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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 22/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο,  σήμερα την 20 η  του μηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα  15:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 22/20 -10- 2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  που 

επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις  

διατάξεις  του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7 -6-2010 τ.Α’) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006,  δεδομένου 

ότι  σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)   

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αραμπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  
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Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Τερζής Βασίλειος  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Μερετούδης Δημήτριος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραμπότας Ευθύμιος  

Τσαλίκογλου Δημήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1) Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  

 2) Αναστασιάδης Ηλίας  

3) Γιαννακίδης Δημήτριος  

4) Γκότσης Ηλίας  

5) Δούκας Γεώργιος  

6) Δρίγκα Χρυσούλα  

7) Ηλιοπούλου Σταλακτή  
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8) Καδής Γεώργιος  

9) Καρπουχτσής Κων/νος  

10) Καρύδας Νικόλαος  

11) Μεγαλομύστακας Αναστάσιος  

12) Μηλίδης Θεόδωρος  

13) Μοσχολιός Ζωγράφος  

14) Σούζας Ζαχαρίας  

15) Στεργίου Νικόλαος.  

 

 Οι  Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς .  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

………………….. 

……….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση και διαχείριση των  

 βοσκότοπων από τους Δήμους του Ν. Σερρών. 

  Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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22Η    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

Θέμα :  

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση και διαχείριση  

των βοσκοτόπων από τους δήμους  του Ν. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι ,  καλημέρα σας.  Καλησπέρα, μάλλον.  Η ώρα είν αι 

15.10΄.  Η κατεπείγουσα συνεδρίαση η σημερινή,  έχει  να κάνει  με 

μοναδικό θέμα την «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση και 

διαχείριση των βοσκότοπων από τους Δήμους του Ν. Σερρών». 

Εισηγητής της σημερινής συνεδρίασης θα είναι ο Αντιδήμαρχος,  κ,  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης.   

 Μετά από τη σύσκεψη του Σαββάτου, όπου όλοι οι  εμπλεκόμενοι 

φορείς,  βουλευτές,  αντιπεριφερειάρχες,  δήμαρχοι,  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  εκπρόσωποι παρατάξεων του Δ. Σερρών -και όχι  μόνον,  

και άλλων Δήμων -  συναποφάσισαν για ένα κατεπείγον ραντε βού -απ’ 

ό,τι  ήμουν κι  εγώ παρών στη σύσκεψη αυτή -  στην Αθήνα, με τον 

αρμόδιο υπουργό. Την εισήγηση του κατεπείγοντος θέματος την 

εννοείτε όλοι.  Δε χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις.   

 Ο κ. Αντιδήμαρχος θα κάνει  την εισήγηση του σημερινού 

θέματος.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Όπως είπατε,  κύριε Πρόεδρε,  μετά τη σύσκεψη 
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αποφασίστηκε η επείγουσα κάθοδος της αντιπροσωπείας των Σερρών -

βουλευτές,  περιφέρεια,  δήμαρχοι,  δημοτικοί σύμβουλοι -  στο 

Υπουργείο,  με σκοπό να αυξήσουμε τις  βοσκίσιμες επιλέξιμες εκτάσεις 

για όλο το νομό.  

 Το ψήφισμα που φέρνουμε έχει  ως εξής,  έχει  δύο σκέλη:  

Α) 1.  Την αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων στο Ν. Σερρών, από 

290.000 σε 700.000.  

2. Την έγγραφη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ώστε η εξουσιοδοτική αποζημίωση των ετών 2013 -2014 να 

δοθεί  στους κτηνοτρόφους που έχουν ειδικά δικαιώματα και δεν έχουν 

λάβει επιλέξιμες εκτάσεις.   

3. Μετά την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας των βουλευτών για 

την αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων από 17.500.000 στρέμματα σε 

περισσότερα για όλη τη χώρα, αυτή η ρύθμιση να ισχύσει από το έτος 

2014, από το τρέχον δηλαδή, και όχι  από το 2015.  

4. Να δοθεί η προκαταβολή στους κτηνοτρόφους που έχουν εκτατικά 

δικαιώματα λόγω των επ ιτακτικών και επιβεβλημένων οικονομικών 

αναγκών τους.   

 Το Β΄ σκέλος του ψηφίσματος λέει:  «Σε περίπτωση που δεν 

γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αιτήματα, δεν δεχόμαστε να 

διαχειριστούμε και να διανείμουμε τις  βοσκίσιμες επιλέξιμες εκτάσεις,  

όπως ορίζει  η εν λόγω εγκύκλιος,  και επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε 

κάθε νόμιμη ενέργεια.  Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις  περαιτέρω 

ενέργειες».  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με την ομόφωνη απόφασή σας,  να δώσω 

το λόγο και στον Πρόεδρο των Κτηνοτρόφων ν α κάνει  μία σύντομη 

τοποθέτηση;  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:   

Δεν είμαι Πρόεδρος.  Εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων είμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκπρόσωπος.  Κύριε …, αν θέλετε,  καθήστε και ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:  

Ο Ν. Σερρών έχει  μεγάλο πρόβλημα. Με τα λίγα στοιχεία που έχω, ο 

Δήμος Σερρών είχε το 2012 165.000 στρέμματα. Το 2013 είχε 6.868, 

που σημαίνει  68.688 στρέμματα. Δηλαδή μία μείωση 58,61%. Φέτος,  

θα μείνουν γύρω στα 7.300 εκτάρια,  73.000 στρέμματα, αν θυμάμαι 

καλά. Μετά από μια μεγάλη έρευνα που έχουμε  κάνει εγώ και πολλοί 

συνάδελφοι -υπάρχουν και οι  αεροφωτογραφίας,  εάν θέλει  κάποιος να 

τις  δει ,  πολύ ευχαρίστως -  είδαμε το εξής.  Υπάρχει έκταση η οποία 

είναι τελείως καθαρή και την έχουν 0% επιλεξιμότητα. Διπλανές 

εκτάσεις οι  οποίες και η μία και η άλλη ε ίναι καθαρή, η μία 100%, η 

άλλη 37,5%. Εάν δείτε τώρα, έχει  κάποια έκταση την οποία έχουν 0% 

επιλεξιμότητα. Εάν δείτε την αεροφωτογραφία την οποία την έχουν 

62,5% είναι χειρότερη από αυτή που την έχουν μηδέν.  Δηλαδή, έχει  

πιο πολύ δάκο. Και απορώ αυτοί που  τα κάνουν αυτά, πώς τα κάνουν.   

