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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού 
 για τις αγροτικές κινητοποιήσεις  

 
 

Ο Δήμος Ορχομενού, ως κατ` εξοχήν αγροτική περιοχή, παρακολουθεί με 

αγωνία και ενδιαφέρον – όπως έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν για 

οποιοδήποτε άλλον εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους φορέα ή 

κλάδο -  τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου και εκφράζει τη 

συμπαράστασή του στον αγώνα τους. Σε αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της 

ελληνικής οικονομίας συγκυρία, η ψήφιση επώδυνων μέτρων, που αυξάνουν 

υπέρμετρα τα ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη εκατοντάδων χιλιάδων 

αγροτών, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα, αφού: 

 Δεν διασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος, αντίθετα έχει αποκλειστικά και μόνον φοροεισπρακτική 

λογική. 

 Σε συνδυασμό με την υψηλή φορολόγηση, η κατακόρυφη κι εκτός 

πραγματικότητας αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιφέρει 

ουσιαστικά τη φτωχοποίηση ενός σημαντικού παραγωγικού τμήματος της 

ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τις «γκρίζες ζώνες» της 

οικονομίας, όπως η μαύρη εργασία, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. 

 Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης σε έναν κρίσιμο τομέα,  όπως 

είναι η πρωτογενής παραγωγή .  

 Θα απωλέσουν μακροπρόθεσμα το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

τεράστια έσοδα από φόρους και εισφορές που δεν θα εισπραχθούν. 

 

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης δεν πρέπει να είναι να προσθέτει νέα βάρη 

στις πλάτες των αγροτών, χωρίς να διασφαλίζει παράλληλα τη 



 
μακροπρόθεσμη  βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλά να 

δημιουργήσει ένα δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, που θα 

στηρίζονται στις αρχές της ανταποδοτικότητας και της δίκαιης κατανομής των 

βαρών. 

Το ίδιο απαιτείται και για τα μέτρα ή τις πολιτικές που προωθεί σήμερα η 

Κυβέρνηση σε βάρος των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι 

οποίες εξυπηρετούν μόνον ταμειακές λογικές και δεν δίνουν βάρος στην 

μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

Με το νομοσχέδιο αυτό και τις δυσβάστακτες εισφορές που επιβάλλει, 

δρομολογείται ο βίαιος ξεριζωμός των μικρών και μεσαίων αγροτών από τη γη 

τους, το λουκέτο των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, 

μικροεμπόρων και επιστημόνων και η παράδοση της, των καταστημάτων και 

των γραφείων τους σε λίγες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

αντίστοιχους κλάδους.  

Ταυτόχρονα δρομολογείται η περεταίρω μείωση των συντάξεων όλων των 

εργαζομένων και η μεγαλύτερη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Το 

νομοσχέδιο αυτό, μαζί με το φορολογικό νόμο, είναι η λαιμητόμος για όλο το 

λαό. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλες τις κινητοποιήσεις 

που είναι σε εξέλιξη και θα ακολουθήσουν, με στόχο να μην φτάσει στη Βουλή 

και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό. Ο γενικός ξεσηκωμός όλων των 

κοινωνικών ομάδων και ο συντονισμός της δράσης τους, είναι αγώνας 

επιβίωσης.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού 

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης 

 

  

 


