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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
∆ιοικητική και εκλογική αυτοτέλεια µε νόµο για τις Κοινότητες Κοµάνου και Μαυροπηγής του ∆ήµου Εορδαίας. 

Κατοχυρώθηκε και µε νοµοθετική ρύθµιση η διοικητική και εκλογική αυτοτέλεια Κοµάνου και Μαυροπηγής του ∆ήµου 

Εορδαίας και έτσι οι δύο Κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να εκλέξουν και στις ερχόµενες δηµοτικές εκλογές 

Κοινοτικά Συµβούλια. 

 Πιο συγκεκριµένα, µε νόµο που ψηφίστηκε την Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 2021 προβλέπεται ως πληθυσµός για τις εν λόγω 

Κοινότητες, όπως αυτές υφίστανται πριν της µετεγκαταστάσεως τους για την εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 

4804/2021, αυτός που εµφανίζεται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους όπως αυτοί ισχύουν σήµερα. 

 

Για να φτάσουµε σε αυτή την πολύ θετική για τις δύο Κοινότητες εξέλιξη, σε ένα ζήτηµα το οποίο προέκυψε µε αφορµή 

την απογραφή του 2021 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προηγήθηκε επικοινωνία του ∆ηµάρχου Εορδαίας 

Παναγιώτη Πλακεντά µε τον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον οποίο τέθηκε αναλυτικά το 

αντικειµενικό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε λόγω της προφανούς έλλειψης κτιρίων, σε δύο οικισµούς που 

απαλλοτριώθηκαν τελώντας υπό καθεστώς µετεγκατάστασης και από τον Υφυπουργό Μεταφορών και βουλευτή του 

Νοµού Κοζάνης Μιχάλη Παπαδόπουλο. Ακολούθως το όλο ζήτηµα αποτέλεσε θέµα συζήτησης σε σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Εορδαίας, στην οποία  προσεκλήθησαν οι βουλευτές του Νοµού 

Κοζάνης, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης και οι Πρόεδροι των υπό 

µετεγκατάσταση οικισµών. Να σηµειωθεί ότι στο όλο εγχείρηµα, το οποίο µετουσιώθηκε πλέον σε νόµο του Κράτους, 

συνέβαλλε και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, ενώ καθοριστική ήταν η συµβολή του πρώην Πρόεδρου του και 

συντοπίτη µας Βασίλη Τσιώτσια. 

 

Κατόπιν τούτου το δίκαιο αίτηµα των Προέδρων των δύο Κοινοτήτων ικανοποιήθηκε, ενώ ο ∆ήµος Εορδαίας θα 

συνεχίσει να είναι αρωγός και να στηρίζει µε κάθε τρόπο τις διεκδικήσεις των υπό µετεγκατάσταση οικισµών που 

βρίσκονται στα διοικητικά του όρια. 