 Για το όλο θέμα, κατ’ αρχήν,  συγγνώμη κιόλας,  ζητάω τη 

συγγνώμη του κυρίου Δήμαρχου και από τους εκπροσώπους και τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  γιατί  χθες έφυγα πολύ βιαστικά. 

Έτυχε την Παρασκευή το βράδυ να έχω κλε ίσει  ραντεβού με τον κ.  

Κουκουλόπουλο στην Κοζάνη. Βρεθήκαμε.  Μιλήσαμε.  Δυστυχώς, δεν 

γνώριζε το πρόβλημα. Όταν του αποδείξαμε το λάθος.  Να λέμε τα 
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σύκα-σύκα και τη σκάφη -σκάφη.  Όταν βάλαμε στο λάπτοπ την 

αεροφωτογραφία,  του λέμε «Κύριε υπουργέ,  εδώ. Δείτ ε λίγο,  σας 

παρακαλώ. Αυτές οι  επτά ενότητες που έχουμε εδώ στην 

αεροφωτογραφία,  έχει  διαφορά καμία η μία από την άλλη; Μου λέει  

«Όχι».  Του λέω «Πώς είναι δυνατόν,  τότε,  η μια να είναι 37,5% η άλλη 

να είναι 100%, η άλλη 62,5% και η άλλη 0%; Γίνεται;» Δυστυ χώς, δεν 

μπόρεσε να μου απαντήσει.  Φυσικά, δεν κατάλαβε ο υπουργός ότι  

γνώριζα πολύ καλά το αντικείμενο.  Και μετά,  όταν του είπα τι  δουλειά 

κάνω, μου πρότεινε κιόλας να βρω τον Αντιδήμαρχο, να πάει στην 

Επιτροπή Γεωργίας για να διαλέξει  τα βοσκοτόπια.  

 Εμείς συμφωνούμε με το ψήφισμα αυτό,  γιατί  το κάνανε μαζί 

μας.  Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας.  Βασικά, ήρθε ο 

Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος,  και οι  δύο,  και καθήσαμε επάνω και το 

κάνουμε όλοι μαζί .  Όσο για τα ηθικά δικαιώματα που γράφουμε μέσα, 

δεσμεύθηκε προφορικά ο κύριος Κουκουλόπουλος -μάρτυς είναι ο 

Αντιδήμαρχος -  ότι το θέμα αυτό θα λυθεί.  Τώρα κατά πόσο; Γι’  αυτό 

το ζητάμε γραπτώς.  Άλλο προφορικώς και άλλο γραπτώς.  

 Τώρα εάν θέλουν να δουν κάτι ,  συνάδελφοί σας,  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  όποιος θέλε ι ,  μπορώ να του δείξω και να τα δει  κιόλας.  

Έχω τα στοιχεία.  Αυτά είναι ενδεικτικά,  έτσι;  Δεν θα πάρουμε αυτά 

κάτω στην Αθήνα. Θα βγάλουμε πολλές αεροφωτογραφίες οι  οποίες θα 

δείχνουνε το πρόβλημα. Ότι κάπου έχει  γίνει  λάθος για το Νομό 

Σερρών.  

 Κάποια ερώτηση;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν ξέρω από τις  επαφές που είχατε,  κύριε Γάκη, εάν -σας το ρώτησα 

και κατ’ ιδίαν και άλλη φορά -  εάν τα 17,5 εκατομμύρια σε επίπεδο 
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χώρας είναι το ανώτερο πλαφόν. Δηλαδή, να εξηγήσω λίγο,  για να 

καταλαβαίνουν και οι  συνάδελφοι.  Εάν τα 17,5 εκατομμύρια είναι το 

ανώτερο πλαφόν τα οποία μας δίνουν,  για να προσθέσουμε εμείς  

εκτάσεις στο νομό, σημαίνει  ότι  από κάποιον άλλο νομό πρέπει να 

φύγουν.  Εάν,  λοιπόν,  έχουμε τα 17,5 εκατομμύρια ανώτερο πλαφόν, 

εκεί  δυσκολεύουν τα πράγματα. Μήπως μπορε ίτε να μου πείτε –  

ερώτηση-  είναι όντως έτσι;   

Γιατί  έχουμε πολλές  πληροφορίες,  αλλά ειλικρινά σας λέω, 

εμένα οι  πληροφορίες μου επίσημα δεν είναι από πουθενά. Και,  

συγχωρέστε με,  ούτε τη δική σας ενημέρωση που μας κάνατε τώρα τη 

θεωρώ επίσημη. Επίσημη ενημέρωση, για μένα, είναι η θεσμική 

ενημέρωση. Ένας θεσμός να έρθει  και να μου πει  ότι  συμβαίνουν αυτά 

κι  αυτά κι  αυτά.  Μέχρι σήμερα δεν έχουν έρθει .   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:  

Έγινε μία τροπολογία το Μάιο του 2014, την οποία την κατέθεσαν 

κάποιοι  βουλευτές.  Ζήτησαν να περάσουν τα 17,4 εκατομμύρια να 

αυξηθούν,  δηλαδή να περάσουν και οι  χαμηλοί θάμνοι και διάφορα. Η 

χαμηλή βλάστηση. Από μια πληροφορία -κι εμείς  πληροφορίες 

παίρνουμε,  δεν έχουμε κάποια στοιχεία,  προς Θεού -  η τροπολογία αυτή 

ζήτησαν οι  βουλευτές να περάσει 31/1/2014. Δυστυχώς, ο κύριος 

Τσατσάλης ζήτησε από 31/1/2015/.  Αυτά θα σας τα πω όταν θα έρθει .  

Εάν δεν λυθεί  το θέμα, μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω για 

ποιο λόγο έγινε.   

