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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 7ης/27-03-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 33/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Έκδοση Ψηφίσματος για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 
Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού 

 Στο Βελβεντό, στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν στην έκτακτη δια 
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

• της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
• της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
• του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-

2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  

• την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 722/26-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- 
μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τσέγκος Νικόλαος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τέτος Νικόλαος    
13 Παπαδημητρίου Ζήνων    
14 Μανώλας Αριστείδης    
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, 

ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω προθεσμιών (σύμφωνα 
με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία 
στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής: 

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας (24/3/2020) αναστέλλεται η 
λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και του 
Βελβεντού και το ιατρικό προσωπικό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Νοσοκομεία 
και στην περίπτωση του Βελβεντού στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Κατανοούμε 
απολύτως τις έκτακτες και σοβαρές ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της 
κατάστασης από την εξάπλωση του Κορωνοϊού, αλλά και το πλήγμα στην 
πρωτοβάθμια τοπική υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Από την πλευρά του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με τις 
ανάγκες τους σε θέματα υγείας και κυρίως για τις συναλλαγές τους με το Κέντρο 
Υγείας Σερβίων, λειτουργεί  μεσολαβητικά η Προσωρινή Δομή Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης που συστάθηκε με την αριθμ. 10/18-3-2020 Απόφαση του Δημάρχου 
και στελεχώνεται με υπαλλήλους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
υπαλλήλους άλλων διευθύνσεων. Ωστόσο η αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού 
Ιατρείου δεν μπορεί να καλυφθεί με υποκατάσταση από την Δομή αυτή. Γι’ αυτό 
εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση του ακόλουθου Ψηφίσματος για την 
αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού.  
 Η Δημοτική Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, κα Τράντα Ιωάννα εξέφρασε τη 
διαφωνία της ως προς το συζητούμενο θέμα αναφέροντας ότι, 
1) η αναστολή της λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου, όπως και όλων των 
περιφερειακών είναι προσωρινή και  
2) υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όλοι οι ιατροί και όλο το υγειονομικό προσωπικό να 
βρεθούν ανά πάσα στιγμή στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους ανθρώπους που παλεύουν 
με τον ιό. Αυτή τη ώρα πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί.  
 Επίσης η Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα Γκαμπράνη Ειρήνη, 
εξέφρασε τη διαφωνία της ως προς το συζητούμενο θέμα αναφέροντας ότι:  
το ζητούμενο δεν είναι αν θα ξαναλειτουργήσει το Αγροτικό Ιατρείο μετά την λήξη της 
πανδημίας αλλά να παραμείνει σε λειτουργία όλο αυτό το διάστημα. 

Θεωρούμε ότι είναι μια ενέργεια απαράδεκτη και σε βάρος της υγείας και της 
ζωής του λαού της περιοχής, καθώς: 

Όσοι έχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΥ να παραμείνουν σπίτι τους, γιατί εμφανίζουν 
ήπια συμπτώματα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης. Εδώ 
η σημασία των Πρωτοβάθμιων δομών υγείας είναι σημαντική και άρα θα έπρεπε να 
ενισχυθούν και όχι να αποδυναμωθούν και να ανασταλεί η λειτουργία τους. Το 
«μένουμε σπίτι και έχουμε επαφή με το γιατρό μας» είναι ένα ευχολόγιο από την 
πλευρά της κυβέρνησης και προσπάθεια αποποίησης των κρατικών ευθυνών για ένα 
σύστημα υγείας σμπαραλιασμένο που «φρόντισαν» να δημιουργήσουν διαχρονικά όλες 
οι ελληνικές κυβερνήσεις, πιστές στις πολιτικές της ΕΕ, την εμπορευματοποίησης της 
υγείας, της ανθυγιεινής λογικής «κόστους» - «οφέλους».  

Ας μας απαντήσει η κυβέρνηση πόσοι έχουν το δικό τους ατομικό γιατρό, την 
ώρα που οι δημόσιες δομές είναι υποστελεχωμένες; Δεν γνωρίζουν ότι για τα χωριά 
της υπαίθρου ο «γιατρός τους» είναι αυτός των Αγροτικών Ιατρείων, τον οποίο η 
κυβέρνηση τους τον στερεί; 

Επίσης, παίρνοντας υπόψη και από τα τελευταία περιστατικά ότι μια από τις 
ιδιομορφίες του κορωνοϊού είναι η απότομη επιδείνωση των συμπτωμάτων, απορούμε 
πώς είναι δυνατόν να καλούνται όσοι έχουν συμπτώματα να υιοθετήσουν την... 
αυτοδιάγνωση και αυτοθεραπεία στο σπίτι και από το τηλέφωνο… Η παραμονή στο 
σπίτι δεν σημαίνει ατομική διάγνωση. Εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί ατομική ευθύνη 
να γίνουμε γιατροί από μόνοι μας… 

