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          Στη Λαμία, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 17406/ 66 /23.01.2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

2ο 
Ψήφισμα 

«Για τις Αγροτικές Κινητοποιήσεις». 

Εισηγητής Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  

 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

18 2 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

1

2

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

10

3

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα 
άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση 
παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απόντες κατά τη συζήτηση και την ψήφιση της συγκεκριμένης προτάσεως προς έκδοση 
ψηφίσματος, ήταν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Ανδρέας Τοουλιάς, Μαρία Αναγνώστου, 
Πηνελόπη Κοντού, Κατερίνα Μπατζελή (επικεφαλής της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»), 
Κων/νος Μπασδέκης (επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας») και 
Χαράλαμπος Γιώτης (επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»).  
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
της 2ης πρότασης προς έκδοση ψηφίσματος, κ. Αναστάσιο Χρονά από την Περιφερειακή 
Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος το  
κείμενο του ψηφίσματος και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βγαίνουν ξανά στους δρόμους για τα μεγάλα προβλήματά τους 

που οξύνει η αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. 

Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ΝΔ, η πολιτική της κινείται στην ίδια κατεύθυνση με αυτήν 

της προηγούμενης κυβέρνησης.  

Η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις αποτελεί υλοποίηση των 

απαιτήσεων του κεφαλαίου και των κατευθύνσεων της ΚΑΠ της ΕΕ, οι οποίες οδηγούν τους 

βιοπαλαιστές αγρότες ακόμα πιο γρήγορα στη φτώχεια και την εξαθλίωση, επιταχύνοντας τη 

συγκέντρωση της παραγωγής σε επιχειρηματικούς ομίλους και μεγαλοαγρότες. 

Τα άμεσα ζητήματα που απασχολούν αυτήν την περίοδο είναι: 

-- Το αίσχος των «ανοιχτών» και απαράδεκτα χαμηλών τιμών παραγωγού για την πλειοψηφία 

των αγροτικών προϊόντων που διαμορφώνουν οι εμποροβιομήχανοι. 

-- Το υψηλό κόστος παραγωγής, με το ακριβό πετρέλαιο, τη μεγάλη ακρίβεια στα αγροτικά μέσα 

και εφόδια που επιβάλλουν τα μονοπώλια, αλλά και το ίδιο το κράτος με τον υψηλό ΦΠΑ, το 

αγροτικό ρεύμα, όπου πρόσφατα είχαμε αυξήσεις, που οδηγούν τον αγρότη όχι μόνο να μην έχει 

ικανοποιητικό εισόδημα, αλλά πολλές φορές να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδά του. 

-- Η απαράδεκτη κατάσταση με τον ΕΛΓΑ, που δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο 

των καταστροφών στην παραγωγή από την κακοκαιρία και τις φυτικές και ζωικές νόσους, ενώ 

ταυτόχρονα η κυβέρνηση προωθεί την ενεργότερη εμπλοκή των ιδιωτικών ασφαλιστικών 

εταιρειών στις γεωργικές ασφαλίσεις. 

-- Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τα γενικότερα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο 

Ασφαλιστικό. Το 2020 ένα ζευγάρι αγροτών θα πληρώσει 2.700 ευρώ, όταν σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία το 87% των αγροτών και κτηνοτρόφων έχουν καθαρό εισόδημα μικρότερο από 

10.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα Κέντρα Υγείας στην ύπαιθρο υπολειτουργούν. 

Το πλαίσιο αιτημάτων του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα 

από τις συλλογικές διαδικασίες του, περιλαμβάνει τα εξής: 

• Κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα 

διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους βιοπαλαιστές αγρότες. Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές 

ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών. 

• Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής 

του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, 

ζωοτροφές. 

• Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αύξηση των εξευτελιστικών 

αγροτικών συντάξεων και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 

55 για τις αγρότισσες. 

• Καταβολή όλων των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Να 

αλλάξει ο κανονισμός ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 

100%, άμεσα και δίκαια. Καμιά σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας της παραγωγής. 

• Να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται 

στη νέα ΚΑΠ. 

• Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να 

αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

• Να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Να 

καταργηθούν άμεσα τα «αγροτοδικεία». 
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Σε αυτά τα πλαίσια του Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την συμπαράσταση του, θεωρώντας 

πως οι αγώνες των αγροτών και η επιτυχία τους συνδέεται άμεσα και συγκεκριμένα με το μέλλον 

της Στερεάς Ελλάδας. 

 
Κατά τη διάρκεια της ζήτησης ο  Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ.Φάνης Σπανός. διατύπωσε 
την άποψη ότι το κείμενο περιέχει υλικό από το οποίο μπορούν να αντληθούν προτάσεις, 
ωστόσο υπάρχουν διατυπώσεις που δεν μπορούν να υιοθετηθούν πλήρως προκειμένου ν 
βρεθεί κοινός τόπος επί της στήριξης του ψηφίσματος και πρότεινε προς την Παράταξη Λαϊκή 
Συσπείρωση, η οποία και έθεσε την πρόταση, και μαζί με τη σύμφωνη γνώμη και των 
υπολοίπων παρατάξεων, την επαναδιατύπωση της εν λόγω πρότασης έκδοσης ψηφίσματος 
από την Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση, με σκοπό την επανεισαγωγή του σε επόμενη 
συνεδρίαση.  
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, την επαναδιατύπωση της πρότασης έκδοσης ψηφίσματος με τίτλο «Για 
τις Αγροτικές Κινητοποιήσεις» από την πλευρά της Περιφερειακής Παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», η οποία και το πρότεινε προς εισαγωγή, 
προκειμένου να επανεισαχθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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