
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης/19-04-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 30/2022 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση για το θέμα υποβάθμισης της λειτουργίας του 
Καταστήματος ΕΛΤΑ Βελβεντού. 

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική δια ζώσης 
και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις 
διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, β) τις διατάξεις 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», σε συνδυασμό με την αριθμ. 
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
1167/14-04-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -14- μέλη και ονομαστικά οι: 

             Παρόντες                                                            Απόντες                                

1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Κουκόλη Σοφία 

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος  Τσέγκος Νικόλαος  

3 Αγγέλης Δημήτριος  Μανώλας Αριστείδης 

4 Γκίκας Ιωάννης   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τράντα Ιωάννα   

7 Καμκούτης Θωμάς   

8 Αχίλλας Γεώργιος   

9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Τσιτσιόκας Νικόλαος   

11 Τέτος Νικόλαος   

12 Παπαδημητρίου Ζήνων   



13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   

14 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

         Παρόντες                                                        Απόντες                              

1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη  Μυλωνά Κατίνα 

2 Μύρος Δημήτριος  Κουκάλης Ζήνων 

3 Παπανδρίτσα Μαρία  Τζάτσου Βάϊα 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

           Παρόντες                                                        Απόντες                                  

1   Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού 

2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 

3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

4   Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος στην εισήγησή του ανέφερε 
τα εξής: 

Στις 13/4/2022 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με αριθμό πρωτοκόλλου 
5.1.2/256/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΕ2ΟΠΠ2-ΧΟΥ) Απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας 
ΕΛΤΑ, με την οποία υποβαθμίζεται μεταξύ άλλων και το Κατάστημα Βελβεντού σε 
Προωθημένη Θυρίδα περιορίζοντας τις μέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού 
αφού από 11/4/2022 μετακινείται ο μοναδικός υπάλληλος του Καταστήματος 
Βελβεντού στο Κατάστημα Σερβίων.  

Από την σχετική ενημέρωση που λάβαμε από άλλες περιπτώσεις διαπιστώσαμε, ότι 
η εξυπηρέτηση για τους 3500 κατοίκους του Δήμου μας, του Βελβεντού και των 
οικισμών, θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα επί 2,5 περίπου ώρες μέσα στο 
κατάστημα και τις υπόλοιπες ώρες θα γίνεται εξωτερική διανομή της σημαντικής σε 
όγκο αλληλογραφίας από τον ίδιο υπάλληλο.  

Πριν ένα χρόνο ζητήσαμε εκ μέρους του Δήμου από την Κεντρική Υπηρεσία των 
ΕΛΤΑ να απασχολήσει και δεύτερο υπάλληλο στο Βελβεντό για να εξυπηρετείται το 
κοινό. Δεν εισακουστήκαμε. Προφανώς βόλευε στους ιθύνοντες να υπάρχει  
χαμηλή κίνηση.  

Η αλήθεια όμως είναι, ότι μέσα από αυτήν την βαθμιαία υποβάθμιση 
δημιουργήθηκε «πεδίον δόξης λαμπρόν»  για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες 
που «αλωνίζουν» καθημερινά το Βελβεντό με αυτοκίνητα γεμάτα αλληλογραφία 
και με τιμές σαφώς ψηλότερες από εκείνες των ΕΛΤΑ. 

Σημειωτέον ότι ταυτόχρονα υποβαθμίζεται και η υπηρεσία του ιστορικού 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέσω της EUROBANK, η οποία συστεγάζεται και 



εξυπηρετείται από τον ίδιο και μοναδικό υπάλληλο του καταστήματος των ΕΛΤΑ 
Βελβεντού.  

Τα ΕΛΤΑ είναι μεν Ανώνυμη Εταιρεία αλλά με μέτοχο το κράτος και οι υπηρεσίες 
του αποτελούν προστατευόμενο κοινωνικό αγαθό του ελληνικού λαού. Η αρχή 
αυτή παραβιάζεται κατάφωρα με την απόφαση αυτή.  

Και κυρίως δεν μπορεί έδρα Δήμου να μένει χωρίς την εδώ και έναν αιώνα γνωστή 
ταχυδρομική εξυπηρέτηση που προστατεύεται από την  Πολιτεία.  

Από την πλευρά μας έχουν ενημερωθεί η Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας, ο εκ 
Κοζάνης βουλευτής & Υφυπουργός Μεταφορών  και οι άλλοι βουλευτές του Νομού 
Κοζάνης.  

Το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση, για έκδοση ψηφίσματος 
διαμαρτυρίας αλλά και για περαιτέρω ενέργειες (πιθανώς με ένδικα μέσα κλπ) με 
στόχο την επάνοδο της λειτουργίας του καταστήματος στην προτεραία κατάσταση.  

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την 
απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ να υποβαθμίσει το Κατάστημα 
Βελβεντού σε Προωθημένη Θυρίδα περιορίζοντας τις μέρες και ώρες εξυπηρέτησης 
του κοινού αφού από 11/4/2022 μετακινείται ο μοναδικός υπάλληλος του 
καταστήματος στο Κατάστημα Σερβίων.  

Η εξυπηρέτηση για τους 3500 κατοίκους του Δήμου μας, του Βελβεντού και των 
οικισμών, θα γίνεται πλέον τρεις (3) φορές την εβδομάδα επί λίγες ώρες μέσα στο 
κατάστημα και τις υπόλοιπες ώρες θα γίνεται εξωτερική διανομή της σημαντικής σε 
όγκο αλληλογραφίας από τον ίδιο υπάλληλο.  