Αν τελειώσουν και δεν πάρει ο Νομός Σερρών, μετά θα δώσω 

αίτησή μου  και θα ακούστε για ποιο λόγο ο κύριος Τσατσάλης 

δέχθηκε.  Εγώ το ξέρω. Με νούμερα μπορώ να το αποδείξω ότι  είναι 

λάθος.  Το τι  συνέβη. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ, κύριε Γάτσιο,  από τα 
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17,5 εκατομμύρια,  ένας νομός σαν το Νομό Σερρών, ο οποίος έχει  

3.968.000 στρέμματα, όλος ο Νομός Σερρών, είναι δυνατό να έχει  από 

τα 3.968.000 μόνο 291.000 επιλέξιμη έκταση; Είναι δυνατόν; Το 

πιστεύετε εσείς;  Γιατί  είναι κτηνοτρόφος ο πατέρας σας.  Και σας 

αποδεικνύω εδώ τα λάθη που έχουν γίνει ,  τα τραγικά. Τραγικά λάθη.  

Και λέω το εξής εγώ. Αυτός ο οποίος έκανε τη φωτοερμηνεία,  

πείτε ότι  δεν μπόρεσε να ελέγξει .  Εγώ μπορώ να το δω. Εμείς μιλάμε 

με αυτά που βλέπουμε.  Όταν κάποιο είναι καθαρό, το έχουνε μηδέν,  

και ένα άλλο το οποίο έχει  λάθος,  το μισό είναι λάθος,  το άλλο που 

είναι καθαρό το έχουν 37,5,  δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα τι  κάνει  

η ιδιωτική εταιρεία η οποία πληρώθηκε για να κάνει  τη φωτοερμηνεία.  

Μέχρι τώρα έχει  στοιχίσει  με την καινούργια εταιρεία,  η οποία κάνει  

για το 2015, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 4.207.000, κάτι  τέτο ιο.  Δεν 

θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Γιατί  τη μια φορά το πήρε το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,  την άλλη φορά το πήρε μία ιδιωτική 

εταιρεία και τώρα το πήρε μία άλλη εταιρεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνιος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  με αυτά που λέει  το ψήφισμα οπωσδήποτε 

συμφωνώ, γιατί  όταν πρόκειται για κάτι  καλό, συμφωνούμε.  Όμως, 

επειδή στο Μενοίκιο όρος η μεγαλύτερη έκταση είναι ποώδης,  είναι 

θάμνοι μικροί,  τους οποίους τους βόσκουν τα ζώα, αλλά τα έχουν 

χαρακτηρίσει  δασικές εκτάσεις.  Γι’  αυτό το λόγο να γίνει  από την 

αρχή η χαρτογράφηση των  πραγματικών βοσκοτόπων οπωσδήποτε.  Αν 

γίνει  από την αρχή η χαρτογράφηση και πάνε από την αρχή οι  χάρτες 

στα υπουργεία,  τότε μόνο θα δικαιολογηθούν οι  δικοί μας οι  αγρότες.  
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Αυτό να  το ξέρετε καλά. Δηλαδή, ένα πουρνάρι το χαρακτηρίζουν 

δάσος τα δασαρχεία.  Εκεί είναι το μεγάλο κακό.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:  

Μου επιτρέπετε λιγάκι;  Επειδή αναφέρατε το Μενοίκιο όρος,  που το 

ζω μέρα -νύχτα -ανεβάσαμε και τον κύριο Δήμαρχο εκεί  πέρα και ήταν 

και ο κύριος Μυστακίδης -  δεν είχε θάμνους.  Το 70% είναι χορτο -

λειβαδική έκταση. Η βλάστηση είναι πολύ χαμηλή. Αλλά εγώ δεν θα 

σας έλεγα για το Μενοίκιο,  γιατί  κατηγορήθηκα κιόλας από κάποιους 

ότι  τρέχω για το Δήμο Σερρών και δεν τρέχω καθόλου για το Νομό 

Σερρών. Να τα λέμε ανοιχτά όλα. Εγώ μιλάω γενικά για όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία … .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εννοείται ότι  είμαστε θετικοί στο ψήφισμα, γιατί  εκφράζει  τη θέληση 

των κτηνοτρόφων και περαιτέρω της δικής μας περιοχής.  Όμως, απ’ 

ό,τι  καταλαβαίνω από τον κύριο …, έτσι όπ ως τοποθετήθηκε,  και 

θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ δύσκολο να αυξηθούν τα επιλέξιμα 

στρέμματα, και μάλιστα,  λέγοντας ο κύριος Γάτσιος,  εάν το πλαφόν 

είναι αυτό,  καταλαβαίνετε ότι  είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει .  Συν 

ότι  στην τοποθέτησή του δίνει  μια άλλη διάσ ταση. Νομίζω ότι  υπάρχει  

μια σκοπιμότητα για το Νομό Σερρών, όπως κατάλαβα. Με κάθε 

τρόπο, ίσως,  να εξαιρεθούν κάποια εκτάρια για άλλους σκοπούς.  Αυτό 

θα το δούμε.  

 Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  φτάσαμε στο πάρα πέντε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο και πέντε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στο και πέντε.  Και ως Δήμος και οι  κτηνοτρόφοι.  Συγχωρέστε με.  Έχω 

μία απορία.  Περιμέναμε,  δηλαδή, από το Μάιο να αλλάξει τι ;  Νομίζω, 

να μιλάμε ρεαλιστικά,  ότι  δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Εκτός αν αυτή η 

συνάντηση με τον κύριο Καρασπάνη -αν τον λέω καλά -  θα δώσει 

ξαφνικά την αφορμή για να φύγετε αύριο και θα πει  ότι  τα επιλέξιμα 

στις  Σέρρες δίνονται στο διπλό, θα δώσει τα διπλά, σωστά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπέρδιπλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπέρδιπλα. Δεν είναι ρεαλιστικό το ψήφισμα. Να προσγειωθούμε.  

Οπότε,  μέσα στο ψήφισμα, θα προτε ίνω στο Δήμο να ξεκινήσει από 

αύριο,  από χθες τη δραστηριότητά του προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όπως, επίσης,  κι  εσείς  οι  κτηνοτρόφοι και το συνδικαλιστικό σας 

όργανο να δει  πώς θα κινηθεί στην περίπτωση που αύριο όλα αυτά 

είναι αρνητικά. Γιατί  3 Νοεμβρίου,  ν ομίζω, λήγει  -σωστά;-  η 

προθεσμία που έχετε;  Δεν ξέρω τι  μπορεί να γίνει .   Ο Δήμος έχει  

εντολή. Αυτή την εντολή, μπορεί κάποια στιγμή, στο παρά πέντε,  να 

τους πουν «Γιατί  δεν έχεις  εκτελέσει αυτή τη ρύθμιση;».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάκη.  

