
       
 

  

 
ΘΕΜΑ : Υπενθύµιση για το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 

20 ∆εκεµβρίου εν' όψη της ψήφισης του σχεδίου νόµου για τη φορολόγηση 
των ακινήτων 

Όπως είναι γνωστό, οι επικεφαλής των Οµοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της 
Κρήτης, των συνεταιριστικών οργανώσεων, των συλλόγων κτηνοτρόφων και των συλλόγων 
παραγωγών λαϊκών αγορών, αποφάσισαν σε κοινή σύσκεψη την πραγµατοποίηση 
συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας από τους αγρότες της Κρήτης, µαζί µε 
συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα, την Παρασκευή 20 ∆εκέµβρη 2013 (ηµέρα 
ψήφισης του νοµοσχεδίου από την ολοµέλεια της Βουλής), για να εκφράσουν τη 
διαµαρτυρία τους στην ψήφιση του νοµοσχεδίου σχετικά µε τη φορολόγηση των ακινήτων. 

Οι αγροτικές οργανώσεις της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδος, διαφωνούν µε 
τη φορολόγηση της αγροτικής γης, η οποία θα οδηγήσει τους αγρότες να εγκαταλείψουν τη 
γη τους. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των αγροτοκτηνοτρόφων, που δηµοσιεύθηκαν στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε το νέο νόµο καλούνται να πληρώσουν φόρο που αγγίζει τα 5 
ευρώ ανά στρέµµα για τα βοσκοτόπια και περίπου 10-15 ευρώ ανά στρέµµα για τις 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις.  

Οι αγρότες θα ταξιδέψουν τη νύχτα της Πέµπτης µε τα πλοία της γραµµής για 
Πειραιά, προκειµένου να είναι στην Αθήνα το πρωί της Παρασκευής. Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή στο συλλαλητήριο πάνω από 1.000 αγρότες. 
Για τη διευκόλυνση της µετακίνησης των αγροτών, οι αγροτικές οργανώσεις έχουν 
εξασφαλίσει ειδική έκπτωση στο εισιτήριο από το Ηράκλειο, το οποίο  θα κοστίζει 20 
ευρώ µετ' επιστροφής. 
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