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Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το
ενδεχόμενο  κατάργησης  του  ΕΛΤΑ
Βασιλικών

                                                                   
   Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 22η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της  Κοινότητας
Αγίας  Παρασκευής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:1755/οικ/16-1-2020
έγγραφη  Πρόσκληση  της  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

   Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η  κ.Πρόεδρος  που  συγκάλεσε  σε  συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ
2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                ΟΥΔΕΙΣ
3. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ-ΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία  των μελών,  με παρόντα μέλη επτά (7)  μέλη από
σύνολο επτά (7) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε στα μέλη  την  υπ. αρ. 1/2020 απόφαση
συμβουλίου  Κοινότητας  Βασιλικών,  σύμφωνα  με  την  οποία  ενημερώνει  για  το  ενδεχόμενο
κατάργησης του καταστήματος των ΕΛΤΑ Βασιλικών.
   Η Πρόεδρος είπε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ΕΛΤΑ εξυπηρετεί τους   κατοίκους της Αγίας
Παρασκευής και και την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου  ως εξής:
α)για αποστολή αλληλογραφίας και  δεμάτων των κατοίκων στον αποστολέα που επιθυμούν
 γρήγορα και άμεσα, καθώς η απόσταση της Αγίας Παρασκευής από τα Βασιλικά είναι ελάχιστη.
β)εξυπηρετεί συναλλαγές κατοίκων με υπηρεσίες, όπως ΔΟΥ(οφειλές φόρων, προστίμων,
 ΕΝΦΙΑ, κλπ), ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμους(λογαριασμού ύδρευσης Δήμου Θέρμης, Πρόστιμα ΚΟΚ
 κλπ.), ΕΦΚΑ(πληρωμή και εξόφληση εργοσήμων  εργατών γης, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.)
 και λοιπές υπηρεσίες.
γ)λειτουργεί ως ταμιευτήριο για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών
ε)υπάρχει η υπηρεσία Western Union για μεταφορά ή παραλαβή χρημάτων με το εξωτερικό.
   Τόνισε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα  ΕΛΤΑ λειτουργεί ως ταχυδρομικό γραφείο από το
1913 και έχει ιστορική σημασία, ο όγκος των συναλλαγών του είναι μεγάλος και η βιωσιμότητα
του  είναι  αδιαπραγμάτευτη.  Η  κατάργηση  του  θα  επιφέρει  εντονότατα  προβλήματα  και



αναστάτωση στους κατοίκους ,όχι μόνο της Αγίας Παρασκευής αλλά και όλου του πρώην Δήμου
Βασιλικών , των κατοίκων του οικισμού Αγίας Αναστασίας και Γαλαρινού(συνολικά πληθυσμού
άνω των 10.000 πολιτών),  θα  επιφέρει  μία  αλυσιδωτή  δυσχέρεια,  οικονομική  επιβάρυνση ,
ταλαιπωρία των πολιτών, των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στην
οικονομία  της  Κοινότητας  των  Βασιλικών  που  αποτελούσε  την  έδρα  του  πρώην  Δήμου
Βασιλικών.Η απομάκρυνσή του θα επιφέρει υποβάθμιση της περιοχής της Αγίας Παρασκευής
καθώς και των περιοχών που έχουν άμεση εξυπηρέτηση από αυτό.Ήδη έχουν απομακρυνθεί
πολλές  δημόσιες  υπηρεσίες  απο  τα  Βασιλικά  που  εξυπηρετούσαν  τους  κατοίκους  της
κοινότητας.Η Πρόεδρος για τους ανωτέρω λόγους πρότεινε να μην αποδεχθούν την κατάργηση
του  καταστήματος  ΕΛΤΑ  Βασιλικών,  να  ζητηθεί  να  λειτουργήσει  κατάστημα  Eurobank  στα
Βασιλικά και να είναι συμμέτοχοι   σε κάθε ενέργεια του συμβουλίου της κοινότητας Βασιλικών
αποτροπής κατάργησης του αναφερόμενου καταστήματος.
 
   Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
         
 Το  συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισήγηση  της
Προέδρου  και την 1/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Βασιλικών  ψηφίζει ως εξής:

 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Δεν αποδέχεται την κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ Βασιλικών και συμπαραστέκεται στις
 προσπάθειες του συμβουλίου Κοινότητας Βασιλικών για την συνέχιση της λειτουργίας του και  θα έχει
ενεργή συμμετοχή σε κάθε ενέργεια αποτροπής κατάργησης του αναφερόμενου καταστήματος .

2.  Προτείνεται το συμβούλιο Κοινότητας Βασιλικών να ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς να
 λειτουργήσει κατάστημα Eurobank στα Βασιλικά .
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος  Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


