
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  1/2021 
------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  2-2-2021  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  17:00 μ..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  1480/26-1-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου   της     Κοινότητας    Πτολεμαΐδας  κ. Νικολαΐδη   Ισαάκ,  με  Τηλεδιάσκεψη   μέσω   
e- presence.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 
της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 
40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-
10-2020 με τα παρακάτω θέματα: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Ψήφισμα   Συμβουλίου    Κοινότητας  Πτολεμαΐδας    για  το  υπό  κατάρτιση  νομοσχέδιο 
που  αφορά  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά   (07) μέλη.  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Ασβεστάς Δημήτρης 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Ζώρα Παρασκευή Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Σιδηρόπουλος Δημήτρης  

  

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  κήρυξη την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι : 

Η  Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. 
Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο 
απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι ο θεσμός του 
Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. 
Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, 
φροντίζουν, μεριμνούν για τη δύσκολη καθημερινότητα των αστικών περιοχών αλλά στις 
απομακρυσμένες περιοχές της Πατρίδας μας με την υστέρηση των υποδομών και υπηρεσιών. Η 
παρουσία τους στις πόλεις και στα χωριά είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο κράτος αφού 
μια μορφή διοίκησης παραμένει δίπλα του 
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε 
το σχέδιο νόμου οπού 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 
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. 
Καλούμε τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια της χώρας να εκδώσουν ψηφίσματα στήριξης 
για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων. Του θεσμού που στη συνείδηση 
κάθε Έλληνα εκπροσωπεί τη συνύπαρξη για το κοινό καλό. Του θεσμού που έχει ρίζες την 
παράδοση και ακτίνα δράσης όλα τα σύγχρονα κινήματα ενεργών πολιτών και πρωτοβουλιών. 
   ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ = ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνοψίζονται στα παρακάτω: 

https://livelagadas.gr/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-677-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc/
https://livelagadas.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4/
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 Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον 

Οκτώβριο του 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία. 

 Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου 

ώστε να ενισχυθεί ο ουσιαστικός διάλογος. 

 Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43%. 

 Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον 

νικητή των εκλογών. 

 Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι 

ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό 

των μελών του.  

 Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των «κοινοτικών αρχών» η οποία 

δημιούργησε έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του 

Συντάγματος.  

 Επαναφορά της ορολογίας «κοινότητας» σε «δημοτική κοινότητα» ώστε να μην υπάρχει 

καμία σύγχυση με την προ του «Καποδίστρια» διοικητική διαίρεση της χώρας.  

 Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων με 

πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων. 

 Σε μικρότερες δημοτικές κοινότητες ο  εκπρόσωπος της εκλέγεται από ενιαία λίστα 

υποψηφίων και εκτός συνδυασμών. 

 Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών ώστε 

να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό 

σώμα γνωστοί οι υποψήφιοι. 

                                                       Αριθμ. Απόφασης  1/2021 

      Τα μέλη της  Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  

                                                      ΟΜΟΦΩΝΟ       ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη - όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την 
έδρα του Δήμου -  είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. 
Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, 
στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.  

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα 
σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, 
παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί 
από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει 
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πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, 
Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η 
αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του 
Υπουργείο Εσωτερικών και της Κυβέρνησης να αλλάξουν 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 Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες 
των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην 
επαρχία 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 διαμόρφωση του νομοσχεδίου 

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες 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 

 Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Δημοτικού 
Συμβουλίου με αίτημα να εκδοθεί και από αυτό αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των 

Κοινοτήτων, να σταλεί στους Βουλευτές του νομού και στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2021 

……………………………………………………………………………………………………….     

                      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ακριβές απόσπασμα 
                      Πτολεμαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεμαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαμπρόπουλος Ισαάκ 
2. Φαρμάκης Γεώργιος 
3. Ζώρα Παρασκευή 
4. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
5. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
6. Σιδηρόπουλος Δημήτρης 
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