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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 130/16-11-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 303327/531/16-11-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπράμου Παναγιώτη.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 130/16-11-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αίτημα άμεσης παρέμβασης της
πολιτείας για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 16-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50)

προσήλθε σε

Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 298230/469/10-11-2015 γραπτή

πρόσκληση της Προέδρου του η οποία

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος, 3)
Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,
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)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 7)Αριστειδόπουλος
Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος,

11)Δριβίλας

Δημήτριος,

12)Ευθυμίου

Απόστολος,

13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία , 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα
Ευσταθία,

16)Καρπέτας

18)Κελεπούρης
20)Κολοβός

Ανδρέας,

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

17)Κατσακούλης

19)Κοκκινοβασίλης
21)Κοτοπούλης

Πολυδεύκης

Σπυρίδων,

Ευάγγελος,
(Τάκης)

,

22)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος, 23)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 24)Κωσταριάς Δημήτριος,
25)Λαλιώτης Παναγιώτης, 26)Λύτρας Ιωάννης, 27)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,
28)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

29)Μπούνιας

Χρήστος

,

30)Μπράμος

Παναγιώτης, 31)Νασιώτης Θεόδωρος, 32)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
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33)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 34)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 35)Πλατανιάς
Παναγιώτης, 36)Ρήγας Χρήστος, 37)Σιαμπλής Δημήτριος, 38)Σύρμος Γεώργιος,
39)Σώκος Ευθύμιος, 40)Τσόγκας Γεώργιος, 41)Υφαντής Νικόλαος, 42)Φαρμάκης
Νεκτάριος , 43)Φωτόπουλος Τρύφων, 44)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 45)Χαροκόπος
Αντώνιος, 46)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 47)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Κατσανιώτης Ανδρέας , Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα) και
Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.
Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Μετάνοιας Γρηγόριος Πρόεδρος
Ένωσης Νέων Αγροτών Αιτωλ/νίας, Καλλίμορφος Ιωάννης Αντιπρόεδρος Α.Σ.
Ένωσης Αγρινίου, Βαλιανάτος Χρήστος Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Ν.
Ηλείας,

Καλογιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου

Ακτίου-Βόνιτσας

Αιτωλ/νίας,

Χρήστου

Γεώργιος

Πρόεδρος

Χοιροτρόφων

Αιτωλ/νίας, Ζαφειρόπουλος Νίκος εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής
Αχαΐας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 130 /2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Αίτημα άμεσης παρέμβασης της πολιτείας για
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
αγροτικός κλάδος» και αφού το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του
θέματος ως κατεπείγον, λόγω των επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων σε σχέση
με την φορολογική αντιμετώπιση του αγροτικού επαγγέλματος στα πλαίσια των
προαπαιτούμενων μετά την πρόσφατη δανειακή σύμβαση , δίνει το λόγο στον
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Μπράμο

που είναι

εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 303327/531/16-112015 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της πρόσφατης δανειακής σύμβασης με τους εταίρους μας και των νέων
δημοσιονομικών μέτρων που καλείται να λάβει η Κυβέρνηση, ο αγροτικός τομέας είναι ο πλέον
πληττόμενος, καθώς με τις επερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης και ασφάλισης των
αγροτών, διαφαίνεται η δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και ιδιαίτερα αυτών που έχουν
μικρό κλήρο.
Μέχρι σήμερα ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γινόταν λογιστικά, δηλαδή με
την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα. Ήδη από την ψήφιση του Ν.4172/2013 ο αγροτικός
κόσμος επλήγη βαρύτατα και αδικαιολόγητα καθώς θεσμοθετήθηκε φορολόγηση με συντελεστή
ύψους 13%. Τα δε έξοδα που αναγνωρίζονταν προς αφαίρεση, περιελάμβαναν όλες τις δαπάνες
(αγορές σπόρων, νεογνών ζώων, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες
άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών
μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές
κ.α.), εφ’ όσον αποδεικνύονταν με νόμιμα παραστατικά. Τέλος, για το πετρέλαιο κίνησης diesel
που χρησιμοποιούν ελάμβαναν μια διαρκώς μειούμενη επιστροφή φόρου κατανάλωσης
Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2015 και με τον Ν.4336/2015 το ως άνω - ήδη δίχως προοπτική για
την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας- καθεστώς υπέστη νέο καίριο πλήγμα στο πλαίσιο μιας
βάρβαρης και πρόχειρης δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο Αρ.2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5
του ως άνω νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015) προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση
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της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης diesel. Από το δε έτος
2016 για τα αποκτώμενα εισοδήματα προβλέπεται μέχρι στιγμής σταδιακή κατάργηση της ειδικής
φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό
έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).
Από την έως τώρα πληροφόρηση αλλά και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης φαίνεται να σκοπείται
δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς αναμένεται ο Ο.Γ.Α. να προχωρήσει
ακόμα και σε τριπλασιασμό αυτών, μιας και στο εξής δεν θα έχει κρατική στήριξη. Έτι περαιτέρω,
οι βασικές επερχόμενες φορολογικές αλλαγές για τους αγρότες είναι δυσμενέστατες και πρόκειται
να επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα την ήδη χειμαζόμενη αγροτική δραστηριότητα. Ενδεικτικώς
προβλέπεται:

