ΑΔΑ: ΩΓΣΒ7Λ9-62Π
signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
DEVELOPMENT AGENCY
DEVELOPMEN
Date: 2020.02.26 09:02:33
Από το αριθμ. 1/29-1- 2020 Πρακτικό Συνεδρίασης
EET
T AGENCY
Reason:
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Location:Ιωαννίνων
Athens
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄
όροφος), στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
10613/227/23-01-2019, ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα
Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας
Αχιλλέας17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 21.Λέκκα Χριστίνα
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού
Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής
Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα 2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Π.Σ.,
αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ
Παππά
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:
Θέμα 7ο
========
Ζητήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο – μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη
1.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης
Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

3.

Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)

4.

Την επί του θέματος εισήγηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:

11372/262/24-1-2020) (συνημμένα με α/α: 10 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), όπου
διαλαμβάνονται τα εξής:
«Η συνεχιζόμενη επίθεση που δέχονται οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και μέτρα στήριξης τους.
Oι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηπείρου και όλης της χώρας όχι μόνο δεν βλέπουν καμία ουσιαστική αλλαγή στη ζωή τους αλλά
συνεχίζουν να δέχονται ανελέητη επίθεση που κλέβει τον κόπο και το εισόδημά τους, που λεηλατεί τη ζωή των παιδιών τους, που τους οδηγεί στο
ξεκλήρισμα και την εξαθλίωση. Οι χαμηλές τιμές στο γάλα, κρέας, λάδι κλπ, οι αυξήσεις στο ρεύμα (8-10%), η αυξημένη τιμή του πετρελαίου 1,40
πιθανόν και 1,50 και δεν αποκλείεται με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή να ανέβει κι άλλο, οι ζημιές στην παραγωγή κλπ δημιουργούν όλο
και χειρότερες συνθήκες ζωής στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
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Απέναντί τους έχουν την ΚΑΠ της ΕΕ και την αντιλαϊκή πολιτική που, πιάνοντας το νήμα απο εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει η κυβέρνηση
της ΝΔ προς όφελος των κερδών των εμπόρων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Μια πολιτική που προωθεί τη συγκέντρωση γης και παραγωγής
στα χέρια λίγων αγροτοκαπιταλιστών και μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν
αξιολογηθεί ότι μπορούν να εξελιχθούν σε βασικούς πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας. Μια πολιτική που πάει χέριχέρι με την καταστολή και την ένταση της επίθεσης στα δημοκρατικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα αγροτών και εργατών. Είναι χαρακτηριστικό
πως και η σημερινή κυβέρνηση διάλεξε τον τρόπο της καταστολής και του αυταρχισμού στέλνοντας τα ΜΑΤ να χτυπήσουν στους μικρομεσαίους
αγρότες και κτηνοτρόφους της ΚΡΗΤΗΣ και έδωσε εντολή να στηθεί αστυνομικό “μπλόκο” απέναντι στα τρακτέρ στη Θεσσαλία.
Όμως οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι που μάχονται για την ικανοποίηση των δίκαιων και ζωτικής σημασίας αιτημάτων τους, έχουν
αποκτήσει πείρα και δεν πρόκειται ούτε να τρομοκρατηθούν
ούτε να υποχωρήσουν. Εξ άλλου έχουν βιώσει τις συνέπειες της Νέας ΚΑΠ
(2014-2020) της ΕΕ. Ήδη πάνω απο 200.000 μικροί αγρότες το 2015 έχασαν εντελώς τα δικαιώματα επειδή έπαιρναν ενίσχυση συνολικής αξίας
κάτω των 250 ευρώ ή είχαν καλλιέργειες μικρότερες των 4 στρεμμάτων, οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις μειώθηκαν, άλλαξε ο τρόπος επιδότησης
πριμοδοτώντας τον λεγόμενο «πράσινο πυλώνα» των επιδοτήσεων σε μεγάλους παραγωγούς που διαθέτουν καλλιέργειες πάνω από 150
στρέμματα κλπ. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι το 20% των εκμεταλλεύσεων λαμβάνει το 68% των ενισχύσεων.
Ταυτόχρονα οι μικροπαραγωγοί (αμβυκουχοι και αμπελουργοι με άδειες απόσταξης) του τσίπουρου με την ένταξη του στο φορολογικό καθεστώς
του ούζου που προωθεί η κυβέρνηση ως λύση μετά την απόφαση του ECOFIN, θα επιβαρυνθούν με 9πλασιασμό του φόρου και θα συντριβούν
απο τον ανταγωνισμό με τους ποτοβιομήχανους οι οποίοι δεν θάχουν καμία φορολογική επιβάρυνση.
Απο την συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά την αναθεώρηση της ΚΑΠ οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι μακροπρόθεσμα τίποτα δεν
έχουν να περιμένουν. Τα παζάρια για το ύψος των άμεσων ενισχύσεων και τον τρόπο κατανομής τους δεν ανατρέπουν την προοπτική της
εκτόπισης των ατομικών αγροτοπαραγωγών από τη γη και την παραγωγή τους, είτε με άμεση απαλλοτρίωση είτε μέσω της μεγαλύτερης
πρόσδεσής τους (π.χ. συλλογικά σχήματα, «συμβασιοποίηση») στο άρμα των μονοπωλίων της εμπορίας και της μεταποίησης που οδηγεί
σταδιακά στη συρρίκνωσή τους. Αντίθετα, στόχο έχουν την ενσωμάτωση στην εφαρμοζόμενη πολιτική και τον αποπροσανατολισμό. Στόχος και
αυτής της αναθεώρησης είναι να εξυπηρετήσει την καπιταλιστική κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Αυτό επιβεβαιώνεται απο την εκτίμηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι “ο γεωργικός τομέας στην ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής
κερδοφορίας» και εντοπίζει ως βασικότερη αιτία την κατακερματισμένη διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής που αποτυπώνεται στο μικρό μέσο
μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης και στο σχετικά υψηλότερο κόστος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά σε σχέση με το
βασικότερο ανταγωνιστή, τις ΗΠΑ. Το μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην ΕΕ είναι μόλις 160 στρέμματα, ενώ στις ΗΠΑ ξεπερνά τα
1.800.
Στην Ελλάδα το «διαρθρωτικό πρόβλημα» εμφανίζεται ιδιαίτερα οξύ, καθώς σύμφωνα με την έρευνα του «Διανέοσις» («δεξαμενή σκέψης» που
συνδέεται με τον ΣΕΒ) με τίτλο «Ενα νέο μοντέλο συνεργατικότητας για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα» «ο μέσος κλήρος δεν ξεπερνά τα 68
στρέμματα (...) το 51,4% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει μέγεθος κάτω από 20 στρέμματα (...) το 49,7% (...) παρουσιάζει οικονομικό μέγεθος
κάτω από 4.000 ευρώ», ενώ «επεκτείνεται» και στη μεταποίηση, όπου «από τις 16.695 επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων μόλις 893
απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους».
Εξ άλλου όλες οι μέχρι σήμερα αναθεωρήσεις της ΚΑΠ διαχρονικά είχαν ως στόχο τη διαμόρφωση “επιχειρηματικού τύπου” αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και επέφεραν τις απαραίτητες προσαρμογές με βάση τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων.
Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν απο 833.590 το 2005 σε
684.950 το 2016.
Η μείωση αυτή προήλθε εξολοκλήρου από την κατηγορία των εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη των 100 στρεμμάτων, που για τα
περισσότερα είδη καλλιεργειών στην Ελλάδα συνιστούν μικρές ή μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Περίπου 140.000 νοικοκυριά βιοπαλαιστών ατομικών αγροτοπαραγωγών πετάχτηκαν από την παραγωγή την περίοδο 2005-2016.
Εξ άλλου και στο 3 μνημόνιο που το ψήφισαν μαζί με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το «Ποτάμι» περιλαμβάνονται και
μέτρα που πλήττουν άγρια τους μικρομεσαίους αγρότες και επιταχύνουν τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.
Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο καταγράφεται μια συνεχής τάση συγκέντρωσης της γης σε εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη των 200
στρεμμάτων, οι οποίες από το 36,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που κατείχαν το 2005, το 2016 έφτασαν στο 56,5%.
Έτσι, ενώ σημειώνεται μια συνολική μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 18%, που προέρχεται από τη μείωση αυτοαπασχόλησης συμβοηθούντων μελών, την ίδια στιγμή αυξήθηκε κατά 31% ο αριθμός των μισθωτών του αγροτικού τομέα (από 36.900 το 2005 σε 48.500 το
2016).
Επίσης στο επίκεντρο της νέας αναθεώρησης της ΚΑΠ βρίσκεται και η συζήτηση για την “αξιοποίηση” των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο της
καπιταλιστικής ανάπτυξης στην αγροτική παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά ότι οι πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν
από τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου αποτελούν πηγή φθηνής εργατικής δύναμης και θέτει το θέμα στη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ.
Ήδη και στην περιοχή μας άνθρωποι κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι που δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει την άλλη μέρα γίνονται έρμαια τα
χέρια των αφεντικών και διάφορων διαμεσολαβητών - εργολαβικών συνεργείων. Στοιβάζονται σε βανάκια, σε καρότσες, σε πουλμανάκια για να
δουλεύουν ήλιο με ήλιο, με μεροκάματα πείνας, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, ανασφάλιστοι, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία μας.
Ζουν σε παραπήγματα, κοιμούνται στα χωράφια χωρίς ρεύμα, πόσιμο νερό, τουαλέτα και μπάνιο, να λιώνουν κάτω από τα νάιλον το καλοκαίρι
και ξεπαγιάζουν το χειμώνα. Έχουν φτάσει οι εργοδότες να αποτελούν τους ρυθμιστές της νομιμότητας, να μην κάνουν προσλήψεις για να μην
έχουν ακόμα ούτε την προσωρινή άδεια διαμονής, να μη φαίνονται πουθενά για να τους τρομοκρατούν περισσότερο, να αλωνίζουν οι
διαμεσολαβητές τους, να βαθαίνουν την εκμετάλλευση. Δεν είναι τυχαία για μας η πρόταση της κυβέρνησης επομένως για δημιουργία κλειστού
κέντρου στην Άρτα (περιοχή Χανόπουλου) με δυνατότητα φιλοξενίας 1500 μεταναστών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικότητας,
έτσι δημιουργούνται και αυξάνονται τα κέρδη των αφεντικών.
Να γιατί η λύση δεν βρίσκεται στην απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας που χειροκρότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει η σημερινή της
ΝΔ. Μια συμφωνία που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών και το Αιγαίο θάλασσα νεκρών. Ο απεγκλωβισμός από αυτή την
κατάσταση μπορεί να έρθει μόνο με ρήξη με αυτές τις πολιτικές. Άμεσα πρέπει να καταργηθούν τα hot spots, να μεταφερθούν οι πρόσφυγες στην
ενδοχώρα, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες παροχής ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων και να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στις
χώρες προορισμού τους.
Επίσης οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν απέναντί τους τα μονοπώλια, που τους πουλούν πανάκριβα τα αγροτικά μέσα και εφόδια,
αυξάνοντας διαρκώς το κόστος παραγωγής. Τους εμποροβιομήχανους, οι οποίοι με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης ρίχνουν συνεχώς τις τιμές
των προϊόντων που αγοράζουν από τους αγροτοκτηνοτρόφους, τα οποία φτάνουν πανάκριβα στο ράφι πλήττοντας έτσι και τους παραγωγούς,
τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα εφαρμόζουν σχεδόν παντού το αίσχος των «ανοιχτών» τιμών, με αποτέλεσμα ο
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παραγωγός να μη γνωρίζει καν πόσο και πότε θα πληρωθεί για το μόχθο του. Είναι χαρακτηριστικές οι χαμηλές τιμές σε προϊόντα της περιοχής
μας όπως στο γάλα και στο λάδι.
Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του κεφαλαίου :



