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Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης απέστειλαν 

επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα, με θέμα τη δέσμευση και 

κατάσχεση των άμεσων ενισχύσεων.  

 

Αναλυτικά η επιστολή:  

 

«Κύριε Πρωθυπουργέ,  

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 70% της βασικής 

ενίσχυσης των κτηνοτρόφων και γεωργών. Υπάρχουν, όμως, συνάδελφοι, που με το 

σημερινό καθεστώς που επικρατεί, δεν θα καταφέρουν να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. 

Τα χρέη σε διάφορους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που 

δεσμεύουν τους λογαριασμούς των συναδέλφων κτηνοτρόφων, είναι θηλιά στο λαιμό 

όλων μας. Όσοι από τους κτηνοτρόφους δεν χρωστούν ακόμα, είναι σίγουρα εν δυνάμει 

οφειλέτες.  

Σας παραθέτουμε παρακάτω τους λόγους για τους οποίους ζητάμε την άμεση προστασία 

των κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση, την προστασία του πρωτογενή τομέα της πατρίδας 

μας: 

Λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και ρευστότητας και της αδυναμίας πρόσβασης στο 

τραπεζικό σύστημα. 

 Λόγω των πολύ υψηλών επιτοκίων δανεισμού, όταν η πρόσβαση στο 

τραπεζικό σύστημα είναι εφικτή. 

 Λόγω της πολύ κακής οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται οι 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

 Λόγω των ελλιπών ελέγχων και σοβαρών ποινών από την ελληνική πολιτεία, 

σε όσους εξαπατούν με αθέμιτες πρακτικές (ελληνοποιήσεις) τους καταναλωτές και 

κατ’ επέκταση υποβαθμίζουν την ελληνική παραγωγή και καταστρέφουν τον 

Έλληνα κτηνοτρόφο. 

 Λόγω των πολύ χαμηλών τιμών και κάτω του κόστους που διατίθενται τα 

κτηνοτροφικά προϊόντα, εξαιτίας των παράνομων ελληνοποιήσεων. 

 Λόγω του εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την Ε.Ε. και 

δημιουργεί πρόβλημα στις εξαγωγές των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, 

αλλά και πιέσεις από ευρωπαϊκές χώρες, για εισαγωγή από τη χώρα μας ποσοτήτων 

που πλεονάζουν σε αυτές για τον ίδιο λόγο. 
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 Λόγω της αθέτησης της υπόσχεσης του πρώην υπουργού Α.Α.Τ., να 

συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα, που λυμαίνονται την πρωτογενή 

παραγωγή, είτε λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, είτε λόγω ανικανότητας. 

 Λόγω της μη αυστηρής εφαρμογής της υποχρεωτικής αναγραφής, σε 

γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, της χώρας παραγωγής της πρώτης ύλης. 

 Λόγω της μη εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής πληρωμής των 

κτηνοτροφικών προϊόντων σε 60 ημέρες. 

 Λόγω του ακατάσχετου των ευρωπαϊκών ενισχύσεων που στη χώρα μας 

καταστρατηγείται. 

 Λόγω της μη εφαρμογής, έως σήμερα, του ακατάσχετου των 15.000 ευρώ, 

προσαρμοσμένο στον πρωτογενή τομέα. 

 Λόγω του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής στη χώρα μας, σε όλα τα εφόδια 

και υπηρεσίες. 

 Λόγω της υπερφορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων όταν αυτά 

υπάρχουν. 

 Λόγω των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών. 

 Λόγω της ανάγκης επιβίωσης του ζωικού κεφαλαίου της πατρίδας μας. 

 Λόγω της εξόδου από τα μνημόνια, που εσείς ο ίδιος ανακοινώσατε. 

 Λόγω του υψηλού πλεονάσματος που αναμένεται να προκύψει για το 2018 

και που προέρχεται από τις οικονομικές θυσίες όλων μας. 

 Λόγω των εκλογών, που μέχρι το φθινόπωρο του 2019 πρέπει να 

πραγματοποιηθούν και που δημιουργούν, αύξηση της ταχύτητας στην υλοποίηση 

των υποσχέσεων που μας έχετε δώσει. 

 Λόγω του ότι είμαστε πάρα πολλοί, για να αγνοήσετε το δίκαιο αίτημα μας. 

Ζητάμε να αποδεσμεύσετε την πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως και τις 

πληρωμές που έπονται αυτής από κάθε κατάσχεση. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΠΡΑΞΗ». 

Την επιστολή υπογράφουν οι Κτηνοτροφικών Σύλλογοι: Κάτω Νευροκοπίου, 

Δήμου Προσοτσάνης, Νομού Καβάλας, Νομού Ξάνθης, Δήμου Ιάσμου, Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Νομού Ροδόπης, ο 

Αγροκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρριανών και ο Κτηνοτροφικός 

Συνεταιρισμός Νομού Έβρου "Θρακών Αμνός". 

 