Κος ΓΑΚΗΣ:  

Για το Δήμο δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αλλά, εάν οι  αρμόδιοι  

υπουργοί περάσουν αυτή την τροπολογία που κατέθεσαν κάποιοι  

βουλευτές και την βάλουν από 1/1/2014, διότι  η νέα ΚΑΠ ξεκινάει  από 

1/1/2014. Δεν ξεκινάει  από 1/1/2015. Η προηγούμενη ΚΑΠ τελείωσε 

31/12/2013. Η νέα ΚΑΠ ξεκινάει  1/1/2014. Άρα, εάν πιεστούνε,  

ευελπιστώ -δεν είμαι σίγουρος -  ευελπιστώ, ίσως περάσει η τροπολογία 
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από 1/1/2014. Οπότε,  αυξάνονται τα στρέμματα από 17,5 εκατομμύρια 

θα πάνε στα 25,  στα 27,  στα 28; Οπότε,  δικαιώνεται ο Νομός Σερρών, 

ο οποίος είναι από τους πιο αδικημένους νομούς.  Άμα δείτε εδώ, όπου 

έχει  το μαύρο, είναι οι  πιο αδικημένες περιοχές.  Κάπου που έχει  πολύ 

πράσινο,  το 13 είναι η πιο αδικημένη. Εδώ είναι πράσινη περιοχή, δεν 

ξέρω γιατί .  Εγώ δε λέω τίποτα. Εγώ σας λέω, έτσι θα γίνει ,  κ αι μετά 

θα γίνει  αλλιώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ζητάμε υποδείξεις  γι’  αυτό που θα κάνουμε αύριο.  Αλλά αυτό που 

είπαμε και την προηγούμενη φορά και το λέμε πάλι.  Το χαρτί  από το 

Γενικό Γραμματέα, το έγγραφο αυτό,  μας ήρθε το Σεπτέμβρη. Δεν 

μπορούσαμε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  να ξεκινήσουμε εμείς  από το 

Μάιο.  Μας ήρθε το Σεπτέμβριο.  Και μόλις 4 -5 μέρες τώρα, μας ήρθαν 

κάποια δεδομένα από την Ένωση. Συνεπώς, δεν μπορούσαμε ούτε Μάιο 

ούτε Ιούνιο ούτε ξέραμε ότι  θα έρθει  αυτό το χαρτί .  Δεν μπορούσαμε 

να γνωρίζουμε και δεν ξέραμε.  Να μη επανέλθω πάλι.  Το είπα και 

προχθές,  το είπα και σήμερα.  

 Όσον αφορά, τώρα, το τι  θα επιτύχουμε.  Εγώ πιστεύω, 

συνάδελφοι,  ότι  θα επιτύχουμε.  Ειλικρινά σας το λέω, καλά έκανε ο 

κύριος Γάκης και έκλεισε ραντεβού με τον κύριο Κουκουλόπουλο και 

πήρε μαζί και ένα άλλο παλικάρι που είχε το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν,  ο 

κύριος Κουκουλόπουλος στην αρχή νόμιζε ότι  θα μιλήσουμε για το 15.  

Κι εκεί  ξεκίνησε η κουβέντα.  Κι εμείς  του εξηγήσαμε: «Κύριε 

Κουκουλόπουλε,  αυτά που ξέρετε καλώς τα ξέρετε,  γιατί  τα ξέρετ ε από 

εμάς.  Αυτό που ήρθαμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για το 14,  για 

το οποίο υπάρχει πρόβλημα». Εκεί ο άνθρωπος έδειξε ότι  δεν το ήξερε 

το πρόβλημα. Τουλάχιστον το μέγεθός του.  Πιστέψτε με,  όταν του 
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δείξαμε αεροφωτογραφίες,  όταν του δείξαμε από το λάπ τοπ, 

πραγματικά του δώσαμε το ερέθισμα εν πάση περιπτώσει να ασχοληθεί 

περαιτέρω. Πραγματικά είπε στον κύριο Γάκη ότι  «Εάν θέλετε,  ελάτε 

στην Επιτροπή. Να έρθετε και την Τρίτη στην Αθήνα, πριν έρθει  η 

αντιπροσωπεία των Σερρών για να μιλήσετε με κάποιους μη χανικούς,  

κομπιουτεράδες,  κάποιους που το γνωρίζουν το θέμα καλά».  

 Οπότε,  πιστεύω, δείχνοντας όλα αυτά, είναι άδικο να μην 

χαρακτηρισθούν επιλέξιμες κάποιες εκτάσεις που εκ παραδρομής ή 

εσκεμμένα βγήκαν. Ο Νομός κατάφωρα αδικείται,  γι’  αυτό πιστεύω ότι  

θα  κερδίσουμε.  Πώς θα κερδίσουμε; Θα το δούμε,  όταν κερδίσουμε.  

Είναι άδικο αυτό που έγινε και πιστεύω ότι  θα διορθωθεί το λάθος.  

Είναι 4-5 νομοί,  όπως φαίνεται στο χάρτη, και είναι κρίμα και άδικο 

αυτοί οι  νομοί που έχουν τόση κτηνοτροφία.  Και όπως είπε καλ ά ο 

υπουργός,  η Κοζάνη δεν έχει  κτηνοτροφία.  Ο μοναδικός νομός που 

παραδοσιακά έχει  κτηνοτροφία και θέλουμε να συνεχίσει  να έχει ,  

πιστεύω ότι  θα δικαιωθούμε.  Το μέγεθος της ζημιάς θα το δούμε,  αλλά 

θα δικαιωθούμε,  να ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό να δώσω το  λόγο στην κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ μία διευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κύριο Γάκη, 

που ενδεχομένως έχει  ψάξει απ’ όλες τις  πλευρές το θέμα. Γνωρίζουμε 

ότι  όταν υπάρχει υπερβόσκηση σε κάποιες περιοχές,  μετά έχουμε μία 

άσχημη εξέλιξη  στο περιβάλλον και δημιουργείται ερημοποίηση. 

