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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  14/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.142/1-2-2016 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

                   

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος    

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον εκπρόσωπο των αγροτών κ. Γεώργιο Γιώρα, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα αιτήµατα των αγροτών και τους λόγους των 

κινητοποιήσεών τους. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, ο 

οποίος ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η πρότασή του, η οποία ήταν να εκδοθεί 

ψήφισµα µε το εξής περιεχόµενο: 

«Το ∆.Σ. Έδεσσας εκφράζει τη συµπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους 

αγρότες του ∆ήµου µας γιατί κατανοεί τη θέση τους και την επίθεση που δέχονται µε τη 

σκληρή εφαρµογή των περιορισµών της ΕΕ και της Κοινής  Αγροτικής Πολιτικής και 

της εφαρµογής  του τρίτου µνηµονίου. 

Με το τρίτο µνηµόνιο  της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που έρχεται ως 

συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, 

επιβάλλονται στα µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά βαρείς φόροι εισοδήµατος και 
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πολύ αυξηµένες εισφορές ασφάλισης στον ΟΓΑ, καθώς και µέτρα που αυξάνουν κι 

άλλο ήδη το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής. 

Κανένα µικροµεσαίο αγροτικό νοικοκυριό δεν µπορεί να αντέξει αυτά τα µέτρα. 

Αυτό  το γνωρίζουν στην ΕΕ και στην κυβέρνηση. Επιµένουν όµως στα εξοντωτικά 

µέτρα γιατί στόχο έχουν να εξαναγκάσουν τους µικροµεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους 

να εγκαταλείψουν την παραγωγή για να περάσει αυτή στα χέρια λίγων 

µεγαλοαγροτών και µεγαλοεπιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον 

αγροκτηνοτροφικό τοµέα, εξασφαλίζοντας τεράστια κέρδη. 

Το ∆.Σ. Έδεσσας κατανοεί ότι:  

Η Αύξηση του συντελεστεί φορολογίας εισοδήµατος από το 13% στο26% το 

2017 και της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 100% για το 2016. 

Το νέο ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης που από το εξάµηνο 2015 ξεκινάει η 

σταδιακή αύξηση του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών για σύνταξη και υγεία 

ο οποίος από 7% θα φτάσει στο 27,5% το 2019. 

Η αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, 

ζωοτροφές κ.ά.) από το 13% στο 23%. 

Οι περικοπές στην Ενιαία Ενίσχυση και των εξισωτικών αποζηµιώσεων για τους 

κτηνοτρόφους. 

Η Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο  

Οι πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΛΓΑ 

Ο ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες, οικόπεδα και χωράφια. 

Οδηγούν, ιδιαίτερα τα µικροµεσαία αγροτικά στρώµατα, σε αδυναµία 

επιβίωσης και στην εγκατάλειψη της γης και της παραγωγής. 

Είµαστε αντίθετοι µε την πολιτική εξόντωσης των αγροτών και της παράδοσης 

της τροφικής αλυσίδας στα µεγάλα µονοπωλιακά συµφέροντα. 

Είµαστε αντίθετοι µε τους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις των 

περιουσιακών στοιχείων του λαού για την εκπλήρωση των επιταγών της τρόικα  και 

των ντόπιων και ξένων τραπεζιτών και εκπροσώπων του κεφαλαίου. 

ΤΟ ∆.Σ. Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 

ΜΙΚΡΟΚΕΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ: 

• Κατάργηση όλων των έµµεσων περιορισµών της αγροτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2015-2020 της ΕΕ, να µην ισχύσουν τα 

χειρότερα µέτρα της, σύνδεση των ενισχύσεων µε την παραγωγή το ζωικό 

κεφάλαιο. 
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• Φορολογία σε κάθε πραγµατικό εισόδηµα, κατάργηση των τεκµηρίων. 

Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδηµα 30.000€ προσαυξηµένο µε 5.000€ για 

κάθε παιδί. Προοδευτική  φορολόγηση στο επιπλέον εισόδηµα, για τους 

µεγαλοαγρότες και τους επιχειρηµατίες στο 45%. Κατάργηση την λογιστικών 

βιβλίων σε φτωχούς αγρότες µε τζίρο ως 40.000€. 

• Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣ∆Ε (επιστροφή όλων 

όσων κρατήθηκαν µέχρι τώρα), πιστοποίησης ψεκασµών κ. ά. , του ΦΠΑ στα 

αγροτικά µέσα και εφόδια, ζωοτροφές, στα τρόφιµα, είδη λαϊκής κατανάλωσης 

και υπηρεσίες. 

