ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΣ22216062022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 16ης Ιουνίου 2022
Στο Αγρίνιο σήμερα, 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση, δια ζώσης και κατά τα προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55)
και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου,
Δημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου,
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας,
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας,
Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Παπαναστασίου Γιώργος Αγρινίου, Τσιρογιάννης
Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλεξόπουλος Γρηγόρης Πατρέων, Δημαρχόπουλος
Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος
Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας,
Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας Χρήστος Αθηναίων, Τζιαχρήστας Δημήτριος
Δομοκού, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα.
Απόντες οι Δήμαρχοι: Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Μελετίου Νικόλαος
Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και
ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκεται η κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής
Υπηρεσίας ΚΕΔΕ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η
παρακάτω απόφαση:
........................................................................................................................................
Απόφαση 222η
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α 134430/04-03-2011 (Β' 392) σχετικά
με τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άκουσε εισήγηση από τον κ. Ι. Καραγιάννη,
Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έλαβε γνώση του
εισηγητικού σημειώματος του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
ΚΕΔΕ, κ. Γ. Κωνσταντέλλου, το οποίο έχει ως εξής:

-2«Μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (ν. 3852/2010, Α΄87), ήτοι από
01.01.2011, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων), αντί των «εξόδων παράστασης» τα οποία ελάμβαναν μέχρι τότε,
λαμβάνουν πλέον «αντιμισθία». Η αντιμισθία σε αντίθεση με τα έξοδα παράστασης
λογίζεται ως μισθός, καθώς ο σκοπός χορήγησής της συνίσταται στην αντιμετώπιση
των αυξημένων προσωπικών δαπανών που συνεπάγεται η ενάσκηση των καθηκόντων
του αιρετού.
Στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. δ’. της ΚΥΑ 134430/04-03-2011 (Β'392) ορίζεται ότι: «Στο
συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της
απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα: (α)…… (δ) Έξοδα παράστασης και
αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού)
των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων….».
Με την ανωτέρω διάταξη οι αιρετοί διαμαρτύρονταν για την απώλεια της ιδιότητας του
κατ’ επάγγελμα αγρότη, την οποία κατείχαν, λόγω του ότι τα εισοδήματά τους από την
αντιμισθία του αντιδημάρχου αποτελούν εξωγεωργικό εισόδημα που υπερβαίνει το 50%
του γεωργικού επαγγέλματος και ως εκ τούτου δεν δικαιούνταν να λάβουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών αλλά μόνο βεβαίωση ως Κάτοχοι Αγροτικής
Εκμετάλλευσης.
Με την αριθμ.122/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζητήθηκε και έγινε τροποποίηση
της ανωτέρω ΚΥΑ ούτως ώστε στο συνολικό εισόδημα το οποίο συγκρίνεται με το
αγροτικό εισόδημα να μην προσμετράται η αντιμισθία που λαμβάνουν οι αιρετοί, οι
οποίοι τυγχάνουν κατ’ επάγγελμα αγρότες, καθ’ όλη της διάρκεια της θητείας τους.
Στο άρθρο 3 αυτής αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα
εισοδήματα από 01-01-2020 και εφεξής.». Επειδή όμως αρκετοί αιρετοί αγρότες έχουν
ενταχθεί σε προγράμματα από το 2018 προτείνεται να γίνει τροποποίηση του άρθρου
3.»
ύστερα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά να γίνει τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 3 περ. δ’. της ΚΥΑ 134430/0403-2011 (Β'392), ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα εισοδήματα από 01-01-2018 και
εφεξής.».
..………………………………………………………………………………………….………
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.
Δημήτριος Καφαντάρης
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος
Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε.
Ιωάννης Καραγιάννης