Μήπως υπάρχει τέτοιο θέμα από υπερβοσκούμενες εκτάσεις στο Νομό 

Σερρών για μεγάλο, παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οπότε η 
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περιβαλλοντική διασφάλιση της περιοχής έκανε το υπουργείο ή 

κάποιον υπουργό να αποταθεί  και να φέρει ανάλογη νομοθεσία;  

 Γιατί ,  ενώ εσείς είπατε ότι  η περιοχή κάτω της Πελοποννήσου 

ήταν μη επιλέξιμη, τώρα βλέπουμε ότι  είναι επιλέξιμη. Ίσως υπάρχει 

βλάστηση και γι’  αυτό δίνεται προς διάθεση στους κτηνοτρόφους; 

Μήπως συμβαίνει  κάτι  τέτοιο,  εάν  το έχετε ερευνήσει;  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:  

Λοιπόν,  πρώτον και κύριον.  Η βλάστηση δημιουργεί  το πρόβλημα. 

Εμείς δεν έχουμε βλάστηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και η υποβόσκηση δημιουργεί  την βλάστηση.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ:  

Τώρα, όσο γι’  αυτό που είπατε,  κύριε Αντιδήμα ρχε.  Οι δοθείσες 

μονάδες των μεγάλων ζώων στο Νομό Σερρών είναι 91.000. Οι ζωικές 

μονάδες,  παρακαλώ, έτσι;  Μία ζωική μονάδα σημαίνει  μία αγελάδα. 

Καταλαβαίνετε,  λοιπόν,  πόσα έχουμε.  Μείον 64,5 είμαστε από το ’12 

σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς τον κύριο Αντιδήμαρχο.  

 Κύριε Αντιδήμαρχε,  για να πετύχουμε κάτι ,  πρέπει να υπάρχουν 

καινούργια δεδομένα. Διότι  οι  καινούργιοι  χάρτες αναδεικνύουν τα 

βοσκοτόπια.  Να γίνουν καινούργιοι  χάρτες,  όποτε μπορέσουμε,  σιγά -

σιγά,  για να πάνε μπροστά στον υπουργό κάποια μέρα. Αν δεν 

υπάρχουν δεδομένα, τίποτε δεν θα μπορούσες να κάνεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κύριος Γάτσιος,  η κυρία Καλώτα και ο κύριος 

Χρήστος Γρηγοριάδης.  Κι εσύ κύριε Αντώνη;  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πολλές φορές,  κύριε Πρόεδρε,  η εμπειρία μας έχει  δείξει  ότι  οι  

θεσμικοί παράγοντες και φορείς έχουν μεγαλύτερη δύναμη και από 

τους βουλευτές και από τους πρωθυπουργούς.  Εάν όμως 

ενημερώνονται σωστά, στο χρόνο που πρέπει,  ξέρουν ακριβώς τι  

θέλουν και τι  ζητάνε.  Αυτή είναι η διαδικασία.  Όλοι έχουμε 

παρατηρήσει ότι  σε προγενέστερο χρόν ο την περιοχή την έχουν οι  ίδιοι  

αναδείξει  οι  βουλευτές του Νομού μας.  Δυστυχώς, δεν έγινε τίποτα.  

 Εγώ πιστεύω ότι  μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κερδίσουμε.  

Είμαι βέβαιος γι’  αυτό.  Και θα κερδίσουμε ξέρετε γιατί;  Γιατί  παρόλο 

που υπάρχει αυτό το πλαφόν των 17,5 χιλιάδων ευρώ, είναι 

καθοριστική η πρόταση που γίνεται εδώ πέρα για την ισχύ και της 

τροπολογίας από την έναρξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

Διότι  η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ήδη τρέχει .  Είναι 2014 -2020. 

Δεν είναι 2015 -2020. Ιδιαίτερα καθοριστικό και μπορεί να 

παρεξηγηθεί αυτό.  

 Και ένα δεύτερο. Είμαι βέβαιος εγώ -δεν το είπε ο κύριος Γάκης 

προηγουμένως, αλλά εγώ θα το πω -  μας επισκίασαν ξανά διότι  δεν μας 

φοβηθήκανε.  Πέρασαν, σε αντίθεση με αυτά που είπε η κυρία 

Μπιτζίδου προηγουμένως, τα  δάση της Πελοποννήσου και οπουδήποτε 

αλλού τα πέρασαν ως επιλέξιμα, ενώ τα δάση τα δικά μας,  και όχι  

μόνο τα δάση, έχουμε 7,5 χιλιάδες στρέμματα χωράφια,  τα οποία εδώ 

και δέκα χρόνια δεν καλλιεργείται ούτε ένα.  Εκείνα είναι βοσκές.  

Γιατί  δεν τα περνάνε εδώ; Τώρα τα είδα εγώ.  

 Κι εκεί  που θα έρθω, κύριε Αντιδήμαρχε.  Έλεγα από το Μάιο: 

«Ζητείστε αυτό το χαρτί ,  ζητείστε τα ρημάδια,  να τα δούμε».  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άμα μας ενδιαφέρουν οι  εκλογές περισσότερο από τα εκατομμύρια 

ευρώ που θα χαθούν.  Αλλά έπρεπε να ασχοληθούμε σε βάθος και να το 

δούμε αυτό το πρόβλημα. Η Αυτοδιοίκηση -και το ξαναλέω -  είναι πιο 

ισχυρή και από την κεντρική διοίκηση. Γιατί  απευθύνεται σε 

συγκεκριμένες ομάδες.  Να αυξήσουμε έκταση σύμφωνα με αυτές τις  

συνθήκες,  μπορούμε να την αυξήσουμε.  Εκτός εάν ισχύσει το σημείο 

3,  που λένε θα ισχύσει από φέτος η Κοινή Αγροτική Πολιτική,  αλλά 

και η τροπολογία,  όπως είπαμε.  

