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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

  Στο  πλα ίσ ιο της  χθεσ ινής  πανελλαδ ικής  συνάντησης  των  

εκπροσώπων  των  κ ινητοποιούμενων αγροτών που  έγ ινε  στην  

Νίκα ια της  Λάρισας  αποφασίστηκε  να κλ ιμακωθούν ο ι  

κ ινητοποιήσει ς .  

  Μετά  από συνεννόηση  με όλα  τα μπλόκα  της  Δυτικής 

Μακεδον ίας  αποφασίσαμ ε  να  κ ινητοποιηθούμ ε  στην  περιοχή  

ΖΕΠ στο  κτήρ ιο της  Περιφέρε ιας  της  Δυτικής  Μακεδον ίας .  

 Αιτούμαστε  την  δι ενέργε ια  περ ιφερ ε ιακού  συμβουλίου  με  

αποκλειστ ικά  αγροτ ικά  θέματα  γ ια  συζήτηση  κα ι  λήψη  

απόφασης  για  στήριξη  των  αι τημάτω ν κα ι  του  αγώ να των 

αγροτών  της  Δυτικής  Μακεδον ίας .   

 Τα θέματα  που θέτου με  γ ια  συζήτηση  και  που αποτελούν  

α ι τήματα  προς  την κυβέρνηση  ε ίνα ι :  

1 )  Η  αντ ιμετώπιση της  υπέρμετρης  αύξησης  του  κόστους  

παραγωγής (πετρέλα ιο ,  λ ιπάσματα ,  ηλεκτρ ικό  ρεύμ α,  

ζωοτροφές ,  φυτοφάρμακα ) .  

2 )  Η  κατασκευή  τ ων υποδομών  (φράγματα ,  αρδευτ ικά  δ ίκτυα)  

3 )  Η αλλαγή του κανον ισμού  του ΕΛΓΑ  κυρίως  

    α) ως  προς  τον  χαρακτηρισμό  του καύσωνα,  

    β) αποζημιώσει ς  των οπωροφόρων  δέντρων  στο προανθ ικό  

στάδ ιο .   

4 )  Η δημ ιουργ ία  υποδομών  για  την  ταυτοποίηση των προ ϊόντων  

της  ΔΜ  ταυτόχρονα με  εντατ ικούς  ελέγχους  στην αγορά γ ια  

την  καταπολέμηση  των  ελληνοποιή σεων .  

5)  Η  επιστροφή  του ε ιδ ικού  φόρου  κατανάλωσης του 

πετρελα ίου  κ ίνησης  σε  όλους  τους  αγρότες .  

6)  Η  ένταξη στ ις  κρατ ικές  οικονομ ικές  εν ισχύσει ς (πρώην  

ΠΣΕΑ)  των  φασολιών  και  μήλων  του 2019 , της  φακής  και  των  

ρεβ ιθ ιών το υ  2020,  των σ ι τηρών ,  φακής ,  ρεβ ιθ ιών ,  τρ ιφυλλ ιών ,  

καπνών  του 2021  στη  Δυτ ική  Μακεδον ία.  

7)  Η  στελέχωση του  ΕΛΓΑ Δ. Μακεδον ί ας  κα ι  η  δ ιατήρησ η  του 

δημόσιου  χαρακτήρα το υ .  

8 )  Η  δ ιασφάλιση  των συνδεδεμένων  εν ισχύσεων  των βρώσιμων  

οσπρίων  κα ι  η  αύξηση στα αναρριχόμενα  φασόλια  λόγω 

κόστους  παραγωγής .  



9)  Η  υιοθέτηση  της  πρότασης  των  κτηνοτροφικών  φορέων  της  

Ελλάδας γ ια  τη  συνδεδ εμένη εν ίσχυση  των βοοειδών .  

10)Η  απόσυρση  του  κανον ισμού  του  ΟΠΕΚΕΠΕ γ ια  τα 

ηλεκτρον ικά  μ ισθωτήρια  παρελθόντων  ετών .  

11)Η απλούστευση  των δ ιαδικασ ιών  για  τους  εργάτες  γης .  

12)Η αντ ιμετώπιση  των προβλημάτων  της  β ία ιης  

απολ ιγν ι τοποίησης .  

13)Η χρηματοδότηση  των σχεδ ίων  βελτ ίωσης  των επ ιλαχόντων   

της  δράσης  4 .1 .1  του  ΠΑΑ 2014 -2020  (Σχέδ ια  Βελτ ίωσης) .  

14)Η αποπεράτωση  των δ ιαχε ιρ ιστ ικών  σχεδ ίων βόσκησης  της  

Δυτικής  Μακεδον ίας .  

15)Η απαγόρευση  των εγκαταστάσεων  ΑΠΕ σε  γεωργ ικές  

εκτάσει ς  κα ι  σε  βοσκότοπους .  

16)Η αναμόρφωση του ασφαλιστ ικού  συστήμ ατος των  

αγροτών .  

17)Η μη πο ιν ικοποίηση  των  συνδ ικαλ ιστ ικών  αγώνων.  

 

 

-Τρίτη  15 Φεβρουαρίου 2022  στις  11:30 συγκέντρωση  με  τα 

αυτοκίνητα  στην αερογέφυρα του Άργους Ορεστικού  κα ι  

μετάβαση  στην Κοζάνη στο  κτήρ ιο  της  Περιφέρε ιας  Δυτ ικής  

Μακεδον ίας  σε  συνάντηση  με  τους  αγρότες  των  περ ιφερε ιακών  

ενοτή των  των  Γρεβενών,  της  Κοζάνης κα ι  της  Φλώρινας .  

  

 

                                                    ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ  

   

 

                                             Από την  Συντονιστ ική  επι τροπή  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


