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Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ,
Η Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδνο απνηειεί ηνλ αλώηαην ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα ηνπ
θιάδνπ ησλ αξηνπνηώλ, θαζώο αληηπξνζσπεύεη 15.000 αξηνπνηνύο ζε όιε ηελ ρώξα
απνηειώληαο ηαπηόρξνλα κία ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή δύλακε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν.
Σθνπόο ηνπ ελ ιόγσ ππνκλήκαηνο είλαη νη ζέζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ κεηάηαμε ηνπ
ΦΠΑ από ην 13% ζην 23% ζε αξθεηά πξντόληα ηνπ θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο.
Όινη γλσξίδνπκε γηα ηελ δξακαηηθή θαηάζηαζε πνπ ήδε πθίζηαηαη ζηνλ ηνπξηζκό
θαη ζηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο.
Γπζηπρώο, ήξζε θαη ε ζεηξά καο θαη θαινύκαζηε λα έξζνπκε αληηκέησπνη κε κία
αιιαγή πνπ ζα νδεγήζεη ζε ινπθέην θαη ηηο δηθέο καο επηρεηξήζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηά θόξνλ αύμεζε ηεο αλεξγίαο ηεο ρώξαο καο, ε κείσζε,
ζπλεπεία απηνύ, ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο θαζώο θαη ε ξαγδαία αύμεζε ηνπ ΦΠΑ
έρνπλ ζηελ θπξηνιεμία «γνλαηίζεη» θαη ηα αξηνπνηεία καο αιιά θαη ην θαηαλαισηηθό
θνηλό πνπ δπζθνιεύεηαη λα πξνκεζεπηεί αθόκα θαη κε ην πην βαζηθό είδνο ηεο
θαζεκεξηλήο καο δηαηξνθήο, ην ςσκί.
Καη αλάκεζα ζε όια απηά έξρεηαη θαη επηπιένλ αύμεζε ζην ΦΠΑ ζε βαζηθά είδε
δηαηξνθήο, πνπ αγγίδεη ην 156 % ζε ελάκηζε ρξόλν.
Κύξηε Υπνπξγέ,
Ο θιάδνο ηεο αξηνπνηίαο αλ θαη είλαη από ηνπο πην παιηνύο θαη παξαδνζηαθνύο, έρεη
πιεγεί άπεηξεο θνξέο θαη παξέκεηλε αιώβεηνο ιόγσ ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη θαη
ηα νπνία είλαη βαζηθά είδε- απαξαίηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή καο δηαβίσζε.

Απηήλ ηελ ζηηγκή θνβόκαζηε όηη δελ ζα επηβηώζνπκε. Μία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε
ηεο νπνίαο ηα κέιε εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ δένληνο, πνπ δελ γλσξίδνπλ γηνξηέο, αξγίεο,
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δηαθνπέο, εκέξα θαη λύρηα, θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ όρη κόλν ην ράζκα ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, αιιά θαη λα εληζρύζνπλ ηελ αλεξγία αθνύ όια ιεηηνπξγνύλ ζαλ
αιπζίδα.
Η αύμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ ΦΠΑ κεηώλνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε, ν
επηρεηξεκαηίαο αξηνπνηόο πεξηνξίδεηαη ζην λα έρεη εξγαηηθό δπλακηθό κόλν ηα
απαξαίηεηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη αλαγθάδεηαη λα «απνιύζεη» ζπλεξγάηεο
αθνύ δελ δύλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
Σε αξθεηέο ρώξεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΓΝΤ, ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ κεηώζεθε κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε
θιάδνπ. Δλ ηέιεη, ζεκεηώζεθε θαη αύμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο αιιά θαη ησλ
θξαηηθώλ εζόδσλ.
Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, δεηνύκε ηελ αλαηξνπή ελόο ηόζν άδηθνπ κέηξνπ,
αληηεπηρεηξεκαηηθνύ θαη αληηθνηλσληθνύ πνπ ζα νδεγήζεη ζε ινπθέην ηελ βηνηερληθή
αξηνπνηία.
Έλαλ θιάδν πνπ κε ηόζν θόπν αιιά θαη αμηνπξέπεηα δηαηεξήζακε γηα δεθάδεο
ρξόληα θαη πνπ ππνζηεξίδεη αλά ηελ Διιάδα πεξί ηνπο 140. 000 έκκεζα θαη άκεζα
εξγαδόκελνπο.
Η μείωση και όσι η αύξηση τος ΦΠΑ ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη
γηα ην θξάηνο καο αιιά θαη γηα ηελ επηβίσζε ησλ αξηνπνηείσλ καο.
Αλακέλνληαο ζεηηθή ειπίδνπκε αληαπόθξηζε από εζάο, δηαηεινύκε.
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