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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  ΔΩΡΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ  

Χωρίς δημοτικά τέλη όποιος φέρνει παιδί στον κόσμο. Νέες μειώσεις σε όλους τους 

δημότες λόγω της ενεργειακής κρίσης. 

Με όραμα τη βιώσιμη ευημερία των δημοτών, ο Δήμος Θερμαϊκού προχωράει σε μια 

αποφασιστικής σημασίας ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπισθεί στο μέτρο του 

δυνατού από τους κατοίκους, το ζήτημα την ενεργειακής φτώχειας, που μαστίζει 

ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (01-

12-2021) φέρνει προς ψήφιση δυο προτάσεις, που άπτονται των αρχών της 

κοινωνικής πολιτικής. Η πρώτη πρόταση αφορά στην περαιτέρω μείωση των 

δημοτικών τελών για όλους τους δημότες, και η δεύτερη στην καθιέρωση ατέλειας 

δημοτικών τελών για τρία χρόνια, στην οικογένεια νεογέννητου παιδιού.  

Ειδικότερα, η νέα μείωση των τελών για το 2022 είναι της τάξεως του 5%, ενώ 

προηγήθηκαν άλλες δυο μειώσεις 12% το 2021 και 6% 2019. Η έως τώρα διαφορά 

που θα προκύπτει στις χρεώσεις θα είναι 40λεπτά ανά τ. μ., καθώς η χρέωση των 

τελών το 2018 ήταν 1,86€ ανά τ. μ., ενώ με τα νέα δεδομένα θα είναι 1,46€. Το 

δεύτερο μέτρο που λαμβάνει ο Δήμος Θερμαϊκού αποτελεί «πρόταση μοντέλο» 

πανελλαδικά και αφορά στα νέα ζευγάρια και στα παιδιά που γεννιούνται και 

δηλώνονται στο Δήμο Θερμαϊκού. Με τη γέννηση ενός παιδιού η οικογένεια θα έχει 

μηδενικά δημοτικά τέλη για τρία χρόνια, ενώ το μέτρο αυτό θα έχει έναρξη και ισχύ 

για κάθε παιδί ξεχωριστά που θα φέρνει στη ζωή. Ήδη, στο Δήμο Θερμαϊκού 

δηλώνονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 350 παιδιά. Οι νέες ελαφρύνσεις των 

δημοτικών τελών έρχονται σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση αυξάνει τα έξοδα 

καθαριότητας και συντήρησης των δημοτικών κτιριακών μονάδων κατά 100%, 

ωστόσο οι αυξήσεις αυτές δεν επιβαρύνουν τους δημότες. Η λήψη των 

συγκεκριμένων προτάσεων, που κατέρχονται προς ψήφιση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, θεωρείται εύλογη για το Δήμαρχο Θερμαϊκού, Γιώργο Τσαμασλή, καθώς 

έχουν ως βάση το κοινωνικό όφελος.  

«Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους 

κατοίκους της περιοχή μας και αυτό χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα των 



υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος όπως η καθαριότητα και ο φωτισμός», επισημαίνει ο 

Δήμαρχος. Για πρώτη φορά οι δύο προτάσεις του Δήμου Θερμαϊκού τέθηκαν στο 

πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί 

επισημάνθηκε και η πανελλαδική πρωτιά του Δήμου Θερμαϊκού μαζί με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης στις μειώσεις δημοτικών τελών. 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
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