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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:  931/23-1-2013 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

                Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς :  10/2013 

                  

                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό  2/2013 της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Πάρου  

Θέµα: Ενηµέρωση για τις εξελίξεις στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Πάρου και λήψη 
απόφασης ενεργειών για την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας του. 
 

  Στην Πάρο σήµερα 15 Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κτίριο πρώην 
Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 297/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου 
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο,  σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.   
Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 24 µέλη και ονοµαστικά 
οι: 

Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                Α π ό ν τ ε ς 

                                                                            
1. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος                                1. Ακάλεστος Ευριπίδης                                                         
2. Αρκάς Αντώνιος                                              2. Λουκής Γιώργος   
3. Βελέντζας Φραγκίσκος                                    3. Πετρόπουλος Βαζαίος 
4. Γαβαλάς Στέφανος                                                                    
5. Ισιγώνης Εµµανουήλ                                   
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα                    
7. Κοντός Λουΐζος – Παντελεήµων                
8. Κουτσουράκης Παναγιώτης    
9. Κωβαίος Μάρκος           
10. Καρατζάς Γεώργιος                               
11. Μοστράτος Χρήστος 
12. Μπαφίτης Γεώργιος                                      
13. Ξένος Γεώργιος                                          
14. Πατέλης Άγγελος    
15. Πρωτολάτη Γρηγορία  
16. Ραγκούσης Ιωάννης  
            (αποχώρηση κατά την έναρξη της συνεδρίασης και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος)                             

17. Ραγκούσης Νικόλαος   
18. Ροκονίδας Κων/νο  
19. Ρούσσος Ζαχαρίας  
20. Ρούσσος Παντελής  
21. Τριβυζά –Φρατζή Μαρία     
22. Φραγκούλη Μαρουσώ 
23. Φραγκούλης Στυλιανός       
24. Χανιώτη Μαρία            
    Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Πάρου κ.  Χρήστος Βλαχογιάννης. 
Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Πάρου Παπαδάκη Πελαγία για την 
τήρηση των πρακτικών.   
     Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα  από την διαπίστωση 
απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης και τα θέµατα προ ηµερήσιας διάταξης µετά από οµόφωνη συναίνεση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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    Θέµα 4

ο
 
 
: Η.∆. 

                                                          Εισηγητής : κ. Τσιγώνιας Νικόλαος 

     Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πάρου στο από 28-12-2012 υπόµνηµά του προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου αναφέρει τα εξής:  

«Η πρώην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας µε τα σκανδαλώδη προνόµιά της είχε 
υποθηκεύσει µονοµερώς το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της πρώην ΕΑΣ Πάρου για 
υποτιθέµενα υπόλοιπα οφειλών από δάνεια της δεκαετίας του ’80. 

Η περιουσία αυτή αποτελείται από τις βιοµηχανικές µονάδες (οινοποιείο, ελαιουργείο, 
τυροκοµείο), αποθήκες και αστικά ακίνητα αξίας εκατοµµυρίων ευρώ. 

Το 2003 η Τράπεζα κινήθηκε κατά της ακίνητης περιουσίας της Ένωσης, όµως τα 
δικαστήρια έκριναν την απαίτησή της ασαφή και αόριστη. Κατά των αποφάσεων αυτών η 
ΑΤΕ δεν προσέφυγε µέσα στα χρονικά περιθώρια που της έδινε ο νόµος καθιστώντας τες 
πλέον τελεσίδικες. 

Για να αρθούν όµως οι υποθήκες από τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης χρειάζονταν 
νέες δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες κινηθήκαµε άµεσα µε δυο δικαστικές αγωγές το 
2003 κατά της ΑΤΕ. ∆υστυχώς το τριτοκοσµικό καθεστώς των ελληνικών δικαστηρίων 
παρέπεµπψε στις καλένδες την υπόθεση αφού µέχρι σήµερα δεν έχει δικαστεί σε πρώτο 
βαθµό καµία αγωγή. Πρώτη αναβολή ζητήθηκε από την Τράπεζα, η δεύτερη µετά από 
απεργία των δικηγόρων και η τρίτη επειδή δεν πρόλαβε το δικαστήριο να συζητήσει όλες τις 
υποθέσεις του πινακίου. Κάθε αναβολή ήταν 3-4 χρόνια. 

Παράλληλα, τα καταχρηστικά προνόµια της ΑΤΕ κρίθηκαν παράνοµα από αποφάσεις 
του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της Καβάλας και του Ναυπλίου. ∆υστυχώς όµως οι 
παλιές υποθήκες της ΑΤΕ δεν σβήστηκαν. 

Η πλήρης και άδικη αποξένωση της Οργάνωσης από το σύνολο της περιουσίας της και 
ο 20ετής αποκλεισµός της από κάθε µορφής χρηµατοδότηση την οδηγούσαν στην 
παραγωγική και επιχειρηµατική απαξίωση. Η αστική περιουσία της έχει αντικειµενική αξία 8 
εκατοµµύρια ευρώ. Η εµπορική της αξία πριν από πέντε χρόνια θα ξεπερνούσε µε 
συντηρητική εκτίµηση τα 20 εκατοµµύρια ευρώ. Η αξιοποίηση  ενός µέρους της θα αρκούσε 
για τον πλήρη εκσυγχρονισµό της. Αντί αυτού οδηγείται µε κυνικό τρόπο στη διάλυση και ο 
αγροτικός κόσµος της Πάρου στην απόγνωση. 

Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα η διοίκηση της Ένωσης το 2011 πήρε την απόφαση να 
συµβιβαστεί εξωδικαστικά µε την διοίκηση της ΑΤΕ και να κλείσει όλες τις καρτέλες των 
δανείων µε µεταβίβαση στην Τράπεζα ενός µέρους των περιουσιακών της στοιχείων. 

∆υστυχώς η συµφωνία αυτή δεν µπόρεσε να υλοποιηθεί γιατί οι µεταβατικές διατάξεις 
του νόµου 4015/2011, για το νέο θεσµικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισµών, 
απαγόρευσαν τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων των ΕΑΣ µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας µετατροπής τους, χωρίς να κάνει πρόβλεψη για την περίπτωση µεταβίβασης 
προς τις Τράπεζες για εξόφληση δανείων, ούτε και για την περίπτωση όπως την δική µας 
που αυτή η µεταβίβαση αποτελεί το σχέδιο εξυγίανσης που προβλέπει ο νόµος 4015/2011. 

Έτσι για ένα χρόνο, που κράτησε η µεταβατική διαδικασία, είχαµε το πρωτοφανές 
παράδοξο ένας νόµος να επιβάλλει την υλοποίηση της συµφωνίας µε την ΑΤΕ και ο ίδιος 
νόµος να την απαγορεύει. 

Σήµερα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία µετατροπής µας και πάλι δε µπορούµε να 
υλοποιήσουµε την συµφωνία γιατί ένας άλλος νόµος διέλυσε την ΑΤΕ και δεν υπάρχει 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος κάποιου διαδόχου νοµικού προσώπου για να υπογράψει για 
την υλοποίηση της συµφωνίας. 

Το αποτέλεσµα όλου αυτού του παραλογισµού είναι να οδηγείται στο κλείσιµο µια 
συνεταιριστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1929, τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί χωρίς 
δανεισµό, έχει µια µεγάλη αστική περιουσία και αποδίδει στο κράτος κάθε χρόνο 1 
εκατοµµύριο ευρώ  φόρους και εισφορές. Η λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
κινδυνεύει, άµεσα πλέον (τις επόµενες µέρες), να διακοπεί, µε αποτέλεσµα το κλείσιµο των 
παραγωγικών µονάδων του (τυροκοµείο, ελαιουργείο, οινοποιείο), την αναστολή λειτουργίας 
των αποθηκευτικών κέντρων µε τα αγροτικά εφόδια (ζωοτροφές, λιπάσµατα, σπόροι, κ.λπ.), 
καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης των αγροτών. 

Κάνουµε ύστατη έκκληση για την διάσωση της αγροτικής ζωής της Πάρου. Ζητούµε να 
δοθεί άµεσα η δυνατότητα στον εκκαθαριστή της ΑΤΕ να συναινέσει και να υπογράψει για 
την υλοποίηση της εν λόγω συµφωνίας ή τουλάχιστον  να απελευθερώσει από τις υποθήκες 
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τα ακίνητα του Συνεταιρισµού µας που δεν αποτελούν µέρος της και κατά συνέπεια δεν 
διεκδικούνται από το δηµόσιο, µέχρι να είναι έτοιµος για τα υπόλοιπα. 

Ζητούµε κάτι που θα µας επιτρέψει να συνεχίσουµε την δράση µας και δεν απαιτεί ούτε 
ένα ευρώ δηµόσιας δαπάνης, ούτε απειλεί κανένα δικαίωµα του ελληνικού δηµοσίου. 

Είναι άδικο και κρίµα θεµελιώδεις παραγωγικές και κοινωνικές δοµές να πέφτουν θύµα 
των αγκυλώσεων του οικονοµικά, λειτουργικά και ηθικά χρεοκοπηµένου ελληνικού κράτους 
και να συµπαρασύρονται στην κατάρρευσή του.» 

 

Ο κ. Νίκος Τσιγώνιας, Πρόεδρος του ΑΣΠ εφόσον έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις επί 
του υποµνήµατος και διατύπωσε το αίτηµα προς τον ∆ήµο Πάρου να προβεί στις κατάλληλες 
πιέσεις ώστε να λυθεί άµεσα το πρόβληµα ώστε να µπορεί η ΕΑΣ να προχωρήσει σε µια 
ελπιδοφόρα πορεία και να µπορέσει να δώσει διέξοδο στον αγροτικό κόσµο της Πάρου.  

Ο ∆ήµαρχος δήλωσε πως ο ∆ήµος Πάρου είναι δίπλα στον Αγροτικό κόσµο της Πάρου, 
συµπαραστέκεται και θα αγωνιστεί για να δοθεί λύση πιέζοντας προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση κριθεί απαραίτητο. 

