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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

πλάδειθνη αγξφηεο, θηελνηξφθνη θαη κειηζζνθφκνη  
 

        Σν Δ. ηνπ ζπιιφγνπ ζε πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 12/01, πήξε απφθαζε 
λα μεθηλήζεη ζεηξά θηλεηνπνηήζεσλ.Οη θηλεηνπνηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 

ζπληνληζκφ κε ηελ παλειιαδηθή επηηξνπή ησλ κπιφθσλ κε θχξην ζέκα  ηαδεηήκαηα 
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ Απγνχζηνπ θαζψο θαη ηα ππφινηπαδεηήκαηα 

πνπ πξνππήξραλ  θαη νδεχνπλ ηελ αγξνηηά ηελ θηελνηξνθία ηελ κειηζζνθνκία ζε 
αθφκα ρεηξφηεξε ζέζε, φρη κφλν ζηελ πεξηνρή καο αιιά θαη ζε φιε ηελ Ειιάδα. 

 

 Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ζεηξάο δεκνζηεπκάησλ ζηα κέζα 
ελεκέξσζεο, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε θπβέξλεζε κε κεγάιε θνηλσληθή επαηζζεζία 

φπσο γξάθνπλ, φηη πξνρσξά ζε επηρνξήγεζε αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα δεκηέο  
ζε θπηηθά κέζα παξαγσγήο φπσο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπέιηα. 

 
ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΛΕΝΕ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΟ! 

 
Οηαπνδεκηψζεηο απηέο βέβαηαφπσο αλαθέξεηαη ζηα ςηιά γξάκκαηα θαηαξρήλ 

δελ είλαη ζην 100% ηεο δεκίαο θαη επίζεο δελ είλαη γηα φινπο παξα κφλν γηα ηνπο 
θαηα θχξην επάγγεικα. Σσλάδειθοη ζηελ περηοτή κας, τάζεθαλ τηιηάδες 

δέληρα απο ηελ πσρθαγηά, κε ηολ αζηερίζθο (γηα άιιε κηα θορά) ηες 
θσβέρλεζες, ε κεγάιε πιεηουεθία ηοσς κέλεη εθηός αποδεκηώζεφλ. 

 
Αιήζεηα πνπ βξίζθεηαη απηή ε κέξηκλα θαη απηά ηα κεγάια ιφγηα?? 

 

 Οη θηελνηξφθνη θαη νη κειηζζνθφκνη αθφκα δελ έρνπλ πάξεη ηξνθέο γηα ηα 
θνπάδηα ηνπο, κε ην θφζηνο ηνλ ηξνθψλ λα αλεβαίλεη θαζεκεξηλά. 

 Οη ηηκέο ζηα αγξνηηθά κέζα θαη εθφδηα, ηδηαίηεξα ζηα ιηπάζκαηα, έρνπλ 
δηπιαζηαζηεί θαη ηξηπιαζηαζηεί ζε θάπνηα είδε. 

 Σν ξεχκα, κε ηελ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο θαη ηηο απαλσηέο απμήζεηο ζα 
επηβαξχλεη θαηά 50-70% επηπιένλ ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο. Όια απηά γίλνληαη 

γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηα ππεξθέξδε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πξάζηλεο 
αλάπηπμεο (αηνιηθά πάξθα, θσηνβνιηατθά θιπ), πνπ ζεζαπξίδνπλ απφ ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ιηγλίηε, αιιά θαη ησλ funds πνπ έρνπλ εμαγνξάζεη ηε ΔΕΗ καδί 
κε θιηληθέο, λνζνθνκεία, άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθφκα θαη 

πξψελ ζπλεηαηξηζκνχο. 
 Σν πεηξέιαην θηλείηαη ζε ηηκέο πάλσ απφ 1.50 επξψ ην ιίηξν, φηαλ ν κέζνο 

φξνο ηεο ηηκήο ηνπ αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ ζηελ Ε.Ε βξίζθεηαη θάησ απφ 1 επξψ. 
Η θπβέξλεζε ζηε ινγηθή “δηαίξεη θαη βαζίιεπε” πεηάεη ςίρνπια 50 

εθαηνκκπξίσλ γηα επηζηξνθή θφξνπ ζηα θαχζηκα ζε κηα κεξίδα αγξνηψλ 

(λενεηζεξρφκελνη θαη ζπλεηαηξηζκέλνη) θαη κφλν γηα κηα ρξνληά αιιά δίλεη 
κφληκα, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, πάλσ απφ 370 εθαηνκκχξηα 

επξψ ηνλ ρξφλν γηα πεηξέιαην θαη άιια θαχζηκα ζε εθνπιηζηέο, μελνδφρνπο 
θαη θιηληθάξρεο! 

