκτικές
αρχές που ευαγγελιζόταν), οι Κοινότητες κατόρθωσαν, έστω και περιορισμένα να επιτελέσουν τον
ρόλο τους. Έτσι τα Κοινοτικά Όργανα, ως πολιτικό-συμμετοχικοί θεσμοί, κατέβαλαν και καταβάλλουν
αξιόλογες προσπάθειες, που βασίζονται στην δημιουργική συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες
συνδιαμόρφωσης, κάθε μορφής και περιεχομένου αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αφορούσαν τις
Κοινοτικές επικράτειες. Παρά την ύπαρξη κραυγαλέων νομικών ασαφειών ως προς το περιεχόμενο της
διοικητικής τους δράσης, οι Κοινότητες συνέβαλαν και συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική
λειτουργία των Ο.Τ.Α. με την κατοχύρωση και ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας. Κοινός τόπος της
λειτουργίας των Κοινοτήτων είναι η διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών με δημοκρατική
νομιμοποίηση στους κοινωνικούς χώρους της συλλογικής ζωής των χωριών και των γειτονιών των
μεγάλων Δήμων. Συνιστούν θεσμούς που αναδεικνύουν και προωθούν την πολυεπίπεδη τοπική
διακυβέρνηση και συμβάλλουν καθοριστικά στην ενδοδημοτική συνοχή, με την άρση, κυρίως, των
όποιων αναπτυξιακών ανισοτήτων και συνακόλουθα στην ενδυνάμωση της κοινής δημοτικής
συνείδησης.
Με το σχέδιο νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ», που προωθείται από το
Υπουργείο Εσωτερικών, προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπονται σημαντικές
αλλαγές στο θεσμικό αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, με το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπονται νομοθετικές μεταβολές που

συνίστανται, μεταξύ άλλων στην κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των Κοινοτικών
Οργάνων, στον περιορισμό του αριθμού των Κοινοτικών Συμβούλων, στην μετατροπή των Κοινοτικών
Συμβούλων σε προέκταση και εξάρτημα των υποψηφίων των Δημοτικών Συνδυασμών και κυρίως στην
υποβάθμιση των Κοινοτήτων με την συγκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στα κεντρικά Δημοτικά
Όργανα
Περαιτέρω και ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (άρθρο2 του σχεδίου) προβλέπεται η,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κατάργηση των Κοινοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και η υποκατάσταση
του θεσμικού τους ρόλου από δημοτικά όργανα. Η εν λόγω πρόβλεψη, που επιφέρει και την πλήρη
εξάλειψη του θεσμού των Κοινοτήτων στην μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας, αναιρεί
τις αξιώσεις του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι καθώς επίσης και της αντιπροσώπευσης και της
συμμετοχής του 1/3 του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, πράγμα το οποίο συνιστά κατάφωρη
παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί με το Σύνταγμα καθώς επίσης
και με διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και κυρίως με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα.
Οι προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές, δεν συνιστούν παρά υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας
στο πλαίσιο της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και αφαίρεση της δυνατότητάς μας να σχεδιάζουμε την
προοπτική και γενικότερα το μέλλον του τόπου μας σύμφωνα με τις οραματικές επιδιώξεις και
επιθυμίες μας. Θίγουν άμεσα τα δικαιώματα των πολιτών και ειδικότερα αυτών, που κατοικούν στη
Περιφέρεια Αττικής, παραβλάπτουν την τοπική δημοκρατία και συρρικνώνουν την αυτοδιοίκηση
πρωταρχικά ως δημόσιο χώρο έκφρασης και συμμετοχής των πολιτών.
Ας μην μείνουμε απαθείς. Ενόψει της ψήφισης του προτεινόμενου νομοσχεδίου καλούμαστε να
αποκρούσουμε κάθε βλαπτική μεταβολή σε βάρος των πολιτικών μας δικαιωμάτων και να αξιώσουμε
την περαιτέρω αναβάθμιση των Κοινοτήτων, διεκδικώντας περαιτέρω αρμοδιότητες και πόρους και
σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη δημοκρατική λειτουργία μίας πολυεπίπεδης τοπικής
διακυβέρνησης.
Ο κος Λεωνίδας Μιχαήλ πήρε τον λόγο και είπε τα παρακάτω:
Μετά την δημιουργία των Καλλικρατικών Δήμων οι Κοινότητες απέμειναν ως ιστορική συνέχεια των
συγχωνευμένων Δήμων, ένας αιρετός θεσμός που εκπροσωπεί πιο άμεσα τους πολίτες και βρίσκεται
πιο κοντά στην καθημερινότητά του. Οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων μεριμνούν, προτείνουν,
αξιοποιούν, παρέχουν εθελοντική εργασία, ενεργοποιούν τους συμπολίτες τους, φροντίζουν άμεσα
και καθημερινά για το λύσιμο τοπικών προβλημάτων.
Αυτή την περίοδο προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, νομοσχέδιο για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση των Κοινοτήτων στην Αττική.
Η κατάργηση των κοινοτήτων και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στις έδρες των δήμων θα
οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση την ζωή των κατοίκων στις κοινότητας ,θα απομακρύνει ακόμη
Περισσότερο τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δυο ταχυτήτων .
Η επαναφορά ενός συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα απομακρύνει τη χώρα μας από τις
αρχές που καθιερώνει ο Ευρωπαϊκός χάρτης της Τοπικής Αυτονομίας .
Ως αιρετοί Σύμβουλοι στην Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας, σεβόμενοι το θεσμό και με αίσθημα ευθύνης
προς τους συνδημότες που μας εξέλεξαν να τους υπηρετούμε και να έχουμε λόγο για την πόλη μας,
λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση της εκπροσώπησης των συμπολιτών μας και στην κατάργηση των
Κοινοτήτων, που αποτελεί ένα κύτταρο δημοκρατίας στις γειτονιές μας.
Ζητάμε:
- Να αποσυρθούν οι επίμαχες αλλαγές στο νομοσχέδιο
- Να μην καταργηθούν οι Δημοτικές Κοινότητες
- Να δοθούν αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόροι στις Κοινότητες
- Μείωση παραβόλου για την υποψηφιότητα των Κοινοτικών Συμβούλων, ώστε να διευκολύνονται
περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετέχουν στα κοινά.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
προκειμένου να εκδοθεί αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων και να σταλεί
στην ΚΕΔΕ, στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους Βουλευτές της Β Αθηνών!

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tα μέλη ενέκριναν ομόφωνα το ανωτέρω ψήφισμα.
- Να αποσυρθούν οι επίμαχες αλλαγές στο νομοσχέδιο
- Να μην καταργηθούν οι Δημοτικές Κοινότητες
- Να δοθούν αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόροι στις Κοινότητες
- Μείωση παραβόλου για την υποψηφιότητα των Κοινοτικών Συμβούλων, ώστε να διευκολύνονται
περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετέχουν στα κοινά.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
προκειμένου να εκδοθεί αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων και να σταλεί
στην ΚΕΔΕ, στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους Βουλευτές της Β Αθηνών!

Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τα Μέλη