 Σε ό,τι  αφορά, τώρα, τι  θα κάνουμε εμείς .  Κατ’ αρχάς,  να τονίσω 

ότι  εμείς  θα ψηφίσουμε το ψήφισμα. Και θα το  ψηφίσουμε γιατί;  Για 

να δημιουργήσουμε,  να πάμε σε μία ομόφωνη απόφαση, να 

δημιουργήσουμε μοχλό πίεσης προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να 

αυξηθούν τα επιλέξιμα βοσκοτόπια.  Όμως, μην κρυβόμαστε.  Είναι  και 

ευθύνη μας από το νόμο, αλλά και πρέπει να τα δια χειριστούμε εμείς .  

Το πρόβλημα του σπιτιού μου εγώ δεν το δίνω στον δίπλα να το 

διαχειριστεί .  Είναι βέβαιο ότι  κι  εγώ μπορεί να μην μπορώ να το 

διαχειριστώ, όπως μπορεί να αδικήσω κάποιους από την οικογένειά 

μου, αλλά είναι σίγουρο ότι  ο δίπλα, ο γείτονας ή ο οποιοσδήποτε,  

σίγουρο ότι  θα το καταστρέψει.  Εάν εμείς  τα διαχειριζόμασταν αυτά 

από πιο μπροστά, δεν θα γίνονταν τέτοια πράγματα. Και αν εμείς  

δίναμε ακόμη και πέρσι τα βοσκοτόπια,  πάλι θα είχαμε καλύτερη 

εξέλιξη.  

Από την Πέμπτη βγήκαν εξουσιοδοτικές,  κύριε Αντιδήμαρχε.  

Προφανώς το γνωρίζετε.  Πέμπτη, Παρασκευή. Ξέρετε ποιοι  παίρνουν; 
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Σε αυτούς που έχουν τις  εκτάσεις πάνε.  Σημειώνω. Και όσοι δεν είχαν 

εκτάσεις,  δεν φέρνουν ξανά τίποτα. Έχουν μηδέν.  Ή κάποιες 

διορθώσεις στα ευρώ.  

Συνεπώς, για να μην μακρηγορώ, εμείς  συμφωνούμε με το 

ψήφισμα. Διευκρινίζω, μόνο ως μοχλό πίεσης και ταυτόχρονα 

προτείνουμε να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, όποιο κι  αν είναι το 

αποτέλεσμα. Είτε μας δώσουν παραπάνω, που όλοι ευχόμαστε,  αλλά 

είτε μείνουμε στα ίδια επίπεδα, θα πρέπ ει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι 

να τα διαχειριστούμε.  Αυτή είναι η θέση μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απ’ όσο γνωρίζω, οι  βουλευτές του Νομού έθεσαν κατά καιρούς 

κάποια ερωτήματα. Αλλά διαπιστώνω σήμερα από τον εκπρόσωπο των 

κτηνοτρόφων ότι  το νήμα κινήθηκε κατόπιν των πραγματικών 

στοιχείων που έδειξαν στη συνάντηση που είχαν,  που νομίζω την 

οργάνωσαν σε προσωπικό επίπεδο.  Άρα, η πρωτοβουλία αυτή ήταν 

πολύ σημαντική.  Δεν ξέρω εάν θα καταφέρουμε κάτι .  Συμφωνώ ότι  

πρέπει εμείς  να ξεκινήσουμε τις  ενέρ γειές μας,  ώστε να μπορέσουμε να 

βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους να πάρουν τα χρήματά τους.  

 Επομένως, το ψήφισμα εννοείται ότι  θα το ψηφίσουμε,  γιατί  

ακριβώς θέλουμε η απόφαση να είναι ομόφωνη και να είναι μοχλός για 

να κινηθούν τα νήματα παρακάτω. Όμως, επι μένω ότι  ο Δήμος θα 

πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί  προς αυτή την πλευρά και να 

ξεκινήσει το έργο του,  γιατί  αργότερα θα έχουμε πραγματικά αρκετά 

παρατράγουδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Γρηγοριάδης Χρήστος.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  κυρ ίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Μία τοποθέτηση κι  εγώ να κάνω. Μέσα από την ψυχή μου το πιστεύω. 

Θεωρώ ότι  εσκεμμένα αδικείται ο Νομός Σερρών και εσκεμμένα 

υπολειτουργεί  η διοίκηση και χρειάζεται μεγάλη κινητοποίηση από 

όλους τους αρμόδιους υπουργούς,  από τους βουλευτές του Νομού, από 

τον Αντιπεριφερειάρχη. Σας θυμίζω την περίπτωση της ντομάτας.  13 

τόνους πλαφόν. Όσοι πιάσανε 8 τόνους πληρώσανε πρόστιμο.  

 Πιστεύω ότι  οι  βουλευτές είναι  βέβαιον ότι  δεν μπορούν.  Δεν 

τους θεωρώ ικανούς να λύσουν τα προβλήματα του Νομού Σερρών. 

Είναι βέβαιον ότι  δεν μπορούν.  Εγώ δεν πιστεύω ότι  δεν θέλουν.  

Πιστεύω ότι  δεν μπορούν.  Σας θυμίζω το εργοστάσιο της ζάχαρης.  Δεν 

μπορεί ο Νομός Σερρών, ο 5 ο ς  μεγαλύτερος νομός σε έκταση στην 

Ελλάδα, να έχει  λιγότερες επιλέξιμες εκτάσεις απ’ ό,τι  κάποιοι  άλλοι 

νομοί με πολύ λιγότερα στρέμματα.  

 Αυτή είναι η θέση μου. Πιστεύω ότι ,  εάν όλοι μαζί  και οι  

Δήμαρχοι -όχι ο Δήμαρχος -  Δήμαρχοι,  Αντιπεριφερειάρχης και 

βουλευτές να χτυπήσουν τη γροθιά στο τραπέζι  και να ωφελήσουν το 

Νομό Σερρών. Εάν δεν το κάνουν αυτό πιστεύω δεν θα καταφέρουν 

τίποτα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνιος Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εδώ και δυο χρόνια εδώ μέσα έχει  γίνει  μία σύγχυση. 

