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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η πορεία των μετεγκαταστάσεων των οικισμών του Δήμου Εορδαίας συζητήθηκε σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Εορδαίας 

Παναγιώτη Πλακεντά.  
 

Σύσκεψη με θέμα την πορεία των μετεγκαταστάσεων των οικισμών της Εορδαίας 

πραγματοποιήθηκε την  περασμένη Παρασκευή στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, 

έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.  

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι βουλευτές 

Νέας Δημοκρατίας του Νομού Κοζάνης Παρασκευή Βρυζίδου και Γιώργος Αμανατίδης, η 

αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κομάνου, 

Πτελεώνα, Αναργύρων και μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυροπηγής. Επίσης 

συμμετείχαν στη συζήτηση ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης, ο δημοτικός σύμβουλος Εορδαίας Γιάννης 

Καραβασίλης, ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Σάββας Παπάζογλου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Κοζάνης Χρήστος Δημητρόπουλος και από πλευράς ΑΝΚΟ το διευθυντικό στέλεχος 

Προγραμμάτων Αναστάσιος Σιδηρόπουλος. 

 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω :  

 Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ως προς την απογραφή των κατοίκων των Κοινοτήτων 

Κομάνου και Μαυροπηγής. Στο συγκεκριμένο θέμα, μετά από ενέργειες του Δήμου 

Εορδαίας, σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο και το 
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Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, προτάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, νομοθετική 

ρύθμιση με τροπολογία μετά αιτιολογικής εκθέσεως,  που θα αφορά στην περίπτωση των 

προαναφερόμενων οικισμών, η οποία και αναμένεται να ψηφιστεί. 

 Συζητήθηκε το θέμα της αποζημίωσης των κατοίκων της κοινότητας Πτελεώνα που 

εκκρεμεί. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, η υποστελέχωση του αρμόδιου 

γραφείου που εξετάζει το ζήτημα είναι η κύρια αιτία καθυστέρησης, πρόβλημα που οι 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν να επιλύσουν. Τέθηκε επίσης, το πρόβλημα 

με τα κοιμητήρια της κοινότητας, ώστε να βρεθεί λύση. 

 Όσον αφορά στην Κοινότητα Μαυροπηγής, συζητήθηκε το κρίσιμο θέμα της επιστροφής  

ποσοστού των αποζημιώσεων των κατοίκων από την απαλλοτρίωση της κοινότητας. 

Προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις, όπως αυτές έχουν δρομολογηθεί με συνεργασία των 

βουλευτών, του δήμου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης 

 Συζητήθηκε επίσης, η πορεία των έργων υποδομής, η οποία είναι και το κρίσιμο ζήτημα 

στην πορεία των μετεγκαταστάσεων. Όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, χωρίς 

τα έργα υποδομής  ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία 

των νέων κοινοτήτων υπάρχει κίνδυνος να μην δημιουργηθούν οι νέοι οικισμοί. Μετά από 

ενέργειες του Δήμου, μέσα στον επόμενο μήνα, αναμένεται να ξεκινήσει το έργο 

κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του νέου οικισμού 

Κομάνου, όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φουρκιώτης. 

 Από πλευράς ΑΝΚΟ, ο κύριος Σιδηρόπουλος έκανε αναφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία 

που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες στη δημιουργία έργων υποδομής.  

 Επίσης, έγινε αναφορά στην ιδιαιτερότητα εκμετάλλευσης χρηματοδοτικών εργαλείων, 

καθώς από τη φύση του ζητήματος των υπό μετεγκατάσταση οικισμών δεν υφίστανται 

ωφελούμενοι κάτοικοι (μόνιμοι κάτοικοι), με άμεση συνέπεια να μην πληρούνται δείκτες 

ωφέλειας για υπαγωγή έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και πως θα λυθεί το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, δεσμεύτηκε από τη μεριά της να 

συνδράμει στο μέγιστο βαθμό στην πορεία των μετεγκαταστάσεων και στην επίλυση των 

θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

 Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο 

παρέμβασης, ώστε να δοθούν πολιτικές λύσεις όπου απαιτείται, ώστε να βοηθήσουν στην 
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πορεία των μετεγκαταστάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει 

κατά περίπτωση. 

 Εκκλησία Κομάνου: Μετά από συνεννόηση του Δημάρχου Εορδαίας με τον Γεν. Διευθυντή 

Λιγνιτικής Παραγωγής Δημήτρη Μετικάνη, αναμένεται η αποστολή του τελικού ποσού 

εργασιών για την έγκριση του από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., έτσι ώστε να αποπερατωθεί η 

κατασκευή του Ιερού Ναού. Τέλος ο Δήμαρχος Εορδαίας ρώτησε την Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Κοζάνης, για την πορεία του έργου κατασκευής κόμβου στην έξοδο από τον κάθετο 

άξονα της Εγνατίας οδού προς τον νέο οικισμό Μαυροπηγής, στην περιοχή «Ρεμιναλαρ» 

 

Η σύσκεψη έληξε με κοινή απόφαση όλων των φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν,  για σύγκληση 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογων συσκέψεων με θέμα την πορεία των μετεγκαταστάσεων.  

 

Ρόλο συντονιστή για τις επόμενες συναντήσεις και συσκέψεις θα έχει ο Δήμαρχος Εορδαίας 

Παναγιώτης Πλακεντάς.  

 