Η λέα ΚΑΠ, πνπ φπνπ λα είλαη νινθιεξψλεηαη κε ην “ζηξαηεγηθφ ζρέδην” πνπ 
εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε, πξφθεηηαη λα εληείλεη ηελ θαηαιήζηεπζε ηνπ κφρζνπ καο απφ 



ηνπο κεηαπνηεηέο, ηνπο δηάθνξνπο κεζάδνληεο θαη ηηο ηξάπεδεο, κέζσ ηνπ αθφκα 

κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο απφ φινπο απηνχο. 
 

Δηεθδηθούκε: 
▬Καηψηεξεο εγγπεκέλεο ηηκέο πνπ ζα θαιχπηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ζα 

εμαζθαιίδνπλ εηζφδεκα επηβίσζεο ζηνλ αγξφηε θαη πξνζηηέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 
καο ζηε ιατθή θαηαλάισζε. 
▬Αλαπιήξσζε ηνπ ρακέλνπ εηζνδήκαηνο ην ειαηνπαξαγσγψλ κε βάζε ηελ 

παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ γηαηί δελ ζα πάξνπλ παξαγσγή γηα ην ιηγφηεξν 5 
ρξφληα. 
▬Απνδεκίσζε γηα ηηο θαηαζηξνθέο ζε θπηηθφ θαη δσηθφ θεθάιαην, γηα ηα θακέλα 

αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην 100% ρσξίο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 
▬Εδψ θαη ηψξα κε επζχλε ηνπ θξάηνπο λα ρνξεγεζνχλ φζεο δσνηξνθέο είλαη 

αλαγθαίεο ζε φινπο ηνπο θηελνηξφθνπο γηα φζν θαηξφ δηαξθεί ε απαγφξεπζε 

βφζθεζεο. Να εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ηξνθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ κειηζζνζκελψλ. 
▬Εδψ θαη ηψξα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Αθνξνιφγεην πεηξέιαην φπσο 

ζηνπο εθνπιηζηέο. Μείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αγξνηηθνχ ξεχκαηνο, θαηάξγεζε ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο. Επηδφηεζε ησλ δσνηξνθψλ θαη ηνπ θφζηνπο ζηα κέζα θαη εθφδηα. 
Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζε κέζα θαη εθφδηα θαη ζε βαζηθή είδε ησλ αλαγθψλ ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο. 
▬Αλαπιήξσζε ηνπ ρακέλνπ εηζνδήκαηνο γηα φινπο ηνπο αγξφηεο. 

▬Να αιιάμεη ν θαλνληζκφο ηνπ ΕΛΓΑ ψζηε νη αγξνηνθηελνηξφθνη, κειηζζνθφκνη  λα 

απνδεκηψλνληαη ζην 100% ηεο δεκηάο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη αηηίεο δεκηάο θαη 
λφζσλ(αγξηνγνχξνπλα θηι). ηειέρσζε ηνπ ΕΛΓΑ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.      
▬Κακία αλαηίκεζε ζε πξντφληα ιατθήο θαηαλάισζεο. 

▬ΕΔΩ θαη ΣΩΡΑ κέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο γηα φια ηα ρσξηά. Δελ ζα 

αλερηνχκε άιιε θνξντδία!         
 

 
ε απηφ ην πιαίζην  θαινχκε φινπο καο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά 

ζηηο θηλεηνπνίεζε πνπ ζα μεθηλήζνπλ ην ηξίην δεθαήκεξν ην Γελαξε γηα λα 
δηεθδηθήζνπκε κέηξα γηα ηελ επηβίσζε καο. 

 
Θα ζσλετίζοσκε δσλακηθά ηολ αγώλα γηα λα κείλοσκε ζηολ ηόπο κας! 

Όινη νη αγξνηνθηελνηξφθνη, κειηζζνθφκνη κε ηνλ καδηθφ καο ζχιινγν, κε ηηο 
δηεθδηθήζεηο καο, ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα γηα ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ θαη 

επεηγφλησλ αηηεκάησλ καο.  

 
 

Σν Δ ηνπ Αγξνηηθνχ πιιφγνπ 
 


