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ΟΣΔΕ 2020 

 
 
600.000 γεωργοί σε όλη την Ελλάδα, με το 70% αυτών να βρίσκονται σε ηλικία άνω των 55 ετών, 
δηλαδή άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καλούνται να υποβάλουν τη 
δήλωση ΟΣΔΕ μέσω πιστοποιημένων ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων). Πρόκειται για 
επιχειρήσεις με υπαλλήλους, οι οποίοι βάσει του δελτίου τύπου του ΥΠΑΑΤ, είναι υποχρεωμένοι 
να βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο, με τους πελάτες τους με φόβο την εξάπλωση του φονικού 
κορονοϊού. 
 
 
Παρά τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για την 
αποφυγή πανδημίας και παρά το ενημερωτικό έγγραφό της Πανελλήνιας Ένωσής μας, ΠΕΦΑ, 
προς τον Υπουργό για τους κινδύνους που διατρέχουμε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από εισήγηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλεί τους γεωργούς και τους 
εργαζόμενους των ΚΥΔ, να συναθροίζονται σε κλειστούς χώρους. Και όλα αυτά, τη στιγμή που 
μέρες πριν, ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο οργανισμός ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υποδέχεται 
πανελλαδικά στα γραφεία του πολίτες και τους εξυπηρετεί μόνο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 
 
 
Στο δελτίο τύπου, ο Υπουργός  συστήνει η υποδοχή των παραγωγών στα κατά τόπους ΚΥΔ να 
γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού ως πρακτική αποφυγής του συνωστισμού. Ενημερώσαμε ήδη 
τον Υπουργό ότι : εάν μετά από τηλεφωνικά ραντεβού συγκεντρωθούν σε έναν περιορισμένο 
χώρο ταυτόχρονα πέντε υπάλληλοι και πέντε παραγωγοί-πελάτες, αυτό αποτελεί ήδη 
συνωστισμό!! (και αυτή είναι μια συνηθισμένη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που ενδέχεται 
στον ίδιο χώρο να είναι μαζεμένα ταυτόχρονα πάνω από 20 άτομα!! Και μάλιστα όλα κατόπιν 
τηλεφωνικών ραντεβού). 
 
 



 
 
Επίσης, στο δελτίο τύπου ο Υπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής των οδηγιών του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) : 
 
 
• Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα τα 
οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού. 
Ρωτάμε τον Υπουργό : Εάν έρθει πελάτης μας με τέτοια συμπτώματα, θα μας σώσει η αποφυγή 
κοντινής επαφής (<2m) για 15 λεπτά; Ή θα πρέπει να απομακρυνθούμε σε πολύ μεγαλύτερη 
απόσταση (ακόμα και εκτός γραφείου) για πάνω από 3 ώρες (επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 
κορωνοϊός παρέμεινε ζωντανός μέχρι και 3 ώρες στον αέρα) ή για πάνω από 24 ώρες 
(επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο κορωνοϊός παρέμεινε ζωντανός μέχρι και 24 ώρες σε 
επιφάνειες). Πιστεύουμε ότι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτώματος βήχα, φτερνίσματος ή 
πυρετού,η μετάδοση του ιού είναι 100% σίγουρη!! 
 
 
• Δημιουργία χωρισμάτων, Καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας, Συχνές απολυμάνσεις, 
Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης 
από τον ιό, Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων, Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με 
υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με 
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, Σε 
βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 
χαρτομάντιλο και το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη 
χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 
Ενημερώνουμε τον Υπουργό : Τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί ήδη από τα περισσότερα ΚΥΔ από το 
άνοιγμα του συστήματος και ενώ βρισκόμασταν ακόμα σε φάση ενημέρωσης για τον κωρονοϊό. 
Τώρα βρισκόμαστε σε φάση πανδημίας και λαμβάνονται από την κυβέρνηση πολύ δραστικότερα 
μέτρα!!! 
 
 
 
ΕΠΕΙΔΗ : 
 
 
• δεν θεωρούμε ούτε τους εαυτούς μας, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους-συνεργάτες μας  

αναλώσιμους και πολίτες Β κατηγορίας (στην Α’ κατηγορία κατατάσσονται ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ κος Γρηγόρης Βάρρας και οι υπάλληλοι του οργανισμού), 

• ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες με κοινωνική ευαισθησία κατανοούμε απόλυτα την 
κρισιμότητα της κατάστασης που έχει επιφέρει η εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας 

• δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αγώνα της κυβέρνησης για την αποφυγή εξάπλωσης του 
ιού. 

• Προέχει η διαφύλαξη της υγείας των εαυτών μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας και 
μαζί των οικογενειών όλων μας 

• Πρέπει να θεωρείται δεδομένη από τώρα η παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, 
όπως έχει γίνει ήδη στην Ιταλία (παράταση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου), στην οποία 
παρεμπιπτόντως έχουν κλείσει τα πάντα εκτός από φαρμακεία και σούπερ μάρκετ, 

 



 
 
ΖΗΤΟΥΜΕ : 
 
Την άμεση επέμβαση του Υπουργείου Υγείας, της κυβέρνησης και στην έσχατη περίπτωση ακόμα 
και του Πρωθυπουργού για την αποφυγή πανδημίας, με άμεση διακοπή του συστήματος 
δηλώσεων ΟΣΔΕ για τουλάχιστον 14 ημέρες και όσο χρειαστεί για την πλήρη εξάλειψη της 
συνθήκης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συνδιαλλαγή των υπαλλήλων με τους πελάτες και 
δεσμευόμαστε ότι θα λειτουργήσουμε και θα εργαστούμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί 
μετά το πέρας του κινδύνου πανδημίας για την ολοκλήρωση του έργου, πράγμα το οποίο έχουμε 
αποδείξει επί σειρά ετών. 
 

 
Για το Δ.Σ. της ΠΕΦΑ 

 
 

     Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός γραμματέας 
 
        Ντογκούλης Δημήτριος             Μαλλιαράς Αθανάσιος 


