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ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ! 

 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και εργαζόμενοι στην αγροτική παραγωγή, 

 Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τη συναίνεση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙΟΥ,  με όπλα της 

το 3ο βάρβαρο Μνημόνιο και την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ε.Ε. (2015 - 2021), 

εξαπέλυσε πραγματικό πόλεμο σε βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων, ιδιαίτερα των 

φτωχομεσαίων. 

Προχωρά σε  αντιδραστική αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, σε βάρος 

συνταξιούχων και εργαζομένων χωριού και πόλης, με στόχο την πλήρη ανταποδοτικότητα και 

ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Έτσι, τριπλασιάζονται οι εισφορές στον ΟΓΑ για αγρότη - 

αγρότισσα - αγροτόπαιδο, που θα πληρώνουν 47 χρόνια χαράτσια (από 20 έως 67 ετών), για να 

πάρουν ένα ξεροκόμματο (δήθεν σύνταξη)! 

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, από το β' εξάμηνο 2015 ξεκινάει η σταδιακή αύξηση 

του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών για σύνταξη, ο οποίος από 7% που είναι 

σήμερα θα φτάσει στο 20% το 2019. Από το β' εξάμηνο, λοιπόν, του 2015 και για το 2016 

αυξάνεται από 7% στο 10% ο συντελεστής. Από 1/1/2017 ο συντελεστής ανεβαίνει στο 14%, το 

2018 στο 17% και το 2019 στο 20%. Επιπλέον, από το 2017 αυξάνεται η εισφορά για την 

υγεία από 2,5% στο 6,95%, ενώ θα υπάρχει και εισφορά 0,5% για την αγροτική εστία. Έτσι, η 

συνολική επιβάρυνση του αγρότη/κτηνοτρόφου για την ασφάλισή του θα είναι 27,45% στο 

ασφαλιστικό εισόδημά του το 2019. 

Από 1/1/2017 καταργούνται οι 7 κλίμακες των ασφαλιστικών εισοδημάτων που ισχύουν 

για τους αγρότες και η ασφαλιστική εισφορά θα υπολογίζεται στο 80% του κατωτέρου μισθού του 

άγαμου εργαζόμενου άνω των 25 ετών, ο οποίος σήμερα είναι 586 ευρώ και το 80% είναι 468,8 

ευρώ το μήνα, 5.625,6 ευρώ το χρόνο. 

Αυτό λοιπόν το ποσό είναι το κατώτερο ασφαλιστικό εισόδημα, στο οποίο θα 

υπολογίζονται οι ελάχιστες εισφορές για σύνταξη και υγεία που θα υποχρεούται να καταβάλλει 

για την ασφάλισή του κάθε αγροτοκτηνοτρόφος, οι οποίες είναι: 5.625,6 x 27,45% = 1544,23 

ευρώ, ακόμη κι αν τον προηγούμενο χρόνο είχε ζημιές ή μικρότερο εισόδημα. Με το ίδιο 

κατώτατο ποσό επιβαρύνεται η αγρότισσα και κάθε άλλο ασφαλιζόμενο ενήλικο μέλος της ίδιας 

οικογενειακής εκμετάλλευσης που δεν έχει άλλη ασφάλιση. Αν το πραγματικό εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο από 5.625,6 ευρώ, η εισφορά για τον επόμενο χρόνο θα είναι ανάλογη με το 

πραγματικό και προφανώς μεγαλύτερη. Το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα θα επιμερίζεται σε 

σύζυγο και ενήλικα ασφαλιζόμενα παιδιά και δεν μπορεί να είναι μικρότερο για τον καθένα, από 

το κατώτερο ασφαλιστικό εισόδημα. 

 



Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και εργαζόμενοι στην αγροτική παραγωγή! 

Ο αντιασφαλιστικός νόμος δεν έρχεται για να «σωθεί» το ασφαλιστικό! Αλλά για να 
ενισχυθούν τα κέρδη της αστικής τάξης, τα «επενδυτικά» κίνητρα στα ντόπια και ξένα 
αρπακτικά, η εξυπηρέτηση του τοκογλυφικού χρέους, η υποταγή στο δημοσιονομικό 
σφαγείο της ευρωζώνης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι πολιτικοί της σύμμαχοι και οι 
«δανειστές» έχουν αποφασίσει να μας τελειώσουν. 

