
 

ΘΕΜΑ:    Αγροτικές κινητοποιήσεις 

Οι αγρότες όλης της χώρας, με απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των 

Μπλόκων τους, έχουν βγει στον αγώνα και ήδη ξεκίνησε η γνωστή προσπάθεια 

«κοινωνικού αυτοματισμού» από την κυβέρνηση, τη μεγαλοεργοδοσία και τους 
ανθρώπους τους. Η γνωστή προσπάθεια συκοφάντησης όποιου κλάδου σηκώνει κεφάλι.  

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » καλεί τους συναδέλφους και 

τις συναδέλφισσες να στηρίξουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. 

 Όλοι μαζί εργατοϋπάλληλοι, μικροί επαγγελματίες, αγρότες να αποκρούσουμε 

και να ακυρώσουμε την επιχείρηση διαίρεσης του φτωχού λαού, την προσπάθεια 

υπονόμευσης της απάντησης που πρέπει να δοθεί ενάντια σε μια πολιτική που μας 
πλήττει όλους. 

 Το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών επιχειρείται για χάρη των 

σύγχρονων τσιφλικάδων, αγροτοκαπιταλιστών, μεγαλοαγροτών, των επιχειρηματικών 

ομίλων που συγκεντρώνουν τη γη και την παραγωγή. Αυτή η πολιτική έχει σοβαρές 

συνέπειες όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και στη ζωή των εργαζομένων, των 

συνταξιούχων που αγοράζουν έτσι κι αλλιώς πανάκριβα τα αγροτοκτηνοτροφικά 

προϊόντα. 

 

Οι αγρότες δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους! Με την εφαρμογή των 

μνημονίων και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ τους οδηγούν στη φτώχεια και 
στην εξαθλίωση. Μόνο για φέτος, οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν: 

 Αυξημένες από 23,1% έως 27,3% ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, που μέχρι 

το 2022 σταδιακά θα τριπλασιαστούν. 

 Διπλάσιο σχεδόν φόρο, αφού ο φορολογικός συντελεστής από το 13% ανεβαίνει 

στο 22%. Βαρύς θα πέσει πάνω τους ο «φορολογικός πέλεκυς» και με τα 

τεκμήρια διαβίωσης, ενώ μετά από πέντε χρόνια θα αρχίσουν να πληρώνουν και 

το τέλος επιτηδεύματος. 

 Αυξημένο από 13% σε 24% τον ΦΠΑ για τα αγροτικά μέσα και εφόδια, ενώ θα 

είναι μειωμένη η επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων κι αργότερα θα 

καταργηθεί εντελώς. 

 Αυξημένο ΕΝΦΙΑ για τα οικόπεδα και τα χωράφια. 

 Ειδικό φόρο στο κρασί και στο τσίπουρο. 

 Πρόσθετο «περιβαλλοντικό» τέλος στο νερό άρδευσης και ύδρευσης. 

 ΚΤΕΟ και για τα αγροτικά μηχανήματα. 



 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους , να στηρίξουν μαζικά τα αγροτικά μπλόκα και 

τις αγροτικές κινητοποιήσεις και να ορθώσουμε το δικό μας μπλόκο, την κοινή 

απάντηση του λαού..  

Έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε 

τη βαρβαρότητα που εξελίσσεται σε όλες τις πλευρές της ζωή μας. Για την ικανοποίηση 

όλων των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων 

δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ που υπηρετούν 

τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπώλια και ρίχνουν στη φτώχεια, την 

ανεργία, τη ζωή χωρίς δικαιώματα τον εργαζόμενο λαό.   

 


