ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 3/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα δίκαια
αιτήματα των αγροτών
Σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-1-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας,
Χατζηαθανασίου,
5)
Β.
Παπαδόπουλος,
6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Η.Τσιφλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)
Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας,
23)Θ.Τέτος,
24)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν.
Τσιαμήτρος, 28)Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα,
35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Πιστοφίδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης,
Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο
κ.Γ.Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος,
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου, Δ.Κουλουριώτης, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Χ.Κούτρας, Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Δ.Κουλουριώτης, Β.Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ.Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μωυσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Ορφανίδης, Μ.Παπαϊωάννου
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Α.Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έκδοσης
ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των αγροτών. Ο δημοτικός σύμβουλος
Γ.Μελιόπουλος, ως εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος κατά
των σχεδιαζόμενων μέτρων της κυβέρνησης που θα πλήξουν όλο τον αγροτικό πληθυσμό της
χώρας
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για την συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 18-1-2016 σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου
Μελιόπουλου, που έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των φτωχών και
μικρομεσαίων αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα στήνοντας αγωνιστικά μπλόκα
στα σχέδια Ε.Ε. μεγάλου κεφαλαίου και κυβέρνησης.
Το Δ.Σ. Βέροιας απαιτεί από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα παρακάτω δίκαια
αιτήματα των αγροτών:
1. Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιοριμών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλει η νέα ΚΑΠ 2015-2020 της Ε.Ε., να μην ισχύσουν τα
χειρότερα μέτρα της. Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.
2. Την κατάργηση του εμπάργκο.
3. Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, και κατάργηση των τεκμηρίων.
Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 30.000€ προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί.
Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλο-αγρότες και τους
επιχειρηματίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο ως
40.000€.
4. Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ (επιστροφή όσων
κρατήθηκαν μέχρι τώρα), πιστοποιήσεις ψεκαστικών κ.α., του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και
εφόδια, στις ζωοτροφές, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.
5. Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές. Άμεση μείωση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρομεσαίου αγροκτηνοτρόφους.
6. Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές του 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 Δημόσια Δωρεάν Υγεία-Πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του
ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
7. 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 στο 100% της ζημιάς από όλες τις αιτίες
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
8. Να παραμείνουν οι φυτωριούχοι, η δαπάνη πιστοποίησης φυτών να γίνεται με ευθύνη
των υπηρεσιών της πολιτείας.
9. Καμία κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται
στο «κόκκινο» συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000€. Διαγραφή των τόκων και
κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000€ των φτωχών
αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων.
10. Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων.
Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την
αντιμετώπιση νόσων των ζώων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
11. 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.

12. Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε νέους αγρότες καθώς κι οι δικαιούχοι
(Εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών
καλλιεργειών, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο κ.α.). 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.
13. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης,
αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείρση των νερών όπως προβλέπει η Οδηγία
60/2000 της Ε.Ε.
14. Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία κι η ποινικοποίηση των αγροτικών και κοινωνικών
αγώνων».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Αιτήματα που πολλοί από εμάς, ίσως επειδή προερχόμαστε από άλλες
επαγγελματικές κατηγορίες μπορεί να μην μας βρίσκουν σύμφωνους ή να μην τα γνωρίζουμε.
Είναι αιτήματα μικρών ή μικρομεσαίων αγροτών που κυριολεκτικά παλεύουν για να παραμείνουν
στα χωράφια τους.
Μπέκης: Συμφωνούμε με το πνεύμα του κειμένου, αλλά υπάρχουν, όπως είπε τώρα ο
κ.Μελιόπουλος, κάποια πολύ συγκεκριμένα επί μέρους αιτήματα για τα οποία δεν έχουμε ακριβή
ενημέρωση και θα ήθελα κάτι πιο γενικό, που να μην υπεισέρχεται σε τόσες λεπτομέρειες.
Εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε με το πνεύμα όλου του κειμένου.
Μαρκούλης: Πρόεδρε, νομίζω ότι η ορθολογική βάση της έννοιας της λαϊκής συμμαχίας
περιλαμβάνει στο σύνολο όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες βάλλονται από την εκατέρωθεν
επίθεση των εκπροσώπων των μνημονίων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι σήμερα.
