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Αγαπεηνί ζπγρσξηαλνί,  

    θνπόο απηήο ηεο επηζηνιήο  είλαη λα ελεκεξσζείηε γηα έλα ζνβαξό πξόβιεκα, ην 

νπνίν είλαη πηζαλόλ λα αληηκεησπίζεη ζύληνκα,  ην ρσξηό καο, ε αγαπεκέλε καο 

Γάθλε. 

 

   Πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη πσο δεκηνπξγήζεθε ;     

   ύκθσλα κε ηνπο θεκνινγνύκελνπο αλαζρεδηαζκνύο ηνπ ’’ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ’’ (θαη 

ρσξίο δηάζεζε θηλδπλνινγίαο), ε Γάθλε ζην άκεζν κέιινλ, ελδέρεηαη λα ράζεη ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ Δδαθηθνύ Γηακεξίζκαηνο θαη λα εληαρζεί ζην  Δδαθηθό 

Γηακέξηζκα άιινπ  ρσξηνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ρσξηό καο  ζα ππάξρεη πιένλ σο 

ζπλνηθηζκόο θάπνηνπ άιινπ γεηηνληθνύ ρσξηνύ ρσξίο ηελ ζεκεξηλή ηνπ 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. 

    ήκεξα πνπ ηα πάληα ηαιαηπσξνύληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ππάξρεη κία ηάζε 

γηα ζπγρσλεύζεηο κε ζθνπό ηελ νηθνλνκία ρξεκάησλ. Έηζη θαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε γίλνληαη ζπγρσλεύζεηο πεξηνρώλ κε  ιίγν πιεζπζκό κε άιιεο νη νπνίεο 

έρνπλ πεξηζζόηεξν.. Εδώ είλαη θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ Δάθλε.   Γειαδή ην 

πξόβιεκα είλαη όηη ην ρσξηό καο έρεη πνιύ κηθξό  αξηζκό εγγεγξακκέλσλ δεκνηώλ, 

ζηo δεκνηνιόγην ηνπ. Δίλαη ην κηθξόηεξν, πιεζπζκηαθά, ρσξηό, ζπγθξηλόκελν  κε όια 

ηα άιια ρσξηά, ηεο πεξηνρήο. Οη εγγεγξακκέλνη ζήκεξα δεκόηεο είλαη ελελήληα  (90) 

άηνκα, πεξίπνπ.  

    Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη, θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αξρώλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε ρσξηνύ, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηνλ αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ ςεθίδνπλ. 

   Δάλ ην ρσξηό καο ράζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ αλεμαξηήηνπ Δδαθηθνύ Γηακεξίζκαηνο,  ν 

θαζέλαο καο εύθνια θαηαιαβαίλεη, πόζα πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλώλ ή άιισλ ζνβαξνηέξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ, όπσο 

ε θαζαξηόηεηα, ε ύδξεπζε, ν ειεθηξνθσηηζκόο, ηα θνλδύιηα γηα κηθξά έξγα 

θιπ. Είλαη δε απηνλόεην όηη όια απηά  ηα πξνβιήκαηα ζα έρνπλ επίπησζε θαη 

ζηηο πεξηνπζίεο καο,  (ζπίηηα, αγξνηεκάρηα θιπ). 

 

   Γηαηί ζα δεκηνπξγεζνύλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο 

κε άιιν ρσξηό ;   

  Όπσο όινη γλσξίδνπκε, ηα κέζα γηα ηελ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλώλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ρσξηώλ, ηα έρεη θαη ηα δηαζέηεη κόλνλ ν Γήκνο. Δπίζεο ηα 

ρξήκαηα γηα ηα δηάθνξα κηθξά ή κεγαιύηεξα έξγα ηα ρνξεγεί επίζεο ν Γήκνο κε 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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   Δάλ ε Γάθλε, ράζεη   ηελ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα πνπ έρεη  ηώξα θαη όληαο πιένλ 

κηα ‘’γεηηνληά’’ ελόο άιινπ ρσξηνύ  δελ ζα έρεη ηνλ δηθό ηεο εθπξόζσπν ζην  Γήκν.  

