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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1/2017
από το πρακτικό της 1ης/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα :

Ψήφισμα στήριξης του πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00
(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα :

Ψήφισμα στήριξης του πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών.

Το θέμα συζητήθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης, που έδωσε τον λόγο στον Σίμο Πέτρο,
εκπρόσωπο των αγροτών και Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα αιτήματα και τους λόγους κινητοποίησης των αγροτών.
Στη συνέχεια ο Σίμος Πέτρος ζήτησε από το Σώμα τη στήριξή του για την ικανοποίηση αιτημάτων που
αφορούν στην ίδια την επιβίωση των μικρομεσαίων αγροτών και διεκδικούνται στα μπλόκα από το
οργανωμένο αγροτικό κίνημα.
Στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι τα ίδια αιτήματα που προβλήθηκαν και πέρσι στα 40ήμερα μπλόκα
από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία συγκροτήθηκε μέσα στο καμίνι του αγώνα και
εκφράζει τα συμφέροντα της μικρομεσαίας αγροτιάς, αλλά δεν τα ικανοποίησε η κυβέρνηση. Παράλληλα,
φέτος, έχουν προστεθεί και αιτήματα που αφορούν σε νέα προβλήματα που προκλήθηκαν με νέες
αποφάσεις και μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο ψηφίσματος στήριξης του
πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Εγκρίνουμε τη σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος στήριξης του πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών:
Το δημοτικό Αγιάς, εκφράζουμε τη στήριξή μας στον αγώνα των αγροτών και ζητάμε την ικανοποίηση των
αιτημάτων τους που αφορούν στην ίδια την επιβίωσή τους. Το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων –
διεκδικήσεων περιλαμβάνει:
Για τη φορολογία: Να αρθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στους μικρομεσαίους αγρότες. Φορολόγηση με
βάση το πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000
ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα με
συντελεστή μέχρι 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο έως 40.000 ευρώ.
Να φορολογηθούν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.

Σελίδα 3 από 4

Για την ασφάλιση – σύνταξη: Να μην ισχύσουν οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Δωρεάν
Κοινωνική Ασφάλιση – Πρόνοια για όλους, να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια Υγείας του ΟΓΑ, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις
αγρότισσες, με συντάξεις αξιοπρέπειας. Να μην επιβληθεί περικοπή κατά 60% στη σύνταξη όσων
συνταξιούχων του ΟΓΑ συνεχίζουν την αγροτική απασχόληση γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με την πενιχρή
τους σύνταξη.
Για το κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές. Αμεση μείωση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος κατά 50%, όπως για τους βιομήχανους. Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και
εφόδια, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στις υπηρεσίες. Κατάργηση των χαρατσιών για τον
ΕΝΦΙΑ, τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις αρδευτικές γεωτρήσεις, τις πιστοποιήσεις ψεκαστικών κ.ά. Να μην επιβληθεί
πρόσθετο, «περιβαλλοντικό» τέλος στο νερό ύδρευσης και άρδευσης και ΚΤΕΟ για τα αγροτικά μηχανήματα.
Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα υποδομής (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά).
Για τις οφειλές στον ΟΓΑ: Να αποσυρθεί αμέσως η υπουργική απόφαση για διαβίβαση στο Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλών κάτω από 5.000 ευρώ. Καμία κατάσχεση για χρέη
προς τον ΟΓΑ. Πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των χρεών, διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων, ευνοϊκές
ρυθμίσεις με δόσεις που να μην ξεπερνούν το 10% του καθαρού αγροτικού εισοδήματος.
Για τα αγροτικά χρέη: Ακατάσχετο ετήσιο όριο 15.000 ευρώ, στα τραπεζικά βιβλιάρια των αγροτών. Καμιά
κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής
αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων και «κούρεμα» του κεφαλαίου σε ποσοστό
30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων.
Για την κτηνοτροφία: Να μην ισχύσουν οι μεγάλες μειώσεις στις εξισωτικές αποζημιώσεις. Να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες βοσκήσιμες εκτάσεις. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών
εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
Για τις τιμές των προϊόντων: Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να
καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής
δραστηριότητας. Αμεση πληρωμή των αγροτών με την παράδοση των προϊόντων τους, να σταματήσουν οι
εμποροβιομήχανοι να εκβιάζουν για ν’ αγοράζουν σε «ανοιχτές» τιμές. Να καταργηθεί η φορολογία στο κρασί
και ν’ αποσυρθούν τα σχέδια για αύξηση της φορολογίας στο τσίπουρο. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές
ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχάνων.
Για τις επιδοτήσεις – ενισχύσεις: Να μην ισχύσουν οι περικοπές που προβλέπονται με τη νέα ΚΑΠ της ΕΕ
2014 – 2020 (περικόπηκαν, ήδη, κατά 30%, ενώ μέχρι το τέλος του 2019 οι περικοπές θα φτάσουν στο 60%).
Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Να αρθεί ο αποκλεισμός από τις επιδοτήσεις –
ενισχύσεις όσων καλλιεργούν κάτω από 5 στρέμματα και δικαιούνται κάτω από 250 ευρώ. Να μην κοπούν οι
επιδοτήσεις – ενισχύσεις από όσους, με βάση το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, δεν θεωρούνται «κατ’
επάγγελμα» αγρότες.
Για οφειλόμενα και άτοκα δάνεια: Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα προς τους αγρότες και
κτηνοτρόφους από επιδοτήσεις, επιστροφές, αποζημιώσεις, συμμετοχή σε προγράμματα κ.ά. καθώς και από
εμπόρους, εξαγωγείς και βιομηχάνους. Το κράτος να εγγυηθεί για την παροχή από τις τράπεζες άτοκων
καλλιεργητικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Για αποζημιώσεις – ΕΛΓΑ: Να καλυφθεί η απώλεια αγροτικού εισοδήματος, που οφείλεται στις μεγάλες
καταστροφές στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και το κεφάλαιο από την κακοκαιρία και διάφορες
ασθένειες φυτών και ζώων. Να αποσύρει η κυβέρνηση την υπογραφή της για τις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία,
κάλυψη του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών από το εμπάργκο. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει
και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ’ όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και
πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις. Να μην επιστραφούν οι αποζημιώσεις («πακέτο Χατζηγάκη») που
κέρδισαν οι αγρότες με τους σκληρούς αγώνες το 2008 – 2009, όπως ζήτησε η ΕΕ και ψήφισε σχετικό νόμο η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
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Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να εκδοθεί σχετικό δελτίου τύπου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