Ήταν η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Γεωργίας αυτή που 

καθόριζε  τότε αυτά τα θέματα. Τους λέγαμε «Μας κλέβετε όλες αυτές 
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τις  επιλέξιμες εκτάσεις και τις  πάτε στην Αθήνα και στην 

Πελοπόννησο». Αυτή είναι η αλήθεια.  Όμως, επαναλαμβάνω αυτό.  Να 

ξέρετε,  ό,τι  κι  αν κάνουμε εδώ μέσα, εάν δεν γίνουν καινούργιοι  

χάρτες,  επίσημοι,  για να πάνε στα υπουργεία,  ποτέ δεν θα αλλάξει 

τίποτε.  Είναι λόγια στον αέρα. Και να προσέξουν καλά. Εάν δεν έχει  ο 

υπουργός επίσημο χάρτη δεν τα αλλάζει .  Δεν μπορεί να τα αλλάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Πρώτα απ’ όλα, ότι  μας έριξαν είναι δεδομένο. Μας σημαδεύσαν 

τις  επιλέξιμες εκτάσεις,  όπως μας είπε ο Βασίλης ο Γάκης,  ο οποίος 

έχει  γνώση του θέματος,  είναι πασιφανές ότι  μας έριξαν.  Το ότι  

είμαστε σύσσωμοι είναι το θετικό.  Τ ο ότι  δεν έχουμε προσωπικό για να  

κάνουμε άμεσα αυτή τη δουλειά που προϋποθέτει  την καλή διαχείριση 

του θέματος,  όπως αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης,  είναι κι  

αυτό δεδομένο. Αν έχεις  τη γνώση και δεν έχεις  τα στοιχεία,  δεν 

μπορείς να διεκδικήσεις στο αθηναϊκό κράτος που ζούμε τίποτα.  

Επομένως, και να θέλει  ο κύριος Αντιδήμαρχος ή οι  Δήμαρχοι 

του δικού μας του Νομού ή κάποιου άλλου, δεν έχει  το προσωπικό 

αυτή τη στιγμή άμεσα, κύριε Πρόεδρε.  Τα λέω και τα ξαναλέω, χωρίς 

να θέλω να γίνομαι μίζερος,  ότ ι  είμαστε μείον 140 υπάλληλοι από 

1/1/2011. Είχε 516 ο Δήμος Σερρών και είμαστε 290 κάτι  περίπου.  

Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, για να κάνει  κάποιος αυτή τη δουλειά ή για 

να φέρει ανθρώπους εξειδικευμένους για να κάνουν την καταγραφή, 

που λέει  ο κύριος συνάδελφος,  θέλει  και χρόνο αλλά θέλει  και 

προσωπικό.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

2

2 

 Εγώ έχω την πεποίθηση ότι  σίγουρα το γεγονός ότι  είμαστε 

ενωμένοι και θα υπάρξει μια ομοφωνία,  θα αποδώσει καρπούς.  Δίνω 

και δημόσια συγχαρητήρια στον κύριο Γρηγοριάδη και στους 

Κτηνοτρόφους,  που κάνανε αυτό το ραντεβού με τον υπουργό. 

Βεβαίως,  ο κύριος Αντιδήμαρχος,  ο οποίος είναι πάντοτε διεκδικητικός 

-εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια -  και με τους άλλους δήμαρχους του 

Νομού θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.  Αλλά, αγαπητοί 

συνάδελφοι,  αυτές οι  συμφωνίες έχουν γίνει  σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικογένειας,  όπως λέμε,  κύριε Πρόεδρε.  Η 

ΚΑΠ είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική.  Συμφωνούν οι  κυβερνήσεις.  

Εγκρίνει ,  είμαστε Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και όπως λέει  πολύ σωστά ο 

κύριος συνάδελφος,  εμείς  πρέπει να δ ιοικούμε τα του οίκου μας.  Όμως 

βλέπετε ότι  άλλοι αποφασίζουν σε κεντρικό επίπεδο και το μοίρασμα 

έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μας ρίξουν.  

 Άρα, αυτή την αδικία θα πρέπει να την επανορθώσουμε.  Θα 

πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο σκληροί στο κεντρικό κράτος,  αλλά με 

γνώση. Νομίζω αυτά τα στοιχεία που έχουν οι  κτηνοτρόφοι,  σε 

συνεργασία και με μας,  θα πιάσουν τόπο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλεις να δευτερολογήσεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν θέλω να δευτερολογήσω. Μήπως πρέπει να συμπληρώσουμε 

κάτι  στο ψήφισμα, λέω. Λέει «Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά 

τα ανωτέρω αιτήματα, δεν δεχόμαστε να διαχειριστούμε τις  εκτάσεις».  

Δεν αναφέρουμε για ποιο λόγο μειώθηκαν στο ψήφισμα. Τουλάχιστον 

πρέπει να φαίνεται αυτό.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά θα τα πούμε εκεί  προφορικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε γιατί  σας το λέω, κύριε Αντιδήμαρχε; Γιατί  στο τέλος 

αντιβαίνει  με αυτό που διεκδικούμε.  Λέμε: «Σε περίπτωση που δεν 

γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αιτήματα, δεν δεχόμαστε να 

διαχειριστούμε τις  εκτάσεις».  Ποιοι  είμαστε πο υ δεν δεχόμαστε; Για 

ποιο λόγο δεν δεχόμαστε; Να προσδιορίσετε.  Δεν δεχόμαστε διότι  

αυτές οι  εκτάσεις που δεν είναι επιλέξιμες …, δεν το αναφέρουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα στοιχεία του Δήμου και απ’ ό,τι  ξέρω τις  επιλέξιμες εκτάσεις των 

Σερρών, άμα σας πω ότι  μετά το χαρτί  που πήρατε για να τα 

διαχειριστείτε,  τώρα τα έχετε τα σχέδια αυτά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες επιλέξιμες εκτάσεις είχαμε δεν ξέραμε; Μην μου λέτε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.  Αν πούμε ότι  δεχόμαστε σαν 

Δήμος  αυτό που υπάρχει τώρα. 73.200.000 στρέμματα. Ο Δήμος 

Σερρών χρειάζεται 11.784 εκτάρια από 7.320. Εάν κάνουμε αυτό με 

την εξουσιοδοτική,  πρέπει ο κάθε κτηνοτρόφος να πάρει στο περίπου 

γύρω στα 35 -40 … Γι’ αυτό,  λοιπόν,  ας περιμένουμε να δούμε τι  θα 

γίνει .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι έτσι.  Απλά, κάποιοι  θα πάθουν 70% ζημιά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλετε να το εξηγήσω;  

 Τώρα, όσον αφορά τους υπαλλήλους,  κύριε Γαλάνη, αυτό το 

θεωρώ πρόβλημα. Το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς τα λέμε μπροστά. Εμείς 

καιγόμαστε.  Κι όταν λέω καιγόμαστε,  καιγό μαστε.  Να σας το πω έτσι 

απλά. Διότι  ένας μπορεί να πάρει 13.000. Άμα πάρει 4.000 χρωστάει 

τις  9.000 και τελείωσε.  Κι ένας από αυτούς είμαι εγώ. Γιατί  είναι 

αλλιώς τα πράγματα. Άκουσα μεγάλα λόγια από τον πρωθυπουργό της 

Ελλάδος,  από τον κύριο Βενιζέλο κλπ . Άλλο τίποτα δεν μπορώ να πω. 

