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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 18ης/ 13-11-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα ΕΗΔ 3ο : Ψήφισμα για τη μη υποχρεωτική ένταξη ασφαλισμένων του ΟΓΑ 
στο ΟΑΕΕ.

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/9-
11-2013 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Ιωάννη  Αργυρούλη,  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010.

Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος1 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος  17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος 21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Μαρούδας Ρίζος 23. Μαυρογιάννης Αντώνιος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Ζιούλη  Αναστασία 
(Αετολόφου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου),  Πραντσίδης  Δημήτριος  (Σκλήθρου)  και 
Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος 
και  Γκασδράνης  Θεόδωρος.  Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  ειδικός 
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 
συνεδρίασης.

Θέμα ΕΗΔ 2ο : Ψήφισμα  συμπαράστασή  του  στους  αγρότες  που  διώκονται 
ποινικά για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν  Ιανουάριο  και  Φεβρουάριο  2013  στο 
Μπλόκο της Νίκαιας.

Το  ανωτέρω  θέμα  συζητήθηκε  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010 και το εισήγαγε προς συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάνναρος 
Γεώργιος, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ότι:

«Με την εγκύκλιο 80 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  
προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ, ακόμη και  
των συνταξιούχων του ΟΓΑ, κάτι που επιβάλλει εισφορές χιλιάδων ευρώ σε αγρότες  
των χωριών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, την ίδια στιγμή που ο ΟΑΕΕ ζητά  
επιπλέον την αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το 2010 από αγρότες  
που είναι ασφαλισμένοι  στον ΟΓΑ και ασκούν μία συμπληρωματική δραστηριότητα.  
Ζητώ από το Σώμα να συντάξει ψήφισμα με το οποίο να εκφράζει την αντίθεσή του με  
τις ρυθμίσεις αυτές».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και 
τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη  στον ΟΑΕΕ, 
πρώην ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ και ΟΓΑ: 

Ψήφισμα  Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
«Με την εγκύκλιο 80 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  
προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ, ακόμη και  
των συνταξιούχων του ΟΓΑ, κάτι που επιβάλλει εισφορές χιλιάδων ευρώ σε αγρότες  
των χωριών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, την ίδια στιγμή που ο ΟΑΕΕ ζητά  
επιπλέον την αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το 2010 από αγρότες  
που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και ασκούν μία συμπληρωματική δραστηριότητα. 
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Επισημαίνεται επίσης, πως η ενδεχόμενη εφαρμογή μίας ρύθμισης περί υποχρεωτικής  
ένταξης στον ΟΑΕΕ όλων όσων ασκούν οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, ακόμη  
και  σε  χωριά  κάτω  των  2.000  κατοίκων,  θα  είναι  καταστροφική  για  τις  τοπικές  
οικονομίες, ιδιαίτερα αυτών των περιοχών.

Σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να σταθεί  οικονομικά όρθιος ο ΟΑΕΕ, καλούνται  οι  
αγρότες με ελάχιστα εισοδήματα και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να κλείσουν τη μαύρη  
τρύπα.

Ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο να μην προχωρήσει στην υποχρεωτική ένταξη των  
ασφαλισμένων του ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ.

Οι πολίτες σε χωριά κάτω των 2000 κατοίκων, αγρότες και άλλοι ασφαλισμένοι, δεν  
έχουν να σας δώσουν αυτά τα λεφτά που ζητάτε.

Οι  αγρότες  που  είναι  ασφαλισμένοι  στον  ΟΓΑ  δεν  μπορούν  να  πληρώσουν  την  
κακοδιοίκηση του ΟΑΕΕ.

Οι  ρυθμίσεις  αυτές  θα  λειτουργήσουν  ως  θρυαλλίδα  για  την  διάλυση  των  μικρών  
τοπικών κοινωνιών των χωριών μας». 

Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Γραφείου Τύπου του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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