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A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της αριθμ.   1/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΕΔ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:      1/2016    

Θέμα:  «Έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις» 

 Στην Κομοτηνή σήμερα,  28  Ιανουαρίου 2016, ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 12.00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη  

17, 3ος όροφος, Κομοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της Α.Π  58/25-1-2016 

πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ 

.Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 

µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ 

182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι Δήμαρχοι  

μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 13 συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
4. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ 
5. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ 
6. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ  
7. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ  
8. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ  
9. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ   
10. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 
11. Τσέπελης Εμμανουήλ:  Δημοτικός Σύμβουλος  Ξάνθης Μέλος Δ.Σ 
12. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 
13. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος Δ Σ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δαλακάκης Δημήτριος:Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ 
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 
3. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
4. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ      
5. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
6. Τσολακίδης Βασίλειος: Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ 
7. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
8. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
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Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι Δήμαρχοι –μέλη της Γενικής Συνέλευσης της 

ΠΕΔ/ΑΜΘ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ αυτής: 1.-Πετρίδης Γεώργιος 

Δήμαρχος Κομοτηνής. 2.-Βίτσας Αθανάσιος, Δήμαρχος Σαμοθράκης, 3.-Λύσσελης 

΄Αγγελος Δήμαρχος Προσοτσάνης.4.-Τοπαλούδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος-

Διδυμοτείχου. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος  εκτός της  ημερήσιας διάταξης, προτείνει όπως 

το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την παρούσα συνεδρίασή του, συζητήσει και λάβει 

απόφαση επί του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος: «Έκδοση Ψηφίσματος για 

τις αγροτικές κινητοποιήσεις» διότι αυτό εμφανίζεται ως κατεπείγον. 

 Το Δ.Σ μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 
του  Προέδρου, την  οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, Βλέποντας και τις 
διατάξεις του Π.Δ.  75/2011( ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) « ΠΕΔ και ΚΕΔΕ»  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα 

συνεδρίασή της. 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του εκτός της ηµερήσιας διάταξης 

θέματος, έθεσε υπόψη των µελών του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ το Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για τις 

αγροτικές κινητοποιήσεις και τόνισε την αναγκαιότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

δηλώσει παρών και να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού 

μετώπου διεκδίκησης από τους αγρότες, τους εκπροσώπους του επιστημονικού 

κόσμου και τους ελεύθερους επαγγελματίες για την άμεση απόσυρση της 

Κυβερνητικής πρότασης για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού και την έναρξη ενός 

ουσιαστικού. οργανωμένου και ειλικρινή  διαλόγου, προκειμένου να δοθεί μια βιώσιμη 

και μακροπρόθεσμη λύση. 
Στην κατεύθυνση αυτή πρότεινε το ΔΣ να υιοθετήσει το παρακάτω ψήφισμα 

συμπαράστασης  στον αγώνα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις τους, στη βάση 

του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ 

«Ψήφισμα Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών 

H Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης 
Α’ Βαθμού, του θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους, με ομόφωνη απόφασή του Δ.Σ. της, 
στις 28 Ιανουαρίου 2016,  εκφράζει τη συμπαράστασή της στον αγώνα των αγροτών, 
των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τις κινητοποιήσεις τους.  

Θεωρεί ότι η επίλυση των μεγάλων ανοιχτών ζητημάτων που απασχολούν την 
κοινωνία μας, όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα, δεν μπορούν να 
επιλυθούν χωρίς οργανωμένο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης, των 
κομμάτων της Αντιπολίτευσης και των κοινωνικών εταίρων.  

Βασική θέση της Π.Ε.Δ. και όλων των Δήμων της Περιφέρειας, είναι ότι τα 
μέτρα και οι πολιτικές αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της Ελληνικής 
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Κοινωνίας θα πρέπει να στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις, με 
σεβασμό στον πολίτη και στόχο την ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους Έλληνες.  
Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ο αγροτικός κόσμος και συνολικά οι παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας και η πραγματική οικονομία δεν αντέχουν νέα μέτρα.  
Προτεραιότητα όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου 
φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, που θα στηρίζονται στις αρχές της 
ανταποδοτικότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών.  
Θα πρέπει όλοι μαζί με υπευθυνότητα και ρεαλισμό να δώσουμε άμεσες λύσεις που 
θα επιτρέψουν στην Χώρα μας να σταθεί όρθια αλλά παράλληλα θα εξασφαλίζουν 
την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτών και των άλλων παραγωγικών δυνάμεων.  
Με βάση τα παραπάνω η Π.Ε.Δ. ΑΜΘ:  
1. Συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.  
2. Ζητά την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου από την αρχή, προκειμένου 

να δοθεί μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση για το ασφαλιστικό σύστημα της 
χώρας.  

