ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 34/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης
αιτήματα του Συνδέσμου Οινοποιών
Αμπελουργών Νάουσας.

στα
και

Σήμερα 1 Φεβρουαρίου 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 28-1-2016 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 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ζ.Πατσίκας,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Α. Καγκελίδης, Π.Παπαδίνα
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)
Ν.
Τσιαμήτρος,
27)Γ.Γουλτίδης,
28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Α.Αποστολόπουλος,
33)Α.Μαρκούλης,
34)Σ.Στουγιάννος, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

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, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Γ.Ορφανίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Ν.Τσιαμήτρος.
2) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Η.Τσιφλίδης, Α.Αποστολόπουλος και
προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 35/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 21-1-2016 σχέδιο ψηφίσματος του Συνδέσμου Οινοποιών και
Αμπελουργών Νάουσας, που έχει ως εξής:
«Τα οινοποιεία της χώρας στις 25 Ιανουαρίου και για πρώτη φορά σε συνθήκες ειρηνικής
περιόδου στη νεώτερη ιστορία, θα μείνουν κλειστά. Δεν πρόκειται για απεργία των εργαζομένων,
ούτε για ανταπεργία των οινοποιών. Τα οινοποιεία δεν θα ανοίξουν στέλνοντας ένα δραματικό
σήμα κινδύνου, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπα στην πλειονότητά τους με την απειλή ενός
οριστικού "λουκέτου", για το οποίο την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Πολιτεία.
Από τις αρχές του έτους, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση που τελείως ασυλλόγιστα
πήρε η κυβέρνηση για την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, οι οινοποιητικές μονάδες καλούνται να
αντιμετωπίσουν έναν ωκεανό προβλημάτων που μπλοκάρει τη λειτουργία τους και παραλύει
κάθε δραστηριότητά τους. Ήδη, από το πρώτο δεκαήμερο εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης
διαμορφώθηκε η εξής πραγματικότητα:
* Εκατοντάδες οινοποιεία εξαναγκάστηκαν να διακόψουν τις πωλήσεις τους και κάθε
εμπορική δραστηριότητα.
* Εξαγωγικές συμφωνίες ανεστάλησαν και σε πολλές περιπτώσεις ματαιώθηκαν .
* Ζητήθηκε προκαταβολή φόρου ενώ διανύουμε περίοδο απόλυτης έλλειψης
ρευστότητας και μηδενικού δανεισμού και τέθηκε θέμα επιβολής ΕΦΚ στις εξαγωγές.
Μέσα σε λίγες μόλις μέρες, η εφαρμογή του νόμου για τον ειδικό φόρτο κατανάλωσης
αποδεικνύεται αφετηρία μιας βίαιης μετατροπής των οινοποιείων σε προβληματικές
επιχειρήσεις, που προμηνύει το οριστικό κλείσιμό τους.
Η σημερινή δυσοίωνη πραγματικότητα θα είχε αποφευχθεί και η οινική αγορά δεν θα είχε
οδηγηθεί σε διαλυτικές καταστάσεις αν είχαν εισακουστεί οι έγκαιρες και τεκμηριωμένες
προειδοποιήσεις των οργανώσεων του κλάδου (ΕΔΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΟ). Και οι τρεις
οργανώσεις κάλεσαν εξαρχής και με μια φωνή την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην απόφαση
για τον ΕΦΚ, επισημαίνοντας ότι είναι άδικη, κινείται στον αντίποδα του ευρωπαϊκού πνεύματος
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θα αποδειχθεί πρακτικά ανεφάρμοστη και θα
προκαλέσει μόνο προβλήματα στην επιδίωξη ενός αμφίβολου εσόδου.
Ο κλάδος δεν εισακούστηκε από την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δεκάδες
φωνές που ενώθηκαν με τη δική του: το σύνολο των κλαδικών οργανώσεων και των παραγωγικών
φορέων, τα επιμελητήρια, ο ΣΕΒ, οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί φορείς Οίνου ( COPA-COGECA και
CEEV), δημοτικές και περιφερειακές αρχές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βουλευτές της
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακόμη και κυβερνητικά στελέχη αναγνώρισαν κι αναγνωρίζουν ότι η
απόφαση για τον ΕΦΚ είναι άδικη, αιτία μόνο δεινών.
Το μέτρο ωστόσο εφαρμόζεται πεισματικά, κι ας έχουν καταστεί
πασίδηλα τα
καταστροφικά αποτελέσματά του και ας απορρυθμίζεται ταχέως η οινική αγορά με τελικό
αποτέλεσμα τη διακίνηση κρασιών χωρίς παραστατικά γεγονός που έχει επιπτώσεις στον
αμπελοοινικό τομέα, στην τοπική και στην εθνική οικονομία ενώ άμεσες θα είναι και η
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου.
Το σημερινό προειδοποιητικό κλείσιμο των οινοποιείων είναι η πρώτη από τις ενέργειες
των οργανώσεων του κλάδου στον αγώνα τους κατά της παράλογης φορολόγησης του κρασιού.
Παράλληλα προσφεύγουν στο Σ.τ.Ε. κατά του νόμου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις
με στόχο την αναστολή εφαρμογής και την κατάργηση του. Οι έλληνες οινοποιοί και αμπελουργοί
καθώς και οι εργαζόμενοι στον οινικό τομέα θα αγωνιστούν σε όλα τα πεδία και με όλα τα μέσα,
ενωτικά κι ανυποχώρητα.
Η μάχη για τα οινοποιεία είναι μια μάχη επιβίωσης με ευρύτερη διάσταση. Δεν αφορά
μόνο στον κλάδο αλλά και κάθε φορέα με ευθύνη για την πορεία του τόπου. Τα οινοποιεία, μαζί
με τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελούν ένα από τα τελευταία αναχώματα στήριξης της
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Αν χαθούν, το κόστος θα είναι βαρύ
για τη χώρα. Εκατοντάδες τοπικές κοινωνίες θα καταρρεύσουν και μαζί ένα νήμα πολιτισμικής

