
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  14/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 101/2022 

Θέμα: Ψήφισμα για  τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου 
Ανατολικής Εορδαίας και νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας. 

Στο Αμύνταιο, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, στις 15 του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9824/09-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Αβραμίδης Ιωάννης 
Θωμαΐδης Χρήστος Κρητικού Διαμαντούλα 
Κιοσές Παναγιώτης Σονιάδου Σωτηρία 
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  εκτός 
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: Με την 



παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 
πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της 
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 
μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά τα αιτήματα του 
αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας  
ως εξής: 

- Άμεση πληρωμή όλων των καλλιεργειών που επλήγησαν από τον παγετό του 
2021. 

- Άμεσες εκτιμήσεις για το χαλάζι και γρήγορη προκαταβολή του 50% της 
ασφαλιζόμενης αξίας στους παραγωγούς καθώς το τεράστιο κόστος 
παραγωγής την φετινή χρονιά δημιουργεί ζητήματα ρευστότητας. Ιδιαίτερα 
άμεση εκτίμηση των ζημιών στα κεράσια και στα πρώιμα ροδάκινα τα οποία 
είναι στην συγκομιδή, να εκδοθούν τα πορίσματα και να πληρωθούν οι 
πληττόμενοι παραγωγοί το συντομότερων δυνατόν. 

- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε οι παραγωγοί να αποζημιώνονται 
στο 100% για όλα τα ζημιογόνα φυσικά αίτια και νόσους στην παραγωγή και 
στο κεφάλαιο. 

- Επιπλέον αντιχαλαζικά μέτρα προστασίας ειδικά σε περιοχές οι οποίες τα 
τελευταία χρόνια πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και πλέον έχει 
αποδειχτεί στην πράξη ότι η αντιχαλαζική προστασία από «αέρος» δεν 
επαρκεί. 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται χρόνο με τον χρόνο 
εντονότερες και θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων να δει τρόπους ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στις 
καλλιέργειές μας. 

Επιπρόσθετα να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, να 
καλυφθούν τα κενά ώστε οι εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις να γίνονται 
γρήγορα και να αποζημιώνονται άμεσα οι παραγωγοί και όχι μετά από μήνες 
ως και πάνω από ένα χρόνο από την στιγμή της ζημιάς όπως συμβαίνει 
τώρα. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Το έγγραφο του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου ανατολικής εορδαίας και 
νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έκδοση ψηφίσματος στηρίζοντας τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου 
ανατολικής Εορδαίας και νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας ως εξής: 

                                             ΨΗΦΙΣΜΑ 

- Άμεση πληρωμή όλων των καλλιεργειών που επλήγησαν από τον παγετό του 
2021. 

- Άμεσες εκτιμήσεις για το χαλάζι και γρήγορη προκαταβολή του 50% της 
ασφαλιζόμενης αξίας στους παραγωγούς καθώς το τεράστιο κόστος 
παραγωγής την φετινή χρονιά δημιουργεί ζητήματα ρευστότητας. Ιδιαίτερα 
άμεση εκτίμηση των ζημιών στα κεράσια και στα πρώιμα ροδάκινα τα οποία 
είναι στην συγκομιδή, να εκδοθούν τα πορίσματα και να πληρωθούν οι 
πληττόμενοι παραγωγοί το συντομότερων δυνατόν. 

- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε οι παραγωγοί να αποζημιώνονται 
στο 100% για όλα τα ζημιογόνα φυσικά αίτια και νόσους στην παραγωγή και 
στο κεφάλαιο. 

- Επιπλέον αντιχαλαζικά μέτρα προστασίας ειδικά σε περιοχές οι οποίες τα 
τελευταία χρόνια πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και πλέον έχει 
αποδειχτεί στην πράξη ότι η αντιχαλαζική προστασία από «αέρος» δεν 
επαρκεί. 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται χρόνο με τον χρόνο 
εντονότερες και θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων να δει τρόπους ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στις 
καλλιέργειές μας. 

Επιπρόσθετα να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, να 
καλυφθούν τα κενά ώστε οι εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις να γίνονται 
γρήγορα και να αποζημιώνονται άμεσα οι παραγωγοί και όχι μετά από μήνες 
ως και πάνω από ένα χρόνο από την στιγμή της ζημιάς όπως συμβαίνει 
τώρα. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  101/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 


