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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  297/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

 

 Σήµερα Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 28.904/6-11-2015 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 22 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Βερικούκης Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 ∆ίου Αναστάσιος 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Ζδρου Αικατερίνη  5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος   

                               

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός. 

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. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο 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 είναι τα παρακάτω: 

 «∆ιεκδικούµε: 
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1. ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ «ΑΓΡΟΤΗΣ»: Κατοχύρωση  του επαγγέλµατος, ταυτότητα 

αγρότη µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε καµιά περίπτωση δεν είµαστε 

«επιτηδευµατίες» ή «ελεύθεροι επαγγελµατίες». 

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Παραµονή των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών στον συντελεστή του 

13% και κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Να προσµετρώνται  στον 

υπολογισµό του κόστους παραγωγής όλες οι δαπάνες και οι αποσβέσεις που 

ισχύουν στα Ευρωπαϊκά και διεθνή οικονοµικά και λογιστικά πρότυπα (αποσβέσεις 

του φυτικού, ζωικού και παγίου κεφαλαίου, αγορά γης, τα τεκµαρτά ενοίκια του 

εδάφους, τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων). 

Αφορολόγητο της προσωπικής και της οικογενειακής εργασίας του Αγρότη. Όχι στη 

φορολόγηση αποζηµιώσεων. Όχι στην προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Όχι στην 

απαράδεκτη φορολόγηση µε τεκµήρια διαβίωσης στην περίπτωση που υπάρχει 

µειωµένο εισόδηµα ή και καθόλου, λόγω ζηµιών. 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Καµιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Εξυγίανση του ΟΓΑ και 

απαλλαγή του από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις, την αναδιάρθρωση του (µέσα 

από µια σοβαρή οικονοµοτεχνική µελέτη) ώστε άµεσα να καταστεί ένας υγιείς 

ασφαλιστικός Οργανισµός χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον αγρότη –

ασφαλισµένο. 

 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Άµεσα να προχωρήσουµε στην Αγροτική Μεταρρύθµιση και 

την Παραγωγική Ανασυγκρότηση λαµβάνοντας σοβαρή µέριµνα για το κόστος 

παραγωγής, τη χρηµατοδότηση του, τη διαφοροποίηση της φορολογίας των 100% 

συνεταιριζόµενων αγροτών, το λαθρεµπόριο (µαύρη πώληση αγροτικών προϊόντων), 

τα κόκκινα δάνεια και µια σειρά άλλα θέµατα που δηµιουργούν τεράστια ζητήµατα 

επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου». 

 
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. 

Χρήστο Πέτκο, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

Στηρίζουµε τον αγώνα των αγροτών και προτείνω να υιοθετήσουµε τα 

αιτήµατα των αγροτών και να εκδώσουµε ψήφισµα για τη στήριξή τους, το οποίο θα 

αποσταλεί στον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίµων, Ανάπτυξης, στον 

Υπουργό Οικονοµικών, στον ∆ιοικητή του ΟΓΑ, στον Πρόεδρο της Βουλής των 

Ελλήνων, στους Βουλευτές του Νοµού και στα Μ.Μ.Ε.   
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Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη και Ιωάννη Σόντρα καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. 

∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η 

πρότασή του, η οποία ήταν να εκδοθεί ψήφισµα µε το εξής περιεχόµενο: 

• Κατάργηση όλων των άµεσων και 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. 

• 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 των 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 ψεκαστικών, κ.ά., του ΦΠΑ στα 

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

κατανάλωσης και υπηρεσίες. 

• Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές – Άµεση µείωση της τιµής 

του αγροτικού ρεύµατος κατά 50% στους µικροµεσαίους 

αγροτοκτηνοτρόφους. 

• Καµία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στο 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 

αγροτοκτηνοτροφικού κεφαλαίου. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας, που θα καλύπτει και 

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

φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις. 
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• 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 του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για 

επαγγελµατικά δάνεια µέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων 

και ψαράδων. 

• Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιµων 

εκτάσεων. ∆ωρεάν κρατική σήµανση ζώων, νοµιµοποίηση σταβλικών 

εγκαταστάσεων, υποδοµές για την αντιµετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη 

γεωτεχνικών. 

• Κατώτατες εγγυηµένες τιµές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να 

καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδηµα για επιβίωση και 

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 οι 

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 των χρωστούµενων προϊόντων από εµπόρους, εξαγωγείς και 

βιοµηχάνους, την παροχή από τις τράπεζες, άτοκων 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.  

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

Φουνταλή, τάχθηκαν 2 µέλη του συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλής και Χρήστος Πισλίνας.  Με την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Χρήστου 

Πέτκου τάχθηκαν τα υπόλοιπα 20 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. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, στηρίζει τον αγώνα των αγροτών και υιοθετεί 

τα αιτήµατα τους, που είναι τα εξής: 

 «∆ιεκδικούµε: 

 

1. ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ «ΑΓΡΟΤΗΣ»: Κατοχύρωση  του επαγγέλµατος, ταυτότητα 

αγρότη µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε καµιά περίπτωση δεν είµαστε 

«επιτηδευµατίες» ή «ελεύθεροι επαγγελµατίες». 

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Παραµονή των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών στον συντελεστή του 

13% και κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Να προσµετρώνται  στον υπολογισµό 

του κόστους παραγωγής όλες οι δαπάνες και οι αποσβέσεις που ισχύουν στα 

Ευρωπαϊκά και διεθνή οικονοµικά και λογιστικά πρότυπα (αποσβέσεις του φυτικού, 

ζωικού και παγίου κεφαλαίου, αγορά γης, τα τεκµαρτά ενοίκια του εδάφους, τους 

τόκους των ιδίων κεφαλαίων). 

Αφορολόγητο της προσωπικής και της οικογενειακής εργασίας του Αγρότη. Όχι στη 

φορολόγηση αποζηµιώσεων. Όχι στην προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Όχι στην 

απαράδεκτη φορολόγηση µε τεκµήρια διαβίωσης στην περίπτωση που υπάρχει 

µειωµένο εισόδηµα ή και καθόλου, λόγω ζηµιών. 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Καµιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Εξυγίανση του ΟΓΑ και 

απαλλαγή του από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις, την αναδιάρθρωση του (µέσα 

από µια σοβαρή οικονοµοτεχνική µελέτη) ώστε άµεσα να καταστεί ένας υγιείς 

ασφαλιστικός Οργανισµός χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον αγρότη –

ασφαλισµένο. 

 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Άµεσα να προχωρήσουµε στην Αγροτική Μεταρρύθµιση και 

την Παραγωγική Ανασυγκρότηση λαµβάνοντας σοβαρή µέριµνα για το κόστος 

παραγωγής, τη χρηµατοδότησή του, τη διαφοροποίηση της φορολογίας των 100% 

συνεταιριζόµενων αγροτών, το λαθρεµπόριο (µαύρη πώληση αγροτικών προϊόντων), 
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τα κόκκινα δάνεια και µια σειρά άλλα θέµατα που δηµιουργούν τεράστια ζητήµατα 

επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου». 

 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Αγροτικής  

Ανάπτυξης & Τροφίµων, στον Υπουργό Οικονοµικών, στον ∆ιοικητή του ΟΓΑ, 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 297/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μάρκου ∆ιονύσιος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος 

Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών Συλλόγων Ν. Πέλλας 

- Αντιδήµαρχο Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