    Θα εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ άιινπ ρσξηνύ θαη όπσο ιέεη θαη ν ιαόο 

καο ‘’ν παπάο επινγεί πξώηα ηα γέληα ηνπ’’. Δειαδή ην ρσξηό καο δελ ζα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα εθπξνζσπείηαη, απ’ επζείαο από ηνλ εθάζηνηε  δηθό ηνπ 

Πξόεδξν, ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα λα δηεθδηθεί απηά ηα νπνία ζύκθσλα κε 

ηνπο Νόκνπο, δηθαηνύηαη. 

 

    Πνία είλαη ε ιύζε ;  

    Η  δηαηήξεζε   ηεο δηνηθεηηθήο  απηνηέιεηαο ηνπ ρσξηνύ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ηεο πεξηνρήο, σο αλεμάξηεην Εδαθηθό Δηακέξηζκα, ππό ηνλ Δήκν Λακηαίσλ θαη 

όρη σο γεηηνληά θάπνηνπ άιινπ ρσξηνύ. 

 

    Πώο ζα επηηεπρζεί ε ιύζε απηή; 

    Με ηελ αύμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνηώλ, ζην δεκνηνιόγην ηνπ ρσξηνύ. 

    Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δεκνηώλ δεκηνπξγεί κεγάιν πιενλέθηεκα, γηα ηελ   

πξνζηαζία  ηεο δηνηθεηηθήο καο απηνηέιεηαο δηόηη  ζα έρνπκε έλα κεγάιν αξηζκό 

εθινγέσλ (άξα αμηόινγε εθινγηθή δύλακε) θαη ζα καο ππνινγίδνπλ ζνβαξά, νη 

αξρέο, ηνπ Δήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο.   

 Δίλαη ινηπόλ αλάγθε, λα θηλεηνπνηεζνύκε ζύληνκα, όινη νη ζπγρσξηαλνί,  γηα λα 

απμεζεί ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνηώλ, ζην δεκνηνιόγην ηεο Γάθλεο. 

Βεβαίσο είλαη γλσζηό (θαη ζεβαζηό) όηη, πνιινί πξνηηκνύλ λα έρνπλ ηα εθινγηθά 

ηνπο δηθαηώκαηα, ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα ιόγνπο επθνιίαο, θαζώο 

θαη  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ. Πξέπεη όκσο λα 

ζπλαηζζαλζνύκε θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην ρσξηό καο λα ράζεη ηελ 

απηνδηνηθεηηθή ηνπ νληόηεηα κε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζκελείο 

επηπηώζεηο.  Αο αλαινγηζζνύκε όινη όηη, εάλ κεηαδεκνηεύζεη, έλα αθόκε άηνκν από 

θάζε νηθνγέλεηα, πέξαλ ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, δηπιαζηάδεηαη πεξίπνπ, ν αξηζκόο 

ησλ εγγεγξακκέλσλ πνιηηώλ ζην δεκνηνιόγην καο. 

 

    Πνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο  κεηαδεκόηεπζεο ;  

   Ο Νόκνο 3463/2006,  ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

κε ην άξζξν 15, παξέρεη ην δηθαίσκα ηεο κεηαδεκόηεπζεο από νπνηνδήπνηε άιινλ 

Γήκν ηεο Διιάδνο, ζην ρσξηό καο, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο πνιηηώλ: (Λεπηνκέξεηεο 

ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ηνπ Νόκνπ). 
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       - ηνπο ή ζηηο ζπδύγνπο πνιηηώλ, νη νπνίνη είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηα 

δεκνηνιόγηα ηνπ ρσξηνύ, έηζη ώζηε ν έλαο ζύδπγνο λα απνθηήζεη ηελ δεκνηηθόηεηα 

ηνπ άιινπ. 

       - ηνλ θάζε ελήιηθα πνιίηε, ν νπνίνο ήηαλ αξρηθά εγγεγξακκέλνο ζην ρσξηό, 

θαηόπηλ κεηαδεκόηεπζε ζε άιιν Γήκν θαη επηζπκεί πάιη λα επαλέιζεη ζην ρσξηό. 