Αρνείται την ικανοποίηση των δίκαιων και ζωτικής σημασίας αγροτικών αιτημάτων, επικαλούμενη τις «αντοχές της οικονομίας» και την
ανάγκη να μην υπάρχουν «δημοσιονομικά κενά». Την ίδια ώρα, βέβαια, σπεύδει να ικανοποιήσει κάθε αξίωση των εκμεταλλευτών της
μικρομεσαίας αγροτιάς, των κεφαλαιοκρατών. Είναι χαρακτηριστικό πως στον φετινό προϋπολογισμό από τη μία έχουμε φοροαπαλλαγές,
προνόμια και κάθε είδους «δωράκια» του αστικού κράτους για τη στήριξη και τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και από την άλλη,
συνεχίζεται η φοροληστεία σε βάρος του λαού, συνεχίζεται το πετσόκομμα στα κονδύλια για την κάλυψη εργατικών - λαϊκών αναγκών. Με τον
τρόπο αυτό τα λαϊκά στρώματα καλούνται να πληρώσουν τα 52 δις του προϋπολογισμού του κράτους την ίδια στιγμή που οι ΑΕ, οι βιομηχανίες, οι
εφοπλιστές με τον εθελοντικό φόρο δίνουν 3 δις.



Αρνείται να στηρίξει και να υλοποιήσει το αίτημα των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό που
κατέθεσε στη Βουλή, προβλέπονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο και επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε
εφοπλιστές, βιομήχανους, ξενοδόχους, κλινικάρχες, αεροπορικές εταιρείες.



Επιχειρεί να προωθήσει την ενεργότερη εμπλοκή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στο κομμάτι των γεωργικών ασφαλίσεων, για
να εξασφαλίσουν νέα πεδία κερδοφορίας εις βάρος των αγροτών, αντί για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ προς το καλύτερο.



Διατηρεί το χαράτσι του 6,95% για την υγεία και αφήνει ανοιχτό την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών την στιγμή που το 80% των
αγροτοκτηνοτρόφων έχει εισόδημα κάτω από 10000Ε και καλείται να πληρώσει κατώτερη εισφορά 1360Ε.