Η αντιασφαλιστική αυτή επίθεση αποτελεί ένα κρίκο στην αλυσίδα προώθησης της 
καπιταλιστικής ανασυγκρότησης στην ύπαιθρο, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και 
της παραγωγής σε λιγότερα χέρια μεγαλοαγροτών και νέων επιχειρηματιών, με την πλήρη 
υποταγή των αγροτοκτηνοτρόφων στις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα (συμβολαιακή 
γεωργία, κ.ά.), την εξαφάνιση των εργατο-αγροτών, τη συμπίεση και το ξεκλήρισμα των φτωχών 
αγροτοκτηνοτρόφων.  Οι προτάσεις αυτές της συκυβέρνησης για το ασφαλιστικό συμπληρώνουν 
τη φορολεηλασία. 

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις της, τους αγώνες, τους στόχους 
πάλης και τα δίκαια αιτήματα των φτωχομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.  

Παλεύει μαζί τους για:  

 Άμεση κατάργηση της φοροληστείας, του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Φορολόγηση 
(με βάση το καθαρό εισόδημα και τα κέρδη) των μεγαλοαγροτών και των αγροτικών 
επιχειρήσεων που παίρνουν το 80% των επιδοτήσεων της ΕΕ.  

 Ουσιαστικές αυξήσεις στις αγροτικές συντάξεις και μείωση ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια και στα 58 για τις αγρότισσες.  

 Όχι στο «Μητρώο Αγροτών» και στους Συνεταιρισμούς - Επιχειρήσεις μεγαλοαγροτών.  

 Προστασία του εισοδήματος των φτωχομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων με 
κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, 
έργα υποδομής, δωρεάν επιστημονική επιμόρφωση.  

 Πλήρη - δημόσια ασφάλιση της παραγωγής, άμεση αποζημίωση πληγέντων από 
καταστροφές. Ισοτιμία δικαιωμάτων των εργαζομένων της υπαίθρου, ανεξαρτήτως χρώματος, 
έθνους και θρησκείας.  

 Άμεση απαλλοτρίωση - χωρίς αποζημίωση όλης της μεγάλης αγροτικής και εκκλησιαστικής 
ιδιοκτησίας, παραχώρησή της για συνεταιριστική παραγωγή. 

 Όχι στα μεταλλαγμένα προϊόντα, σπόρους, οργανισμούς και στα «μαϊμού οικολογικά» 
αγροτικά προϊόντα.  

  Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καλεί σε πραγματικά «μπλόκα αγώνα», σε παλλαϊκό ξεσηκωμό και 
τους φτωχομεσαίους αγρότες σε κοινό μέτωπο με τους εργαζόμενους, τους ανέργους και 
την νεολαία για την ανατροπή της ΚΑΠ της ΕΕ. Για τη διαγραφή του χρέους, την εθνικοποίηση - 
κρατικοποίηση, χωρίς αποζημίωση, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας 
του αγροτοδιατροφικού τομέα. Για την έξοδο από το Ευρώ και την ΕΕ και την ισοτιμία στις 
διεθνείς σχέσεις. Για τη δημιουργία δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών 
με ουσιαστική κρατική ενίσχυση. Για ενιαίο δημόσιο φορέα τροφίμων και κεντρικό σχεδιασμό της 
αγροτικής παραγωγής, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες (όχι τις ανάγκες της χωματερής και του 
κέρδους), τη κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού, ενάντια στη διπλή εκμετάλλευση 
αγρότη και καταναλωτή. Για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης, για να ζήσουμε 
με αξιοπρέπεια, για να επιβάλλουμε με τα δικά μας όργανα επιβολής της λαϊκής θέλησης, τις 
ανάγκες και τα δικαιώματά μας. 

Το συντονιστικό της πανελλαδικής αγροτοδιατροφικής επιτροπής της   

ΑΝΤικαπιταλιστικής ΑΡιστερής 
ΣΥνεργασίας για την Ανατροπή 