Η ενίσχυση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί 
ουσιαστικό μέτρο για τον έλεγχο εξάπλωσης της επιδημίας και της μη διασποράς της 
νόσου, καθώς αποσυμφορεί τα Νοσοκομεία. Είναι κάτι που τονίζεται διαρκώς από 
όλους τους επιστημονικούς φορείς. Δεδομένης της κατάστασης στη Δυτική Μακεδονία 
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υπάρχει ανάγκη, όχι μόνο για πλήρη λειτουργία όλων των πρωτοβάθμιων δομών, αλλά 
και για άμεση κινητοποίηση και λειτουργία ακόμα και κινητών μονάδων προληπτικής  

 
 
 
ιατρικής με εξέταση και ιχνηλάτηση των ύποπτων κρουσμάτων (χωριά 

Δαμασκηνιά – Δραγασιά που είναι σε καραντίνα και στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς 
– Βοίου) 

Χιλιάδες κόσμος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ηλικιωμένοι, 
υπέργηροι, χρόνιοι πάσχοντες – που βεβαίως κινδυνεύουν από την μετάδοση του 
κορωνοϊού, αν επισκεφτούν κάποιο νοσοκομείο – έχουν ανάγκη όμως από ιατρική 
περίθαλψη, συνταγογράφηση, τακτική παρακολούθηση. Και πριν την επιδημία 
αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες λόγω της υποστελέχωσης και του κλεισίματος 
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά τώρα επιβάλλεται, ακριβώς λόγω των 
συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, να ενισχυθούν αυτές οι δομές. Δεν μπορούν μια 
σειρά προβλήματα υγείας να περιμένουν. 

Χρειάζεται εδώ και τώρα ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση των πρωτοβάθμιων 
δομών υγείας, οι οποίες καλούνται να παίξουν έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο την περίοδο 
αυτή.  

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών γιατρών, 
ιδιαίτερα Παθολόγων και Πνευμονολόγων, στον κρατικό σχεδιασμό, για την 
στελέχωση πρωτοβάθμιων δομών (Αγροτικών Ιατρείων, Κέντρων Υγείας) και 
δημόσιων Νοσοκομείων, για την ενίσχυση του δημόσιου Συστήματος Υγείας. Να 
αξιοποιηθούν για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού – όπου δεν απαιτείται νοσηλεία – 
στα ιατρεία τους και με κατ' οίκον επισκέψεις, με αποζημίωσή τους από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Το ΚΚΕ έγκαιρα, εδώ και χρόνια, πριν την τωρινή κατάσταση και το ξέσπασμα 
της επιδημίας του κορωνοϊού, αναδείκνυε και διεκδικούσε την ανάγκη για ουσιαστική 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Έθετε την ανάγκη για καταγραφή κατά ηλικία και 
πάθηση, για να μη μιλάμε αυτή τη στιγμή απλά για αριθμούς, αλλά για πρόσωπα που 
χρήζουν ειδικής ιατροφαρμακευτικής μέριμνας και φροντίδας. Το ίδιο το Σύστημα 
Υγείας θα είχε την ευθύνη και τη δυνατότητα να στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες και όχι 
να κυριαρχεί μια λογική «ο καθένας από μόνος του». 

Η κυβέρνηση, με την αναστολή της λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων και τη 
μετακίνηση των αγροτικών γιατρών στα Νοσοκομεία, στην ουσία μισοκλείνει μια τρύπα 
και ανοίγει άλλες, θυσιάζοντας την Πρόληψη και τη δημόσια Υγεία, στο βωμό του 
κέρδους. Την ίδια ώρα δίνει «δωράκια» δεκάδων εκατομμυρίων στους κλινικάρχες και 
ο ΣΥΡΙΖΑ της κάνει κριτική για... τη «μοιρασιά»! Η διαχρονική πολιτική 
εμπορευματοποίησης και υπο-χρηματοδότησης της Υγείας αποτυπώνεται στις 
σημερινές τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι υγειονομικοί και ασθενείς. 

Αντί η κυβέρνηση να δώσει νέα δώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους του 
χώρου της Υγείας, πρέπει εδώ και τώρα:  

• Να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργεία, εργαστήρια, όλες οι ΜΕΘ 
του ιδιωτικού τομέα, μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη 
κρατικό έλεγχο. 