Ετοιμάζει πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για τα λαϊκά νοικοκυριά που χρωστάνε απο 500Ε την ίδια στιγμή που σβήνονται με μια
απόφαση χρέη μεγάλων εταιρειών.



Προωθεί την απελευθέρωση της ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα οι ΤΟΕΒ να κινδυνεύουν από διακοπή του ρεύματος την ίδια στιγμή
που μεγάλες βιομηχανίες χρωστάνε εκατομμύρια στην ΔΕΗ και έχουν πάμφθηνο ρεύμα.
Σοβαρές όμως είναι και οι ευθύνες της πλειοψηφίας του Περιφερειακού συμβουλίου που στηρίζει και πρωτοστατεί την προώθηση της αντιλαϊκής
πολιτικής και της Κ.Α.Π. Εξ΄αλλου διαχρονικά έχει δοθεί η στήριξη απο την πλευρά της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την
αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική στο αγροτικό τομέα τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης. Χαρακτηριστική ήταν η
τοποθέτηση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη σε Ημερίδα για την Αιγοπροβατοτροφία που έγινε στα Γιάννενα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι
"Σήμερα δεν έχει κανένας δικαίωμα να κάνει μικροπολιτική με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά, καθώς
το πρόβλημα είναι κοινό για όλους".
Συστηματικά και συνειδητά αποφεύγετε να εντοπίσετε τις αιτίες, τους υπεύθυνους και τα τεράστια κέρδη στους μονοπωλιακούς ομίλους, που
αποφέρει αυτή η πολιτική, επιρρίπτοντας άοσμα και άγευστα την ευθύνη σε εκείνους που “δεν κατάλαβαν ότι πρέπει να στηρίξουμε τους
ανθρώπους του μόχθου”.
Αποκρύπτετε την συνθήκη του Μάαστριχτ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που σημαίνει ελεγχόμενη παραγωγή ανά χώρα της Ε.Ε., τις
επιδοτήσεις αποκαθήλωσης της αγροτικής παραγωγής και ξεκληρίσματος των αγροτών.
Δημιουργείτε ψευδαισθήσεις και ταυτόχρονα αναγκαστικές επιλογές υιοθέτησης της νέας ΚΑΠ, υποστηρίζοντας ως ευκαιρία για την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα την “Εμπέδωση νοοτροπίας συνεργατικών συμπράξεων (clusters)” όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχεδιασμό 20152020 που ψηφίσατε. Η νομοτελειακή εξέλιξη τέτοιων επιχειρήσεων, όπως και των συνεταιρισμών, είναι τελικά είτε η μετατροπή τους σε
καπιταλιστικές επιχειρήσεις (τύπου ΑΕ), είτε η μετατροπή της συλλογικής ιδιοκτησίας σε μετοχική, σε συγκέντρωση της ιδιοκτησίας σε ορισμένους
μεγαλομετόχους και τη σταδιακή μετατροπή του διευθυντικού μηχανισμού σε ιδιοκτήτες της επιχείρησης είτε η πτώχευση και διάλυσή τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τόσο της πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ», όσο και η πρόσφατη διάλυση της συνεταιριστικής
“ΘΕΣ/ΓΑΛΑ”. Ταυτόχρονα η συμμετοχή σε μια σειρά από ομάδες παραγωγών απαιτεί σημαντικό ύψος ατομικών κεφαλαίων. Επίσης είναι
χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο που κατέθεσε για διαβούλευση για τους συνεταιρισμούς επιταχύνει ακόμη πιο πολύ τη συγκέντρωση
παραγωγής και γης αφού επιτρέπει στους επιχειρηματίες που δεν είναι καν αγρότες να κατέχουν το 25% των μερίδων και στις ΑΕΣ αυτό φτάνει
στο 40%.
Καλλιεργήσατε προσδοκίες και εφησυχασμό στους κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιά από τον αποχαρακτηρισμό των βοσκοτόπων. Επιμελώς
κρύψατε ότι ο αποχαρακτηρισμός έγινε με βάση συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία που χρησιμοποιεί ως βασικά κριτήρια τους μέσους όρους των
επενδύσεων και εισοδημάτων για την συγκεκριμένη περιοχή. Φυσικό επόμενο, μετά από δεκαετίες εφαρμογής της ΚΑΠ και τον πακτωλό
χρημάτων που δόθηκαν σε μεγαλοαγρότες και μεταποιητές, να αυξηθούν οι επενδύσεις και τα εισοδήματα των καπιταλιστών αγροτών, και
ανισόμετρα από περιοχή σε περιοχή να ανεβαίνουν οι μέσοι όροι που καθορίζουν την ένταξη ή απένταξη ολόκληρων περιοχών.
Συσκοτίζετε την αιτία για την άσχημη κατάσταση που έχουν βρεθεί οι ΤΟΕΒ και της Ηπείρου ρίχνοντας “χρυσόσκονη” στη βάρβαρη πολιτική που
εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την Κοινή Αγροτική Πολιτική της (ΚΑΠ) όπως και οι προηγούμενες
αστικές κυβερνήσεις. Ενώ με ευκολία χαρίσατε πρόστιμα συνολικής αξίας 3.000.000€ στις εταιρείες εμφιάλωσης ΧΥΤΟΥ και ΒΙΚΟΥ για τα χρέη που
έχουν δημιουργεί στους ΤΟΕΒ προτείνεται χαμηλότοκο δάνειο με εγγυητή την Περιφέρεια. Με την πρόταση αυτή που θετικά την βλέπει η
κυβέρνηση αυτό που κάνετε είναι να φορτώσετε επιπλέον χρέη στους ΤΟΕΒ που θα μεταφερθούν στις πλάτες των μικρομεσαίων αγροτών οι
οποίοι συνεχώς βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται.
Μιλάτε για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας χωρίς να λέτε ότι για να φτιαχτεί μιά νέα μονάδα σήμερα χρειάζεται κεφάλαιο τουλάχιστον 80.000Ε.
δηλ απαγορευτικό για ένα μικρό παραγωγό. Με την απόφαση για άρση της απαγόρευσης δημιουργίας νέων πτηνοτροφείων που υπήρχε στο Δήμο
Ζίτσας δίνεται πράσινο φως για νέες επενδύσεις μεγάλων μεταποιητικών μονάδων. Παράλληλα οι μεγάλες εταιρείες έχουν δεσμευμένους τους
παραγωγούς με πολλούς τρόπους (τους δίνουν ζωοτροφές, εξοπλισμό για τα πτηνοτροφεία, τους νεοσσούς κα).
Επίσης με “δόλωμα” την απορρόφηση της παραγωγής γίνεται προσπάθεια να δεθούν χειροπόδαρα με τις τράπεζες μέσω της “συμβολαιακής
γεωργίας” που συχνά η εταιρεία είναι αυτή που μεσολαβεί. Η “συμβολαιακή γεωργία” βασικά αποτελεί ένα ακόμα κανάλι οικονομικής
υποβάθμισης του φτωχομεσαίου αγρότη σε ένα πλήρως εντατικοποιημένο - καθετοποιημένο μοντέλο αγροτικής παραγωγής, στο οποίο ο
μικροπαραγωγός αν όχι τυπικά, σίγουρα ουσιαστικά, μετατρέπεται σε εργάτη - γης που εργάζεται και αμείβεται με όρους «Μανωλάδας»...
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Πουλάτε φρούδες ελπίδες υποστηρίζοντας ότι στα πλαίσια της Ε.Ε. μπορεί να γίνει ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα προς όφελος των
μικρομεσαίων αγροτών όταν αυτός ο δρόμος ανάπτυξης με την εφαρμογή των διαδοχικών ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των περίφημων οδηγιών
και των επιδοτήσεων για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα στην χώρα μας, προς όφελος των μεγαλεμπόρων και των βιομηχάνων
τροφίμων έχει ως αποτέλεσμα την εκτόπιση από την αγροτική παραγωγή, την συρρίκνωση του εισοδήματος της φτωχής αγροτιάς, ακόμα και την
δυσκολία αναπαραγωγής για μέρος μεσαίων αγροτών.
Καλλιεργείτε αυταπάτες ότι με την σύσταση της Διαπεγγελματικής Φέτας θα προστατευτούν οι μικρομεσαίοι αιγοπροβατοτρόφοι. Κρύβετε
σκόπιμα το χαρακτήρα των διαπεγγελματικών που συστήνονται με βάση κανονισμό της ΚΑΠ, εποπτεύονται από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στόχο έχουν την προώθηση των προτεραιοτήτων των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Αυτό αποδεικνύεται και από τη σύνθεση της νεοσυσταθείσας διεπαγγελματικής Φέτας όπου κυριαρχούν γαλακτοβιομήχανοι και