• Αφορολόγητο πετρέλαιο όπως στους εφοπλιστές – Άµεση µείωση της τιµής 

του αγροτικού ρεύµατος κατά 50% στους µικροµεσαίους 

αγροτοκτηνοτρόφους. 

• Καµιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Μείωση των ορίων 

συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. 

Συντάξεις αξιοπρέπειας. Να ανακληθεί άµεσα η αύξηση των ορίων 

συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει σήµερα. Αποκλειστικά ∆ηµόσια 

∆ωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

• Άµεση και γρήγορη αποζηµίωση των ζηµιών που έγιναν από ασθένειες 

φυσικές καταστροφές και µέτρα για την αποκατάσταση του 

αγροκτηνοτροφικού κεφαλαίου. ΕΛΓΑ  κρατικός φορέας που θα καλύπτει και 

θα αποζηµιώνει  στο 100% της ζηµιάς από όλες τις αιτίες καταστροφής σε 

φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις. 

• Καµιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που 

βρίσκονται στο «κόκκινο» συνολικής αντικειµενικής αξίας µέχρι 300.000 ευρώ. 

∆ιαγραφή των τόκων και κούρεµα των κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για 

επαγγελµατικά δάνεια µέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων. 

• Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλισης των αναγκαίων βοσκήσιµων 

εκτάσεων. ∆ωρεάν κρατική σήµανση ζώων, νοµιµοποίηση σταβλικών 

εγκαταστάσεων, υποδοµές για την αντιµετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη 

γεωτεχνικών. 

• Κατώτατες εγγυηµένες τιµές για τα αγροκτηνοτροφικά  προϊόντα που να 

καλύπτουν το κόστος παραγωγής  και να αφήνουν εισόδηµα για επιβίωση και 
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συνέχιση της  αγροτικής  δραστηριότητας. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές 

ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εµπόρων και βιοµηχανιών. 

• Να εξοφληθούν άµεσα όλα τα χρωστούµενα σε νέους αγρότες καθώς και 

δικαιούχοι (εξισωτικών αποζηµιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίµων, 

νιτρορύπανσης βιολογικών καλλιεργειών αναπλήρωση χαµένου εισοδήµατος 

από το εµπάργκο στην Ρωσία κ.ά.). Το κράτος να εγγυηθεί την άµεση πληρωµή 

όλων χρωστούµενων προϊόντων από εµπόρους, εξαγωγείς και βιοµήχανους 

την παροχή από τις τράπεζες, ατόκων καλλιεργητικών δανείων σε νέους 

αγρότες, µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. 

• Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για εξασφάλιση επαρκούς 

άρδευσης, αντιπληµµυρικά έργα. Να µην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των 

νερών όπως προβλέπει η οδηγία 60/2000 της ΕΕ. 

Να σταµατήσουν τα αγροτοδικεία και η ποινικοποίηση των αγροτικών και 

κοινωνικών αγώνων».            

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο 

οποίος ζήτησε να εκδοθεί ψήφισµα µε το εξής περιεχόµενο: 

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, σε συνέχεια προηγούµενης απόφασης 

συµπαράστασης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, συνεχίζει να στηρίζει τα δίκαια 

αιτήµατά τους, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του πρωτογενούς τοµέα και τη 

συνέχιση της παραγωγής τους. 

Ο ∆ήµος µας, που βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, είναι στο πλευρό των 

αγροτών µας, και ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει τα νοµοσχέδια που έχουν 

µόνο σκοπό τη λεηλασία του πρωτογενούς τοµέα µε τη φοροεπιδροµή που 

προβλέπουν».  

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία µε την πρόταση του κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή, τάχθηκε µόνο ο ίδιος.  Με την πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. 

∆ηµητρίου Ταπαζίδη, τάχθηκαν τα υπόλοιπα 19 µέλη του συµβουλίου.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και 65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, σε συνέχεια προηγούµενης απόφασης 

συµπαράστασης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, συνεχίζει να στηρίζει τα δίκαια 

αιτήµατά τους, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του πρωτογενούς τοµέα και τη 

συνέχιση της παραγωγής τους. 

Ο ∆ήµος µας, που βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, είναι στο πλευρό των 

αγροτών µας, και ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει τα νοµοσχέδια που έχουν 

µόνο σκοπό τη λεηλασία του πρωτογενούς τοµέα µε τη φοροεπιδροµή που 

προβλέπουν. 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Αγροτικής  

Ανάπτυξης & Τροφίµων, στον Υπουργό εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Υπουργό Οικονοµικών, στον Πρόεδρο της Βουλής των 

Ελλήνων, στους Βουλευτές του Νοµού και στα Μ.Μ.Ε.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 14/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  1.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,   

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Αντιδήµαρχο Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


