
 

 

Αθήνα, 1 /07/2015 
Αρ. Πρωτ.: 1352 

Κύριε Πρωθυπουργϋ και κ. Τπουργού, 

ε αυτϋσ τισ κρύςιμεσ ώρεσ για την χώρα μασ και εκπροςωπώντασ τα μϋλη μασ 

θϋλουμε να ςασ ενημερώςουμε για την κατϊςταςη ςτον κλϊδο μασ. Οι 

επιχειρόςεισ μασ εύναι κατϊ κανόνα παραγωγικϋσ και ειςαγωγικϋσ: ειςϊγουμε 

πρώτεσ ύλεσ, όπωσ επύςησ και ϋτοιμα προώόντα, τα περιςςότερα  από χώρεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και επύςησ εκτόσ ΕΕ πχ Κύνα, Ρωςύα κτλ. Οι κλειςτϋσ 

τρϊπεζεσ και τα Capital controls που εφαρμόςτηκαν από τη Δευτϋρα, μασ 

δημιουργούν ανυπϋρβλητα προβλόματα τα οπούα θϋλουμε να ςασ εκθϋςουμε. 

Οι εταιρεύεσ μασ πλϋον δεν μπορούν να ειςϊγουν προώόντα και α΄ ύλεσ, λόγω του 

ότι οι προμηθευτϋσ μασ, αφενόσ δεν μπορούν να μασ προςφϋρουν πύςτωςη, 

αφού ϋχουν καταπϋςει όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ, αφετϋρου λόγω των 

πρόςφατων τραπεζικών μϋτρων, δεν μπορούμε να κϊνουμε εμβϊςματα 

εξωτερικού, για να καλύψουμε τισ παλαιϋσ οφειλϋσ μασ. 

Επύςησ τα ελϊχιςτα αποθϋματα που υπϊρχουν ςύντομα θα εξαντληθούν με 

αποτϋλεςμα να μην μπορούμε να καλύψουμε τισ ανϊγκεσ τησ ελληνικόσ 

γεωργύασ με λύπαςμα.  

Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω εύναι η μη ομαλό τροφοδοςύα τησ αγορϊσ με 

λιπϊςματα με ανυπολόγιςτεσ ςυνϋπειεσ, καθ’ όςον βριςκόμαςτε ςτη μϋςη του 

παραγωγικού κύκλου όλων των καλλιεργειών. Τπό αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ η 

αγροτικό  παραγωγό κινδυνεύει να δεχθεύ ςοβαρότατο πλόγμα. 

Επιπρόςθετα, η όδη μειωμϋνη ρευςτότητϊ μασ πλόττεται από το γεγονόσ ότι οι 

περιςςότεροι πελϊτεσ μασ δεν ϋχουν πρόςβαςη ςε ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα 

πληρωμών όπωσ επύςησ δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεςμεσ επιταγϋσ μασ. Σϋλοσ, η 

αναςφϊλεια για το μϋλλον του τραπεζικού ςυςτόματοσ, ϋπειτα και από τη μη 

πληρωμό του ΔΝΣ ςτισ 30/6 και η πιθανότητα να κηρυχτεύ η χώρα ςε καθεςτώσ 

πλόρουσ χρεοκοπύασ, υποχρεώνει πολλϋσ εταιρεύεσ ςε αναςτολό ό πλόρη 

διακοπόσ τησ λειτουργύασ τουσ με ςυνϋπεια απωλειών πολλών θϋςεων εργαςύα.  

 

Κύριε Πρωθυπουργϋ και κ. Τπουργού, 

Η επϊνοδοσ τησ πρότερησ κατϊςταςησ και παραμονό ςτο ευρώ θα πρϋπει να 

εύναι το κύριο μϋλημα τησ κυβϋρνηςόσ ςασ. Επύςησ θϋλουμε να ςημειώςετε ότι η 

ΕΕ όταν και πρϋπει να παραμεύνει για την χώρα μασ αδιαμφιςβότητη κοιτύδα,  



 

 

 

τησ οπούασ η μϋχρι τώρα, αλλϊ και μελλοντικό καθοριςτικό ςυνειςφορϊ μϋςω 

των ενιςχύςεων ςτον αγροτικό τομϋα, ςε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να τεθεύ 

ςε κύνδυνο.   

 

Ο ΣΠΕΛ (Σύνδεςμοσ Παραγωγών και Εμπόρων Λιπαςμάτων) εκπροςωπεί 51 

εταιρείεσ, που εκφράζουν το 98% των εταιρειών τησ Ελλάδασ που 

δραςτηριοποιούνται ςτο κλάδο των λιπαςμάτων.  

 

 