μεγαλοκτηνοτρόφοι – διαχρονικοί “τρόφιμοι” των υπουργείων. Όλοι δηλαδή αυτοί που, μαζί με την κυβέρνηση, προτάσσουν πλευρές όπως η
“νοθεία” του γάλακτος και η “ανάγκη τήρησης των προδιαγραφών παραγωγής” για να συσκοτίζουν πλήρως την πραγματική αιτία της
κατάρρευσης των τιμών του πρόβειου και αίγειου γάλακτος, που είναι η μονοπώληση παραγωγής και εμπορίας της Φέτας από μια χούφτα
μονοπώλια, τα οποία θησαυρίζουν από τις εξαγωγές.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη διαπάλη μεταξύ των γαλακτοβιομηχανιών για το ποιος θαναι πρόεδρος στην Διεπαγγελματική ο
Βιτάλης που είναι αντιπρόεδρος της ΔΩΔΩΝΗΣ ή ο Σαράντης που είναι διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.» (φέτα
Όλυμπος). Η συζήτηση για την ΔΟΦ, που αποτελεί όργανο των βιομηχάνων, είναι αποπροσανατολιστική για τους αιγοπροβατοτρόφους και δεν
πρέπει να μπουν στη λογική να επιλέξουν τον “λύκο που θα φυλάει τα πρόβατα”.
Μιλάτε για την ανάγκη “ Η Πολιτεία πρέπει να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την επιχειρηματικότητα, να δώσει κίνητρα για όσους θέλουν
να δημιουργήσουν μονάδες και επιχειρήσεις” την στιγμή που κριτήριο για το τι θα παραχθεί και πόσο, τι θα εισαχθεί ή θα εξαχθεί είναι το κέρδος
των εμποροβιομηχάνων που διακινούν ή μεταποιούν αγροτικά προϊόντα εντός ή εκτός ΕΕ και όχι οι παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα
μας και οι διατροφικές ανάγκες του λαού.
Την ίδια ώρα που δεν στηρίζετε το δίκαιο αίτημα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων για κατώτατες εγγυημένες τιμές των αγροτικών
προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους βιοπαλαιστές αγρότες, υποστηρίζετε
τα εγγυημένα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων όπως της ΤΕΡΝΑ που διαχειρίζεται το εργοστάσιο φορτώνοντας τις λαϊκές οικογένειες με νέα
χαράτσια. Ακριβώς όπως κάνουν και οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις που αρνούνται τη θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα
αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, την ίδια στιγμή που έχουν θεσπίσει εγγυημένα κέρδη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, όπως, για παράδειγμα,
στους εργολάβους που εκμεταλλεύονται τις εθνικές οδούς και τα διόδια, τους βιομηχάνους που ασχολούνται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
όπως τα φωτοβολταϊκά που έχουν εγγυημένη τιμή κ.α.
Σκόπιμα δεν μιλάτε ότι η διάθεση των αγροτικών προϊόντων υπόκειται σε αποφάσεις-συμφωνίες που παίρνει η ΕΕ και άλλες ιμπεριαλιστικές
ενώσεις όπως η απόφαση για το Ρώσικο εμπάργκο που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, η Διατλαντική Εμπορική
Συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ (ΤΤΙΡ), οι συμφωνίες με τον Καναδά (γνωστή ως CETA) και με τη Νότια Αφρική. Συμφωνίες που διευκολύνουν τους
μονοπωλιακούς ομίλους εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ελευθερία κίνησης κεφαλαίου επεκτείνοντας το πεδίο δράσης τους. Συμφωνίες που
φέρνουν επίσης οδυνηρές συνέπειες σε πολλές πλευρές της ζωής του εργαζόμενου λαού όπως μεγαλύτερη επιδείνωση στους όρους δουλειάς και
στα εργασιακά δικαιώματα, στη διατροφική ασφάλεια και τη λαϊκή Υγεία, παράδοση κρατικών υπηρεσιών, υποδομών και περιουσίας σε
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους κ.ά.
Γι΄αυτό και η αγωνία σας καθώς και των αστικών κομμάτων που έχουν στηρίξει τις συμφωνίες αυτές περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της ονομασίας
προέλευσης που χωρίς φυσικά να το υποτιμούμε, η ίδια η ζωή έχει δείξει ότι το καθεστώς προϊόντων ΠΟΠ απο μόνο του ούτε έσωσε, ούτε
προστάτευσε τους μικρούς παραγωγούς, που η μεγάλη τους πλειοψηφία βρίσκεται σήμερα σε τραγικό αδιέξοδο. Για τους μικρούς
αγροτοκτηνοτρόφους παραγωγούς το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κυριαρχία των μονοπωλίων και ο ανταγωνισμός τους που και εσείς
στηρίζεται θα τους συνθλίψει οριστικά, επιταχύνοντας το ξεκλήρισμά τους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τη γαλακτοβιομηχανία
“ΔΩΔΩΝΗ” που σύμφωνα με δημοσιεύματα παρουσίασε το 2018 ακαθάριστα κέρδη πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, αύξησε τις εξαγωγές της,
όμως οι μικρομεσαίοι αιγοπροβατοτρόφοι και στη νέα περίοδο παραγωγής που ξεκινάει συνεχίζουν να βλέπουν την τιμή γάλακτος να παραμένει
σταθερά κάτω από την τιμή παραγωγής (κόστους), ενώ οι περισσότεροι πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 3μηνών.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η “ανάπτυξη”, η “εξωστρέφεια” και τα υπόλοιπα που επικαλείστε όπως τα κόμματα του κεφαλαίου και ο
ΣΕΒ, φέρνουν αμύθητα κέρδη στους ομίλους της μεταποίησης και της εμπορίας αλλά φτώχεια, βάσανα και ανασφάλεια για τους
αιγοπροβατοτρόφους και τους εργατοϋπαλλήλους του κλάδου.
Η εφευρετικότητα στην φρασεολογία σας προσπαθεί να κρύψει το βάθος και την έκταση των νέων οδυνηρών μέτρων για τον μικρομεσαίο αγρότη
που έρχονται να προστεθούν στα παλιά, το άνοιγμα του δρόμου στην παραπέρα διείσδυση του μεγάλου κεφαλαίου.
Πως διαφορετικά να εξηγηθεί η κοροϊδία ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες θα παίρνουν ντόπια προϊόντα για το «Ηπειρώτικο πρωινό»; Και αν τα
πάρουν τα θέλουν σε εξευτελιστικές τιμές. Η αλήθεια είναι, ότι μεγαλέμποροι εισάγουν και προωθούν στις ξενοδοχειακές μονάδες προϊόντα από
τρίτες χώρες (π.χ. λεμόνια από Αργεντινή) αμφιβόλου ποιότητας σε πολύ χαμηλές τιμές, τις οποίες τα ντόπια προϊόντα δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.
Πώς διαφορετικά να εξηγηθεί το ξεκλήρισμα και των τελευταίων αγροτών που απέμειναν, η επιβολή χαρατσιών και στα αγροτεμάχια, η αλλαγή
στη χρήση γης που επιβάλλεται, έξω από την επέλαση των ομίλων στον τουρισμό και στην ενέργεια (φωτοβολταικά, κλπ);
Τα διάφορα ΕΣΠΑ και Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό που κάνουν είναι να επιταχύνουν τις διαδικασίες απομάκρυνσης των μικρών και
φτωχών καλλιεργητών από την παραγωγή, τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε κερδοφόρους για το κεφάλαιο τομείς.
Για παράδειγμα στα Γιάννενα σύμφωνα με δημοσιεύματα τρεις αιτήσεις που εγκρίθηκαν στο ΠΑΑ η μία αφορά ιδιωτική επιχείρηση, η δεύτερη
αφορά τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Πίνδος». Η τρίτη αφορά πρόταση του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η
Ένωση» για τη δημιουργία πρότυπης γαλακτοβιομηχανίας. Παράλληλα η γαλακτοβιομηχανία “ΗΠΕΙΡΟΣ” προχωρά σε δημιουργία πρότυπης
προβατοτροφικής μονάδας με περισσότερα από 2.000 ζώα.
4

