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Στην απ΄έξω; 
Ακόμα διερευνάται  
η συμμετοχή αγροτών 
σε 800άρι και δάνεια
Μέχρι στιγμής όλα καλύπτονται από τον όρο για τους 
«ελεύθερους επαγγελματίες» που... παίρνει πολύ νερό   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ  
panagos@agronews.gr

Zωηρές αντιδράσεις καταγράφονται α-
πό την πλευρά των αγροτών, μέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υ-
πάρχει πουθενά ο κλάδος, τουλάχιστον 
ονομαστικά, στο δεύτερο πακέτο μέτρων 
και διευκολύνσεων που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού. Προς το παρόν όλα δείχνουν 
να επικαλύπτονται από τον όρο «προς 
ελεύθερους επαγγελματίες».
Έτσι κανείς δεν ξέρει αν οι αγρότες δι-

καιούνται το επίδομα των 800 ευρώ που 
θεσπίζεται για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες που επλήγησαν από τα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Δηλαδή, 
ένας κτηνοτρόφος - παραγωγός κρεά-
των σπάνιων φυλών που συνεργάζο-
νταν αποκλειστικά με ένα κατάστημα ε-
στίασης το οποίο έκλεισε δεν έχει πλη-
γεί από τα μέτρα; Δικαιούται λοιπόν το 
επίδομα των 800 ευρώ μέχρι τον Απρί-
λιο; Ανάλογη τεκμηρίωση μπορεί να υ-
πάρξει και για πολλούς άλλους αγρότες. 
Από κει και πέρα, μείζον θέμα τίθεται 
και με την ευνοϊκή μεταχείριση που θα 
έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επι-
χειρήσεις από τις τράπεζες και το κράτος. 
Στα μέτρα που ανακοίνωσε το οικονομι-
κό επιτελείο και προσυπέγραψε με διάγ-
γελμά του και με το παραπάνω ο πρω-
θυπουργός περιλαμβάνονται ακόμη:
  Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχει-

ρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους 
κλάδους της οικονομίας που πλήττονται 
άμεσα από τον κορονοϊό. 
   Eγγυοδοτικός μηχανισμός για χορη-

γήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.
   Χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες 

για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών 
δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ.
 Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού 

για δάνεια επενδυτικού σκοπού, έως 500 
εκατ. ευρώ.
 Αύξηση πόρων 250 εκατ. ευρώ στο Τα-

μείο Επιχειρηματικότητας της Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας, για την χορήγηση νέων 

δανείων σε επιχειρή-
σεις που πλήττονται α-
πό τον κορονοϊό με ε-
πιδότηση 100% του επι-
τοκίου για δύο χρόνια.
Επιπλέον, οι τράπε-
ζες αναστέλλουν, έ-
ως τον Σεπτέμβριο, 
τις πληρωμές χρεολυ-
σίων για τις συνεπείς 
επιχειρήσεις. Η διευ-
κόλυνση αφορά νο-
μικά πρόσωπα που 
ανήκουν στους κλά-
δους οι οποίοι πλήτ-

τονται άμεσα από την παρούσα κρίση.
Ισχύουν λοιπόν όλα τα παραπάνω για 

τους αγρότες; Κανείς δεν θέλησε μέχρι 
στιγμής να προβεί σε διευκρινήσεις. Ξέ-
ρουμε πως φορολογικά και ασφαλιστι-
κά οι αγρότες αντιμετωπίζονται ως ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. Ισχύει το ίδιο για 
τις υπό συζήτηση παροχές; Ή μήπως ε-
δώ ο όρος τελεί υπό περιορισμό; 

Η Agrenda απευθύνθηκε στον υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη, ζητώντας διευκρινή-
σεις. Κατ’ αρχήν πείστηκε μετά τις επι-
σημάνσεις μας ότι... θα ‘πρεπε. Δεσμεύ-
θηκε μάλιστα να συζητήσει το θέμα με 
τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκού-
ρα. Οι πληροφορίες θέλουν ορισμένες 
εκ των εξαγγελιών, όπως π.χ. τα 800 ευ-
ρώ, να επεκτείνονται κατ’ αρχήν στους 
κτηνοτρόφους. Αντίστοιχα κάποιες από 
τις ρυθμίσεις χρηματοδοτικού χαρακτή-
ρα θα αφορούν σε όλους τους αγρότες.  

17-18, 47-48

Αβεβαιότητα 
στην αγορά 
αμνοεριφίων 
ενόψει Πάσχα

Τιμή παραγωγού 
4,50 ευρώ/κιλό  πρόβατα

4,20 ευρώ/κιλό  κατσίκια
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Σημάδια για άνοδο 
στο σκληρό σιτάρι 

