ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 22
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα
από την με αρ. πρωτ. 2104/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
1. Λώλη Γεωργία
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Γαζής Πάνος
11.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. Θερμός Ευάγγελος
13. συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3ου
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. θέματος της Η.Δ.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
18. συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
19. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. Κατωπόδη Ευανθία
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος.
21. Καρφάκη Μαριάννα
21. Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.
25. Αραβανής Βασίλειος
25. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. Σκληρός Φίλιππος
27. συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.
28. Καββαδάς Θωμάς
28. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. Γληγόρης Κων/νος
29. την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
30.
31.
31. Το 19ο θέμα της Η.Δ. προτάσσεται ομόφωνα, μετά
32.
32. το 15ο θέμα και πριν το 16ο θέμα της Η.Δ.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
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Ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Δρακονταειδής, εισηγούμενος το θέμα, καταθέτει το παρακάτω
ψήφισμα:
«Ψήφισμα για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, το αγροτικό πρόβλημα και
τα αιτήματα των αγροτών
Ασφαλιστικό
Η απολύτως αναγκαία εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, στην κατεύθυνση της
βιωσιμότητάς του βάσει της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης των γενεών, αποτελεί υποχρέωση
μιας ευνομούμενης Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της. Έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης και
μνημονιακών περικοπών με θύματα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, έπειτα από το
καταστρεπτικό PSI που οδήγησε σε μεγάλο "κούρεμα" των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων, έπειτα από την κακοδιαχείριση που εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών, σήμερα, δυστυχώς,
βρισκόμαστε μακριά από ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο και λειτουργικό. Την ίδια στιγμή, η
επιμονή των δανειστών για συνέχιση της ίδιας πορείας περικοπών σε βάρος εργαζόμενων και
συνταξιούχων καταδικάζει την όποια προοπτική ανασυγκρότησής του.
Για την αντιμετώπιση των σωρευμένων προβλημάτων απαιτείται σχεδιασμός που να
αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειες, στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου, καθολικού
και κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και της διατήρησης των τριών πυλώνων της κοινωνικής
ασφάλισης. Αναγκαία προϋπόθεση για μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση είναι βεβαίως ο
κοινωνικός διάλογος και η εξεύρεση με συλλογικό, συντεταγμένο τρόπο των πιο δίκαιων και
βιώσιμων αλλαγών.
Αφετηρία κάθε διαλόγου δεν μπορεί παρά να είναι η εγκατάλειψη της λογιστικής εισπρακτικής
αντίληψης εξοικονόμησης πόρων, με περικοπή συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας και η
αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της εισφοροδιαφυγής και της μη είσπραξης των
οφειλόμενων εισφορών. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα αποθεματικά των Ταμείων και να
εξετάσουμε θετικές προτάσεις όπως είναι η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η αξιοποίησή
της για χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και η διεύρυνση της βάσης των ασφαλισμένων,
με αντιμετώπιση της ανεργίας, ασφάλιση των ανέργων και των νόμιμα απασχολούμενων
μεταναστών και αντιμετώπιση της «μαύρης» εργασίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας καλεί την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει ριζικά το
προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα, και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο
κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης για ένα υγιές, βιώσιμο, δίκαιο, καθολικό
και κοινωνικό σύστημα ασφάλισης».

Αγρότες- κινητοποιήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας συμπαραστέκεται στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου για
στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής υπαίθρου. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να
εξαντλήσει τα περιθώρια διαπραγμάτευσης και να επανεξετάσει:
• Το προσχέδιο του ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου
• Το κόστος παραγωγής
• Τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στο κρασί
• Την άμεση πληρωμή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ
• Την άμεση καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων χωρίς περικοπές και φορολόγηση
• Την διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων ( μεσάζοντες , ΦΠΑ)
• Την άμεση δημιουργία μητρώου αγροτών και τον προσδιορισμό των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε αγώνα με αποκλειστικό στόχο τη στήριξη των
πραγματικών αγροτών και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.»
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και
δημοτικοί σύμβουλοι.

2

Μαργέλης Σπυροπάνος: Το ασφαλιστικό δεν λύνεται με ψηφίσματα. Το ασφαλιστικό χρειάζεται να
αντιμετωπιστεί από την αρχή, με τόλμη, πόνο και γενναίες αποφάσεις.
Αραβανής Βασίλειος: Το ψήφισμα δεν καταδεικνύει τις ευθύνες του τελευταίου 12 μηνου. Παρόλο
που συμφωνούμε με αυτά που το ψήφισμα υιοθετεί, θα ψηφίσουμε παρών.
Καββαδάς Θωμάς: Θεωρούμε το ψήφισμα «στρογγυλεμένο» και απαράδεκτο. Υπάρχει μια
Κυβέρνηση μνημονιακή και συνεχίζει την ίδια πολιτική που εφάρμοσαν οι προηγούμενες. Δεν
μπορούμε να το δεχτούμε σαν ψήφισμα που βοηθάει τον κόσμο. Θα καταθέσουμε το δικό μας
ψήφισμα:
«Ψήφισμα Πρόταση Λαϊκής Συσπείρωσης
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λευκάδας.