ΑΔΑ: ΩΓΣΒ7Λ9-62Π

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός περίπου του 66% των αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας από τα
λεγόμενα Σχέδια Βελτίωσης του τρέχοντος ΠΑΑ που σχεδίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η σημερινή της ΝΔ. Τα σχέδια βελτίωσης
τελικά θα δράσουν στην κατεύθυνση περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής και ξεκληρίσματος των πιο μικρών παραγωγών οι οποίοι
αποκλείονται γιατί στον καπιταλισμό θεωρούνται μη παραγωγικοί.
Όσο για το νέο «χρηματοδοτικό εργαλείο» το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ), που σχεδίασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η
σημερινή της ΝΔ, θα είναι χρήσιμο για μεγαλοαγρότες, βιομηχάνους και μεγαλεμπόρους ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό
εξασφαλίζοντας τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται (μέχρι και 60% της συνολικής επένδυσης) για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
Άλλωστε υπάρχει και η αρνητική εμπειρία για μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, που χρεώθηκαν στις τράπεζες για να
εξασφαλίσουν το δικό τους μερίδιο στην «επένδυση» και η συνολική τους κατάσταση δεν άλλαξε, καθώς παρέμειναν έρμαια των μεγαλεμπόρων
και μεταποιητών, αλλά και των ακόμα μεγαλύτερων χρεών τους, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς από το τραπεζικό
κεφάλαιο.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία μεγαλύτερα κεφάλαια μπορούν και εκτοπίζουν μικρότερα, καθώς οι μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες, όπου η
παραγωγικότητα είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη, έχουν τη δυνατότητα λόγω μεγαλύτερης παραγωγής να αγοράζουν φτηνότερα τα
καλλιεργητικά μέσα, να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος στις επιδοτήσεις και να μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους με καλύτερους όρους.
Αυτό είναι αντικειμενικό στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης και ενδυναμώνει την τάση διαμόρφωσης μιας παραγωγικής βάσης που στηρίζεται στη
μεγάλη καπιταλιστική παραγωγική μονάδα και στην καθετοποίηση. Σ΄ αυτό το στόχο εντάσσεται και η πιο μεγαλύτερη σύνδεση των επιχειρήσεων
με την έρευνα, την πανεπιστημιακή-τεχνολογική εκπαίδευση. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση διαφημίζεται ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος στην ανεργία
και στην μετανάστευση των επιστημόνων με την παραγωγή καινοτόμων ιδεών που να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί
και η πρόταση που έχετε κάνει για να φτιαχτούν τρία ερευνητικά κέντρα πρωτογενούς τομές που οι μελέτες τους εκπονούνται μέσω του ΕΣΠΑ
σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης των Ζώων, το Κέντρο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και
το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος. Τα δύο από τα τρία προγραμματίζονται να γίνουν στα εγκαταλειμμένα κτίρια της “παλιάς γεωργικής σχολής στον
Κατσικά” με την κυβέρνηση να κρατά θετική στάση ενώ το τρίτο κοντά στην Φιλιππιάδα.
Για την Λαϊκή Συσπείρωση το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τεθεί για την ανάπτυξη είναι ανάπτυξη από ποιον για ποιον;
Όσο η ανάπτυξη θα έχει ως εργαλεία την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, με στόχο την καπιταλιστική ανάπτυξη μιας χούφτας
επιχειρηματικών ομίλων (ΠΙΝΔΟΣ, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, στην πτηνοτροφία, ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ στο γάλα-τυρί, ΝΗΡΕΑΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ, FOPEN στις
ιχθυοκαλλιέργειες –ψάρια κλπ. αυτό θα γίνεται με μαθηματική ακρίβεια σε βάρος της μικρομεσαίας αγροτιάς. Ανάπτυξη για τους
επιχειρηματικούς ομίλους σημαίνει τιμές παραγωγού κάτω του κόστους και απλησίαστες τιμές στο ράφι για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα για προϊόντα που παράγει η χώρα μας. Σημαίνει για τους εργαζόμενους στις μεταποιητικές επιχειρήσεις άθλιες συνθήκες εργασίας και
χαμηλά μεροκάματα. Σημαίνει επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από διάφορα προγράμματα που θα προσφέρουν πέρα απο όλα
τα άλλα τσάμπα εργαζόμενους. Σημαίνει ότι η εργατική λαϊκή οικογένεια θα περιμένει τις προσφορές για να αγοράσει τα πιστοποιημένα
προϊόντα.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο υπάρχον τρόπος οργάνωσης της οικονομίας που κίνητρο έχει το κέρδος και όχι τις διατροφικές
ανάγκες του λαού στόχο έχει να καταστρέψει την μικρή ιδιοκτησία. Αντίθετα ο τρόπος οργάνωσης της οικονομίας που θα στηρίζεται στην
κοινωνικοποίηση της γής στόχο έχει την ενοποίηση της μικρής παραγωγής μέσα απο τον αγροτικό παραγωγικό συνεταιρισμό. Οι συγκεκριμένοι
συνεταιρισμοί διαφέρουν ριζικά απο τους σημερινούς στο πλαίσιο του καπιταλισμού π.χ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όχημα
συγκέντρωσης της γής ούτε για αλλαγή χρήσης της για αποκόμιση κέρδους.
Στο πλαίσιο αυτής της οικονομίας μεγάλες μεταποιητικές βιομηχανίες θα κοινωνικοποιηθούν, θα ενταχθούν στον κεντρικό σχεδιασμό δηλ. η
Δωδώνη θα ανήκει στο λαό.
Στο κεντρικό σχεδιασμό η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας που είμαστε ελλειμματικοί περίπου 2 δις το χρόνο γιατί κάνουμε εισαγωγές ζωοτροφών,
γάλακτος κ.λπ. προϊόντων που έχουμε δυνατότητα να τα παράγουμε, θα ναι σε προτεραιότητα. Με τις καθετοποιημένες βιομηχανίες
