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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών
Θέμα: Άμεση διάσωση του αγροτικού κόσμου.
Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διάσωση του πρωτογενή τομέα καταθέτει η
Οργάνωση αμπελουργών και ελαιοπαραγωγών. Οι προτάσεις που καταθέτει είναι
οκτώ και έχουν ως εξής:
1. Νέα Κ.Α.Π.
Επειδή κατά την ΚΑΠ που διανύσαμε την τελευταία επταετία,
κατακρεουργήθηκε η αξία των ενισχύσεων πάνω από 50%, ειδικά στις
μόνιμες καλλιέργειες, η Κρήτη αδικήθηκε κατάφορα (ελαιοκαλλιέργειααμπελοκαλλιέργεια), ζητάμε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, στην σουλτανίνα,
στην ελαιοκαλλιέργεια, όπως και στις οινοποιήσιμες ποικιλίες, να αλλάξει το
ισχύον καθεστώς ώστε να επωφεληθούν αυτοί που παράγουν.
2. Να μοιρασθεί δίκαια η επιστροφή πετρελαίου βάσει της έκτασης και της
καλλιέργειας.
3. Να δοθεί λύση στα χρέη που αγοράσθηκαν ακόμα και με το 7% της αξίας
τους από τα ξένα Funds, των Αγροτικών Οργανώσεων και των αγροτών και
σήμερα βγάζουν σε πλειστηριασμό τις πρώτες κατοικίες και τις αγροτικές
περιουσίες για λίγα euro. Πρότασή μας : να εξαλειφθούν όλοι οι τόκοι σε ότι
αφορά τα επαγγελματικά δάνεια των αγροτών, ανεξαρτήτου ύψους, να
διαγραφούν οι οφειλόμενο τόκοι και το 30% του οφειλομένου κεφαλαίου,
προκειμένου με τον τρόπο αυτό να ρυθμιστούν τα δάνεια και να
ανακουφιστούν οι αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα τους.
4. Αυστηροποίηση των ελέγχων στις ελληνοποιήσεις των παραγομένων
αγροτικών προϊόντων και ειδικά στη σταφίδα και στο ελαιόλαδο αλλά και σε
όλα τα άλλα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
5. Να ενισχυθούν οι παραγωγοί βάσει των τιμολογίων φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων και ζωοτροφών, λόγω της εκτόξευσης των τιμών που φτάνει έως
και στο 100%.
6. Να σταματήσει η Κρήτη να εξαιρείται από την υπόλοιπη νησιωτική πολιτική
των προνομίων που δίδονται στα αναπτυξιακά προγράμματα όλων των άλλων
νησιωτικών περιοχών, όπως επίσης να επιδοτείται το κόστος μεταφοράς των
αγροτικών προϊόντων και των κομίστρων, όπως γίνεται με όλα τα άλλα νησιά.
7. Να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, με αυτό τον τρόπο θα λυθεί το
πρόβλημα της εργατών γης.
8. Λόγω της συνεχιζόμενης δυσμενούς συγκυρίας των συνθηκών που
επικρατούν στον αγροτικό χώρο, ζητούμε όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή,
ελαχίστου ύψους προς αυτούς που δεν ξεπέρασε τις 2.000€, να σταματήσει να
διεκδικείται από το κράτος και να διαγραφεί από τις οφειλές τους.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Θα ικανοποιήσετε τις προτάσεις της οργάνωσης άμεσα, για την διάσωση του
αγροτικού κόσμου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

