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Αθήνα 17-2-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη 19-2-2012 από τις 13:00 έως τη
λήξη ωραρίου και συμμετοχή στο πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα»

Η  Πανελλαδική  Συντονιστική  Επιτροπή  των  Μπλόκων  των  αγροτών
αποφάσισε  την  κλιμάκωση  του  αγώνα  τους  μετά  την  άρνηση  της  κυβέρνησης  να
ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους. 

Εμείς  οι  Γεωτεχνικοί  Δημόσιοι  Υπάλληλοι  καθώς  και  οι  εργαζόμενοι  στο
Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  γνωρίζουμε  από  πρώτο  χέρι  την
τραγική  κατάσταση  στην  οποία  έχουν  περιέλθει  οι  αγρότες  από  την  πολιτική  των
εκάστοτε κυβερνήσεων. Κάθε χρόνο βλέπουν το εισόδημα τους να μειώνεται δραστικά
και αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης από τη μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής, τη
μείωση  τιμών  παραγωγού  από  τους  εμποροβιομήχανους,  από  τα  χαράτσια  και  τους
δυσβάσταχτους φόρους της κυβέρνησης.

Η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα εντείνει παραπέρα τις εισαγωγές στην χώρα
μας  αγροτικών  και  κτηνοτροφικών  προϊόντων,  μεγαλώνοντας  την  εξάρτησή  της  και
διευρύνοντας περισσότερο τα ελλείμματα του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου, ενώ η
Ελλάδα μας διαθέτει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες για να καλύψει τις διατροφικές
ανάγκες του λαού της με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. 

Όλοι μαζί έχουμε κοινό αντίπαλο, την αντιλαϊκή – αντιαγροτική πολιτική, που
είναι  η  πηγή  των  προβλημάτων  μας,  και  για  αυτό  συμπορευόμαστε  στον  ίδιο
αγωνιστικό δρόμο. 

Οι Ομοσπονδίες μας:
1. Δηλώνουν τη στήριξη τους στο δίκαιο αγώνα και αιτήματα των αγροτών 

2. Κηρύσουν  παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη 19-2-2012 από τις 13:00
έως  τη  λήξη  ωραρίου και  συμμετοχή  στο  πανελλαδικό  παναγροτικό
συλλαλητήριο  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα  με  αφετηρία  την  πλατεία
Βάθης στις 13:00 και

3. Καλούν  όλους  τους  Γεωτεχνικούς  και  τους  εργαζόμενους  του  ΥΠΑΑΤ  να
δώσουν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο και τις κατά τόπους κινητοποιήσεις των
αγροτών σε όλη τη χώρα που θα προγραμματιστούν το επόμενο διάστημα.
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