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Υπόψιν: υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 

               υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη 

  

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020 

 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, 

 

Οι αυστηροί περιορισμοί που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση στο πλαίσιο 

περιορισμού εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουν μειώσει σημαντικά τις 

δραστηριότητες των συνεταιριστικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία κάλυψης των 

υποχρεώσεών τους. 

Ειδικά, μετά την πρόσφατη απόφαση που πήρε το ΥΠΑΑΤ για αναστολή της 

υποβολής δηλώσεων του ΟΣΔΕ, χιλιάδες συνεταιρισμοί στη χώρα μας έχουν δει τα 

έσοδά τους να συρρικνώνονται δραματικά.  

Την ίδια στιγμή, αυξημένο είναι και το κόστος λειτουργίας τους, καθώς το 

προηγούμενο διάστημα είχαν προχωρήσει σε προσλήψεις επιπλέον προσωπικού, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες του έργου του ΟΣΔΕ.  

Επιπλέον, σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, καθώς και το αυξημένο 

μεταφορικό κόστος που αντιμετωπίζουν συνεταιρισμοί, οι οποίοι πουλάνε 

προϊόντα τους στο εξωτερικό. 

Τέλος, δραματική είναι η κατάσταση στην κτηνοτροφία, όπου έχει αυξηθεί το 

κόστος για την αγορά ζωοτροφών, ενώ παράλληλα έχει υποχωρήσει η ζήτηση για 

την αγορά κρεάτων, όπως και οι τιμές των προϊόντων της κτηνοτροφίας.  

Αποτέλεσμα αυτών είναι οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας να βρίσκονται σε 

απόγνωση και να αδυνατούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους για την αγορά 

ζωοτροφών από τις συνεταιριστικές οργανώσεις. 
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Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για την 

συντριπτική πλειοψηφία των συνεταιριστικών οργανώσεων, οι οποίες 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να περιληφθούν και οι συνεταιριστικές 

οργανώσεις και επιχειρήσεις στους ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης που 

έχει πάρει η κυβέρνηση, να υπάρξει ειδική χρηματοδοτική στήριξη προς τους 

αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις από το τραπεζικό σύστημα και να 

ανασταλεί η καταβολή των υποχρεώσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ          Ο α’ αντιπρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ 

   Αλέξανδρος Κοντός                       Νικήτας Πρίντζος 

 

 

 


