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Λ. ΠΡΑΙΤΠΉ ίΥ.ΤΑΣΤ/.ΣΗ

Ανεξάρτητα από το γενικότερο μετεκλογικό κλίμα, που έχει επηρεάσει τα στελέχη 

μας και αποτελεί προς το παρόν εμπόδιο στην προώθηση των θέσεων μας, στην διαμόρ

φωση της πολίτικης κατάστασης στον αγροτικό χώρο συμβάλλουν αποφασιστικά δύο (2) 

παράγοντες.

α) Το τέλος του μεταβατικού σταδίου στα Κοινοτικά πλαίσια και η πλήρης 

υπαγωγή της αγροτικής μας πολιτικής στους Κανόνες της ΚΑΠ. 

β) Οι δυσκολίες, που προκύπτουν στην διαχείρηση της αγροτικής μας πολι
τικής εΕαιτίας': . . . . . . . .

ι. των κοινοτικών περιορισμών (συνυπευθυνότητα, ποσοστώσεις, συμβό

λαια, καθήλωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων) 

ιι. της παρέλευσης ολόκληρου έτους, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις γιά τα 

προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής κοινωνίας.

Τα προβλήματα αυτά, που θα οξυνθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες και αναμένεται 

να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση κατά την φθινοπωρινή περίοδο, είναι τα παρα

κάτω :

- Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα

- Η ρύθμιση των χρεών των ΑΣΟ

- Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων που γιά πρώτη φορά από το 1981 

θα περιοριστούν σε αύξηση περίπου 10%, όταν ο τιμάριθμος προβλέ- 

πεται να ξεπεράσει το 17%

- Η ένταση στο σταφιδικό και το καπνικό σαν αποτέλεσμα της αυστηρής 

υπαγωγής της αγροτικής μας πολιτικής στις διατάξεις της ΚΑΠ.

- Οι δυσανάλογα μεγάλες αυξήσεις που αναμένονται στα λιπάσματα και 

γενικότερα στα εφόδια, σε σχέση με τις αυξήσεις στις τιμές των 

αγροτικών προϊόντων

- Η πρόωρη συνταξιοδότηση και η πιθανολογούμενη διακοπή της λόγω της 

υπαγωγής της στα ΣΠΑ απ' την κυβέρνηση Τζανετάκη. Με την υπαγωγή 

αυτή, η Κοινοτική υποχρέωση γιά την κάλυψη της συνολικής δαπάνης 

που ήταν 50% και σ' ένα δεύτερο στάδιο θα έφθανε το 75%, περιορί

ζεται στο 9%

- Η επιδιωκόμενη κατάργηση του ΕΛΓΑ και της ασφάλισης του φυτικού και

ζωϊκού κεφαλαίου με σοβαρή επιβάρυνση στην αγροτική παραγωγή και 

το αγροτικό εισόδημα.
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Η διαφαινόμενη κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης 

Η προτεινόμενη απ' τους συντηρητικούς κύκλους φορολογία των αγροτών 

- 0 κίνδυνος απώλειας των κατακτήσεων του αγροτικού κόσμου στα πλαί

σια της οκτάχρονης κοινωνικής πολίτικης του ΠΑΣΟΚ. (φαρμακευτική, 

νοσοκομιακή περίθαλψη, έργα κοινωνικής υποδομής κλπ)

Γιά τα προβλήματα αυτά δεν αναμένεται να προωθηθούν πολιτικές λύσεις.

Β. 01 ΣΤΟΧΟΙ ΓλΣ

0 χαρακτήρας των στόχων μας 

α) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι

ι. προβολή διεκδικητικού πλαισίου από τις Οργανώσεις των αγροτών 

(ΠΑΣΕΓΈΣ, ΓΈΣΑΣΕ) 

ιι. στήριξη θεσμών

ιιι. εκλογικές διαδικασίες στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους 

Αγροτικούς Συλλόγους και τις ΤΟΕΒ.

β) Μακροπρόθεσμοι στόχοι

ι. Η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης πολίτικης, μέσω συνδιασκέψεων, που θα προωθεί 

την αλλαγή προσανατολισμού τόσο στον συνεταιριστικό, όσο και στον Συνδι

καλιστικό τομέα και δίνει σαφείς απαντήσεις στα προβλήματα του αγροτικού 

κόσμου.

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΟ

Η Ν.Δ. επιδιώκει την αναβολή των συνεταιριστικών εκλογών προκειμένου να νομιμο

ποιήσει τις οποιεσδήποτε νέες εγγραφές μελών στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και 

να προωθήσει αλλαγές του Συνεταιριστικού Νόμου. Στους στόχους της παραμένει επίσης 

η επαναφορά του ενιαίου ψηφοδελτίου στις συνεταιριστικές εκλογές.

Ο Τομέας Συνεταιριστικού Αγροτών του Κινήματος,

α. Τάσσεται υπέρ της αναβολής των συνεταιριστικών εκλογών γιά τους λόγους που 

προβάλλει και τον χρόνο που υποδεικνύει η ΠΑΣΕΓΈΣ. 

β. Αποδέχεται πλήρως τις προτάσεις που έχει διατυπώσει η ΠΑΣΕΓΈΣ γιά αλλαγές 

στον εκλογικό Νόμο και με τις οποίες έχουν συμφωνήσει οι παρατάξεις. 

Ανεξάρτητα όμως απ' τις επιδιώξεις της Ν.Δ. και την τύχη των προτάσεων της 

ΠΑΣΕΓΕΣ, ο Τομέας μας προετοιμάζεται γιά την αντιμετώπιση εκλογικών διαδικασιών 

τον Ιούνιο.

Προς την κατεύθυνση αυτή

α) προωθεί την σύσταση εκλογικών επιτροπών κατά Νομό και ενδεχόμενα, εάν υφί- 

σταται ανάγκη, κατά ένωση.

β) διαμορφώνει την εκλογική της τακτική με βάση τα νεά πολιτικιά δεδομένα του

αγροτικού χώσου
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χρεώσεις

δ) Αποκαθιστώ καθημερινή επαφή του τομέα με τις Ν.Ε.

ε) Σχεδιάζει την έκδοση φυλλαδίων και επεξεργάζεται σειρά κειμένων με στόχο 

την παραγωγή πολιτικής

ι. Την οργάνωση Συνδιάσκεψης γιά προσδιορισμό και επαναπροσδιορισμό της πολι

τικής μας στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο, με την προϋπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ 

θα είναι έτοιμο να προωθήσει εποικοδομητικές συζητήσεις στο θέμα αυτό και 

δεν θα αντιμετωπίσει την συνδιάσκεψη σαν μιά ακόμη, εκλογικού περιεχομένου 

εκδήλωση.

ιι. Νομαρχιακές και επαρχιακές συσκέψεις που ασφαλώς θα βοηθήσουν και τις επερ-

χόμενες Δημοτικές Εκλογές. ·■ .... .....

ιιι. Την επανέκδοση του περιοδικού 'Αγροτική Συνεταιριστική Αλλαγή' με την προ

ϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί από την πλευρά του κινήματος η απαιτούμενη δα

πάνη.

Προτείνει :


