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  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι τεράστια, δεδομένου του 
ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί σε πρωτοφανή επίπεδα λόγω της υπέρμετρης αύξησης 
στις τιμές των ζωοτροφών με τις αυξήσεις να πλησιάζουν το 60% αυτών, καθώς και όλων των 
αγροεφοδίων αλλά και της ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, υγραέριο). 
  Ιδιαίτερα στον νομό μας η κρίση είναι πιο έντονη, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πολύ 
υψηλότερο έναντι της υπόλοιπης χώρας, λόγω της μορφολογίας του εδάφους αλλά και του μικρού 
και κατακερματισμένου κλήρου ο οποίος καθιστά ασύμφορες τις καλλιέργειες. 
Το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις τιμές διάθεσης των προϊόντων οι οποίες 
παραμένουν χαμηλές παρά τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί , εξανεμίζουν τα εισοδήματα των 
αγροτών οι οποίοι αναγκάζονται να στερούν από τις οικογένειές τους ακόμη και τα απαραίτητα 
προς το ζην και τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό με τις όποιες συνέπειες 
συνεπάγεται αυτό για την οικονομία της χώρας. 
  Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές απαιτούμε να δοθούν άμεσα λύσεις για την μείωση του κόστους 
παραγωγής κάνοντας δεκτά τα αιτήματά μας τα οποία είναι : 
 
➢ Στήριξη των κτηνοπτηνοτρόφων και καλλιεργητών για την αγορά ζωοτροφών και 
αγροτικών εφοδίων, πλήρη απαλλαγή του συνόλου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την ρήτρα 
αναπροσαρμογής η επιβολή της οποίας είχε σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους 
ηλεκτροδότησης  κατά 150%, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό 
επί της αξίας πώλησης όλων των αγροκτηνοπτηνοτροφικών  προϊόντων σε όλους τους τομείς της 
φυτικής και ζωικής  παραγωγής όπως ίσχυε και στο παρελθόν. 
➢ Άμεση άτοκη ρύθμιση των κτηνοπτηνοτροφικών δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 
 
Τα δίκαια αιτήματα των αγροτών τα οποία έχουν σαν στόχο την διασφάλιση του πρωτογενή τομέα 
και την συνέχιση της παραγωγικότητας  στηρίζουν : 

 

• Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ αγροτών” 

• Α.Π.Σ.Ι “ΠΙΝΔΟΣ” 

• Ένωση Μετακινουμένων Κτηνοτρόφων Ηπείρου 

• ΑΔΕΔΥ 

• Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

• ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  

• ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

• Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας 

• Ένωση Νέων  Αγροτών Ιωαννίνων 

• Γεωπονικά Καταστήματα 

• Εργατικό Κέντρο 

• Π.Ε.Ο.Π.Π.  (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 
 


