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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 2ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7ο: «Ψήφισμα για τη διατήρηση του καταστήματος ΙΚΑ 
Κρανιδίου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     13/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 136/24.02.2012 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
και οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Όπως όλοι γνωρίζετε στο νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ όπως 
ανακοίνωσε ο Διοικητής του είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης για 
καθαρά οικονομικούς λόγους να κλείσει τα περιφερειακά 
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ και να παραμείνει μόνο ένα σε κάθε νόμο. 
Όπως αντιλαμβάνεστε το κλείσιμο του Υποκαταστήματος Κρανιδίου θα 
επιφέρει πολλά προβλήματα και μεγάλη ταλαιπωρία στους 
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ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Δήμου Ερμιονίδας, οι οποίοι θα 
αναγκάζονται να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.

Θεωρώ ότι πρέπει ως πρώτο βήμα αντίδρασης να εκδώσουμε 
ψήφισμα με το οποίο να καταδικάζουμε αυτή την πολιτική και να ζητάμε 
οι υπηρεσίες του ΙΚΑ στην περιοχή: μας να παραμείνουν ως έχουν.

Προτείνω το κάτωθι ψήφισμα:
«Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση της 

διοίκησης του IKA να καταργήσει  το Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
Κρανιδίου. 

Η ενέργεια αυτή θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες κοινωνικές 
υπηρεσίες σε ολόκληρο το Δήμο Ερμιονίδας και θα φέρει σε μεγαλύτερη 
απομόνωση την πόλη της Ερμιόνης μετά την κατάργηση του 
Καταστήματος ΟΤΕ και την μετατροπή του Καταστήματος της ΕΤΕ σε 
Γραφείο. 

Στους δε χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί θα 
αναγκάζονται να μετακινούνται εκατόν ογδόντα (180) χιλιόμετρα για να 
εξυπηρετηθούν. 

Ζητάμε να παραμείνει το Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
Κρανιδίου ως έχει μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας να προσφέρει σύγχρονες 
κοινωνικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, ιδιαίτερα σήμερα σε 
αυτή τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η 
χώρα μας.»

Το Τοπικό Συμβούλιο Ερμιόνης καλείται  να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
Ζητάμε να παραμείνει το Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Κρανιδίου ως έχει μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας να προσφέρει σύγχρονες 
κοινωνικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, ιδιαίτερα σήμερα σε 
αυτή τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η 
χώρα μας.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     13/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:



3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 13/2012    

Συνεδρίαση 2η Τρίτη 28/02/2012

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


