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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 9ης Νοεµβρίου 2015 µε
θέµα: «Γεωργία και κτηνοτροφία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – προβλήµατα –
προτάσεις – προοπτική», ύστερα από εκτενή συζήτηση

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Συµπαρίσταται στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων και καλεί την κυβέρνηση να
ικανοποιήσει άµεσα τα δίκαια αιτήµατά τους:
•

Άµεση και γρήγορη αποζηµίωση των ζηµιών που έγιναν από ασθένειες,
φυσικές καταστροφές και µέτρα για την αποκατάσταση του αγροκτηνοτροφικού
κεφαλαίου. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζηµιώνει στο
100% της ζηµιάς από όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή
και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.

•

Κατάργηση όλων των άµεσων και έµµεσων περιορισµών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2015-2020 της ΕΕ, να µην
ισχύσουν τα χειρότερα µέτρα της, σύνδεση των ενισχύσεων µε την παραγωγή,
το ζωικό κεφάλαιο.

•

Φορολογία σε κάθε πραγµατικό εισόδηµα, κατάργηση των τεκµηρίων.
Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδηµα 30.000 € προσαυξηµένο µε 5.000€ για
κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδηµα, για τους

µεγαλοαγρότες και τους επιχειρηµατίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών
βιβλίων σε φτωχούς αγρότες µε τζίρο ως 40.000 €.
•

Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣ∆Ε (επιστροφή όλων
όσων κρατήθηκαν µέχρι τώρα), πιστοποίησης ψεκαστικών κ.ά., του ΦΠΑ στα
αγροτικά µέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιµα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και
υπηρεσίες.

•

Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως και σε άλλες κατηγορίες. Άµεση µείωση της
τιµής του αγροτικού ρεύµατος κατά 50% στους µικροµεσαίους
αγροτοκτηνοτρόφους.

•

Καµιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Μείωση των ορίων
συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες.
Συντάξεις αξιοπρέπειας. Να ανακληθεί άµεσα η αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει σήµερα. Αποκλειστικά δηµόσια
δωρεάν υγεία - πρόνοια.

•

Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.

•

Καµία κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που
βρίσκονται στο «κόκκινο» συνολικής αντικειµενικής αξίας µέχρι 300.000 ευρώ.
∆ιαγραφή των τόκων και κούρεµα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για
επαγγελµατικά δάνεια µέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και
ψαράδων.

•

Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιµων
εκτάσεων. ∆ωρεάν κρατική σήµανση ζώων. Νοµιµοποίηση σταυλικών
εγκαταστάσεων, υποδοµές για την αντιµετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη
γεωτεχνικών.

•

Κατώτατες εγγυηµένες τιµές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, που να
καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδηµα για επιβίωση και
συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές
ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εµπόρων και βιοµηχανιών.

•

Να εξοφληθούν άµεσα όλα τα χρωστούµενα σε νέους αγρότες καθώς και οι
δικαιούχοι (εξισωτικών αποζηµιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίµων,

νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών, αναπλήρωση χαµένου εισοδήµατος
από το εµπάργκο στην Ρωσία κ.ά.). Το κράτος να εγγυηθεί την άµεση πληρωµή
όλων των χρωστούµενων προϊόντων από εµπόρους, εξαγωγείς και
βιοµηχάνους, την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε
νέους αγρότες, µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
•

Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης,
αντιπληµµυρικά έργα. Ολοκλήρωση της µερικής µεταφοράς νερού του άνω ρου
του Αχελώου και λειτουργία του φράγµατος Μεσοχώρας, για τη µεταφορά και
αξιοποίηση των νερών µε την κατασκευή των απαραίτητων συνοδευτικών
έργων. Να µην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η
οδηγία 60/2000 της Ε.Ε.

•

Να σταµατήσουν τα αγροτοδικεία και η ποινικοποίηση των αγροτικών και
κοινωνικών αγώνων.
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