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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο .-

«Ψήφισμα με τίτλο «Όχι στο χαράτσι του ΕΛΓΑ».

Αριθμός Απόφασης 108/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα τα παραπάνω και πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε ως
κατωτέρω το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 3ο .-

Ψήφισμα με τίτλο «Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική
είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ».

Αριθμός Απόφασης 108/2011
To ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που ζήτησε
από το Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του παρακάτω ψηφίσματος:
«ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δήμου Αγιάς
ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Η υποχρεωτική είσπραξη στο χαράτσι της «ασφαλιστικής εισφοράς» υπέρ ΕΛΓΑ,
που επιβάλλει η κυβέρνηση με το νόμο 3877/2010, αποτελεί ωμό εκβιασμό και ληστεία
σε βάρος των γεωργών και κτηνοτρόφων. Με το νέο νόμο που ψήφισε πέρσι, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρπάζει, προκαταβολικά και «ετσιθελικά», μεγάλα χρηματικά
ποσά από τις τσέπες των αγροτών, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει εγγύηση πλήρους
ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ζημιάς. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στα μήλα,
τα κεράσια, τα αμπέλια κ.α., το ποσό είναι πάνω από 60 ευρώ/στρέμμα, όταν τόσο δεν
είναι το κέρδος που βγάζει ο αγρότης από την παραγωγή του και πολύ περισσότερο δεν
είναι καθόλου σίγουρος ότι θα πουλήσει την παραγωγή του .
Αυθαίρετα και εκβιαστικά , μαζί με τις αιτήσεις για την ενεργοποίηση των
δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης, καθώς και για τη σύνταξη του Μητρώου
Αγροτών, οι αγρότες υποχρεούνται να υπογράψουν χρέωση λογαριασμούεξουσιοδότηση προς τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να εισπράξει από τους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους τις ασφαλιστικές εισφορές . Μάλιστα, εκβιάζονται να το κάνουν,
καθώς, στα σχετικά χαρτιά που τους στέλνονται, αναφέρεται πως «σε περίπτωση μη
καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς», τότε «το οφειλόμενο ποσό
αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στη ΔΟΥ και εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων»!
Ο εκβιαστικός μάλιστα τρόπος είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς, δείχνει πόσο
άδικος και ανήθικος είναι αφού:
- Κόβει και ράβει την ασφαλιστική εισφορά κατά καλλιέργεια, προϊόν και ζώα, έτσι
όπως συμφέρει την κυβέρνηση για να μαζέψει χρήματα, ληστεύοντας στην κυριολεξία
εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς αγρότες.
- Ουσιαστικά δεν εγγυάται ότι θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς,
καθώς μετατρέπει τον ΕΛΓΑ σε καθαρά ανταποδοτικό οργανισμό και θέτει ως
προϋπόθεση τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ. Δηλαδή, όταν τα
χρήματα που συγκεντρώνονται στον ΕΛΓΑ, από τις ασφαλιστικές εισφορές δε φτάνουν
για την συνολική κάλυψη των ζημιών στους αγρότες, τότε θα περικόπτονται και δεν θα
αποζημιώνονται οι αγρότες για την κατεστραμμένη παραγωγή τους.
- Ταυτόχρονα «αρπάζει» μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών(περίπου 6
εκατ. ευρώ/χρόνο), για να επιχορηγήσει τις συμβιβασμένες οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ –
ΓΕΣΑΣΕ – ΣΥΔΑΣΕ υποστηριχτές της αντιλαϊκής, βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής
και αυτού του νόμου-έκτρωμα.
- Δεν ασφαλίζει την παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους και ασθένειες
(τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η ζημιά που προκλήθηκε πέρσι από το σκουλήκι στο
βαμβάκι και θα αποζημιωθεί με τα ψίχουλα των ΠΣΕΑ)
- Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για την είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών
στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής.
Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει τις παρακάτω
διεκδικήσεις του αγροτικού κινήματος για:
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- Απόσυρση του νέου νόμου – έκτρωμα, να μην υπογράφουν οι αγρότες την
εκβιαστική εξουσιοδότηση για τον ΕΛΓΑ.
- Για φέτος να ισχύσει μεταβατικό στάδιο, που το ύψος της ασφαλιστικής
εισφοράς να ανέρχεται στα περσινά επίπεδα.
- Διεκδικούμε ΕΛΓΑ αποκλειστικά κρατικό φορέα, με επαρκή κρατική
χρηματοδότηση και πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου για
το 100% των ζημιών από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους.
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Δήμου ΑΓΙΑΣ
Μαρούδας Ρίζος».
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία κατά της σύνταξης ψηφίσματος
τάχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαυρογιάννης Αντώνης, Γιαννουλέα
Χριστίνα και Σιμούλης Θεόδωρος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
• το ψήφισμα που κατέθεσε προς ψήφιση ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος
• τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
• την ψηφοφορία που διενεργήθηκε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συντάσσει ψήφισμα με τίτλο «ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΕΛΓΑ» όπως αυτό
κατατέθηκε από τον επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος και καταγράφεται αυτούσιο στην εισήγηση της παρούσας
απόφασης.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαυρογιάννης Αντώνης, Γιαννουλέα
Χριστίνα και Σιμούλης Θεόδωρος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