μεταποίησης, με τους αγροτικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς οι κτηνοτρόφοι θα διασφαλίσουν σημαντική βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και διαβίωσης (μείωση κόστους παραγωγής, προστασία παραγωγής, επιστημονική-τεχνική υποστήριξη κα). Δεν θα βασανίζονται επομένως απο
την αβεβαιότητα του αύριο, δεν θα διακατέχονται από το άγχος και από τον εκβιασμό των μονοπωλιακών ομίλων που δρουν στην μεταποίηση
και καθορίσουν την τιμή πώλησης της παραγωγής. Θα έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεν θα αποτελεί ατομική έγνοια οι καταστροφές, η
δουλειά στο χωράφι, στο μαντρί, η αγορά των εφοδίων κ.α.
Με τον κεντρικό σχεδιασμό θα αξιοποιείται η έρευνα και η επιστήμη για την αύξηση της παραγωγικότητας, τα βοσκοτόπια θα βελτιώνεται με
διάφορους τρόπους που υπάρχουν για να αυξάνεται η παραγωγικότητα π.χ. αεροψεκασμοί με λίπανση.
Ιδιαίτερα στο τομέα του γάλακτος θα δημιουργηθούν κρατικές παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή και επεξεργασία του γάλακτος. Σε αυτές
θα ενταχθούν οι εργαζόμενοι στον τομέα, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε ποιοτικά προϊόντα,
με την αξιοποίηση και αφομοίωση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης εγγυάται την προστασία και ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας, της ελαιοκαλλιέργειας, των εσπεριδοειδών, των
πρώιμων κηπευτικών, της μελισσοτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της αλιείας κλπ.
Οι νέες σχέσεις ιδιοκτησίας και οργάνωσης της παραγωγής δεν χωράνε μέσα στα δεσμά της καπιταλιστικής ΕΕ και κάθε άλλης ιμπεριαλιστικής
διακρατικής καπιταλιστικής Ένωσης και προϋποθέτουν εργατική εξουσία.
Επίσης η αναρχία στην καπιταλιστική παραγωγή, οι δυσκολίες για διευρυμένη αναπαραγωγή όλων των κεφαλαίων, η σύγκρουση της
κερδοφορίας του καθενός έναντι των άλλων (ανισομετρία), οι ανταγωνισμοί μεταξύ καπιταλιστών, κρατών και ιμπεριαλιστικών κέντρων έχει
συνέπειες για τους λαούς που πληρώνουν το μάρμαρο της εκμετάλλευσης όπως με το ξέσπασμα των κρίσεων που πρόσφατα ζήσαμε και στην
Ελλάδα, τους εμπορικούς πολέμους (πχ ρωσικό εμπάργκο, δασμοί ΗΠΑ κλπ), τις εμπορικές συμφωνίες (πχ CETA), διάφορες συμμαχίες και
αναδιατάξεις (BREXIT) τις επεμβάσεις και θερμούς πολέμους.
Οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αιγοπροβατοτρόφοι της Ηπείρου και γενικότερα της χώρας μας αξίζουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που έχουν
σήμερα στον καπιταλισμό, όπου είναι αναγκασμένοι να “χαρίζουν” την παραγωγή τους με αντάλλαγμα τα “τριάκοντα αργύρια” των ενισχύσεων
της ΚΑΠ που δίνονται για να εξασφαλίζουν βιομήχανοι και μεγαλέμποροι τζάμπα πρώτες ύλες και πρωτογενή προϊόντα.
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Γι΄αυτό και οι κομμουνιστές περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι με την “Λαϊκή Συσπείρωση” Ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά κάποια
μεγάλη μέρα, που θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων αλλά και τα δικά μας στο σοσιαλιστικό
μέλλον. Παλεύουμε σήμερα για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος. Πρωτοστατούμε σήμερα να οργανώσουμε την αντεπίθεση. Μπαίνουμε
αποφασιστικά μπροστά για την οργάνωση του αγώνα καταγγέλλουμε στους βιοπαλαιστές αγρότες και αιγοπροβατοτρόφους την προώθηση από
την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), την μεθόδευση της διείσδυσης των
επιχειρηματικών ομίλων και στους τομείς εκείνους του πρωτογενή τομέα της Ηπείρου, που θα έχουν αξιολογηθεί ότι μπορούν να τους αποφέρουν
νέα κέρδη.
Καλούμε την μικρομεσαία αγροτιά στην οργάνωση, ανασυγκρότηση, ζωντάνεμα και μαζικοποίηση των Αγροτικών Συλλόγων, τη συγκρότηση όπου
δεν υπάρχουν και το δυνάμωμα των αγωνιστικών Ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ηπείρου.
Καλούμε να συνεχίσουν και να μαζικοποιήσουν τον αγώνα τους, να αντισταθούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, για άμεσα μέτρα μείωσης
του κόστους παραγωγής, για να καταργηθούν τα χαράτσια και μην επιβληθούν οι φόροι, για να ανατραπεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Οι βιοπαλαιστές αγρότες και αιγοπροβατορόφοι είναι και οι ίδιοι θύματα του καπιταλισμού, της καπιταλιστικής κρίσης και ανάπτυξης, γι' αυτό
χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα κίνημα πιο μαζικό, οργανωμένο που θα αμφισβητεί το χρεοκοπημένο παραγωγικό μοντέλο που έχει κίνητρο τα
κέρδη και όχι την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει
η χώρα μας και η Ήπειρος.
Ένα κίνημα που θα έρχεται σε σύγκρουση με τις αυταπάτες του παρελθόντος, με τις λογικές του “μικρότερου κακού”. Επιβάλλεται η συνάντηση
των αιτημάτων και η κοινή δράση με τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους των πόλεων, της νεολαίας, που όλοι αποτελούμε θύματα της
βάρβαρης επίθεσης που δεχόμαστε στα δικαιώματα και τη ζωή μας. Μόνο μια τέτοια κοινωνική συμμαχία μπορεί να ανοίξει το δρόμο της
αντεπίθεσης, της ανατροπής της βαρβαρότητας, της οικοδόμησης μιας κοινωνίας από το λαό για το λαό. Σε αυτό το δρόμο της ρήξης, της
ανατροπής και της αντεπίθεσης καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους διεκδικώντας την επιβίωσή τους και απαιτώντας:
Κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους
βιοπαλαιστές αγρότες.
Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση
του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές.
-

OXI στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ.

Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, να αλλάξει ο κανονισμός ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το
κεφάλαιο στο 100%, άμεσα και δίκαια. Καμιά σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας της παραγωγής.
-

Να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ.

Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
5.

Να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Να καταργηθούν άμεσα τα «αγροτοδικεία».
Τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας, του Αμπελουργικού Συλλόγου Ζίτσας
και του Αγροτικού Συλλόγου Ζίτσας

6.

Την τοποθέτηση – πρόταση του κ. Περιφερειάρχη

7.

Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 1/6/29-1-2020)
Τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών με συγκεκριμένες προτάσεις,
όπως κατατέθηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη και την παράταξη « ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ήτοι:
1. Η Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί σε ανάθεση διαφόρων μελετών, προκειμένου να καταρτιστούν
εδαφοκλιματολογικοί χάρτες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα στρατηγικό σχεδιασμό στον
Πρωτογενή Τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει πιο ενεργής και η εμπλοκή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
2. Να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» σχετικά με το ποιοι είναι οι πραγματικοί ενεργοί- επαγγελματίες αγρότες, έτσι ώστε
οι οικονομικές ενισχύσεις και τα διάφορα προγράμματα να κατευθύνονται ανάλογα και το χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, που αφορά περιφερειακές δράσεις στον αγροτικό τομέα, να περάσει στην αρμοδιότητα των
Περιφερειών.
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3. Η Περιφέρεια να αναλάβει τις όποιες απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των αγροτών στο
γραφειοκρατικό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές καταλήγει να είναι καταδικαστικό για τις εκμεταλλεύσεις και
τη δίκαιη εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων.
4. Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε οι εξαγωγείς να ανταποκρίνονται στις κάθε
φορά προκλήσεις και να μη χάνουν πολύτιμες ευκαιρίες.
5. Να δημιουργηθούν υγιείς αγροτικοί συνεταιρισμοί και προς αυτή την κατεύθυνση να προσανατολιστεί το
νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ποιοτικά προϊόντα, καλύτερες τιμές και επιτυχημένη εξαγωγική
δραστηριότητα.
6. Να προχωρήσει η δημιουργία και η κατοχύρωση του σήματος ποιότητας προϊόντων της Ηπείρου- κατοχύρωση
όλων των Π.Ο.Π. προϊόντων.
7. Να υλοποιηθεί μια καμπάνια με στόχο τη σύνδεση των ποιοτικών προϊόντων με την τοπική γαστρονομία και
τον τουρισμό.
8. Να ιδρυθεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κτηνιατρική Σχολή.
9. Να δημιουργηθεί Τράπεζα Γης, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν παραγωγικές εκτάσεις από νέους αγρότες και ειδικά
σχολάζουσες εκτάσεις μεγαλοϊδιοκτητών. Δασικές εκτάσεις, που ήταν παλιά αγροτικές, να δοθούν σε νέους
αγρότες για δενδρώδεις καλλιέργειες, δημιουργία γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων κλ.π.
10. Να προχωρήσει το θέμα της χωροθέτησης των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
11. Να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των παραδοσιακών πτηνοτροφικών μονάδων οικογενειακής βάσης.
12. Να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση των ποτάμιων συστημάτων για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
13. Να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα για τα νέα προϊόντα (αρωματικά φυτά κ.λπ.).
14. Να θεσμοθετηθούν νέοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ενταθούν οι έλεγχοι διακίνησης των αγροτικών
προϊόντων, με παράλληλη αύξηση των προστίμων για τις διαπιστωμένες παραβάσεις.
15. Να γίνει ειδική ρύθμιση για την παραγωγή – προώθηση του τσίπουρου, έτσι ώστε να διαφυλαχτεί αυτό το
τοπικό προϊόν και να μην ενταχθεί στη γενικότερη πολιτική προώθησης ως «απόσταγμα».

