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Θζμα: «Εργάτεσ ςτον πρωτογενι τομζα - άμεςθ πολιτικι απόφαςθ»  

 
Αξιότιμε κφριε Πρωκυπουργζ, 
 
ε ςυνζχεια του από 17/5/2022-ΕΞ.679 αιτιματοσ μασ για άμεςθ ςυνάντθςθ ςτο γραφείο ςασ, με μοναδικό 
αντικείμενο ςυηιτθςθσ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των Εργατϊν Γθσ ςτθν ελλθνικι φπαικρο, ςασ ςτζλνουμε εκ 
νζου αίτθμα για το ίδιο κζμα και ςκοπό. 
 
Σο ηιτθμα των Εργατϊν Γθσ ζχει ιδθ κλονίςει ιδιαίτερα τθν παραγωγικι διαδικαςία ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ 
Ελλάδασ. Δυςτυχϊσ, ενϊ ζχει υπάρξει λεπτομερισ ενθμζρωςθ προσ εςάσ εδϊ και πολλοφσ μινεσ,  δεν ζχει δοκεί 
ακόμα ςαφισ κατεφκυνςθ για τθν ορκι διαχείριςθ και επίλυςθ αυτοφ του περίπλοκου ηθτιματοσ. 
 
ιμερα, ςασ μεταφζρουμε όχι μόνο τθν αγωνία των αγροτϊν για τθν επόμενθ μζρα αλλά και αυτιν των 
εταιρειϊν και άλλων φορζων που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα ςτθν αγροτικι οικονομία του τόπου μασ. 
 
υγκεκριμζνα, ςασ μεταφζρουμε τθν ανθςυχία των κεςμικϊν εκπροςϊπων εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτουσ κλάδουσ : 
- Φυτοπροςταςίασ 
- Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ 
- Λιπαςμάτων 
- Μεταφορϊν 
- Εμπορίασ & Εξαγωγϊν αγροτικϊν προϊόντων 
 
 Ο κφκλοσ εργαςιϊν των άνω εταιρειϊν (άρα και τα φορολογικά ζςοδα που προςδοκά θ Πολιτεία από αυτζσ) 
κακορίηεται ςτον μζγιςτο βακμό από τθν φπαρξθ και ανάπτυξθ του αγροτό - κτθνοτροφικοφ κλάδου. 
 
Επίςθσ, ςασ μεταφζρουμε τθν ανθςυχία των εκπροςϊπων τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Α&Β βακμοφ) και των 
Θεςμικϊν Οργάνων τουσ. Είναι προφανζσ ότι θ ευθμερία των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτθρίηεται ςε υψθλό ποςοςτό 
ςτθν αγροτικι οικονομία και είναι υποχρζωςθ όλων μασ να διαφυλάξουμε αυτό το ςκοπό.   
 
Επιπλζον, ςασ τονίηουμε τθν κοινι παραδοχι όλων των αγροτϊν ότι:   
« το αυξθμζνο ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ που απορρζει κυρίωσ από τθν αφξθςθ κόςτουσ ςτθν Ενζργεια, ςε όλα 
τα ςτάδια ειςροών και ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του πρωτογενοφσ τομζα, ΔΕΝ είναι αντικείμενο 
ςυηιτθςθσ ςτθν παροφςα φάςθ κακώσ αν ΔΕΝ αλλάξει το τοπίο με το εργατικό δυναμικό, ΔΕΝ κα υπάρξει νζα 
καλλιεργθτικι περίοδοσ, τουλάχιςτον όπωσ γινόταν τα τελευταία χρόνια.» 
  
Είναι ίςωσ θ τελευταία ευκαιρία να αποφευχκεί θ (διαφαινόμενθ) επιςιτιςτικι κρίςθ ςτουσ επόμενουσ μινεσ 
ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Με τα ζωσ τϊρα δεδομζνα το ςφνολο των αγροτϊν δθλϊνουν κατθγορθματικά ότι κα 
προβοφν ςε αναγκαςτικι ΑΓΡΑΝΆΠΑΤΗ μεγάλου ποςοςτοφ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων, αφοφ αδυνατοφν 
να ανταπεξζλκουν ςτθν καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ, χωρίσ τθν ςυνδρομι εργατϊν γθσ. 

Κριτθ, 8-6-2022 
Αρ. πρωτ. ΕΞ 689 



  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ςασ καλοφμε για μια ακόμα φορά να ςυγκαλζςετε άμεςα ςφςκεψθ με 
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ϊςτε να βρεκεί θ απαραίτθτθ λφςθ για αυτό το κζμα. Κρίνουμε ότι, 
πρόκειται για μια ΞΕΚΆΘΑΡΑ πολιτικι απόφαςθ όπου κα κακορίςει το μζλλον του πρωτογενοφσ τομζα ςτθν  
Ελλάδα και θ ευκφνθ του αποτελζςματοσ (είτε κετικό, είτε αρνθτικό) κα βαρφνει απόλυτα από τισ δικζσ ςασ 
πρωτοβουλίεσ. 
  
  
Με τιμι, 
  
Εκ των Δ 
Οι Πρόεδροι Αγροτικϊν υλλόγων Κριτθσ 
 
 
Τα παραπάνω ςυνυπογράφουν: 
 

 ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΟΙΗΚΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΡΗΣΗ 

Π.Ε.Δ. ΚΡΗΣΗ – Εκτελεςτικι Επιτροπι 

Κ.Ε.Δ. ΕΛΛΑΔΟ – Επιτροπι Ανάπτυξθσ Πρωτογενι Σομζα 

 

 ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 
ΓΕΩΣΕΕ   Ι Παράρτθμα Κριτθσ  
ΕΘΕΑ    Ι Εκνικι Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν 
  
ΕΤΦ      | Ελλθνικόσ φνδεςμοσ Φυτοπροςταςίασ  
ΟΦΑΕ     Ι Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ 
ΕΠΤ       Ι φνδεςμοσ Επιχειριςεων Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ 
ΠΕΛ      Ι φνδεςμοσ Παραγωγϊν & Εμπόρων Λιπαςμάτων 

 

 

 

 