συνέχειας θα έχει κοπεί. Η Ελλάδα της περιφέρειας δεν θα είναι ίδια, ακόμη ένα βήμα προς την
ερημοποίησή της θα έχει συντελεστεί».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Το συγκεκριμένο τέλος προήλθε μετά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Είναι άδικος και αντισυνταγματικός ο συγκεκριμένος φόρος λόγω του γεγονότος ότι
επιβάλλεται ενιαίο, δεν είναι αναλογικό το τέλος.
Εμείς είμαστε αντίθετοι στην επιβολή οποιουδήποτε τέλους και δε θα ψηφίσουμε ποτέ ως
δημοτική αρχή οποιαδήποτε σχετική διάταξη επιβαρύνει… Είμαστε υπέρ του ψηφίσματος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-1-2016 σχέδιο ψηφίσματος του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Τα οινοποιεία της χώρας στις 25 Ιανουαρίου και για πρώτη φορά σε συνθήκες ειρηνικής
περιόδου στη νεώτερη ιστορία, θα μείνουν κλειστά. Δεν πρόκειται για απεργία των εργαζομένων,
ούτε για ανταπεργία των οινοποιών. Τα οινοποιεία δεν θα ανοίξουν στέλνοντας ένα δραματικό
σήμα κινδύνου, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπα στην πλειονότητά τους με την απειλή ενός
οριστικού "λουκέτου", για το οποίο την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Πολιτεία.
Από τις αρχές του έτους, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση που τελείως ασυλλόγιστα
πήρε η κυβέρνηση για την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, οι οινοποιητικές μονάδες καλούνται να
αντιμετωπίσουν έναν ωκεανό προβλημάτων που μπλοκάρει τη λειτουργία τους και παραλύει
κάθε δραστηριότητά τους. Ήδη, από το πρώτο δεκαήμερο εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης
διαμορφώθηκε η εξής πραγματικότητα:
* Εκατοντάδες οινοποιεία εξαναγκάστηκαν να διακόψουν τις πωλήσεις τους και κάθε
εμπορική δραστηριότητα.
* Εξαγωγικές συμφωνίες ανεστάλησαν και σε πολλές περιπτώσεις ματαιώθηκαν .
* Ζητήθηκε προκαταβολή φόρου ενώ διανύουμε περίοδο απόλυτης έλλειψης
ρευστότητας και μηδενικού δανεισμού και τέθηκε θέμα επιβολής ΕΦΚ στις εξαγωγές.
Μέσα σε λίγες μόλις μέρες, η εφαρμογή του νόμου για τον ειδικό φόρτο κατανάλωσης
αποδεικνύεται αφετηρία μιας βίαιης μετατροπής των οινοποιείων σε προβληματικές
επιχειρήσεις, που προμηνύει το οριστικό κλείσιμό τους.
Η σημερινή δυσοίωνη πραγματικότητα θα είχε αποφευχθεί και η οινική αγορά δεν θα είχε
οδηγηθεί σε διαλυτικές καταστάσεις αν είχαν εισακουστεί οι έγκαιρες και τεκμηριωμένες
προειδοποιήσεις των οργανώσεων του κλάδου (ΕΔΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΟ). Και οι τρεις
οργανώσεις κάλεσαν εξαρχής και με μια φωνή την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην απόφαση
για τον ΕΦΚ, επισημαίνοντας ότι είναι άδικη, κινείται στον αντίποδα του ευρωπαϊκού πνεύματος
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θα αποδειχθεί πρακτικά ανεφάρμοστη και θα
προκαλέσει μόνο προβλήματα στην επιδίωξη ενός αμφίβολου εσόδου.
Ο κλάδος δεν εισακούστηκε από την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δεκάδες
φωνές που ενώθηκαν με τη δική του: το σύνολο των κλαδικών οργανώσεων και των παραγωγικών
φορέων, τα επιμελητήρια, ο ΣΕΒ, οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί φορείς Οίνου (COPA-COGECA και
CEEV), δημοτικές και περιφερειακές αρχές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βουλευτές της
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακόμη και κυβερνητικά στελέχη αναγνώρισαν κι αναγνωρίζουν ότι η
απόφαση για τον ΕΦΚ είναι άδικη, αιτία μόνο δεινών.
Το μέτρο ωστόσο εφαρμόζεται πεισματικά, κι ας έχουν καταστεί πασίδηλα τα
καταστροφικά αποτελέσματά του και ας απορρυθμίζεται ταχέως η οινική αγορά με τελικό