3. Θεωρεί ότι είναι  αναγκαίο να απαλλαγούμε από τις λογικές του ανέξοδου 
λαϊκισμού, ο οποίος όχι μόνον δεν δίνει λύσεις, αλλά αντίθετα διαιωνίζει και οξύνει 
τα προβλήματα.  

4. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων ώστε να παταχθεί η εισφοροδιαφυγή και 
φοροδιαφυγή προς όφελος όλων των αδυνάτων και να αποφευχθεί η 
φοροεισπρακτική λογική και η αύξηση των εισφορών στους αγρότες, γιατί 
διαφορετικά θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στον ευαίσθητο πρωτογενή 
τομέα και εμμέσως σε άλλους τομείς(εμπορικούς κλπ.) και θα καταρρεύσουν τα 
ασφαλιστικά ταμεία λόγω αδυναμίας πληρωμής των εισφορών από τους 
πτωχοποιημένους αγρότες 

5. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για τη μείωση των συντελεστών 
κόστους παραγωγής του πρωτογενή τομέα και για τη στήριξη των νέων κυρίως 
αγροτών που δραστηριοποιούνται σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, 
καθώς επίσης των κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών αλιέων και γενικά όλου του 
αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.» 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί  το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ μετά από την συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου, 
βλέποντας και τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

Την υιοθέτηση του παρακάτω ψηφίσματος: 

«Ψήφισμα Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών 

H Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Α’ 

Βαθμού, του θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εγγύτερα 

στους πολίτες και στις ανάγκες τους, με ομόφωνη απόφασή του Δ.Σ. της, στις 28 

Ιανουαρίου 2016,  εκφράζει τη συμπαράστασή της στον αγώνα των αγροτών, των 

επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τις κινητοποιήσεις τους.  

Θεωρεί ότι η επίλυση των μεγάλων ανοιχτών ζητημάτων που απασχολούν την 

κοινωνία μας, όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα, δεν μπορούν να 

επιλυθούν χωρίς οργανωμένο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης, των 

κομμάτων της Αντιπολίτευσης και των κοινωνικών εταίρων.  
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Βασική θέση της Π.Ε.Δ. και όλων των Δήμων της Περιφέρειας, είναι ότι τα μέτρα και 

οι πολιτικές αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της Ελληνικής Κοινωνίας θα 

πρέπει να στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις, με σεβασμό στον 

πολίτη και στόχο την ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους Έλληνες.  

Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ο αγροτικός κόσμος και συνολικά οι παραγωγικές 

δυνάμεις της χώρας και η πραγματική οικονομία δεν αντέχουν νέα μέτρα.  

Προτεραιότητα όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και βιώσιμου 

φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, που θα στηρίζονται στις αρχές της 

ανταποδοτικότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών.  

Θα πρέπει όλοι μαζί με υπευθυνότητα και ρεαλισμό να δώσουμε άμεσες λύσεις που 

θα επιτρέψουν στην Χώρα μας να σταθεί όρθια αλλά παράλληλα θα εξασφαλίζουν 

την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτών και των άλλων παραγωγικών δυνάμεων.  

Με βάση τα παραπάνω η Π.Ε.Δ. ΑΜΘ:  

1. Συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.  

2. Ζητά την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου από την αρχή, 

προκειμένου να δοθεί μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση για το ασφαλιστικό 

σύστημα της χώρας.  

3. Θεωρεί ότι είναι  αναγκαίο να απαλλαγούμε από τις λογικές του ανέξοδου 

λαϊκισμού, ο οποίος όχι μόνον δεν δίνει λύσεις, αλλά αντίθετα διαιωνίζει και οξύνει τα 

προβλήματα.  

4. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων ώστε να παταχθεί η εισφοροδιαφυγή και 

φοροδιαφυγή προς όφελος όλων των αδυνάτων και να αποφευχθεί η 

φοροεισπρακτική λογική και η αύξηση των εισφορών στους αγρότες, γιατί 

διαφορετικά θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στον ευαίσθητο πρωτογενή 

τομέα και εμμέσως σε άλλους τομείς(εμπορικούς κλπ.) και θα καταρρεύσουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία λόγω αδυναμίας πληρωμής των εισφορών από τους 

πτωχοποιημένους αγρότες 

5. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για τη μείωση των 

συντελεστών κόστους παραγωγής του πρωτογενή τομέα και για τη στήριξη των νέων 

κυρίως αγροτών που δραστηριοποιούνται σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές 

περιοχές, καθώς επίσης των κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών αλιέων και γενικά 

όλου του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.» 
……………………………………………………………………………………………………........... 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  1/2016 

    
Ακριβές Απόσπασμα 

που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
           ΤΗΣ  ΠΕΔ ΑΜ-Θ 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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