Ο κ. Ροκονίδας πρότεινε πέρα από την απαιτούµενη κοινή απόφαση στήριξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, την δηµιουργία µίας επιτροπής αγώνα. Επίσης, πρότεινε να τεθεί το θέµα στην 
Τοπική ένωση δήµων µιας και είναι ζήτηµα συνολικότερα των Κυκλάδων. 

Ο κ. Τσιγώνιας διευκρίνισε πως έχει πραγµατοποιήσει συνάντηση µε εκπρόσωπο του 
εκκαθαριστή ο οποίος ενηµέρωσε πως χρειάζεται εντολή του Υπουργού Οικονοµικών 
προκειµένου να υλοποιηθεί µία συµφωνία που δεν έχει κανένα κόστος. Η συγκεκριµένη 
συµφωνία θα είχε υλοποιηθεί από τον Νοέµβριο του 2011 αλλά εκκρεµεί ακόµα λόγω 
εµπλοκών διαδικαστικών. 

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 
     αφού έλαβε υπόψη το παραπάνω υπόµνηµα, τις διατάξεις των  άρθρων 65, 67 και 69 του 
Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου 
                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α, 

 Την στήριξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Πάρου και την δηµιουργία 
επιτροπής αγώνα της οποίας αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο θα προσπαθήσει 
να συναντηθεί µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών για την ανάδειξη του 
προβλήµατος και την επίλυσή του. Επίσης την έκδοση του κάτωθι ψηφίσµατος: «Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου οµόφωνα, εκφράζοντας και τη θέληση του παριανού λαού και 
ιδιαίτερα των αγροτών της Πάρου, απευθύνει ύστατη έκκληση σε εσάς για τη διάσωση της 
αγροτικής ζωής του νησιού.  

Ζητά να δοθεί άµεσα στον εκκαθαριστή της ΑΤΕ η δυνατότητα να υλοποιήσει τη συµφωνία 

της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Πάρου µε την πρώην ΑΤΕ µε την οποία 

εξοφλούνται ολοσχερώς οι οφειλές της  ή τουλάχιστον να απελευθερώσει από τις υποθήκες 
τα ακίνητα του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πάρου που δεν αποτελούν µέρος της. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πάρου είναι ο µοναδικός φορέας του νησιού που µπορεί να 

αξιοποιήσει την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και να δώσει παραγωγική διέξοδο µε 
τις υποδοµές του και την εµπειρία του στον αγροτικό κόσµο αλλά και στους νέους που θα 

ήθελαν να ασχοληθούν µε την γεωργία στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που 
περνά η χώρα και οι παριανοί πολίτες. Το κλείσιµό του, που θα είναι απόρροια της περαιτέρω  

καθυστέρησης στην υλοποίηση της εν λόγω συµφωνίας,  θα σηµάνει την εξαφάνιση  των 
φηµισµένων αγροτικών προϊόντων του νησιού µας, το τέλος κάθε  αγροτικής παραγωγής και  
την αλλοίωση της φυσιογνωµίας του.  

Στεκόµαστε στο πλευρό του συνεταιρισµού και είµαστε αποφασισµένοι για αγωνιστικές  
κινητοποιήσεις. Προσδοκούµε όµως στην άµεση ανταπόκρισή σας και ελπίζουµε στην 
ικανοποίηση του εύλογου αιτήµατός µας και στην οριστική λύση του προβλήµατος.» 
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     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 10/2013. 
Ύστερα  από την εξάντληση των θεµάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
    Ο ∆ήµαρχος   Ο Πρόεδρος            Τα µέλη  
       (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                       (Τ.Υ) 
Βλαχογιάννης Χρήστος Κοντός Λουΐζος            Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος                                

Αρκάς Αντώνιος                                               
Βελέντζας Φραγκίσκος                                     
Γαβαλάς Στέφανος                                                                
Ισιγώνης Εµµανουήλ                                   
Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα                    
Κοντός Λουΐζος – Παντελεήµων                
Κουτσουράκης Παναγιώτης    
Κωβαίος Μάρκος   

             Καρατζάς Γεώργιος                               
Μοστράτος Χρήστος 
Μπαφίτης Γεώργιος                                      
Ξένος Γεώργιος                                          
Πατέλης Άγγελος    
Πρωτολάτη Γρηγορία  
Ραγκούσης Ιωάννης                                
Ραγκούσης Νικόλαος   
Ροκονίδας Κων/νο  
Ρούσσος Ζαχαρίας  
Ρούσσος Παντελής  
Τριβυζά –Φρατζή Μαρία     
Φραγκούλη Μαρουσώ 
Φραγκούλης Στυλιανός       
Χανιώτη Μαρία            

 
                          

    Για την ακρίβεια  
          Ο ∆ήµαρχος                     Ο Πρόεδρος                                      

                    
                                                                                                                                            

  Βλαχογιάννης Χρήστος       Κοντός Λουΐζος – Παντελεήµων           
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