Βέβαια η έννοια της λαϊκής βάσης και της λαϊκής συμμαχίας δεν μπορεί να διαμορφωθεί
στα πλαίσια συγκεκριμενοποίησης των συμφερόντων μιας μόνο επαγγελματικής τάξης, η οποία
σαφώς έχει κι όλα τα δίκια και νομίζω ότι κάποιοι δεν εκφράζουν με τις θέσεις ορθά και των
κομμάτων που θέλουν να υπηρετήσουν.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να προέχει και θα πρέπει να αποτελέσει
γνώμονα για την σύνταξη αυτού του ψηφίσματος, θα είναι η έκφραση της ευαρέσκειας όλων των
πολιτών απέναντι στα δίκαια αιτήματα όλων των επαγγελματικών τάξεων, όπως έχουν εκφραστεί
και θα εκφραστούν στο μέλλον και με την μορφή των κινητοποιήσεων που έχουν επιλεγεί να
γίνουν και στο υπόλοιπο του Ιανουαρίου και στον μήνα Φεβρουάριο.
Θεωρώ λοιπόν για να είναι πλήρες αυτό το ψήφισμα στήριξης, θα πρέπει να περιλάβει τα
δίκαια αιτήματα όλων εκείνων των ομάδων που πλήττονται από την αντι-ασφαλιστική κι αντισυνταξιοδοτική πολιτική που επιβάλλει η Ε.Ε., οι υπάλληλοι της υπερ-εθνικής οικονομικής
ολιγαρχίας, έτσι ώστε να είναι και συγκεκριμένο το κείμενο, να έχει σαφή στόχο και να
εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τα λαϊκά συμφέροντα.
Αγγελίνας: Νομίζω ότι μετά την τοποθέτηση του κ.Μελιόπουλου, τα αιτήματα των
αγροτών είναι κοινά κι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με το ψήφισμα είναι να μην διαλυθεί ο
ΟΓΑ και να παραμείνει ο Έλληνας αγρότης στα χωράφια.
Αυτό αναγράφεται και στο ψήφισμα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ» που λέει ότι:
«Κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαλείψει την έννοια «Αγρότης» αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία και μοναδικό φαινόμενο».
Σαν ψήφισμα αυτό πρέπει να κρατήσουμε κι όχι τις λεπτομέρειες. Το ψήφισμα πρέπει να
έχει την εξής μορφή: «Πρέπει να αγωνιστούμε να μην διαλυθεί ο ΟΓΑ, να παραμείνει ο
ασφαλιστικός φορέας των αγροτών, να ανασυγκροτηθεί και να παραμείνει με αυτό τον τρόπο κι ο
αγρότης, να συνεχίσει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία».
Τσαπαρόπουλος: Εγώ συνάδελφοι απορώ γιατί αναφερόμαστε μόνο στους αγρότες.
Είναι ένα θέμα γενικότερο που αφορά όλη την κοινωνία.
Το ασφαλιστικό θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας και δε
χρειάζονται λαϊκισμοί.
Δε μπορώ να καταλάβω συνάδελφοι, θα δούμε την πραγματικότητα κατάμουτρα; Τι
σημαίνει ότι το 45% των αγροτών έχουν εισόδημα κάτω από 1.000€/έτος; Τι σημαίνει ελεύθεροι
επαγγελματίες που το 50% δηλώνει ως 5.000€/έτος; Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα;

Είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνω την ασφάλισή μου εδώ και 34 χρόνια,
ξέρω ότι θα πάρω λιγότερη σύνταξη, αλλά δεν ανέχομαι πια να συμμετέχω σε ένα σύστημα που
κάποιοι θα συνταξιοδοτούνται στα 45-50 έτη (εύχομαι να ζουν 100 χρόνια) και να τους ταΐζω
«εγώ».
Το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο θέμα κι αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε, ας
αφήσουμε τους λαϊκισμούς «των 30.000€».