Οι εργάτες , οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι και οι νέες, από όλα τα μέρη της
Ελλάδας δίνουν ένα Αγώνα Επιβίωσης, ένα Αγώνα δίκαιο που έχει σχέση με τη ζωή τους και τη ζωή
των παιδιών τους.
Δεν υπάρχει χώρος για πισωγύρισμα. Τα Νομοσχέδια για Ασφαλιστικό – Φορολογικό είναι
νομοσχέδια λαιμητόμος. Πρέπει άμεσα, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να αποσυρθούν ΤΩΡΑ. Άλλος
δρόμος δεν υπάρχει.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Στην πρόταση της Κυβέρνησης μεταξύ άλλων προβλέπονται:
• Μειώσεις συντάξεων που δεν αφορά μόνο τους νέους αλλά και τους σημερινούς συνταξιούχους.
• Μειώσεις επικουρικών συντάξεων
• Προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης, επί της ουσίας πρόπλασμα για απεμπλοκή του Κράτους από
την ευθύνη για το Ασφαλιστικό.
• Μείωση και κατάργηση του ΕΚΑΣ.
• Αύξηση Ασφαλιστικών εισφορών από 7% σήμερα στο 28%.
Ιδιαίτερα για το Ασφαλιστικό που δεν αφορά μόνο τη σύνταξη. Είναι όλο το πλαίσιο προστασίας
κάθε Λαϊκής οικογένειας, είναι η Ασφάλιση των παιδιών, τα φάρμακα, το επίδομα ασθένειας, οι
ιατρικές εξετάσεις, οι παροχές υγείας και πρόνοιας. Όλα αυτά έχουν υποστεί μεγάλη μείωση τα
τελευταία χρόνια. Η σημερινή Κυβέρνηση ενσωματώνει όλες αυτές τις μειώσεις.
Για το φορολογικό, οι προτάσεις ξεκληρίζουν αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, νέους
επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης απαράδεκτες, δε
διορθώνονται, έχουν ταξικό προσανατολισμό.
Στηρίζουμε την μαζική Λαϊκή συμμαχία των εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νέων
επαγγελματιών. Να πέσει στο κενό η προσπάθεια της Κυβέρνησης να επαναφέρει τον διάλογο –
απάτη, να εκβιάσει το Λαό να δεχθεί τη σφαγή του.
Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το Νομοσχέδιο ΕΚΤΡΩΜΑ.
Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα του αγωνιζόμενου Λαού, απέναντι στη μνημονιακή Κυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ, σε όλους αυτούς που μαζί ψήφισαν τα μνημόνια, που στηρίζουν τη
λυκοσυμμαχία της ΕΕ – ΔΝΤ και Κεφαλαίου.»
Κοντογεώργης Ηλίας: Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και καυτό. Όμως δεν βρισκόμαστε στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.
Ο λαός της Λευκάδας μας έστειλε σ΄ αυτές τις θέσεις προκειμένου να προασπίσουμε τα συμφέροντά
του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αλλά και των δυνατοτήτων που έχει η πρωτοβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
• Επειδή όσες φορές στο παρελθόν έχουν εισαχθεί παρόμοια θέματα στο Δ.Σ. οι συζητήσεις
αναλωνόνταν στο ποιος συνάδελφος θα εκφράσει καλύτερα τον κομματικό του χώρο,
• Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό πλην όμως της αυτοδιοικητικής εμβέλειας, άρα
είμαστε αναρμόδιοι να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση,
• Επειδή ο χρόνος συζήτησης παρόμοιων αναρμόδιων θεμάτων στο Δ.Σ. λειτουργούν εις
βάρος του χρόνου συζήτησης θεμάτων που άπτεται της θεσμικής μας λειτουργίας,
• Δεν έχω καμία αγωνία να υπερασπιστώ κανένα κόμμα παρά μόνο τα ζητήματα που αφορούν
τους συμπολίτες μας μέσα στο συγκεκριμένο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο που διέπει την
πρωτοβάθμια Τοπική μας Αυτοδιοίκηση, δηλώνω κατηγορηματικά, πως τόσο στο σημερινό
θέμα που έχει εισαχθεί ως πρώτο, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα έρθει μελλοντικά στο
Σώμα, θα απέχω.
Περδικάρης Αθανάσιος: Η αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα και υποχρέωση να συζητάει τέτοια
ζητήματα.
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Πολίτης Σπυρίδων: Θεωρώ ότι το ψήφισμα είναι χαλαρό γιατί αναφέρεται μόνο στο PSI. Δεν
αναφέρεται στα αποθεματικά που παίχτηκαν στο Χρηματιστήριο, τα δομημένα ομόλογα, τα μηδενικά
επιτόκια. Καλό είναι να διαμαρτυρόμαστε για τη σημερινή Κυβέρνηση, αλλά να διαμαρτυρόμαστε
κατ΄αναλογία.