Μειοψηφούν
Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε τη δική της πρόταση ως ψήφισμα του Π.Σ. (συνημμένα με α/α: 11 στο φάκελο
1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία συμφώνησαν και οι παρατάξεις «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι
Ξανά!», «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ» και η οποία έχει ως κάτωθι:
« Oι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηπείρου και όλης της χώρας όχι μόνο δεν βλέπουν καμία ουσιαστική αλλαγή στη ζωή τους αλλά
συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της ΚΑΠ της ΕΕ που εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και στόχο έχει τη συγκέντρωση
και συγκεντροποίηση της γης, της παραγωγής και της εμπορίας σε λίγα χέρια.
Ταυτόχρονα βιώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των γαλακτοβιομηχανιών και των άλλων μεταποιητικών ομίλων που καθηλώνει σε εξευτελιστικές
τιμές τα αγροτικά προϊόντα όπως το γάλα, το κρέας, το λάδι κλπ, αλλά και τους ανταγωνισμούς μεταξύ καπιταλιστών κρατών και ιμπεριαλιστικών
κέντρων με τους εμπορικούς πολέμους (π.χ. ρωσικό εμπάργκο, δασμοί ΗΠΑ κ.λπ.), τις εμπορικές συμφωνίες (π.χ. CETA), διάφορες συμμαχίες και
αναδιατάξεις (BREXIT) τις επεμβάσεις και θερμούς πολέμους.
Την ίδια ώρα το κόστος παραγωγής αυξάνει με τις αυξήσεις στο ρεύμα (8-10%), την αυξημένη τιμή του πετρελαίου 1,40 πιθανόν και 1,50Ε, στα
αγροτικά εφόδια κλπ. με αποτέλεσμα οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι να μην μπορούν να διαμορφώσουν ένα εισόδημα που θα τους
κρατήσει στα χωράφια και τα κοπάδια τους.
Επιπλέον και ενώ το 80% των αγροτοκτηνοτρόφων έχει εισόδημα κάτω από 10000Ε καλούνται από την σημερινή κυβέρνηση που βαδίζει στα
χνάρια της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει τον ν. Κατρούγκαλου να συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλές εισφορές για να πάρουν συντάξεις
πείνας 330Ε.
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Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αντί να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροκτηνοτρόφων εφάρμοσε την καταστολή, τον
αυταρχισμό στέλνοντας τα ΜΑΤ απέναντι στους αγωνιζόμενους αγρότες. Έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιεί και τις συκοφαντίες απέναντι στο
οργανωμένο αγροτικό κίνημα.
Ευθύνες όμως υπάρχουν και στην περιφερειακή αρχή που ανέχεται και πρωτοστατεί στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕκυβερνήσεων, αποφεύγοντας συστηματικά και συνειδητά να εντοπίσει και να αναδείξει τις αιτίες, τους υπεύθυνους και τα τεράστια κέρδη που
αποφέρει αυτή η πολιτική στους μονοπωλιακούς ομίλους.
Η περιφερειακή αρχή ενώ δέχτηκε τη μεταφορά του ελέγχου και της εποπτείας των ΤΟΕΒ δεν διεκδίκησε τη στελέχωση των υπηρεσιών με το
απαραίτητο προσωπικό - εξειδικευμένο και μη - με στόχο την παραπέρα απαξίωση τους.
Προβάλλει ότι έχουν κοινό συμφέρον οι μεγαλοαγρότες καπιταλιστές που βραβεύτηκαν στην εκδήλωση της εφημερίδας “Agrenda” που έγινε
στα Γιάννενα με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και προβάλει ως λύση τα διάφορα ΕΣΠΑ, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα
σχέδια βελτίωση που επιταχύνουν τις διαδικασίες απομάκρυνσης των μικρών και φτωχών καλλιεργητών από την παραγωγή, τις καπιταλιστικές
αναδιαρθρώσεις στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κερδοφόρους για το κεφάλαιο τομείς.
Καλλιεργεί αυταπάτες ότι με την σύσταση της Διεπαγγελματικής Φέτας θα προστατευτούν οι βιοπαλαιστές αιγοπροβατοτρόφοι. Κρύβει σκόπιμα
το χαρακτήρα των διεπαγγελματικών που συστήνονται με βάση κανονισμό της ΚΑΠ, εποπτεύονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και στόχο έχουν την προώθηση των προτεραιοτήτων των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτό αποδεικνύεται και από τη σύνθεση της
νεοσυσταθείσας διεπαγγελματικής Φέτας όπου κυριαρχούν γαλακτοβιομήχανοι και μεγαλοκτηνοτρόφοι – διαχρονικοί “τρόφιμοι” των
υπουργείων.
Η σωτηρία των μικρομεσαίων αγροτών από το ξεκλήρισμα περνά από την οργάνωση του αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ –
κυβέρνησης. Από τον κοινό αγώνα με τους εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενος, συνταξιούχους που πλήττονται από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.
Η προοπτική της επιβίωσης των βιοπαλαισττών αγροτοκτηνοτρόφων περνά μέσα από μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη στον τόπο μας, ένα
παραγωγικό μοντέλο έξω από τα δεσμά των ιμπεριαλιστικών οργανισμών (ΝΑΤΟ,ΕΕ), που κίνητρο θάχει την ικανοποίηση των διατροφικών
αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα και όχι το κέρδος των εμποροβιομηχάνων και των μεταποιητικών
ομίλων. Προϋπόθεση όμως γι΄αυτό είναι να έχει το λαός στα χέρια του τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας.
Επομένως ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων ξεπερνά τα όρια του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού και αποκτά μια
ξεχωριστή σημασία για ολόκληρο το λαό γιατί συνδέεται και με τις συνεχώς διευρυμένες διατροφικές ανάγκες του. Να μπορεί η εργατική λαϊκή
οικογένεια να τρώει φθηνά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.
Συνεπώς, η αποφασιστική συμπαράταξη και αλληλεγγύη στους βιοπαλαιστές αγρότες που παλεύουν να μείνουν στα χωράφια και τα κοπάδια
τους υπηρετεί τα πιο ζωτικά συμφέροντα ολοκλήρου του ελληνικού λαού.
Για το λόγο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου είναι σύμμαχος και συμπαραστάτης του αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές
αγροτοκτηνοτρόφοι και διεκδικεί:



Κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και θα
διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους βιοπαλαιστές αγρότες. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και
βιομηχανιών.
Αφορολόγητο πετρέλαιο και άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%
Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές.
Φτηνό αρδευτικό νερό από τους ΤΟΕΒ, να καταργηθεί το "περιβαλλοντικό" τέλος άρδευσης/ύδρευσης, οι υπηρεσίες άρδευσης να
έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα.
Καταβολή όλων των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Να αλλάξει ο κανονισμός ώστε να ασφαλίζει και να
αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, άμεσα και δίκαια. Καμιά σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας της παραγωγής.
Να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ.
Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά
να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών συντάξεων και μείωση των ορίων
συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες.
Να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Να καταργηθούν άμεσα τα «αγροτοδικεία».
Επιδότηση στους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους στο ζωικό κεφάλαιο και όχι ανάλογα με τη βοσκήσιμη έκταση που
χρησιμοποιούν.
Να μη εφαρμοστεί η ευρωενωσιακή και η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων εκτάσεων.
Να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για το τσίπουρο.
Καμιά δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομίλων σε βοσκήσιμες εκτάσεις, δάση, δασικές εκτάσεις. ΟΧΙ στην αλλαγή χαρακτήρα και
χρήσης γης προς όφελος του κεφαλαίου
Βελτίωση της παραγωγικότητας των βοσκήσιμων εκτάσεων -όπου χρειάζεται,- ώστε να αυξηθεί ο μέγιστος αριθμός ζώων που μπορούν
να βοσκήσουν σε μία έκταση βοσκότοπου, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και στην παραγωγικότητα του εδάφους
Επιδότηση των ζωοτροφών για αιγοπροβατοτροφία. για όσο χρονικό διάστημα θα απαγορευτεί για προστατευτικούς λόγους, η
βόσκηση των ζώων σε βοσκήσιμες εκτάσεις.
Δωρεάν κατασκευή/βελτίωση υποδομών (έργα, προσπελάσεις, ποτισμού των ζώων, σταβλισμού, στέγασης κτηνοτρόφων, υγειονομικής
περίθαλψης) και παροχές υπηρεσιών (ιατρικές κτηνιατρικές) προς τους κτηνοτρόφους
Άμεσες προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού και υλικοτεχνικής ενίσχυσης των δημόσιων γεωτεχνικών
υπηρεσιών.
Δωρεάν παραχώρηση βοσκήσιμων εκτάσεων στους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους χωρίς ενοίκιο.
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Να καταργηθεί το 2% για την δακοκτονία και να εξασφαλιστεί η ενιαία πανελλαδικά, ολοκληρωμένη επιστημονικά εφαρμογή του
προγράμματος δακοκτονίας με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, με
πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, χωρίς τη διαμεσολάβηση των εργολάβων.
Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η
διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η οδηγία 60/2000 της Ε.Ε. Να απαλλαγούν τα χρέη των ΤΕΟΒ από τα πρόστιμα και να υπάρξει κατάλληλος
διακανονισμός με βάση εισοδηματικά κριτήρια.»
Σημειώνεται ότι:
α) Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, κ. Γοργόλης , πρότεινε στην αρχή της διαδικασίας, την αναβολή της συζήτησης του θέματος για
επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί όλος ο παραγωγικός κόσμος.
β) Ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», κ. Ριζόπουλος, πρότεινε ειδική συνεδρίαση του Π.Σ. για το θέμα
του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε να γίνει γνωστή η αφετηρία της κάθε παράταξης για το εν λόγω ζήτημα.

……………….……………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Η Πρακτικογράφος
Σταύρος Παργανάς
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά
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