Πριν ένα χρόνο ζητήσαμε εκ μέρους του Δήμου από την Κεντρική Υπηρεσία των 
ΕΛΤΑ να απασχολήσει και δεύτερο υπάλληλο στο Βελβεντό για να εξυπηρετείται το 
κοινό. Δεν εισακουστήκαμε. 

Η αλήθεια όμως είναι ότι μέσα από αυτήν την βαθμιαία υποβάθμιση δημιουργήθηκε 
«πεδίον δόξης λαμπρόν»  για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες. 

Σημειωτέον ότι ταυτόχρονα υποβαθμίζεται και η υπηρεσία του ιστορικού 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέσω της EUROBANK, η οποία συστεγάζεται και 
εξυπηρετείται από τον ίδιο και μοναδικό υπάλληλο του καταστήματος των ΕΛΤΑ 
Βελβεντού.  

Τα ΕΛΤΑ είναι μεν Ανώνυμη Εταιρεία αλλά υπάγεται στις ΔΕΚΟ με κύριο μέτοχο το 
κράτος και οι υπηρεσίες του αποτελούν προστατευόμενο κοινωνικό αγαθό του 
ελληνικού λαού. Η αρχή αυτή παραβιάζεται κατάφωρα με την απόφαση αυτή.  

Δεν μπορεί έδρα Δήμου να μένει χωρίς την εδώ και έναν αιώνα γνωστή 
ταχυδρομική εξυπηρέτηση που προστατεύεται από την  Πολιτεία.  



Διεκδικούμε από τους αρμοδίους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ την με κάθε τρόπο 
επαναφορά της λειτουργίας του Καταστήματος του Βελβεντού στην προτεραία 
κατάσταση με την αναγκαία στελέχωση για την πενθήμερη λειτουργία του.  

Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να επιδοθεί στον 
αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, στους βουλευτές του Νομού Κοζάνης, στην 
Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας και τα ΜΜΕ.    

Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
ψηφίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και  
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το ψήφισμα για την υποβάθμιση της λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ 
Βελβεντού, το οποίο  

- αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, 
- θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  
- θα επιδοθεί στον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, στους βουλευτές του 

Νομού Κοζάνης, στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας και τα ΜΜΕ.     
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του 
για την απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ να υποβαθμίσει το 
Κατάστημα Βελβεντού σε Προωθημένη Θυρίδα περιορίζοντας τις μέρες και 
ώρες εξυπηρέτησης του κοινού αφού από 11/4/2022 μετακινείται ο 
μοναδικός υπάλληλος του καταστήματος στο Κατάστημα Σερβίων.  

Η εξυπηρέτηση για τους 3500 κατοίκους του Δήμου μας, του Βελβεντού 
και των οικισμών, θα γίνεται πλέον τρεις (3) φορές την εβδομάδα επί 
λίγες ώρες μέσα στο κατάστημα και τις υπόλοιπες ώρες θα γίνεται 
εξωτερική διανομή της σημαντικής σε όγκο αλληλογραφίας από τον ίδιο 
υπάλληλο.  

Πριν ένα χρόνο ζητήσαμε εκ μέρους του Δήμου από την Κεντρική 
Υπηρεσία των ΕΛΤΑ να απασχολήσει και δεύτερο υπάλληλο στο Βελβεντό 
για να εξυπηρετείται το κοινό. Δεν εισακουστήκαμε. 

Η αλήθεια όμως είναι, ότι μέσα από αυτήν την βαθμιαία υποβάθμιση 
δημιουργήθηκε «πεδίον δόξης λαμπρόν»  για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές 
εταιρείες. 

Σημειωτέον ότι ταυτόχρονα υποβαθμίζεται και η υπηρεσία του ιστορικού 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέσω της EUROBANK, η οποία συστεγάζεται 



και εξυπηρετείται από τον ίδιο και μοναδικό υπάλληλο του καταστήματος 
των ΕΛΤΑ Βελβεντού.  

Τα ΕΛΤΑ είναι μεν Ανώνυμη Εταιρεία αλλά υπάγεται στις ΔΕΚΟ με κύριο 
μέτοχο το κράτος και οι υπηρεσίες του αποτελούν προστατευόμενο 
κοινωνικό αγαθό του ελληνικού λαού. Η αρχή αυτή παραβιάζεται 
κατάφωρα με την απόφαση αυτή.  

Δεν μπορεί έδρα Δήμου να μένει χωρίς την εδώ και έναν αιώνα γνωστή 
ταχυδρομική εξυπηρέτηση που προστατεύεται από την  Πολιτεία.  

Διεκδικούμε από τους αρμοδίους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ την με 
κάθε τρόπο επαναφορά της λειτουργίας του Καταστήματος του Βελβεντού 
στην προτεραία κατάσταση με την αναγκαία στελέχωση για την πενθήμερη 
λειτουργία του.  

Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να 
επιδοθεί στον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, στους βουλευτές 
του Νομού Κοζάνης, στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας και τα 
ΜΜΕ.    

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2022 

 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

     (σφραγίδα – υπογραφή)                     (υπογραφές)   

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 20 Απριλίου 2022 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 

Μαλλού Βάϊα 
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