Βλάχος Κων/νος: Θεωρώ αδιανόητο το Δ.Σ. να μην έχει άποψη για ένα θέμα που ταλανίζει τον
κόσμο. Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα είναι να γίνει αναδιανομή των βαρών για να έχουμε
συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Η λύση του προβλήματος είναι η ανάπτυξη.
Βλάχος Ευστάθιος: Η Ελλάδα με το ασφαλιστικό οδηγείται σε ένα τρομερό αδιέξοδο, το οποίο
πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις για αλλαγή αυτής της πορείας. Έχω μεγάλη αμφισβήτηση αν αυτό
οδηγεί πουθενά. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια εξαρτημένη Χώρα, από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό
κεφάλαιο.
Κατωπόδη Ευανθία: Ο λαός μας έστειλε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα και όχι να εκδίδουμε
ψηφίσματα επί παντός επιστητού, τα οποία όχι μόνο δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα, αλλά κατά
κανόνα εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.
Αραβανής Βασίλειος: Να αποσυρθεί σήμερα το ψήφισμα και να ξαναέρθει προσγειωμένο στις
σημερινές συνθήκες και την τοπική ανάπτυξη.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε ο Δήμαρχος, ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι.
Υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ. Καββαδάς Θωμάς ψήφισε ένας (1) δημ. Σύμβουλος, ο κ.
Θωμάς Καββαδάς.
Λευκό ψήφισαν δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Κατωπόδη Ευανθία,
Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Γαζή Σωτηρία, Αραβανής Βασίλειος,
Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σκληρός Φίλιππος και Γαζής Πάνος.
Απέχει ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το Δημ. Συμβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:
«Ψήφισμα για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, το αγροτικό πρόβλημα και
τα αιτήματα των αγροτών
Ασφαλιστικό
Η απολύτως αναγκαία εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, στην κατεύθυνση της
βιωσιμότητάς του βάσει της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης των γενεών, αποτελεί υποχρέωση
μιας ευνομούμενης Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της. Έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης και
μνημονιακών περικοπών με θύματα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, έπειτα από το
καταστρεπτικό PSI που οδήγησε σε μεγάλο "κούρεμα" των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων, έπειτα από την κακοδιαχείριση που εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών, σήμερα, δυστυχώς,
βρισκόμαστε μακριά από ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο και λειτουργικό. Την ίδια στιγμή, η
επιμονή των δανειστών για συνέχιση της ίδιας πορείας περικοπών σε βάρος εργαζόμενων και
συνταξιούχων καταδικάζει την όποια προοπτική ανασυγκρότησής του.
Για την αντιμετώπιση των σωρευμένων προβλημάτων απαιτείται σχεδιασμός που να
αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειες, στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου, καθολικού
και κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και της διατήρησης των τριών πυλώνων της κοινωνικής
ασφάλισης. Αναγκαία προϋπόθεση για μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση είναι βεβαίως ο
κοινωνικός διάλογος και η εξεύρεση με συλλογικό, συντεταγμένο τρόπο των πιο δίκαιων και
βιώσιμων αλλαγών.
Αφετηρία κάθε διαλόγου δεν μπορεί παρά να είναι η εγκατάλειψη της λογιστικής εισπρακτικής
αντίληψης εξοικονόμησης πόρων, με περικοπή συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας και η
αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της εισφοροδιαφυγής και της μη είσπραξης των
οφειλόμενων εισφορών. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα αποθεματικά των Ταμείων και να
εξετάσουμε θετικές προτάσεις όπως είναι η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η αξιοποίησή
της για χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και η διεύρυνση της βάσης των ασφαλισμένων,
με αντιμετώπιση της ανεργίας, ασφάλιση των ανέργων και των νόμιμα απασχολούμενων
μεταναστών και αντιμετώπιση της «μαύρης» εργασίας.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας καλεί την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει ριζικά το
προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα, και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο
κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης για ένα υγιές, βιώσιμο, δίκαιο, καθολικό
και κοινωνικό σύστημα ασφάλισης».

Αγρότες- κινητοποιήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας συμπαραστέκεται στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου για
στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής υπαίθρου. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να
εξαντλήσει τα περιθώρια διαπραγμάτευσης και να επανεξετάσει:
• Το προσχέδιο του ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου
• Το κόστος παραγωγής
• Τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στο κρασί
• Την άμεση πληρωμή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ
• Την άμεση καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων χωρίς περικοπές και φορολόγηση
• Την διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων ( μεσάζοντες , ΦΠΑ)
• Την άμεση δημιουργία μητρώου αγροτών και τον προσδιορισμό των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε αγώνα με αποκλειστικό στόχο τη στήριξη των
πραγματικών αγροτών και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.22/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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