
 

                 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                            Αιγίνιο 3-11-2015 

ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ                                                                            

Δ Η Μ Ο    ΠΤΔΝΑ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ            

 

 

 

 

ΨΗΦΙΜΑ                                                                       

 

Ύζηερα από ειζήγηζη ηοσ Δημάρτοσ Πύδνας Κολινδρού, κ. Εσάγγελοσ Λαγδάρη, 

ηο Δημοηικό σμβούλιο Πύδνας Κολινδρού με ηην αριθ.: 361/2015 απόθαζή ηοσ, 

υήθιζε ομόθφνα ηο παρακάηφ υήθιζμα διαμαρησρίας για ηα μέηρα καηά ηφν 

αγροηών.  

 

 
  Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Πύδλαο - Κνιηλδξνύ εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη 
ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηα εύινγα αηηήκαηα θαη ζηνλ αγώλα ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ, πνπ 
απνηειεί ηνλ πην παξαγωγηθό θαη δωηηθό θιάδν ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. Γη’ απηό θαη 
αληηηίζεηαη ζηα ζθιεξά κέηξα θνξνιόγεζεο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αγξόηεο, όπωο είλαη 
ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ηωλ γεωξγηθώλ εθνδίωλ, ε θαηάξγεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηηκνινγίνπ ζην 
ειεθηξηθό ξεύκα, ε αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ θόξνπ ζην 26% θαη ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ 
ζην 100% θαη ν δηπιαζηαζκόο ηωλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΓΑ. 
   Τα κέηξα απηά δελ είλαη απιώο πξωηνθαλή, παξάινγα θαη άδηθα, αιιά ηδηαίηεξα 
θαηαζηξνθηθά γηα ηνλ αγξνηηθό θόζκν θαη ηζρπξό πιήγκα γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειιεληθήο 
γεωξγίαο, πνπ ήδε πιήηηεηαη ζνβαξά από ηελ θαηάξξεπζε ηωλ ηηκώλ ηωλ πξνϊόληωλ, 
από ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη από εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζηε θπηηθή θαη δωηθή 
παξαγωγή ηωλ ηειεπηαίωλ εηώλ. 
    Είλαη νινθάλεξν πωο ζε κηα πεξίνδν έληνλεο θαη παξαηεηακέλεο θξίζεο, όπωο απηή 
πνπ δηαλύνπκε, κηα ηέηνηα αληηαγξνηηθή πνιηηηθή δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην αλάπηπμεο 
θαη παξαγωγήο εζληθνύ πινύηνπ, απελαληίαο νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε 
απνδηάξζξωζε θαη δηάιπζε ηνλ θύξην παξαγωγηθό ηζηό ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Άιιωζηε, 
νη αγξόηεο, όπωο θαη άιιεο ηάμεηο εξγαδνκέλωλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ ππνζηεί 
ζεκαληηθέο εηζνδεκαηηθέο απώιεηεο, έηζη πνπ γηα πνιινύο ηίζεηαη πιένλ δήηεκα 
επηβίωζεο.  

   Είλαη ε ώξα λα θαηαλνήζεη ην αξκόδην Υπνπξγείν Γεωξγίαο θαη ζπλνιηθά ε θπβέξλεζε 
πωο απηή ε ζθιεξή δέζκε ηωλ θνξνινγηθώλ κέηξωλ είλαη εμνληωηηθή γηα ηνλ πξωηνγελή 
ηνκέα θαη ηνπο μωκάρνπο ηεο γεο θαη όηη απνκαθξύλεη θάζε πηζαλόηεηα νηθνλνκηθήο 
αλάηαμεο θαη εμόδνπ από ηελ θξίζε. Η θπβέξλεζε δελ νθείιεη απιώο, είλαη ππνρξεωκέλε 
λα αλαηξέζεη ηα ηζνπεδωηηθά απηά κέηξα θαη λα ζηεξίμεη ηνπο αγξόηεο καο πνπ 
αγωλίδνληαη θάηω από δύζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηβίωζή ηνπο.  

 

 

 Ο Δήμαρτος 

 

Λαγδάρης Εσάγγελος 

 


