
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : ΖΕΠ, 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο : 2461052628, 23850-54404
FAX         : 23850-54401

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 
κ. Μαυρουδή Βορίδη

Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή του μέτρου παράτασης αποπληρωμής επιταγών που λήγουν 31 

Μαρτίου 2020 στον πρωτογενή τομέα.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Δεδομένων των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης που έχει λάβει η κυβέρνηση της Ελλάδας, τέθηκε σε εφαρμογή στις 27/03/2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την «αντιμετώπιση του ζητήματος των 

μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που 

έχουν ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την εξάπλωση του 

κορονοϊού», βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή πληρωμής των 

επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που 

θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. 

Η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου στον πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφικής και 

αγροτικής παραγωγής θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική. Όπως καλά γνωρίζετε, οι 

κτηνοτρόφοι πληρώνονται συνήθως με επιταγές δίμηνες. Οι αιγοπροβατοτρόφοι, που θέλουν 

να έχουν αρνιά γάλακτος για το Πάσχα, έχουν αρχίσει να αρμέγουν τον Ιανουάριο και 

συνεχίζουν για 6 περίπου μήνες. Τώρα είναι η ώρα της πληρωμής του γάλακτος και των 

αρνιών, ένα ολόκληρο εξάμηνο δεν είχαν έσοδα και τα έξοδά τους έτρεχαν μαζί με τόκους, 

εάν δεν πληρωθούν άμεσα κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση καθώς τα έξοδά τους 

συνεχίζουν να τρέχουν, συνεχίζουν να παράγουν με αμφίβολο αποτέλεσμα. Οι προμήθειες 

ζωοτροφών, φαρμάκων και υλικών δεν γίνεται για αυτούς με επιταγές έτσι ώστε να 

ωφεληθούν από το μέτρο.



Εάν λάβουμε υπόψη μας και το πόσο έχει ήδη επηρεαστεί αυτός ο τομέας λόγω της 

δύσκολης κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως, με την μείωση της κατανάλωσης, είναι 

πολύ εύκολο να καταλάβουμε πως μιλάμε για «ολοκληρωτική καθήλωση» των κτηνοτρόφων 

καθώς δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα έξοδα διατροφής των ζώων τους αλλά 

ούτε και στα δικά τους. 

Γνωρίζοντας την ευαισθητοποίηση σας σε τέτοιου είδους θέματα, ζητούμε την μη 

εφαρμογή «της παράτασης αποπληρωμής των επιταγών που αφορούν πληττόμενες 

επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους 

ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες» όσον αφορά τον κτηνοτροφικό τομέα, ώστε να 

συνεχίσει να «ζει» η ελληνική κτηνοτροφία και να βγει αλώβητη από την εξαιρετικά 

περίπλοκη θέση που βρίσκεται.
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