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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                       ΑΔΑ: 6ΦΙΙ46ΜΓΘΓ-Ξ5Μ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                      

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       
 Από το Πρακτικό της αριθμ. 8

ης
/09-05-2022 τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     109/2022 

 

ΘΕΜΑ 4
ο  

Η/Δ: Έκδοση Ψηφίσματος για την υποβάθμιση των συνθηκών ζωής 

στα χωριά, με το κλείσιμο και την υπολειτουργία υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. 
 

Σήμερα την 9
η
 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Μυτιλήνης συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), ύστερα από 

την  αριθ. πρωτ. 13917/05-05-2022 πρόσκληση του προέδρου του, κ. Χατζηγιάννη 

Δημοσθένη, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε με κάθε 

πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) 

μελών ήταν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ            ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης-Πρόεδρος 

2. Βουνατσής Θεόδωρος- Αντιπρόεδρος  

3. Ζερβού Μαρία-Γραμματέας                                  

4. Ανδρεαδέλλη Βασιλική 

5. Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παν.***  

6. Ανδριώτου Μυρσίνη 

7. Άνεμος Ιωάννης                                  

8. Βάλεσης Παναγιώτης** 

9. Βαρβαγιάννης Δημήτριος                    

10. Βατός Ιωάννης 

11. Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη**          

12. Δαγκλής Ευστράτιος 

13. Ζαφειρίου Παναγιώτης 

14. Κατζανός Γεώργιος*** 

1. Αλεξανδρή Δήμητρα 

2. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

3. Βαλάκος Παναγιώτης 

4. Τζιμής Ευστράτιος 

5. Φλώρος Γεώργιος 

6. Χαραλάμπους Συμεών 

7. Χοχλάκα Βασιλική 

8. Ψωμάς-Ατσίδης Θεόδωρος 
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15. Κατσαβέλλης Παναγιώτης                  

16. Κόμβος Ευστράτιος 

17. Κουνέλλης Κωνσταντίνος     

18. Μαλλιαρός Δημήτριος              

19. Μαμάκος Μιχαήλ 

20. Μανούσος Παράσχος                                  

21. Τσακύρης Παναγιώτης 

22. Τσιριγώτη Νίκη 

23. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος* 

24. Φραντζέσκος  Μιχαήλ 

25. Χιωτέλλη Εριφύλη 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

* Κατά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

** Μετά τη συζήτηση του 20
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Βάλεσης Παναγιώτης και Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη 

*** Μετά τη συζήτηση του 24
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παναγιώτης και Κατζανός Γεώργιος 

 

Προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης Ευστράτιος, βάσει 

των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

Προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης,  βάσει των 

διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, εκ των οποίων παρίστανται οι 

πρόεδροι: 1) Μυτιλήνης: Κουζινόγλου Αλέξανδρος, 2) Αγάσου: Ρουγκέλλη Διαμάντη 

και 3) Λουτρών: Μαμώλης Βασίλειος. 

Προσκλήθηκε και παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Κουντουρέλλης 

Ηρακλής. 

Στη συνεδρίαση πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Κριπιντήρης Ευστράτιος, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 869/2019 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης. 

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4
ο
  θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 24/02-05-2022 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής 

του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, προκειμένου να εκδοθεί Ψήφισμα καταδίκης της 

υποβάθμισης των συνθηκών ζωής στα χωριά, με το κλείσιμο και την υπολειτουργία 

υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία 

καταμετρήθηκαν: 

 Παρόντες: Είκοσι πέντε (25) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Υπέρ»: Είκοσι πέντε (25) Δημοτικοί Σύμβουλοι 
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ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Το αριθ. πρωτ. 24/02-05-2022 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του Δικτύου 

Κοινοτήτων Λέσβου, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας απόφασης.  

3. Το προτεινόμενο Ψήφισμα για την υποβάθμιση των συνθηκών ζωής στα χωριά, με 

το κλείσιμο και την υπολειτουργία υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. 

4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση επί του θέματος  

5. Τη γενόμενη ψηφοφορία 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκδοση Ψηφίσματος καταδίκης της υποβάθμισης των συνθηκών 

ζωής στα χωριά, με το κλείσιμο και την υπολειτουργία υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ., 

ως ακολούθως: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης διαμαρτύρεται έντονα για το κλείσιμο ή την 

υπολειτουργία υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα Χωριά μας, γεγονός που υποβαθμίζει 

τη ζωή των Συγχωριανών μας, στερώντας τους αναγκαίες υπηρεσίες επικοινωνίας, 

συναλλαγών και ενημέρωσης για ατομικές τους υποθέσεις. 

Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και οι φτωχότεροι συντοπίτες μας, που δεν έχουν πρόσβαση 

στην ηλεκτρονική επικοινωνία, αποκλείονται από βασικές υπηρεσίες καθημερινών 

αναγκών. 

Σε πολλά χωριά η αλληλογραφία έρχεται μία φορά τη βδομάδα, με αποτέλεσμα να 

χάνονται προθεσμίες λογαριασμών αλλά και αγροτικών ή επαγγελματικών συναλλαγών. 

Σοβαρή επίπτωση είναι και η καθυστέρηση καταβολής Συντάξεων σε οικογένειες που 

αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Ας μην μιλήσουμε δε για τις εφημερίδες που 

διαβάζονται κατόπιν εορτής. 

Πιο συγκεκριμένα στις αρχές του 2021, στα ΕΛΤΑ Λέσβου υπηρετούσαν 52 

υπάλληλοι, ενώ σήμερα υπηρετούν 34 μόνιμοι υπάλληλοι και 10 «ενοικιαζόμενοι» από 

εταιρεία υπάλληλοι, με πολύ χαμηλό μισθό. Οι δε προσλήψεις μέσω εταιρειών όπως και 

οι μετακινήσεις υπαλλήλων, γίνονται με παρεμβάσεις σκοπιμότητας, χωρίς κοινωνικά 

και πληθυσμιακά κριτήρια. 
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Είναι απόλυτη ανάγκη, σύμφωνα και με τα αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων, 

να προσληφθούν τουλάχιστον 10 μόνιμοι υπάλληλοι, να ενισχυθεί ο δημόσιος 

κοινωφελής χαρακτήρας των ΕΛΤΑ και να επανέλθει η επίσημη είσπραξη λογαριασμών 

ΔΕΚΟ στα Χωριά μας, για την αναγκαία εξυπηρέτηση όσων Συγχωριανών μας 

αδυνατούν να μετακινηθούν για λόγους ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης.  

Τα παραπάνω μαζί με πολλά άλλα οξύτατα προβλήματα, καθορίζουν την 

παραμονή ή όχι των κατοίκων στα χωριά μας». 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

                   Συμβουλίου Μυτιλήνης 

                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

                Χατζηγιάννης Δημοσθένης 


