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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                       

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
     
                  Αριθµ. Πρωτ. : 917 

 
Υψηλάντη1, Τ.Κ. 35100 – Λαµία 

 

 

Τηλ.: 2231351277,2221026626 
Fax.: 2231051964,2221077747 
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ΠΡΟΣ : 
 

1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης                   
        και Υπουργό Οικονοµικών 
           κ. Ευάγγελο Βενιζέλο 
                   Νίκης 5 – 7 , Τ.Κ. 10180 – Αθήνα. 
 
2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  

 και Τροφίµων                                                    
κ. Κώστα Σκανδαλίδη                                                

                           Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 10176 – Αθήνα. 

 

 

 
ΚΟΙΝ.: 
 

1. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών                   
κ. Φίλιππο Σαχινίδη  

                  Πανεπιστηµίου 37 – Τ.Κ. 10185 – Αθήνα. 
 
2. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης                    

και Τροφίµων                                                          
κ. Γιάννη ∆ριβελέγκα 

                    Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 10176 – Αθήνα. 
 
 

3.    Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
                                            Έδρες τους 

 
4. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας                        

κ. Κλέαρχο Περγαντά 
                   Υψηλάντη1, Τ.Κ. 35100 – Λαµία. 
 

 

 
 
          Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί 
 
     Στα πλαίσια των νέων µέτρων που αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν σχετικά µε την επιβολή 
διετούς τέλους στην ακίνητη περιουσία  ( δοµηµένη επιφάνεια ) ύψους 4 ευρώ/ τετραγωνικό                      
( µεσοσταθµικά ) µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, θέλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι οι πτηνο – 
κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται σε  αναστάτωση,  καθόσον, λόγω, αφενός 
της οικονοµικής συγκυρίας και της συνεχιζόµενης ύφεσης και  αφετέρου των  διαχειριστικών τους 
προβληµάτων,   µε το κόστος παραγωγής να έχει εκτοξευθεί στα ύψη και τις τιµές των προϊόντων τους 
να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα , αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ρύθµιση για την επιβολή  αυτής 
της έκτακτης εισφοράς. 
 
   Η επιβολή µέτρων που αναχαιτίζουν κάθε φορά την προσπάθεια του κλάδου να συµβάλλει στην 
ταχύτερη έξοδο της Χώρας από την κρίση και τη µετάβασή της  σε αναπτυξιακή τροχιά δεν συνδράµουν 
στην ανόρθωση της αγροτικής οικονοµίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής των κατοίκων της 
υπαίθρου. 
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        Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί 
 
    Κάτω από αυτές τις συνθήκες πιστεύουµε ότι θα επανεξετάσετε µε τη δέουσα ευαισθησία το εν λόγω 
θέµα και θα εξαιρέσετε τις πτηνο – κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από την επιβολή της έκτακτης 
εισφοράς για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής. 

 

 
 
 
                               Με ιδιαίτερη τιµή    

  
          

                                                  Σταµάτης Καπελέρης  
                              Αντιπεριφερειάρχης 