Εάν δεν καταφέρουμε κάτι ,  πάλι έχουμε πρόταση. Πάλι εδώ θα 

είμαστε.  Την πρόταση την έχουμε,  ουσιαστικά. Ούτε υπαλλήλους 

θέλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εντάξει .  Λοιπόν,  ας το κλείσουμε εδώ. Νομίζω ότι  είναι 

ομόφωνο το ψήφισμα. Παναγιώτη, δες το εσύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν έχω να απολογηθώ γιατί  από το Μάιο δεν 

ζήτησα χάρτες.  Και πέρσι πάλι τέτοια εποχή γίνονταν αυτά. 

Ετεροχρονισμένα και πάντα με καθυστέρηση παίρνουν οι  άνθρωποι τα 

χρήματά τους.  Άσε που τώρα, τι  Μάιο μιλά με; Εδώ δυο και τρεις  μήνες 

μετά δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο Δήμος.  Δεν υπήρχε καμία λογική 

να ζητήσουμε σαν υπηρεσία τους χάρτες.  Ούτε μας είπε κανένας 

«Αγαπητοί συνάδελφοι,  εμείς  θα κάνουμε αυτή τη δουλειά».  Είμαστε 

έτοιμοι ως υπηρεσία,  αν χρειαστεί  κ άτι  να το  κάνουμε.  Έτσι θα πάμε.  

Και πιστεύω ότι  θα κερδίσουμε.  Θα κερδίσουμε.  Έχουμε δίκιο.  Έχουμε 
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δίκιο,  θα χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι ,  θα αποδείξουμε και θα 

κερδίσουμε.  Απλά τα πράγματα.  

Ο κύριος Αναστασιάδης έχει  δίκιο σε αυτό που λέει .  Διότι  αυτ ό 

που λέει  δεν το κάνει  καμία δημοτική αρχή μέχρι τώρα. Δεκάδες 

χρόνια.  Εγώ πριν δύο χρόνια,  κύριε Αναστασιάδη, πήγα σε 

συγκεκριμένο ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γεωλογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Για τη διαχείριση όλων 

αυτών.  Για την υποβόσκηση, για την υπερβόσκηση και όλα αυτά. Αυτό 

είχε γίνει  για περίπου 70.000. Ο Δήμος δεν μπορούσε να βρει  70.000 

πρόπερσι,  κύριε Αναστασιάδη. Τώρα, με τη δήλωση των εκατομμυρίων 

που πληρώσαμε, εάν μπορέσουμε ο κύριος Αντιδήμαρχος και εγώ, εάν  

μπορέσουμε,  θα είναι προτεραιότητα. Εδώ μπροστά σας το λέω. Είναι 

περίπου 70.000. Και πιστεύω θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 706/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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…………………………  

………………  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  μετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από την,  ομόφωνα, 

σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της 

συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

στην οποία ήταν παρών Δήμαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε 

σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του,  στο 

μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και με αφορμή το αριθμ. 

2023/113790/11-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με  «Χρήση και διαχείριση των 

βοσκοτόπων (άρθρο 60 του Ν. 4264/2014 -μεταβατική περίοδος 2014)»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Εκδίδει  το παρακάτω ψήφισμα:  

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

  

Κύριε Υπουργέ  

 Με αφορμή το αριθμ. 2023/113790/11 -09-2014 έγγραφό σας,  σχετικά 

με την «Χρήση και  διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του Ν. 
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4264/2014-μεταβατική περίοδος 2014)»,  το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών εξέδωσε το παρόν ψήφισμα με το οποίο ζητούνται τα κάτωθι:  

 Α.  

 1. Την αύξηση των βοσκήσιμων -επιλέξιμων εκτάσεων στο Νομό 

Σερρών από 290.000 στρέμματα σε 700.000 στρέμματα.  

 2. Την έγγραφη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ώστε η εξισωτική αποζημίωση των ετών 2013 -2014 να 

δοθεί  στους κτηνοτρόφους που έχουν ειδικά δικαιώματα και δεν έχουν 

λάβει επιλέξιμες εκτάσεις.  

 3. Μετά την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας βουλευτών για την 

αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων από 17,5 εκατομμύρια στρέμματα σε 

περισσότερα για όλη τη χώρα, αυτή η ρύθμιση να ισχύσει από το έτος 

2014 και όχι  από το 2015.  

4. Nα δοθεί η προκαταβολή στους κτηνοτρόφους π ου έχουν εκτατικά 

δικαιώματα, λόγω των επιτακτικών και επιβεβλημένων οικονομικών 

αναγκών τους.  

 

 Β. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αιτήματα, δεν 

δεχόμαστε να διαχειριστούμε και να διανείμουμε τις  βοσκήσιμες -

επιλέξιμες εκτάσεις όπως ορίζει  η εν λόγω εγκύκλιος και 

επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.  

 

Αναθέτει  στον κ.  Δήμαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

706-2014:  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση και 

διαχείριση των    βοσκότοπων από τους 

Δήμους του Ν. Σερρών.  

  Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      …………..  
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Αραμπατζής Θεόδωρος      …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………..  

 

Γεωργούλα  Σουλτάνα       …………..  

 

Τερζής Βασίλειος       …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………..  

 

Μερετούδης Δημήτριος      …………..  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία    …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………..  

 

Ραμπότας Ευθύμιος       …………..  
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Τσαλίκογλου Δημήτριος      …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………..  

 

Χράπας Παντελής       …………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      …………..  

 


