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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 30.01.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 821 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

1/2020 
από το πρακτικό της 1ης/ 29.01.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  : Ψήφισμα συμπαράστασή τους στα αιτήματα των αγροτικών Συλλόγων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

653/25.01.2020 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία  26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος 

(Σκήτης), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Γρηγόριος Γώγος. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα  : Ψήφισμα συμπαράστασή τους στα αιτήματα των αγροτικών Συλλόγων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Είναι ένα ψήφισμα το οποίο στην ουσία το προτείνουν  οι αγροτικοί σύλλογοι και οι αγροτικές ομοσπονδίες 

των αγροτικών συλλόγων με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και ζητάνε την 

επίλυσή τους και προτείνουμε και το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς να το εγκρίνει, εκφράζοντας τη 

συμπαράστασή του στο δίκαιο και αναγκαίο αγώνα των αγροτών. 

 

Το ψήφισμα που σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά έχει ως εξής: 

 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα των αγροτικών μαζικών φορέων και δηλώνει την 

αμέριστη συμπαράσταση του στον δίκαιο και αναγκαίο αγώνα τους. 

«Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, βρισκόμαστε, μαζί με 

τρακτέρ, στους δρόμους, παλεύοντας για την ικανοποίηση από την κυβέρνηση των δίκαιων αιτημάτων μας που 

αφορούν στην ίδια την επιβίωσή μας. 

Στο στόχαστρο του αγώνα μας είναι: 

* Η ΚΑΠ της ΕΕ και η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που μειώνουν το εισόδημά και μας οδηγούν 

στην οικονομική ανέχεια, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

* Οι εμποροροβιομήχανοι και τα μονοπώλια που εκμεταλλεύονται το μόχθο μας και κερδοσκοπούν σε βάρος 

μας, πουλώντας  τους πανάκριβα τα αγροτικά μέσα και εφόδια κι αγοράζοντας πάμφθηνα την παραγωγή μας. 

* Οι τραπεζίτες που, με τα επιτόκια και τα πανωτόκια, μας έχουν καταχρεώσει κι απειλούν με κατασχέσεις τα 

χωράφια και τα σπίτια μας. 

 * Οι μεγάλες επιχειρήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, που τσεπώνουν την πλειοψηφία των 

επιδοτήσεων- ενισχύσεων και καιροφυλακτούν, σαν τις ύαινες, ν’ αρπάξουν τις περιουσίες των 

χρεοκοπημένων και ξεκληρισμένων. 

  Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας τον «ντορό»  των προηγούμενων κυβερνήσεων του ίδιου 

κόμματος, όπως και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ,  αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια και ζωτικής 

σημασίας  αγροτικά αιτήματα, καταφεύγει στον αυταρχισμό, ενεργοποιώντας τους κατασταλτικούς 

μηχανισμούς του κράτους, (αστυνομία, «αγροτοδικεία» ),  προκειμένου να χτυπήσει τις αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις  της αγροτιάς. Αρωγοί στο πλευρό της κυβέρνησης στέκονται τα διάφορα «παπαγαλάκια» της 

ενημέρωσης που επιχειρούν να περάσουν κλίμα απογοήτευσης,  μοιρολατρίας και «αναποτελεσματικότητας 

των αγώνων», αλλά και κάποιοι «αγροτοσυνδικαλιστές» που έχουν «ειδικευτεί» στην υπονόμευση της 

ενότητας του αγροτικού κινήματος. 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους επαγγελματοβιοτέχνες – εμπόρους  και τα άλλα λαϊκά στρώματα  του 

χωριού και της πόλης να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αγροτικά αιτήματα και να 

συμπαραταχθούν στην πάλη μας, καθώς, όπως έδειξε και η πείρα των προηγούμενων χρόνων, αυτή η 

συμμαχία δίνει δύναμη και προοπτική στους αγώνες.    
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 Στα αιτήματα – διεκδικήσεις που προβάλλουμε οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι συμπεριλαμβάνονται: 

1. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής, θα ανταποκρίνονται στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους βιοπαλαιστές 

αγρότες. Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχάνων. 

2. Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού 

ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές. 

3. Να αναπληρωθεί το εισόδημα που έχασαν οι παραγωγοί ροδακίνων, αχλαδιών, μήλων, αμυγδάλων 

λόγω του εμπάργκο από τη Ρωσία και των εξευτελιστικών τιμών παραγωγού που επιβάλλουν στην 

αγορά οι εμποροβιομήχανοι. 

4. Να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί για την απώλεια παραγωγής εξαιτίας του δάκου για την οποία 

δεν ευθύνονται. Να γίνεται ουσιαστική δακοκτονία με ευθύνη και χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση. 

Να καταργηθεί το χαράτσι του 2% για την δακοκτονία.  