Αγαπητέ κ.Μελιόπουλε 30.000€; 1.000€ δηλώνει το 50% των αγροτών;
Δε λέω τίποτε άλλο, να είμαστε πολλοί προσεκτικοί, είναι τεράστιο το θέμα και νομίζω ότι
αυτό που χρειάζεται αυτή την στιγμή είναι να συν-διαμορφωθεί ένα κείμενο που να έχει 2-3
στόχους. Να είναι βιώσιμο, ισότιμο για όλους (εμείς 40 χρόνια θα εργαστούμε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες και κάποιοι 25. Δεν είναι σωστό).
Εγώ δε θα ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος, γιατί πιστεύω ότι έχει μέσα του
αντικυβερνητική κι αντιπολιτευτική διάθεση, είναι ένας λαϊκίστικος λόγος.
Αυτή είναι η άποψή μου, το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο θέμα για να το
μεταχειριζόμαστε με αυτό τον λαϊκίστικο τρόπο.
Μπέκης: Εμείς συμφωνούμε με το πνεύμα, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, θα το
ψηφίσουμε με αυτές τις επιφυλάξεις: Ο ΕΝΦΙΑ είναι ζήτημα όλων κι όχι μόνο των αγροτών
(υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ να ψηφίσουμε μόνο για τους αγρότες).
Επίσης η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι για όλους κι όχι μόνο για τους
αγρότες.
Η κατάσχεση πρώτης και δεύτερης κατοικίας και χωραφιών αφορά πολλούς πολίτες κι όχι
μόνο για τους αγρότες.
Η συνταξιοδότηση στα 60 αφορά όλους κι όχι μόνο για τους αγρότες.
Υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, για τα οποία έχουμε επιφυλάξεις με την έννοια ότι
είναι πολύ γενικά, κι αφορούν όλους.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου
Μελιόπουλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Λαζαρίδης, Α.Καγκελίδης, Θ.Τέτος,
Α.Σιακαβάρας.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Π.Τσαπαρόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-1-2016 σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Μελιόπουλου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Κατά Πλειοψηφία: 1.- Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: «Το Δ.Σ.
Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των φτωχών και μικρομεσαίων
αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα στήνοντας αγωνιστικά μπλόκα στα σχέδια
Ε.Ε. μεγάλου κεφαλαίου και κυβέρνησης.
Το Δ.Σ. Βέροιας απαιτεί από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα παρακάτω δίκαια
αιτήματα των αγροτών:
1. Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιοριμών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλει η νέα ΚΑΠ 2015-2020 της Ε.Ε., να μην ισχύσουν τα
χειρότερα μέτρα της. Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.
2. Την κατάργηση του εμπάργκο.
3. Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, και κατάργηση των τεκμηρίων.
Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 30.000€ προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί.
Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλο-αγρότες και τους
επιχειρηματίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο ως
40.000€.

4. Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ (επιστροφή όσων
κρατήθηκαν μέχρι τώρα), πιστοποιήσεις ψεκαστικών κ.α., του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και
εφόδια, στις ζωοτροφές, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.
5. Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές. Άμεση μείωση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρομεσαίου αγροκτηνοτρόφους.
6. Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές του 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 Δημόσια Δωρεάν Υγεία-Πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του
ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
7. 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 στο 100% της ζημιάς από όλες τις αιτίες
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
8. Να παραμείνουν οι φυτωριούχοι, η δαπάνη πιστοποίησης φυτών να γίνεται με ευθύνη
των υπηρεσιών της πολιτείας.
9. Καμία κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται
στο «κόκκινο» συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000€. Διαγραφή των τόκων και
κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000€ των φτωχών
αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων.
10. Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων.
Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την
αντιμετώπιση νόσων των ζώων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
11. 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.
12. Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε νέους αγρότες καθώς κι οι δικαιούχοι
(Εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών
καλλιεργειών, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο κ.α.). 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.
13. 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 Ε.Ε.
14. Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία κι η ποινικοποίηση των αγροτικών και κοινωνικών
αγώνων».
2.- Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 3 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Γ.
Ι.
Κ.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Πιστοφίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-1-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