       - ηνλ θάζε ελήιηθα πνιίηε, ηνπ νπνίνπ έλαο από ηνπο δύν γνλείο ηνπ ήηαλ 

αξρηθά εγγεγξακκέλνο ζην ρσξηό, έζησ θαη εάλ ν γνλέαο απηόο  κεηαδεκόηεπζε 

αξγόηεξα ζε άιιν Γήκν.  

   Δδώ πξέπεη λα ηνληζζεί όηη, ε κεηαδεκόηεπζε ελόο πνιίηε, ζην ρσξηό, δελ 

δεκηνπξγεί θακία ππνρξέσζε γηα ηα άιια κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Δπίζεο  

δελ δεκηνπξγεί θακία ππνρξέσζε ζε ζρέζε κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. αιιαγή 

εθνξίαο θ.ι.π.) δηόηη απηέο θαζνξίδνληαη κόλνλ από ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο. Η 

κόλε ππνρξέσζε ηελ νπνία έρνπλ, όζνη κεηαδεκνηεύζνπλ, είλαη  λα ςεθίδνπλ ζην 

ρσξηό. 

 

   Πσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκόηεπζεο ;   

   Η κεηαδεκόηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κία απιή δηαδηθαζία ζην Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ), ηεο πεξηνρήο ηεο θαηνηθίαο, ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

(Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία ζηηο ζπλεκκέλεο νδεγίεο). 

   Ήδε κεξηθνί ζπγρσξηαλνί καο έθαλαλ ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία θαη ζε πάξα 

πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (έμη έσο νθηώ εξγάζηκεο εκέξεο) έγηλε ε 

κεηαδεκόηεπζή ηνπο. Επίζεο κε ηελ κεηαδεκόηεπζε γίλεηαη θαη απηόκαηε 

εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν ηνπ ρσξηνύ. 

 Η δηαδηθαζία είλαη απιή θαη ε κνλαδηθή ππνρξέσζε είλαη έλα επηπιένλ ηαμίδη ζηελ 

Γάθλε, όπνηε πξνθεξπρζνύλ εθινγέο. 

 

Αγαπεηνί ζπγρσξηαλνί, Σν ρσξηό καο ηώξα ρξεηάδεηαη ηελ ζηήξημε όισλ καο 

θαη ηδηαίηεξα ησλ λενηέξσλ γηα λα δηαζθαιηζζεί ην κέιινλ ηνπ ! 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή απνξία, ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηαδεκόηεπζεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλείηε  κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Γάθλεο θ. Νηθόιαν ηακπάλε, ζην ηειέθσλν 6974-339462.    

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

 1.  Οδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία κεηαδεκνηεύζεσο 

 2.  Απόζπαζκα ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). 

 3.  Ηιεθηξνληθό αξρείν ησλ, θαηά πεξίπησζε, Τπεπζύλσλ Γειώζεσλ. 
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ΤΝΗΜΜΕΝΟ 1 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΔΗΜΟΣΕΤΕΩ 

 

     1.  Η όιε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κε ελέξγεηεο θαη επζύλε ηνπ Κέληξνπ 

Δμππεξεηήζεσο Πνιηηώλ (ΚΔΠ), ηεο πεξηνρήο  όπνπ θαηνηθείηε. 

     2.  Πξηλ κεηαβείηε ζην ΚΔΠ, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε κία ζρεηηθή Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/1986, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη πσο απνθηήζαηε ην 

δηθαίσκα γηα κεηαδεκόηεπζε ζηελ Γάθλε. 

