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Πλαίσιο αιτημάτων

Σε όσους καθησυχάζουν τους αγρότες και κτηνοτρόφους με το
επιχείρημα "εκλογές έρχονται όλο και κάτι θα μας δώσουν",
τους  απαντάμε  ότι  δεν  θέλουμε  να  ζούμε  με  ψίχουλα,  με
επιδόματα,  με  voucher  και  με  τα  διάφορα  pass. Έχουμε
συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων για το σήμερα, αλλά και για
το  αύριο,  μοχθούμε,  παράγουμε  και  θέλουμε  να
πληρωνόμαστε τον ιδρώτα μας.
Παλεύουμε και διεκδικούμε:

 Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε  μια  σειρά
προϊόντα  που  έχουν  πωληθεί  κάτω  από  το  κόστος
παραγωγής παρότι φτάνουν στην κατανάλωση 5-10 φορές
ακριβότερα.  Αυτό  συμβαίνει  εξαιτίας  των  απωλειών
αγορών, του πολέμου στην Ουκρανία, ζημιές από καιρικά
φαινόμενα, φαινόμενα αισχροκέρδειας σε παραγωγούς και
καταναλωτές κλπ.

 Να αποζημιωθούν από τις  συνέπειες  του πολέμου στην
Ουκρανία με 72 ευρώ/στρέμμα όλοι οι δικαιούχοι αγρότες
και όχι όπως έγινε επιλεκτικά.

 Μείωση του κόστους παραγωγής το οποίο έχει εκτοξευτεί
στον ουρανό!

 Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγροτική χρήση όπως έχουν
οι εφοπλιστές.

 Πλαφόν  στην  τιμή  του  αγροτικού  ρεύματος  στα  7
λεπτά/Kwh. Να καταργηθεί  το  Χρηματιστήριο  Ενέργειας
κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Να καταργηθεί
το πρόστιμο ρύπων.

 Ουσιαστική  επιδότηση  των  μέσων  και  εφοδίων  και  των
ζωοτροφών.

 Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια.
 Αναπλήρωση  του  χαμένου  εισοδήματος  λόγω ακαρπίας

στην ελαιοκαλλιέργεια  και  στα  εσπεριδοειδή,  που αν και
έχει  πλήξει  όλη  την  Ελλάδα,  δεν  καλύπτεται  από  τον
ΕΛΓΑ.

 Κατώτερες  εγγυημένες  τιμές  που  να  καλύπτουν  το
κόστος  παραγωγής   και  να  μας  αφήνουν  ένα
μεροκάματο να επιβιώσουν οι οικογένειές μας και να
συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα.



 Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Είναι
απαράδεκτο το γεγονός ότι 7-9 μήνες μετά τις ζημιές δεν
έχουν φτάσει καν τα πορίσματα των εκτιμήσεων στα χέρια
των παραγωγών και  με ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση
στην πληρωμή των αποζημιώσεων.

 Προστασία  από τις  φυσικές καταστροφές,  με υλοποίηση
όλων  των  απαραίτητων  έργων  υποδομής,  (αρδευτικά,
εγγειοβελτιωτικά κ.ά.),     

 Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία
και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία.

 Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και
να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο
από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή
κρατική χρηματοδότηση.

 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για έγκαιρες εκτιμήσεις -
αποζημιώσεις.

 Κανένας  πλειστηριασμός  πρώτης  κατοικίας,  χωραφιού,
στάνης.  Κανένα  σπίτι  και  γεώτρηση  χωρίς  ρεύμα.  Κανένα
αρδευτικό  έργο  με  ΣΔΙΤ,  που  μετακυλίουν  ένα
υπερδιογκωμένο  κόστος  στους  αγρότες  και  στα  υπόλοιπα
λαϊκά στρώματα, για τα υπερκέρδη κατασκευαστικών ομίλων
και τραπεζών.

 Άμεσα  έργα  για  αντιπυρική,  αντιπλημμυρική,  αντισεισμική,
αντιχαλαζική  και  αντιανεμική  θωράκιση  και  προστασία  της
παραγωγής και της ζωής των αγροτών.

 Αφορολόγητο  όριο  στα  12.000  ευρώ,  προσαυξημένο  κατά
3.000  ευρώ  για  κάθε  παιδί.  Κατάργηση  των  λογιστικών
βιβλίων για τζίρο έως 40.000 ευρώ. Να μην επιβαρυνθούν οι
αγρότες  στους  λογιστές  με  επιπλέον  χρεώσεις  για  τα
ηλεκτρονικά τιμολόγια.

 Να  σταματήσει  η  ποινικοποίηση  των  αγώνων,  της
συνδικαλιστικής  δράσης,  ο  αυταρχισμός  και  τα
αγροτοδικεία εδώ και τώρα!

Σε  όσους  εδώ  και  χρόνια  πιπιλάνε  την  καραμέλα  "της
αναποτελεσματικότητας των αγώνων", να τους θυμίσουμε το
αφορολόγητο,  το  ακατάσχετο  στους  τραπεζικούς
λογαριασμούς και ακόμη πιο πρόσφατα την κάλυψη χαμένου
εισοδήματος στα μήλα υπό την ασφυκτική πίεση των αγώνων
μας και της ενότητάς μας.



Καλούμε  τους  αγρότες  και  κτηνοτρόφους  της  περιοχής  να
ενισχύσουνε το μπλόκο που έχει στηθεί από την Κυριακή 22
Γενάρη στο κόμβο της γέφυρας ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΓΛΥΚΗΣ
Επαρχιακής Οδούς Καναλλάκι- Παραμυθιάς. 


