
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Αξιολογώντας την κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας και όλος ο πλανήτης 

ευχόμαστε αρχικά για την καλή υγεία όλων. 

Μελετώντας τα μέτρα της κυβέρνησης, που αφορούν σε όσους Έλληνες 

πλήττονται από αυτήν την πρωτοφανή κρίση, με ιδιαίτερη ανησυχία επισημαίνουμε, 

ότι απουσιάζουν μέτρα στήριξης τόσο των αγροτών, όσο και των κλάδων που κινούνται 

πέριξ της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. 

Επιθυμώντας να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους επιχειρηματίες και 

εργαζόμενους στους συναφείς κλάδους, καθώς και το δυσχερές έργο σας, στην παρούσα 

συγκυρία, σας προτείνουμε τις εξής προσθήκες στα ως άνω κυβερνητικά μέτρα. 

1. Άρση απαγόρευσης πώλησης αγροτικών προϊόντων στους παραγωγούς 

λαϊκών αγορών, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της γεωργική παραγωγής 

διοχετεύεται εκεί και κινδυνεύει με ολική καταστροφή, έχοντας 

τεράστιες συνέπειες αφενός στην οικονομία των αγροτικών περιοχών και 

αφετέρου στην διάθεση αγροτικών προϊόντων στους πολίτες. 

Σημειώνουμε, ότι θεωρούμε άδικο να επιτρέπεται η πώληση σε λαϊκές 

αγορές από τους επαγγελματίες εμπόρους και όχι από τους παραγωγούς. 

2. Ένταξη των ΚΑΔ 46751100, 70220000, 70221212, 47767805, 70221502, 

70221506, στα ευνοϊκά μέτρα των πληττομένων επιχειρήσεων και 

εργαζομένων, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουμε αφενός 

πλήρη αναστολής λειτουργίας και αφετέρου κατακόρυφη μείωση τζίρου. 

3. Επανέναρξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ, έστω και με ηλεκτρονικό τρόπο 

υποβολής, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να προμηθευτούν την κάρτα 

αγρότη για να υποστηρίξουν οικονομικά την καλλιέργειά τους. Μέχρι να 

γίνει αυτό, απαραίτητη είναι η σύνδεση της έκδοσης κάρτας αγρότη με 

την περυσινή δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να 

ξεκινήσουν να καλλιεργούν και οι επιχειρήσεις να έχουν μια μικρή 

εισροή κεφαλαίου, για την προμήθεια γεωργικών εφοδίων. 



4. Διευκόλυνση παροχής δανείων (κεφάλαιο κίνησης) στους αγρότες, με 

βάση τις φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών και στις αγροτικές 

επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς  για την διευκόλυνση της 

καλλιέργειας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας οποιαδήποτε πληροφορία. Μπορούμε να 

εκθέσουμε αναλυτικά τα παραπάνω και μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Κιάτο, 24.03.2020 

 

Με εκτίμηση, 
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