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Δ.Σ ΓΕΩΤΕΕ
Παραρτήματα ΓΕΩΤΕΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ: Μέτρα ενίσχυσης Γεωτεχνικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού
τομέα .
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στη χωρά μας έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την διαχείριση και αντιμετώπιση της
κρίσης που έχει ξεσπάσει. Μεταξύ των μέτρων είναι και η οικονομική στήριξη της
οικονομίας, προκειμένου αυτή να μπορέσει να επανεκκινήσει μετά την κρίση.
Κύριε Υπουργέ, τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων (και όλες οι συναφείς
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, εργαστήρια αναλύσεων κά) σε όλη την επικράτεια
σταδιακά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης γιατί, παρόλο που είναι ανοιχτά, ο
τζίρος έχει πέσει πάνω από 80% και με την απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί.
Σας παρακαλούμε να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν
επιστημονικά συμβουλευτικά και εμπορικά τον αγροδιατροφικό τομέα, σε αυτές που
χρήζουν ενίσχυσης, στο πλαίσιο του σχετικού πακέτου της κυβέρνησης για επιχειρήσεις
που πλήττονται. Τα στοιχεία του τζίρου του προηγούμενου ή των προηγούμενων ετών
θα μπορούσαν να αποτελέσουν, πιθανά, ένα αντικειμενικό δείκτη της ζημιάς.
Αντίστοιχα η δραστηριότητα των κτηνιάτρων δεν έχει συμπεριληφθεί στις πληττόμενες
ούτε σαν παροχή υπηρεσιών αλλά ούτε σαν εμπορική δραστηριότητα παρά το ότι είναι
υποχρεωμένες να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε ζητήματα της υγείας, της ευζωίας των ζώων αλλά και της προστασίας
της δημόσιας υγείας.
Αποτελεί επίσης πεποίθηση μας ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στις πληττόμενες
δραστηριότητες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες δασολόγου η οποίες
εντάσσονται στις γεωτεχνικές υπηρεσίες.
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Μέλημα πρέπει να υπάρξει και για τη βάση της γεωργικής δραστηριότητας η οποία
πλήττεται σε μεγάλο βαθμό. Οι έλληνες αγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,
βρίσκονται σε απόγνωση διότι ο όποιος προγραμματισμός είχε γίνει, πλέον βρίσκεται
εκτός πραγματικότητας. Οι καλλιεργητές υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών,
παρακολουθούν τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου να μειώνουν τις
παραγγελίες τους, με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα αν θα μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις που έχουν προκύψει κατά την καλλιέργεια
της παραγωγής τους. Η ορθή απόφαση για άρση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών
αφαίρεσε τη δυνατότητα ορισμένων παραγωγών να διαθέσουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους
στην αγορά. Τα ίδια ισχύουν και για τους κτηνοτρόφους καθώς η περίοδος του Πάσχα
θα βρει τη ζήτηση για ελληνικά αμνοερίφια εξαιρετικά μειωμένη καθώς η τάση για
κατανάλωση διαρκώς θα μειώνεται.
Τέλος κύριε Υπουργέ, στα πλαίσια της ανάγκης υποστήριξης της επανεκκίνησης της
οικονομίας μετά το τέλος τη εφιαλτικής αυτής κρίσης, οι επιχειρήσεις του συνόλου του
Αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας τους
στη Τουριστική Δραστηριότητα, θα πρέπει να τύχουν ουσιαστικής ενίσχυσης προκειμένου
να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν. Στην Περιφέρεια της Κρήτης το
πρόβλημα είναι μεγάλο. Πολλοί καλλιεργητές είχαν ήδη προχωρήσει σε οργάνωση της
παραγωγής με φυτεύσεις για να καλύψουν τις αναμενόμενες ανάγκες του Τουρισμού.
Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη τοποθετήσει τα ζώα
αναπαραγωγής και σμήνη για να είναι έτοιμες. Μονάδες μεταποίησης είχαν ήδη
προχωρήσει σε προμήθειες Α και Β υλών για να προετοιμαστούν. Σήμερα όλα είναι στον
αέρα με μεγάλη αβεβαιότητα και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που μεταφέρονται σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής.
Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, είναι αναγκαίο να γίνει συζήτηση με
τους συντελεστές των παραγωγικών φορέων, και αποτίμηση των επιπτώσεων κατά
περίπτωση, προκειμένου αυτή η κρίση να μην οδηγήσει σε καταστροφή τον παραγωγικό
σύστημα του Αγροδιατροφικού τομέα, που διαχρονικά αποτελούσε και αποτελεί το
στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας.
Συνοψίζοντας προτείνουμε να ενταχθούν οι κάτωθι ΚΑΔ στους πληττόμενους:
Κτηνιατρικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 75.00)
Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης (ΚΑΔ 46.46.11.20)
Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης (ΚΑΔ 47.73.74.13)
Υπηρεσίες δασολόγου (ΚΑΔ 02.40.10.03)
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης
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