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Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το
ενδεχόμενο κατάργησης του ΕΛΤΑ Βασιλικών

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 20η του μηνός Ιανουαρίου
του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00, το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:1627/15-1-2020 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του ,
η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου   89   του  Ν.
4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Τοπικής
Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
   
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.  ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5.  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                      
        Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος
του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος   το  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  αναφέρθηκε  στην
έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βασιλικών στις 13-1-2020, όπου συζητήθηκε το
ενδεχόμενο  κατάργησης  του  ΕΛΤΑ Βασιλικών,  παρουσία  εκπροσώπων  όλων  των  παρατάξεων  της
διοίκησης  του  Δήμου  καθώς  και  αντιδημάρχων  και  όλων  των  εκπροσώπων  των  συμβουλίων  των
κοινοτήτων  του  πρώην  Δήμου  Βασιλικών.  Κατόπιν  έθεσε  υπόψη  του  συμβουλίου  της  κοινότητας
Σουρωτής  την  αρ.1/2020  απόφαση  της  αναφερόμενης  συνεδρίασης  του  συμβουλίου  κοινότητας
Βασιλικών, με την οποία εκφράζετε η ομόφωνη  αντίθεση όλων στο ενδεχόμενο της κατάργησης του
ΕΛΤΑ Βασιλικών, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους
πολίτες της περιοχής,  καθώς και η θέληση για κοινό αγώνα ώστε να αποτραπεί  η κατάργηση  μιας
υπηρεσίας  με  ιστορική  σημασία,  καθώς  λειτουργεί  στα  Βασιλικά  από  το  1913(έτος  ίδρυσης)  με
αδιάλειπτη  λειτουργία  μέχρι  και  σήμερα,  εξυπηρετώντας  όλες  τις  κοινότητες  που  βρίσκονται  στην
κοιλάδα του Ανθεμούντα από τη Μονή της Αγίας Αναστασίας έως και τη σημερινή Θέρμη, αλλά και σε
παλαιότερα χρόνια μέχρι τα Πετράλωνα , τα Νέα Σύλλατα και τα Ελαιοχώρια Ν. Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  είπε ότι  το ΕΛΤΑ Βασιλικών εξυπηρετεί  σήμερα περίπου 11.000
κατοίκους του πρώην Δήμου Βασιλικών καθώς και όμορων  κοινοτήτων  της Π.Ε. Χαλκιδικής, για αυτό
και η συνέχιση της λειτουργίας του μας  αφορά όλους,  και πρέπει από κοινού με αποφασιστικότητα και
συντονισμένη δράση  να αγωνιστούμε ώστε να αποτρέψουμε την κατάργηση του . Ακόμη πρέπει να
δεσμευτούν για τη διατήρηση του καταστήματος ΕΛΤΑ όλοι οι βουλευτές της Β΄ Θεσσαλονίκης καθώς
και να πάρει θέση για το θέμα ο περιφερειάρχης της ΠΚΜ και η ΠΕΔΚΕ .

Ο σύμβουλος Μπαλτατζής Νικόλαος αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ
έχει  αποφασίσει  την  κατάργηση  215   καταστημάτων  σε  πόλεις  τις  χώρας  και  14  από  αυτά  στην
ανατολική Θεσσαλονίκη, 2 εκ των οποίων είναι των Βασιλικών και του Πανοράματος. Ο λόγος που
επικαλείται  η  διοίκηση  των  ΕΛΤΑ για  την  κατάργηση  τους  είναι  η  ανάγκη  μείωσης  του  κόστους
λειτουργίας μέσω της μείωσης του αριθμού  τους. Τέλος τόνισε ότι χρειάζεται ομοφωνία, κοινή δράση
και αποφασιστικότητα όλων των φορέων , ώστε να αποτραπεί η κατάργηση  του ΕΛΤΑ Βασιλικών.

Ο σύμβουλος Τζιώλας Αναστάσιος είπε ότι είναι ανεπίτρεπτο το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Βασιλικών
με δεδομένο ότι εξυπηρετεί 10.000 άτομα , και πρέπει να δοθεί σαφής εικόνα της αντίθεσης της τοπικής
κοινωνίας στο σύνολο της(πολιτικής αρχής, συμβούλια κοινοτήτων, κάτοικοι κλπ) , στην κατάργηση
του. Ακόμη τόνισε την ανάγκη πολιτικής βούλησης και  παρέμβασης , αλλά και κοινός αγώνας ώστε να
παραμείνει το κατάστημα του ΕΛΤΑ Βασιλικών.



Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αντιτίθεται  στην  κατάργηση  του  ΕΛΤΑ  Βασιλικών  και  στηρίζει  την  κοινότητα
Βασιλικών σε όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν ,για τη συνέχιση της λειτουργίας
του.

2. Την συμμετοχή της κοινότητας σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες , ώστε να αποτραπεί
η περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής, που θα προκύψει από την παύση λειτουργίας του
ΕΛΤΑ.  

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Κοινότητα Βασιλικών καθώς και στο
Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                               
                                                               ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