     3. Γηα ηελ δηθή ζαο δηεπθόιπλζε επηζπλάπηνληαη πέληε (5) δηαθνξεηηθά 

ππνδείγκαηα Τπεπζύλσλ Γειώζεσλ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή), ηα νπνία θαιύπηνπλ 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο ν Νόκνο 3463/2006, επηηξέπεη ηελ 

κεηαδεκόηεπζε από νπνηνδήπνηε Γήκν ηεο Διιάδνο, ζηελ Γάθλε. Δπηιέγεηε ην 

ππόδεηγκα ην νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζή ζαο. Γειαδή: 

          - Τπόδεηγκα 1 : Γηα εθείλνπο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη αληινύλ ην δηθαίσκα 

κεηαδεκνηεύζεσο από ηνλ παηέξα ηνπο, ν νπνίνο είλαη (ή ήηαλ θάπνηε) 

εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιόγην ηνπ ρσξηνύ. 

          - Τπόδεηγκα 2 : Γηα εθείλνπο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη αληινύλ ην δηθαίσκα 

κεηαδεκνηεύζεσο από ηελ κεηέξα ηνπο, ε νπνία είλαη (ή ήηαλ θάπνηε) 

εγγεγξακκέλε ζην δεκνηνιόγην ηνπ ρσξηνύ. 

          - Τπόδεηγκα 3 : Γηα εθείλνπο ηνπο πνιίηεο (άλδξεο) νη νπνίνη αληινύλ ην 

δηθαίσκα κεηαδεκνηεύζεσο από ηελ ζύδπγν ηνπο, ε νπνία είλαη (ή ήηαλ θάπνηε) 

εγγεγξακκέλε ζην δεκνηνιόγην ηνπ ρσξηνύ. 

          - Τπόδεηγκα 4 : Γηα εθείλνπο ηνπο πνιίηεο (γπλαίθεο) νη νπνίνη αληινύλ ην 

δηθαίσκα κεηαδεκνηεύζεσο από ηνλ ζύδπγν ηνπο, ν νπνίνο είλαη (ή ήηαλ θάπνηε) 

εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιόγην ηνπ ρσξηνύ. 

          - Τπόδεηγκα 5 : Γηα εθείλνπο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη αληινύλ ην δηθαίσκα 

κεηαδεκνηεύζεσο επεηδή  ήηαλ αξρηθά εγγεγξακκέλνη, ζην δεκνηνιόγην ηνπ 

ρσξηνύ, θαηόπηλ κεηαδεκόηεπζαλ ζε άιιν Γήκν θαη ηώξα επηζπκνύλ λα επαλέιζνπλ 

ζηελ Γάθλε. 

          -  Οη Δειώζεηο απηέο είλαη αξηζκεκέλεο, επάλσ θαη αξηζηεξά κε θόθθηλν 

ρξώκα, ζηελ θάζε ζειίδα γηα λα είλαη επδηάθξηηεο. 

     4. πκπιήξσζε ηεο Τπεπζύλνπ Γειώζεσο :  

          - Αλνίγεηε ην ειεθηξνληθό αξρείν ησλ Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ, θαη επηιέγεηε ηελ 

δήισζε  ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζαο. 
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          - πκπιεξώλεηε, ειεθηξνληθά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ηα πξνζσπηθά ζαο 

ζηνηρεία ζην πξώην κέξνο ηεο δειώζεσο, θαη θαηόπηλ, ζην θείκελν ηεο δειώζεσο 

ζπκπιεξώλεηε  ηα δηάζηηθηα θελά, αθνύ πξνεγνπκέλσο, δηαγξάςεηε ηηο ηειείεο. 

Καηόπηλ ηελ εθηππώλεηε ζηνλ εθηππσηή ζαο. 

         - ΠΡΟΟΥΗ!!! Γελ ππνγξάθεηε ηελ δήισζε ζαο. Θα ηελ ππνγξάςεηε 

παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ, ζην ΚΔΠ, ν νπνίνο ζα ζεσξήζεη θαη ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ζαο. 

     5. Σέινο, ν ππάιιεινο, ζα ζπληάμεη ειεθηξνληθά, κία αίηεζε κεηαδεκνηεύζεο, ηελ 

νπνία, ζα ζηείιεη καδί κε ηελ ππεύζπλε δήισζε ζαο, ζην Γήκν Λακηαίσλ. Σα 

ππόινηπα γίλνληαη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ ΚΔΠ θαη ηνπ Γήκνπ. 