5. Να παρέμβει η κυβέρνηση για να σταματήσει η κερδοσκοπική ασυδοσία των εκκοκκιστών σε βάρος 

των βαμβακοπαραγωγών και να πληρωθεί το βαμβάκι, με βάση και τα άριστα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του. 

6. Να αρθεί αμέσως η απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση με την οποία, ουσιαστικά, αποκλείονται από 

την παραγωγή τσίπουρου χιλιάδες μικροί αμπελοκαλλιεργητές και οδηγούνται στο ξερίζωμα. 

Αποχαρακτηρίζεται το χύμα τσίπουρο ώστε να κατοχυρωθεί η ονομασία και τα όποια προνόμια μόνο 

για λίγα μεγάλα ποτοποιία ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

7. Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών 

συντάξεων και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις 

αγρότισσες. Δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους.  

8. Καταβολή όλων των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Να αλλάξει ο 

κανονισμός ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 

100%. Καμιά σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας της παραγωγής. 

9. Να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται στη νέα 

ΚΑΠ. 

10. Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα 

12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

*  Να ολοκληρωθούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου και τα άλλα υδρευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 

που απαιτούνται για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος της λειψυδρίας στον θεσσαλικό κάμπο. 

*   Να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Να καταργηθούν 

άμεσα τα «αγροτοδικεία».» 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:  

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα εξής: 

«Έχουμε μια νέα Κυβέρνηση που εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, ευρύτατης αποδοχής, η οποία φροντίζει τα 

προβλήματα των αγροτών. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπερψηφίσω την άποψη μια μερίδας. Δηλαδή η ίδια η 

Κυβέρνηση δεν είναι φιλοαγροτική, δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των αγροτών. Άρα δεν έχουμε να 

ψηφίσουμε κάτι ιδιαίτερο». 

 

Ο Δημήτριος Κορδίλας, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι αιτήματα όλου του αγροτικού κόσμου αυτά. Αυτά είναι αιτήματα του ΚΚΕ. 

Ακούω για αντιλαϊκή πολιτική. Ποια αντιλαϊκή πολιτική; Προς ενημέρωσή σας. Μειώθηκαν οι φορολογικές 

συντελεστές στο 9% από 22%. Εκλογικεύτηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και δεν συνδέονται με το εισόδημα. 

Μειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ 30%. Ποια αντιλαϊκή πολιτική εφάρμοσε η ΝΔ στους τεσσεράμισι μήνες που είναι 

Κυβέρνηση. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγμα. Αντιλαϊκή πολιτική εφάρμοσε ο Τσίπρας για τεσσεράμισι 

χρόνια». 

 

Ο Βασίλειος Σμυρλής, δημοτικός της πλειοψηφίας είπε τα εξής: «Το ψήφισμα είναι των αγροτικών 

συλλόγων και των τοπικών αγροτικών συλλόγων. Τώρα το γιατί το έφερε η Λαϊκή Συσπείρωση δεν είναι το 

θέμα μας. Αν αυτοί που είναι στο δρόμο είναι ΚΚΕ , τότε θα είχε 15%. Σας λέω μόνο ότι θα είστε η μοναδική 

δημοτική παράταξη στο νομό που θα καταψηφίσει το ψήφισμα. Θα εκτεθείτε. Όλοι οι δήμοι το ψηφήσαν». 
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Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

ανέφερε τα εξής: «Διαφωνούμε με το ύφος και το λεξιλόγιο του κειμένου το οποίο και παραπέμπει σε 

αντικυβερνητική και αντιπολιτευτική παρέμβαση και όχι σε κείμενο ουσιαστικής στήριξης των αγροτικών 

θέσεων, θέσεις τις οποίες συμμεριζόμαστε. Εδώ θα είμαστε για να δούμε ποια απ’ όλες τις παρατάξεις θα 

ασχοληθεί πραγματικά με τα αιτήματα των αγροτών και ποια θα προσπαθήσει να τα καπηλευτεί». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Ιωάννη Κασίδα, 

- το Σχέδιο Ψηφίσματος, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα των αγροτικών μαζικών φορέων και δηλώνουμε την αμέριστη 

συμπαράσταση του στον δίκαιο και αναγκαίο αγώνα τους: 

 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα των αγροτικών μαζικών φορέων και δηλώνει την 

αμέριστη συμπαράσταση του στον δίκαιο και αναγκαίο αγώνα τους. 

«Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, βρισκόμαστε, μαζί με 

τρακτέρ, στους δρόμους, παλεύοντας για την ικανοποίηση από την κυβέρνηση των δίκαιων αιτημάτων μας που 

αφορούν στην ίδια την επιβίωσή μας. 

