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Θέμα: «Αίηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο ηνπ 20% ζην Τπνκέηξν 5.1 γηα ηηο 

επελδύζεηο ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο» 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Ιόγσ ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αγνξά κε ηελ επηδεκία ηνπ 

COVID-19, θαη ηεο αδπλακίαο ησλ γεσξγώλ λα πξνκεζεπηνύλ ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% ηνπ Τπομέηροσ 5.1 «Επενδύζεις ζε προληπηικά 

μέηρα ποσ ζκοπεύοσν ζηη μείωζη ηων δσζμενών επιπηώζεων πιθανών θσζικών 

θαινομένων, δσζμενών καιρικών ζσνθηκών και καηαζηροθικών ζσμβάνηων», 

δεηνύκε ηελ παξάηαζε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν κέρξη ηελ 31-12-2020 ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ 20% ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1. 

Ζ παλδεκία ηνπ COVID-19, πέξαλ ησλ επηπηώζεσλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

πιεζπζκνύ, είρε θαη σο απνηέιεζκα ην «πάγσκα» ζηε ιεηηνπξγία θάπνησλ εξγνζηαζίσλ θαη 

πξνκεζεπηώλ ησλ θαηαζηεκάησλ γεσξγηθώλ εθνδίσλ, όπσο θαη άιισλ πιηθώλ αλαγθαίσλ 

ζηνπο γεσξγνύο – θπξίσο ηξίησλ ρσξώλ, θαζώο θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπο. Ωο απνηέιεζκα 

ησλ αλσηέξσ ιόγσλ, νη γεσξγνί εληαγκέλνη ζην Τπνκέηξν 5.1 αληηκεηώπηζαλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ ζπκβαηηθή ηνπο ππνρξέσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 20% ηνπ ππνκέηξνπ, 

εληόο εμακήλνπ από ηελ έληαμή ηνπο (πξώηνο πίλαθαο απνηειεζκάησλ Γεθέκβξηνο 2019 – 
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πίλαθαο απνηειεζκάησλ κεηά ηηο ελζηάζεηο Κάξηηνο 2020) πνπ απνηειεί άιισζηε απαίηεζε 

ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1. Δίλαη αλαγθαία, ινηπόλ, κηα ηνπιάρηζηνλ εμακεληαία παξάηαζε κέρξη 

ηελ 31-12-2020 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 20% ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1, ώζηε λα θαηαθέξνπλ νη 

εληαγκέλνη γεσξγνί λα πινπνηήζνπλ ζην αθέξαην ηηο αλάινγεο απαηηήζεηο. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο καο θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο 

γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

 

Κε εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