• Να επιταχθούν οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα. Τα 
διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό να γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά 
κριτήρια και τις κρατικές κατευθύνσεις. 

• Να ενταχθούν υποχρεωτικά οι ιδιώτες γιατροί και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων 
Πνευμονολογίας και Παθολογίας στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων 
νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. 

• Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής, προστασίας, τεχνολογικού 
εξοπλισμού, για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων Υγείας και των 
υγειονομικών. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις 

απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 



[4] 
 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 
Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού, όπως παρατίθεται στη συνέχεια:  
 
 
 
 
 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται το τελευταίο 
διάστημα από μια πρωτόγνωρη αλλά και επικίνδυνη πανδημία, αυτή του κορωνοϊού, 
για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της οποίας έχουν ληφθεί από την Πολιτεία 
μέτρα, τα οποία όλοι ελπίζουμε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, 
έτσι ώστε οι πολίτες να παραμείνουν προστατευμένοι και το σύστημα υγείας της χώρας 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όσων νοσούν ή ενδεχομένως νοσήσουν, 
κάτι που απευχόμαστε. 

Καθημερινά τα δεδομένα της πανδημίας αλλάζουν και αυτό συνεπάγεται τη 
λήψη επιπλέον μέτρων, των οποίων την αναγκαιότητα τόσο οι πολίτες όσο και οι 
συλλογικοί φορείς αναγνωρίζουν και μολονότι έχουν επηρεάσει ριζικά την 
καθημερινότητά μας, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στην τήρησή τους και να 
συμβάλλουμε έτσι κι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και ο Δήμος ως σύνολο στον 
κατά το δυνατόν περιορισμό της εξάπλωσης και των απωλειών. 

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας (24/3/2020) αναστέλλεται η 
λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και του 
Βελβεντού και το προσωπικό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Μαμάτσειο 
Νοσοκομείο Κοζάνης. Κατανοούμε πλήρως, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση, 
η οποία απαιτεί την συνδρομή όλων μας, όπως επίσης και την ανάγκη σε νοσηλευτικό 
προσωπικό στο Νοσοκομείο Κοζάνης. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε, ότι αυτή δεν 
μπορεί να καλυφθεί με την κατάργηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό 
επίπεδο, ιδιαίτερα όταν ζούμε σε εποχή περιορισμού μετακινήσεων και κυρίως, όταν 
αυτή η απόφαση δημιουργεί για τον πολίτη άλλη μια δυσκολία στην καθημερινότητά 
του, εφόσον δεν μπορεί να λάβει άμεσα τις ιατρικές υπηρεσίες που χρειάζεται και 
αυξάνει ταυτόχρονα την ανασφάλειά του. 

Κυρίως όμως θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι η απόφαση αυτή του 
Υπουργείου Υγείας λήφθηκε σε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία απαιτεί έκτακτα μέτρα. 
Η πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού για τις δομές υγείας της χώρας είναι 
απαραίτητο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην δημιουργούνται 
τέτοια κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και περίθαλψη των κατοίκων της υπαίθρου. 

Η ανάγκη λειτουργίας του Περιφερειακού (Αγροτικού) Ιατρείου στο Βελβεντό 
παραμένει και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε μια τέτοια απόφαση να γίνει 
μόνιμη κατάσταση.   

Η πανδημία θα περάσει με την συμβολή όλων μας. Αν η πολιτεία προβεί στις 
αναγκαίες προσλήψεις η λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων θα επανέλθει. Σε 
κάθε όμως περίπτωση με την επαναφορά σε κανονικές συνθήκες αναμένουμε και την 
λειτουργία του Περιφερειακού (Αγροτικού) μας Ιατρείου, την οποία  θεωρούμε 
δεδομένη και επιβεβλημένη για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου. 

Ως Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να 
συνδράμουμε στην τήρηση των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ζητούμε όμως τη διαβεβαίωση από κάθε Υπεύθυνο, ότι το μέτρο 
αναστολής της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου πραγματικά έχει ισχύ 
αποκλειστικά και μόνο για το διάστημα της κρίσης και θα αρθεί με το πέρας αυτής.    

Το ψήφισμα αυτό να αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στις λοιπές αρμόδιες 
υπηρεσίες και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα ΜΜΕ.  
 
Το ψήφισμα καταψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος της Συμπολίτευσης, κα Τράντα 
Ιωάννα και η Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα Γκαμπράνη Ειρήνη. 
 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 



[5] 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) (υπογραφές) 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 30 Μαρτίου 2020 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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