 Διπλασιάστηκε  
η τιμή παραγωγού  
στο μπρόκολο

Σκόρδο ούτε για δείγμα 
στις αποθήκες 
Χρόνια είχε να γνωρίσει τέτοια 
πανευρωπαϊκή ζήτηση το ελληνικό 
σκόρδο, με τους συνεταιρισμούς που 
ασχολούνται με την καλλιέργειά του να 
βλέπουν τις αποθήκες τους να αδειάζουν. 
Τις τελευταίες εβδομάδες οι πωλήσεις 
διπλασιάστηκαν με την τιμή του προϊόντος 
να υπερβαίνει ακόμη και τα 1,50 ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ανάμεσα στα μεγάλα και κρίσιμα ζη-
τήματα που αντιμετωπίζουν αυτό τον 
καιρό οι αγρότες περιλαμβάνονται οι 
οφειλές προς τη ΔΕΗ. Είναι ανάγκη η 
επανασύνδεσης του ρεύματος, καθώς 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εαρι-
νές εργασίες και είναι υποχρεωτικά τα 
πρώτα ποτίσματα. Επανέρχεται επιτακτι-
κά το θέμα του συμψηφισμού υποχρε-
ώσεων προς την Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού, με απαιτήσεις των αγρο-
τών από το Δημόσιο και φορείς δημό-
σιου χαρακτήρα, όπως ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ κ.α. Οι πληροφορίες θέλουν τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώ-
στα Σκρέκα να έχει προχωρήσει σε συζη-
τήσεις με τη ΔΕΗ για τα θέματα αυτά και 
να αναμένει τη γραπτή απάντηση της ε-
ταιρείας. Η τελευταία, αντιμετωπίζοντας 
τα δικά της προβλήματα ρευστότητας εμ-
φανίζεται αδιάλλακτη. Υψηλά ιστάμενοι 
της επιχείρησης θέτουν καθαρά θέμα ε-
πιδότησης της εταιρείας από το κράτος 
για οποιαδήποτε ρύθμιση.  

Με 800 ευρώ
οι κτηνοτρόφοι
που πλήττονται
Μπορεί οικονομικό επιτελείο και 
πρωθυπουργός να απέφυγαν 
οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη 
αγρότες κατά την ανακοίνωση του 
δεύτερου πακέτου μέτρων, ωστόσο, οι 
πληροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες 
να ξαναβλέπουν ορισμένες κατηγορίες 
που πλήττονται κατάφορα από την 
έλευση του κορωνοϊού. Μεταξύ αυτών 
είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι που 
βλέπουν τα αρνιά τους εν όψει Πάσχα 
να μένουν στα αζήτητα. Ήδη η Ιταλία 
έχει κόψει τελείως τις παραγγελίες 
που άλλες χρονιές τέτοια εποχή ήταν 
πολλές. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και 
οι κτητοτρόφοι με σπάνιες φυλές οι 
οποίοι συνεργάζονται με συγκεκριμένα 
καταστήματα μαζικής εστίασης. 
Οι πληροφορίες της Agrenda θέλουν 
τον υπουργό Μάκη Βορίδη να θέτει το 
θέμα στον Σταϊκούρα του Οικονομικών 
και με λίγη πίεση να γίνει αποδεκτό, 
ώστε στο επίδομα των 800 ευρώ για 
Μάρτιο - Απρίλιο να το δικαιούνται και 
οι κτηνοτρόφοι ειδικών κατηγοριών με 
πρόβλημα διάθεσης της παραγωγής.  

που πλήττονται, για το διάστηµα 
15 Μαρτίου-30 Απριλίου, 

θα δοθεί στις αρχές Απριλίου 
ενίσχυση 800 ευρώ

1 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3
ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

για τη χορήγηση 
νέων 
επιχειρηµατικών 
δανείων ύψους 
2 δισ. ευρώ. 

4 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

που πλήττονται δραστικά

οριζόντια αναστολή έως τις 31 Ιουλίου 
της πληρωµής φόρων και εισφορών, 
µέσω συγκεκριµένων ΚΑ∆ 

7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

που πλήττονται άµεσα 
από τον κορονοϊό.  

Επιδότηση επιτοκίου 
ενήµερων 
επιχειρηµατικών 
δανείων για 3 µήνες

2  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραµένει το ισχύον 
καθεστώς και οι νέες 
αντικειµενικές αξίες θα 
ισχύσουν από το επόµενο έτος.

9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Εγγυοδοτικός 
µηχανισµός για 
χορηγήσεις δανείων 
κεφαλαίου κίνησης, 
έως 3 δισ. ευρώ. 

8 ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.Α.

αναβάλλονται όλες οι 
φορολογικές υποχρεώσεις για 
τέσσερεις µήνες.

6 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

5 ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ

Εγγυοδοτικός 
µηχανισµός  έως 
500 εκατ. ευρώ. 

10 Η ΑΑ∆Ε

θα προχωρήσει στην άµεση πληρωµή 
όλων των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου σε 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 

σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον 
κορονοϊό 

αυξάνονται οι πόροι  κατά 250 εκατ. ευρώ για 
την χορήγηση νέων δανείων µε επιδότηση 
100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

COVID-19

Συμψηφισμός 
για χρέη ΔΕΗ 
είναι μια λύση

Πληροφορίες θέλουν τον Κώστα 
Σκρέκα να έχει προχωρήσει σε 

συζητήσεις με τη ΔΕΗ για τις 
αγροτικές οφειλές και τη ρύθμιση 

αυτών για την επανασύνδεση.
Στο δεύτερο πακέτο μέτρων και διευκολύνσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού οι αγρότες δεν υπάρχουν πουθενά, τουλάχιστον ονομαστικά ως κλάδος, γεγονός που προκαλεί 
ζωηρές αντιδράσεις, την ώρα μάλιστα που τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά.

Το θέμα 
για τα 800 
ευρώ προς 
τους κτη-
νοτρόφους 
δεσμεύτηκε 
να το συζη-
τήσει ο κ. 
Βορίδης με 
τον Χρήστο 
Σταϊκούρα 
(δεξιά).