*

Η Φορολόγηση των αγροτικών ενισχύσεων της ΚΑΠ από το πρώτο €, πιθανότατα με

συντελεστή 26% και η συνακόλουθη κατάργηση του υφιστάμενου αφορολόγητου των 12.000 €.
*

Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από το πρώτο € με συντελεστή που θα αυξηθεί

από το 13% στο 26%.
*

Επιβάρυνση αγροτικών εφοδίων με συντελεστή ΦΠΑ 23% αντί του 13%

που ισχύει

σήμερα.
*

Κατακόρυφη αύξηση της προκαταβολής φόρου σε ποσοστό 100%.

Απέναντι σε αυτήν την δίχως προηγούμενο απορρύθμιση της αγροτικής δραστηριότητας και την
αφαίρεση των ελάχιστων αναγκαίων προϋποθέσεων υγιούς επιχειρηματικότητας, οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι ανά την ελληνική επικράτεια έχουν μαζικά εκφράσει την αντίθεσή τους και
επιδιώκουν την μείωση του εν γένει κόστους παραγωγής προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικά τα
ελληνικά προϊόντα. Ειδικότερα ζητούν:

*

Να θεσπιστεί ατομικό αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, για όλες τις

επαγγελματικές αγροτικές κατηγορίες προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
*

Παραμονή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στον συντελεστή φορολόγησης 13%,

προσμετρώντας στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής όλες τις δαπάνες και τις αποσβέσεις που
ισχύουν στα ευρωπαϊκά και διεθνή οικονομικά και λογιστικά πρότυπα (όπως αποσβέσεις του
φυτικού, ζωικού και πάγιου κεφαλαίου, τα τεκμαρτά ενοίκια του εδάφους, τους τόκους των ιδίων
κεφαλαίων κ.α.).
*

Το συνυπολογισμό της οικογενειακής εργασίας στα έξοδα της εκμετάλλευσης.

*

Την άμεση εξόφληση εκκρεμοτήτων ενισχύσεων και αποζημιώσεων παλαιότερων ετών.
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*

Καμία αλλαγή στις εισφορές του Ο.Γ.Α.

*

Την άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας για αγορά αφορολόγητου αγροτικού
πετρελαίου, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

*

Τη διατήρηση του καθεστώτος Φ.Π.Α των εφοδίων σε χαμηλή κλίμακα ώστε τα ελληνικά
προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά

*

Την κατοχύρωση του επαγγέλματος του αγρότη ανά κατηγορία (γεωργός, κτηνοτρόφος,

μελισσοκόμος, αλιέας) με εκπαίδευση και πιστοποίηση.
*

Τη συνολική νομοθετική ρύθμιση της εργασίας των αλλοδαπών ποιμένων και εργατών γης

με ένα καθεστώς νόμιμης εργασιακής παραμονής και αμοιβή που να φορολογείται και να ασφαλίζει
τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να δικαιολογείται η αμοιβή του στα έξοδα εκμετάλλευσης.
*

