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ΨΗΦΙΣΜΑ 
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Η ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα δηέξρεηαη από κηα παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε. Μηα 

θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ζε κεγάιν βαζκό ηόζν ηνλ πξσηνγελή ηνκέα όζν θαη ηνπο 

Γεσηερληθνύο. Όιεο όκσο νη θπβεξλήζεηο απηά ηα ρξόληα ηεο θξίζεο βάδνπλ σο ζηόρν ηνπο 

ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο καο θαη σο πξνκεησπίδα απηήο ηεο 

αλαζπγθξόηεζεο ζέηνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο. Τνλ ηειεπηαίν θαηξό 

όκσο παξαθνινπζνύκε κε αγσλία λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ πιήηηνπλ άκεζα ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή θαη ην αγξνηηθό εηζόδεκα όπσο είλαη ε : 

1. Αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα αγξνηηθά εθόδηα από 13% ζε  23%. 

2. Αύμεζε πξνθαηαβνιήο θόξνπ από 27,5%  ζην 55% θαη κεηά ζην 100%. 

3. Δξαζηηθή κείσζε ηεο επηζηξνθήο θόξνπ πεηξειαίνπ αγξνηηθήο ρξήζεο. 

Ελώ πξνγξακκαηίδεηαη θαη ε ιήςε ησλ παξαθάησ κέηξσλ: 

1. Αύμεζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο από 13% ζε 26%. 

2. Επηβνιή θνξνιόγεζεο ησλ αγξνηηθώλ επηδνηήζεσλ από 0% ζε 26%. 

3. Μεγάιε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ πξνο ηνλ ΟΓΑ . 

4. Αλακελόκελε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αγξνηηθνύ ξεύκαηνο. 

5. Καηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ησλ 12.000 €. 

Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ κέζσ ηεο λέαο ΚΑΠ, 

θνβόκαζηε όηη πιένλ νδεγνύκαζηε ζε εμαζιίσζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ, ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ αγξνηηθνύ επαγγέικαηνο θαη ηέινο ζηε θησρνπνίεζε θαη κεηαλάζηεπζε 

ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ. Άκεζε ζπλέπεηα απηώλ ησλ κέηξσλ ζα είλαη θαη ε κείσζε ηεο 

mailto:geoteeam@otenet.gr


 

 

αγξνηηθήο παξαγσγήο πνπ είλαη αλαγθαίν εθόδην γηα ηελ έμνδν ηεο ρώξαο καο από ηελ 

θξίζε. 

Επηπξόζζεηα νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ησλ επηδνηήζεσλ (ζηξεκκαηηθέο εληζρύζεηο, 

εμηζσηηθή, βηνινγηθά, απνδεκηώζεηο θ.α.), ν πεξηνξηζκόο ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ θαη ε 

πεξηνξηζκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ Τξαπεδώλ, νδεγνύλ ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ζε 

αζθπμία  

Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ όια απηά, ζηελ παξακεζόξηα πεξηνρή όπνπ δνύκε θαη 

εξγαδόκαζηε, γηλόκαζηε θαζεκεξηλά κάξηπξεο ηεο δηαθίλεζεο ησλ παξάλνκσλ αγξνηηθώλ 

εθνδίσλ, ε νπνία έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η παξάλνκε απηή 

δηαθίλεζε πξνθαιεί πνηθίιεο δεκηέο, όπσο: 

1. Πιήηηεηαη ζνβαξά ε εζληθή νηθνλνκία κε ηελ επξεία θνξνδηαθπγή θη απώιεηα 

εζόδσλ. 

2. Γίλεηαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ εθνδίσλ. 

3. Δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ  

4. Η ρξήζε γεσξγηθώλ εθνδίσλ ρσξίο έγθξηζε δεκηνπξγεί ππνιείκκαηα ζηα αγξνηηθά 

πξντόληα κε ζπλέπεηα ηνλ θίλδπλν ζηε δεκόζηα πγεία. 

 

Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα κέιε ηεο Σπλέιεπζεο Αληηπξνζώπσλ ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αλ. 

Μαθεδνλίαο, πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

Πξσηνγελνύο Τνκέα θαη Πεξηβάιινληνο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, θξνύνπλ ηνλ θώδσλα 

ηνπ θηλδύλνπ ζηελ Πνιηηεία γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ηνπ αγξνηηθνύ καο ηνκέα από 

απηά ηα κέηξα θαη από ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε αγξνηηθώλ εθνδίσλ. Παξάιιεια όκσο 

ζέηεη ηνπο θαζ ύιελ αξκόδηνπο επηζηήκνλεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, Γεσηερληθνύο, ζηελ 

δηάζεζε ηεο πνιηηείαο. Έηζη ώζηε κε ηελ θνηλή πξνζπάζεηα θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ λα αληηζηξαθεί ε δηαγξαθόκελε θζίλνπζα πνξεία ηνπ Αγξνηηθνύ θαη γεληθόηεξα 

ηνπ Πξσηνγελή ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο καο.  

 

 

 

 

 

 

Τν αλσηέξσ ςήθηζκα εγθξίζεθε νκόθσλα από ηελ Σ.Α. ηνπ παξαξηήκαηνο 



 

 

 


