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     ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:    

                    ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    

                    ΑΠΟΚΕΑΠΟΚΕΑΠΟΚΕΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ     

                    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ    

                    ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ    

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ    

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΚΥΡΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΚΥΡΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΚΥΡΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟ    

 

 

   ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»   ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»   ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»   ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»    

 

 

       Κύριε Υπουργέ,       Κύριε Υπουργέ,       Κύριε Υπουργέ,       Κύριε Υπουργέ,    
 

        Η σημαντική απόφαση για τη δημιουργία τριών (3) μεγάλων και 

ισχυρών ∆ήμων στην Ημαθία (Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα) και η 

συνένωση των ∆ήμων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης με τον ∆ήμο Νάουσας, 

η οποία περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο που καταθέσατε στην Ελληνική 

Βουλή, ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή μας. 

∆ημιουργεί τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να είναι βιώσιμη η υλοποίηση 

της φιλόδοξης και αναγκαίας διοικητικής μεταρρύθμισης του 

Προγράμματος «Καλλικράτης». Θέτει επίσης τα στέρεα θεμέλια για να 

οικοδομηθούν σωστά και αποτελεσματικά οι θεσμικές αλλαγές στην 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση προς όφελος της 

ανάπτυξης και της προόδου των πολιτών στη Νάουσα και την Ημαθία 

γενικότερα.  

 



        Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της συζήτησης του Νομοσχεδίου 

στην Ελληνική Βουλή, σας υποβάλλουμε το αίτημα όπως στο όνομα του στο όνομα του στο όνομα του στο όνομα του 

∆ήμου Νάουσας, ∆ήμου Νάουσας, ∆ήμου Νάουσας, ∆ήμου Νάουσας, το οποίο το οποίο το οποίο το οποίο περιγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο του περιγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο του περιγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο του περιγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο του 

«Καλλικράτη»«Καλλικράτη»«Καλλικράτη»«Καλλικράτη» (Άρθρο 1, παρ2, 16 (Άρθρο 1, παρ2, 16 (Άρθρο 1, παρ2, 16 (Άρθρο 1, παρ2, 16----ΑΑΑΑ////3)3)3)3) περιληφθεί η πλήρης ονομασία  περιληφθεί η πλήρης ονομασία  περιληφθεί η πλήρης ονομασία  περιληφθεί η πλήρης ονομασία 

του, δηλαδήτου, δηλαδήτου, δηλαδήτου, δηλαδή « « « «∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΗΡΩΙΚΗΗΡΩΙΚΗΗΡΩΙΚΗΣΣΣΣ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣΣ ΝΑΟΥΣΑΣΣ ΝΑΟΥΣΑΣΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»»»», , , , ο οποίος ήδη 

χρησιμοποιείται εδώ και 55 χρόνια σε όλες τις σχέσεις του ∆ήμου 

(έγγραφα, αποφάσεις, έντυπα, σφραγίδες κλπ.). Πρόκειται για ιστοιστοιστοιστορικό ρικό ρικό ρικό 

τίτλοτίτλοτίτλοτίτλο με τον οποίο η πολιτεία με Βασιλικό ∆ιάταγμα (Β.∆. 17/8/1955, ΦΕΚ 

αρ.φυλ. 240/3-9-1955) ανακήρυξε τη Νάουσα «Ηρωική Πόλη», τιμώντας 

την αντίσταση και τις θυσίες των Ναουσαίων στον αγώνα του ελληνικού 

έθνους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία από τον Οθωμανικό ζυγό 

το 1822 και καταγράφηκε από την ιστορία ως το «Ολοκαύτωμα της 

Νάουσας». Άλλωστε, οι πόλεις που έχουν ιδιαίτερη ονομασία-τίτλο στη 

χώρα μας είναι ελάχιστες, οπότε θα ήταν μεγάλη ιστορική παράλειψη για 

μία πόλη με τόση μεγάλη προσφορά στους αγώνες του έθνους. 

Συνημμένα, σας εσωκλείουμε αντίγραφο του Βασιλικού ∆ιατάγματος. 

        

         Θεωρούμε το εν λόγω αίτημα δίκαιο και εύλογο, καθόσον στο 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε ό,τι αφορά το όνομα του ∆ήμου 

Μεσολογγίου, με τον οποίο ήδη είμαστε αδελφοποιημένοι από το 2009, 

αναφέρεται ο επίσης σπουδαίος ιστορικός τίτλος «∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (Άρθρο 1, παρ 2, 1-Α/6).                             

                                        

                                    Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ,     

         Αναγνωρίζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον και την πολιτική βούλησή 

σας μαζί με τη θεσμική ενδυνάμωση των ∆ήμων να ενισχύσετε και τον 

ιστορικό-πολιτισμικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της χώρας, περιμένουμε 

τη θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας.  

         Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», το οποίο στηρίζουμε ανεπιφύλακτα 

με τις βαθιές και χρήσιμες τομές που θα επιφέρει στη δημόσια διοίκηση, 

ευχόμαστε ολόψυχα να συμβάλλει στην αποκέντρωση, την περιφερειακή 

ανάπτυξη, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

και την πρόοδο του τόπου μας.  

Με ιδιαίτερη εκτίμησηΜε ιδιαίτερη εκτίμησηΜε ιδιαίτερη εκτίμησηΜε ιδιαίτερη εκτίμηση    

    

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ    

    

    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ    
          