Την γενναία ρύθμιση των χρεών των παραγωγών και την άμεση χρηματοδότησή τους με

χαμηλότοκα δάνεια για συνέχιση της παραγωγής από εξειδικευμένο προς τούτο και τις ανάγκες των
αγροτών συνιστάμενο φορέα.
Εφόσον ψηφιστούν τα ανωτέρω πρόχειρα και δίχως προοπτική μέτρα αναπόφευκτα θα προκύψει
δραματική μείωση των ήδη συρρικνωμένων εισοδημάτων των αγροτών, η οποία θα επιφέρει την
ολοκληρωτική εξόντωση του πιο ενεργού παραγωγικού στρώματος της Ελληνικής οικονομίας.
Αυτή η εξέλιξη θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή και θα απογυμνώσει την
ελληνική οικονομία, ενώ είναι κοινή θέση όλων ότι χρειαζόμαστε μια ζωντανή ύπαιθρο και όχι
άνεργους και εξαθλιωμένους αγρότες.
Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα είναι αναγκαία η υιοθέτηση φιλόδοξων πολιτικών και παροχή
κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η αγροτική συλλογικότητα και αλληλεγγύη καθώς και να
δοθούν ευκαιρίες υγιούς επιχειρηματικότητας στους αγρότες, ενισχύοντας τους κλάδους της
μεταποίησης και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερη
προστιθέμενη αξία. Είναι ανάγκη να εξευρεθούν οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με
τις οποίες οι αγρότες θα συμμετάσχουν κατά τη φοροδοτική τους ικανότητα στη δύσκολη
οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα μας, να διατηρηθεί το κόστος παραγωγής χαμηλό ώστε
τα ελληνικά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα εισαγόμενα και οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις να αποτελέσουν πυρήνες οικονομικής ανάπτυξης.
Τα παραπάνω ζητήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον ειδικά για την Π.Δ.Ε., της οποίας ο Αγροτικός
Τομέας αποτελεί τον κυριότερο τομέα ανάπτυξης. Η Π.Δ.Ε. βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των
Περιφερειών της χώρας και 9η (ανάμεσα σε 272 περιφέρειες) πανευρωπαϊκά όσον αφορά την
απασχόληση στον αγροτικό τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία). Η απασχόληση
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στον πρωτογενή τομέα από το 2009 (21,80%) και μετά παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση για να
φθάσει το 2013 στο ποσοστό των 26,10%. Όμως ο Αγροτικός Τομέας δεν είναι μόνο ο
Πρωτογενής, αλλά και ο Δευτερογενής (Μεταποίηση και Αγροτοβιομηχανίες) και ο Τριτογενής
(Εμπόριο, Μεταφορές, Αγροτική Πίστη). Εξετάζοντας, επομένως, την απασχόληση σε όλον τον
Αγροτικό Τομέα παρατηρούμε ότι για ολόκληρη την Περιφέρεια υπερβαίνει το 50%, ενώ για τις
Αγροτικές Περιφερειακές Ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας το ποσοστό της
απασχόλησης υπερβαίνει το 80%,
Ενόψει της κρισιμότητας των στιγμών που διέρχεται όχι μόνον η ελληνική οικονομία αλλά και η
ίδια η συνοχή και η ενότητα της ελληνικής κοινωνίας, καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά
υπόψη της την αγωνία και τα δίκαια αιτήματα των κατεξοχήν παραγωγικών φορέων, των αγροτών
και των οργάνων τους. Σε αυτό το πλαίσιο η Π.Δ.Ε., εκτός από κοινωνός των προβλημάτων των
αγροτών, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της ενώπιον της αδικαιολόγητης επίθεσης που
υφίστανται και βεβαιώνει ότι θα σταθεί θεσμικός αρωγός των δίκαιων διεκδικήσεών τους, όπως
απαιτεί η φύση της αποστολής της»
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την ουσιαστική διαβούλευση της Κυβέρνησης με όλους εμπλεκομένους φορείς πριν την εισαγωγή
και ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να προκύψει ένα φορολογικό σύστημα ρεαλιστικό, δίκαιο, με
αναπτυξιακή προοπτική, που θα ενισχύει τον πρωτογενή τομέα με διατήρηση του χαμηλού κόστους
παραγωγής και θα καθιστά τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνιστικά στα πλαίσια ενός εθνικού
σχεδιασμού ανάπτυξης της Αγροτικής, Κτηνοτροφικής και Αλιευτικής παραγωγής.
Η απόφαση που θα εκδοθεί να αποσταλεί:
-Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
-Στον Πρωθυπουργό
-Στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κομμάτων
-Στους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή του θέματος, την
Πρόεδρο, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς
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και

τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ζητά από την Κυβέρνηση να πραγματοποιήσει
ουσιαστική διαβούλευση με όλους εμπλεκομένους φορείς πριν την εισαγωγή και
ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να προκύψει ένα φορολογικό σύστημα ρεαλιστικό,
δίκαιο, με αναπτυξιακή προοπτική, που θα ενισχύει τον πρωτογενή τομέα με
διατήρηση του χαμηλού κόστους παραγωγής και θα καθιστά τα ελληνικά προϊόντα
ανταγωνιστικά στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Αγροτικής,
Κτηνοτροφικής και Αλιευτικής παραγωγής.
Βάση της διαβούλευσης πρέπει να είναι το πλαίσιο θέσεων των Αγροτικών Ενώσεων
και Συλλόγων όπως διατυπώνονται παραπάνω στην ανωτέρω εισήγηση του
Αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Παναγιώτη Μπράμου.
Η παρούσα να αποσταλεί:
- στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο,
- στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα,
- στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων κ.κ.:
Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Πρόεδρο του κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Φώφη Γεννηματά , Πρόεδρο του κόμματος «ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ»
Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε του «ΚΚΕ»
Σταύρο Θεοδωράκη , Πρόεδρο του κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»
Πάνο Καμμένο , Πρόεδρο του κόμματος «ΑΝΕΛ»
Βασίλη Λεβέντη, Πρόεδρο του κόμματος «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»
- στους κ.κ. Υπουργούς:
Οικονομικών , Ευκλείδη Τσακαλώτο και
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Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αποστόλου Ευάγγελο.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν: Η.κ. Χαμηλάκη Αικατερίνη Επικεφαλής της
Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτ.Ελλάδα»
που κατέθεσε δική της πρόταση την οποία υπερψήφισαν και οι κ.κ. Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κων/νος, Κατσακούλης Ευάγγελος,

Κολοβός Ιωάννης,

Κούστας Κων/νος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κων/νος, Κοτοπούλης Σπυρίδων οι
οποίοι υπερψήφισαν δική τους πρόταση.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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