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Π. Σατολιάς: Απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις
για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας
Κάλεσμα στους παραγωγούς να συσπειρωθούν γύρω από
τους συνεταιρισμούς τους και να αποκτήσουν άλλη ισχύ,
τους συνεταιρισμούς ενεργά να ενισχύσουν την νέα προσπάθεια που ξεκίνησε μέσω του φορέα της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, ώστε «να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η φωνή μας, να αποκτήσουμε άλλη διαπραγματευτική ισχύ», απηύθυνε από το βήμα των
εκδηλώσεων και ημερίδων για την φέτα και τα προβλήματα στην αιγοπροβατοτροφία, στις οποίες συμμετείχε ως ομιλητής, ο πρόεδρος
Παύλος Σατολιάς.
Ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ εισηγητικά αναφέρθηκε στα
ποσοστά αυτάρκειας της χώρας σε κτηνοτροφικά προϊόντα,

που σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και απ? την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, εξακολουθούν να βρίσκονται σε απελπίστηκα χαμηλά επίπεδα. «Και στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ το επισημαίνουμε με κάθε ευκαιρία και
προς πάσα κατεύθυνση αυτό, αφού γνωρίζουμε καλά ότι ως χώρα δίνουμε μερικά δισεκατομμύρια (!!!) κάθε χρόνο, για να εισάγουμε γάλα, κρέας και προϊόντα αυτών, την ώρα που η «κτηνοτροφική Ελλάδα» εξακολουθεί να στενάζει.
Και αντί να στηρίξουμε τον Έλληνα κτηνοτρόφο για να αυξήσει την παραγωγή του και να μειωθεί, κατά το δυνατό, αυτό το
αρνητικό ισοζύγιο, τι κάνουμε; Τον φορολογούμε!», τόνισε.

Συνάντηση Ομοσπονδίας
κτηνοτροφικών συλλόγων
Θεσσαλίας με τον Πρόεδρο
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Στις 13-02-2019 στα γραφεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας κτηνοτροφικών συλλόγων
& κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Νικόλαο Κατή με κύριο
θέμα συζήτησης την πτώση των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος και τι ελέγχους κάνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Εκεί ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης
Γκουρομπίνος επέδωσε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ προτάσεις και δράσεις που ομόφωνα είχαν αποφασίσει οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στις
21-4-2018 στον Τύρναβο.

τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ότι ανεβάζουν τις τιμές.
Πολίτες σχημάτισαν ουρές έξω από τους δημοτικούς
πάγκους, για να αγοράσουν ντομάτες, κρεμμύδια και
πιπεριές, στη συνοικία Μπαϊραμπασά στην Κωνσταντινούπολη, περιμένοντας έως και μία ώρα για να προμηθευτούν προϊόντα, που πωλούνταν στη μισή τιμή σε
σύγκριση με τα παντοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ.
Η πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης να εγκαταστήσει κρατικές λαϊκές αγορές ακολουθεί την εκτίναξη κατά 31% σε ετήσια βάση των τιμών των τροφίμων τον Ιανουάριο, ενόψει μάλιστα των τοπικών
εκλογών του επόμενου μήνα, όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να διατηρήσει τη στήριξη των πολιτών στο
πρόσωπό του και το κόμμα του.
Βάσει της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, οι δημοτικές αρχές θα πωλούν λαχανικά στο 50% των
τιμών που κατέγραψε η τουρκική Στατιστική
Υπηρεσία τον Ιανουάριο. Επιπλέον, θα επιτρέπεται η μάξιμουμ αγορά τριών κιλών προϊόντος
ανά πολίτη. Να παίρνουμε ιδέες από τους γειτόνους;

Η κουκέτα τρακτέρ
σας περιμένει να ξεκουραστείτε!

Φθηνά λαχανικά

στην Τουρκία από το Κράτος

Στη μάχη εναντίον της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των τροφίμων, οι τουρκικές αρχές άνοιξαν τις
αγορές τους σήμερα, όπου θα πωλούν φθηνά λαχανικά
απευθείας στους καταναλωτές, σε μια απόπειρα να
αποκλειστούν οι έμποροι λιανικής, τους οποίους η
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Όπως δήλωσε γνωστός αγρότης στην ΑγροΕκφραση,
που συμμετέχει στα μπλόκα, άσχημη εντύπωση μας έκανε
ο υπουργός κ. Στ. Αραχωβίτης που σε αντίθεση με τον προκάτοχό του κ. Αποστόλου που είχε παγώσει την εφαρμογή

του μέτρου, αυτός θα το εφαρμόσει . Ποιο θα είναι το νέο
χαράτσι: 10 ευρω /στρέμμα μέσω των Δήμων, θα είναι το
νέο περιβαλλοντικό αρδευτικό τέλος.
Αρνητική εξέλιξη αν ισχύσει ( Ντίνος Μακάς)

Νέο επίδομα στις αγρότισες
Σε ένα από τα τελευταία νομοσχέδια του 2018, ψηφίστηκε η επέκταση της παροχής χρηματικού βοηθήματος που
δίνει η Αγροτική Εστία προς την αγρότισσα μητέρα.Μέχρι
στιγμής αυτήν την παροχή την δικαιούνταν μόνο οι πολύτεκνες μητέρες. Από δω και στο εξής θα την δικαιούνται

και οι τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες. Είναι ένα αίτημα των
τριτέκνων,που με παρέμβαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ κ.
Πλιάκη προς την υπουργό κ. Φωτίου και την κατάθεση της
τροπολογίας από την κ. Σκουφά έγινε πράξη.
Θετική εξέλιξη αν ισχύσει.

