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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σν Γ ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζηεξίδεη ηηο 

αγξνηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ μεδηπιώλνληαη απηέο ηηο εκέξεο. Οη αγξόηεο δίλνπλ έλα 

δίθαην αγώλα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Ζ αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ΟΓΑ, πνπ ζα αθήζεη ρηιηάδεο 

αγξόηεο αλαζθάιηζηνπο, ε αύμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο, ζα 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην μεθιήξηζκα ρηιηάδσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο 

ζε ιίγα ρέξηα κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην θόζηνο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πόιεηο. 

Μόλν γηα θέηνο, νη αγξόηεο θαινύληαη λα πιεξώζνπλ: 

* Απμεκέλεο από 23,1% έσο 27,3% αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΟΓΑ, πνπ κέρξη ην 

2022 ζηαδηαθά ζα ηξηπιαζηαζηνύλ. 

* Γηπιάζην ζρεδόλ θόξν, αθνύ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο από ην 13% αλεβαίλεη 

ζην 22%. Βαξύο ζα πέζεη πάλσ ηνπο ν "θνξνινγηθόο πέιεθπο" θαη κε ηα ηεθκήξηα 

δηαβίσζεο, ελώ κεηά από πέληε ρξόληα ζα αξρίζνπλ λα πιεξώλνπλ θαη ην ηέινο 

επηηεδεύκαηνο. 

* Απμεκέλν από 13% ζε 24% ην ΦΠΑ γηα ηα αγξνηηθά κέζα θαη εθόδηα, ελώ ζα είλαη 

κεησκέλε ε επηζηξνθή θόξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θη αξγόηεξα ζα θαηαξγεζεί 

εληειώο. 

* Απμεκέλν ΔΝΦΗΑ γηα ηα νηθόπεδα θαη ηα ρσξάθηα. 

* Δηδηθό θόξν ζην θξαζί θαη ζην ηζίπνπξν. 

* Πξόζζεην "πεξηβαιινληηθό" ηέινο ζην λεξό άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο. 

* ΚΣΔΟ θαη γηα ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα. 

Όια ηα παξαπάλσ έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζηα παιηά ραξάηζηα θαη ηηο ρακειέο 

ηηκέο ζηα αγξνηηθά πξντόληα. Οη αγξόηεο, κε άιια ιόγηα, αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα 

πνιηηηθή πνπ γελλά ηε θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία γηα εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο, πνπ 

πξνσζεί ηελ εκηκάζεηα θαη κεηαηξέπεη ηελ εθπαίδεπζε ζε παλάθξηβν εκπόξεπκα γηα 

ηε λέα γεληά, πνπ επηρεηξεί λα ξίμεη θη άιιν ην αθνξνιόγεην ζηα 5.000 επξώ, πξνο 

όθεινο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. 

Έρνπκε όινη καδί, εξγαδόκελνη, αγξόηεο, απηναπαζρνινύκελνη, λα αληηπαιέςνπκε 

από θνηλνύ απηή ηελ πνιηηηθή. Όπσο θάλακε θαη ζην αζθαιηζηηθό, όπσο θάλακε θαη 

κε ηα κεγάια ζπιιαιεηήξηα ζηελ Αζήλα, πνπ θαηέβεθαλ ρηιηάδεο αγξνηηθά ηξαθηέξ 

θαη δηαδήισζαλ καδί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

«Ο θνηλσληθόο απηνκαηηζκόο» θαη νη πξνζπάζεηεο ζπθνθάληεζεο ηνπ δίθαηνπ 

αγώλα ησλ αγξνηώλ δε ζα πεξάζνπλ, ζα έρνπλ απέλαληί ηνπο ηελ αγσληζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αγσληζηηθή καο δξάζε κε ζηόρν ηελ 

αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 
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Όινη καδί γηα κηα δσή κε δηθαηώκαηα, γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο καο, 

θόληξα ζηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο-Δ.Δ.-ΓΝΣ, πνπ ππεξεηνύλ ηνπο κεγάινπο 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο θαη κάο θαηαδηθάδνπλ ζε κηα δσή κε καύξν κέιινλ γηα 

εκάο θαη ηα παηδηά καο. 

 

 

Γηα ην Γ. 
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