αποτέλεσμα τη διακίνηση κρασιών χωρίς παραστατικά γεγονός που έχει επιπτώσεις στον
αμπελοοινικό τομέα, στην τοπική και στην εθνική οικονομία ενώ άμεσες θα είναι και η
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου.
Το σημερινό προειδοποιητικό κλείσιμο των οινοποιείων είναι η πρώτη από τις ενέργειες
των οργανώσεων του κλάδου στον αγώνα τους κατά της παράλογης φορολόγησης του κρασιού.
Παράλληλα προσφεύγουν στο Σ.τ.Ε. κατά του νόμου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις
με στόχο την αναστολή εφαρμογής και την κατάργηση του. Οι έλληνες οινοποιοί και αμπελουργοί
καθώς και οι εργαζόμενοι στον οινικό τομέα θα αγωνιστούν σε όλα τα πεδία και με όλα τα μέσα,
ενωτικά κι ανυποχώρητα.
Η μάχη για τα οινοποιεία είναι μια μάχη επιβίωσης με ευρύτερη διάσταση. Δεν αφορά
μόνο στον κλάδο αλλά και κάθε φορέα με ευθύνη για την πορεία του τόπου. Τα οινοποιεία, μαζί
με τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελούν ένα από τα τελευταία αναχώματα στήριξης της
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Αν χαθούν, το κόστος θα είναι βαρύ
για τη χώρα. Εκατοντάδες τοπικές κοινωνίες θα καταρρεύσουν και μαζί ένα νήμα πολιτισμικής
συνέχειας θα έχει κοπεί. Η Ελλάδα της περιφέρειας δεν θα είναι ίδια, ακόμη ένα βήμα προς την
ερημοποίησή της θα έχει συντελεστεί».
Β) Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί:
α) στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
β) στον Υπουργό Οικονομικών
γ) στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και
δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 34 / 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.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

