ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 4/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος κατά του σχεδιαζόμενου
νέου
φορολογικού
και
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου 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 κατά του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νομοσχεδίου που σχεδιάζει η
κυβέρνηση να επιβάλει στους αγρότες. Ο δημοτικός σύμβουλος Θ.Αγγελίνας 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 Θωμά Αγγελίνα,
που έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. Βέροιας τάσσεται κατά του σχεδιαζόμενου νέου φορολογικού και ασφαλιστικού
νομοσχεδίου των αγροτών και ζητά άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας και τον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων:
1. Να αναγνωριστεί η υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στον Ο.Γ.Α. και τους αγρότες
ασφαλισμένους του.
2. Να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας μελέτης βιωσιμότητας του Ο.Γ.Α.
3. Να διαχωριστούν οι παροχές και οι συντάξεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από
τις παροχές και συντάξεις τύπου «κοινωνικών πολιτικών» που έχει επωμισθεί ο Ο.Γ.Α. από όλες
τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
4. Να αποτιμηθεί το προνοιακό έργο του Οργανισμού και να του αποδοθούν όλες οι
επιχορηγήσεις που του αναλογούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
5. Να προχωρήσουμε άμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην πλήρη αξιοποίηση της
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού (Ανασυγκρότηση του
Οργανισμού)
6. Να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν τεχνολογικά οι υπηρεσίες των τοπικών
ανταποκριτών οι οποίοι για μας τους αγρότες αποτελούν τον μοναδικό συνδετικό κρίκο με τον
Οργανισμό.
7. Να ενταχθούν με αλλαγή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος όλοι οι αλλοδαποί
αγρεργάτες στο καθεστώς του εργοσήμου με τεράστια οφέλη για τον Οργανισμό και ανάλογη
αύξηση της πενιχρής αγροτικής σύνταξης.
Εν κατακλείδι δηλώνουμε ότι το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών είναι για
μας αλληλένδετα και χαρακτηρίζουν την τάξη των αγροτών. Κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να
εξαλείψει την έννοια «Αγρότης» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και μοναδικό φαινόμενο.
Το Δ.Σ. Βέροιας δηλώνει ξεκάθαρα ότι κάθε τέτοια προσπάθεια θα μας βρει δυναμικά
απέναντί σας μέχρι εσχάτων».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Όταν υπάρχουν ψηφίσματα με κοινό παρονομαστή κι εμάς μας βάζετε να
διαχωρίσουμε τους αριθμητές, τότε νομίζω ότι προσβάλλετε και την νοημοσύνη ημών αλλά και
όλων των υπολοίπων και χαϊδεύετε αυτιά, όπως ακριβώς έχουμε πει κι άλλες φορές.
Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε, ασκώντας χρηστώς τα καθήκοντά σας, να βάλετε για
συζήτηση ταυτόχρονα αυτά τα δυο ψηφίσματα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή πρόταση, διότι
αυτή την στιγμή εμφανίζεται να υπάρχουν δυο προτάσεις για το ίδιο πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι ένα κι είναι ευρύτερο κι απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
και παρά το γεγονός ότι έχουμε βάλει αυτή την παράμετρο εξ’ αρχής, εσείς μας αγνοείτε,
παρακάμπτοντας την υποχρέωση που έχετε από τον κανονισμό και τον νόμο να δίνετε τον λόγο
στους δημοτικούς συμβούλους και να επιχειρείτε με ατελείωτες ώρες, να υπάρχει μια κοινή
συνισταμένη στις θέσεις του Δ.Σ., έτσι ώστε τελικώς να διασφαλίζεται η ύπαρξη ομοφώνων
ψηφισμάτων, διότι επί της ουσίας δεν υπάρχει καμιά διαφορά.

Φρονώ λοιπόν ότι στα πλαίσια συζήτησης του δεύτερου ψηφίσματος, επί του οποίου
υπερθεματίζουμε, όπως κι υπέρ του πρώτου και κακώς μας βάζετε σε αυτή την διχογνωμία,
διασπείροντας την διχόνοια σε αυτό το Δ.Σ.
Θα πρέπει λοιπόν να συνδιαμορφωθεί ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα εκφράζει και τις
αγωνίες των αγροτών, αλλά και των υπολοίπων επαγγελματικών τάξεων, οι οποίες ομοθύμως θα
πρέπει να κινηθούν ενάντια στην αντι-συνταξιοδοτική και αντι-ασφαλιστική πολιτική που αυτή
την στιγμή προωθεί η κυβέρνηση, έτσι όπως εκφράζεται από την συγκυβέρνηση και τις
προηγούμενες κυβερνήσεις.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Θωμά
Αγγελίνα;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Τέτος, Α.Σιακαβάρας.
Μαρκούλης: Δικαιολογώ την ψήφο μου λέγοντας ότι είμαι υπέρ και των δύο ψηφισμάτων
με την προσθήκη ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν όλοι οι θιγόμενοι από τον αντι-ασφαλιστικό
νόμο.
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 τάσσεται κατά του σχεδιαζόμενου νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νομοσχεδίου των
αγροτών και ζητά άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας και τον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων:
1. Να αναγνωριστεί η υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στον Ο.Γ.Α. και τους αγρότες
ασφαλισμένους του.
2. Να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας μελέτης βιωσιμότητας του Ο.Γ.Α.
3. Να διαχωριστούν οι παροχές και οι συντάξεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από
τις παροχές και συντάξεις τύπου «κοινωνικών πολιτικών» που έχει επωμισθεί ο Ο.Γ.Α. από όλες
τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
4. Να αποτιμηθεί το προνοιακό έργο του Οργανισμού και να του αποδοθούν όλες οι
επιχορηγήσεις που του αναλογούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
5. Να προχωρήσουμε άμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην πλήρη αξιοποίηση της
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού (Ανασυγκρότηση του
Οργανισμού)
6. Να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν τεχνολογικά οι υπηρεσίες των τοπικών
ανταποκριτών οι οποίοι για μας τους αγρότες αποτελούν τον μοναδικό συνδετικό κρίκο με τον
Οργανισμό.
7. Να ενταχθούν με αλλαγή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος όλοι οι αλλοδαποί
αγρεργάτες στο καθεστώς του εργοσήμου με τεράστια οφέλη για τον Οργανισμό και ανάλογη
αύξηση της πενιχρής αγροτικής σύνταξης.
Εν κατακλείδι δηλώνουμε ότι το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών είναι για
μας αλληλένδετα και χαρακτηρίζουν την τάξη των αγροτών. Κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να
εξαλείψει την έννοια «Αγρότης» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και μοναδικό φαινόμενο.
Το Δ.Σ. Βέροιας δηλώνει ξεκάθαρα ότι κάθε τέτοια προσπάθεια θα μας βρει δυναμικά
απέναντί σας μέχρι εσχάτων».
2.- Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 4 / 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.
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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