Στο στόχαστρο του αγώνα μας είναι: 

* Η ΚΑΠ της ΕΕ και η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που μειώνουν το εισόδημά και μας οδηγούν 

στην οικονομική ανέχεια, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

* Οι εμποροροβιομήχανοι και τα μονοπώλια που εκμεταλλεύονται το μόχθο μας και κερδοσκοπούν σε βάρος 

μας, πουλώντας  τους πανάκριβα τα αγροτικά μέσα και εφόδια κι αγοράζοντας πάμφθηνα την παραγωγή μας. 

* Οι τραπεζίτες που, με τα επιτόκια και τα πανωτόκια, μας έχουν καταχρεώσει κι απειλούν με κατασχέσεις τα 

χωράφια και τα σπίτια μας. 

 * Οι μεγάλες επιχειρήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, που τσεπώνουν την πλειοψηφία των 

επιδοτήσεων- ενισχύσεων και καιροφυλακτούν, σαν τις ύαινες, ν’ αρπάξουν τις περιουσίες των 

χρεοκοπημένων και ξεκληρισμένων. 

  Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας τον «ντορό»  των προηγούμενων κυβερνήσεων του ίδιου 

κόμματος, όπως και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ,  αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια και ζωτικής 

σημασίας  αγροτικά αιτήματα, καταφεύγει στον αυταρχισμό, ενεργοποιώντας τους κατασταλτικούς 

μηχανισμούς του κράτους, (αστυνομία, «αγροτοδικεία» ),  προκειμένου να χτυπήσει τις αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις  της αγροτιάς. Αρωγοί στο πλευρό της κυβέρνησης στέκονται τα διάφορα «παπαγαλάκια» της 

ενημέρωσης που επιχειρούν να περάσουν κλίμα απογοήτευσης,  μοιρολατρίας και «αναποτελεσματικότητας 

των αγώνων», αλλά και κάποιοι «αγροτοσυνδικαλιστές» που έχουν «ειδικευτεί» στην υπονόμευση της 

ενότητας του αγροτικού κινήματος. 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους επαγγελματοβιοτέχνες – εμπόρους  και τα άλλα λαϊκά στρώματα  του 

χωριού και της πόλης να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αγροτικά αιτήματα και να 

συμπαραταχθούν στην πάλη μας, καθώς, όπως έδειξε και η πείρα των προηγούμενων χρόνων, αυτή η 

συμμαχία δίνει δύναμη και προοπτική στους αγώνες.    

 Στα αιτήματα – διεκδικήσεις που προβάλλουμε οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι συμπεριλαμβάνονται: 

1. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής, θα ανταποκρίνονται στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους βιοπαλαιστές αγρότες. 

Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχάνων. 

2. Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού 

ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές. 

3. Να αναπληρωθεί το εισόδημα που έχασαν οι παραγωγοί ροδακίνων, αχλαδιών, μήλων, αμυγδάλων 

λόγω του εμπάργκο από τη Ρωσία και των εξευτελιστικών τιμών παραγωγού που επιβάλλουν στην 

αγορά οι εμποροβιομήχανοι. 
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4. Να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί για την απώλεια παραγωγής εξαιτίας του δάκου για την οποία 

δεν ευθύνονται. Να γίνεται ουσιαστική δακοκτονία με ευθύνη και χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση. 

Να καταργηθεί το χαράτσι του 2% για την δακοκτονία.  

5. Να παρέμβει η κυβέρνηση για να σταματήσει η κερδοσκοπική ασυδοσία των εκκοκκιστών σε βάρος 

των βαμβακοπαραγωγών και να πληρωθεί το βαμβάκι, με βάση και τα άριστα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του. 

6. Να αρθεί αμέσως η απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση με την οποία, ουσιαστικά, αποκλείονται από 

την παραγωγή τσίπουρου χιλιάδες μικροί αμπελοκαλλιεργητές και οδηγούνται στο ξερίζωμα. 

Αποχαρακτηρίζεται το χύμα τσίπουρο ώστε να κατοχυρωθεί η ονομασία και τα όποια προνόμια μόνο 

για λίγα μεγάλα ποτοποιία ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

7. Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών 

συντάξεων και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις 

αγρότισσες. Δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους.  

8. Καταβολή όλων των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Να αλλάξει ο 

κανονισμός ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 

100%. Καμιά σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας της παραγωγής. 

9. Να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται στη νέα 

ΚΑΠ. 

10. Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα 

12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

*  Να ολοκληρωθούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου και τα άλλα υδρευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 

που απαιτούνται για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος της λειψυδρίας στον θεσσαλικό κάμπο. 

*   Να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Να καταργηθούν 

άμεσα τα «αγροτοδικεία».» 

 

Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας 

Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος και Μακροβασίλης Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης 

«Αγιά 2019 Νέα Εποχή», για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


