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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ( άξζξν 2 ηνπ Ν.1474/1984), παξαθνινπζεί ζηελά
ηηο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο
θαη ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απηήο από ηνλ ΔΛΓΑ. πγθεθξηκέλα κε ηνλ Νόκν
3877/2010 «ύζηεκα πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο»
εηζήρζεζαλ αξθεηέο δπζκελείο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηηο νπνίεο θαη είρακε επηζεκάλεη εμαξρήο
θαη πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ. Δπηπξόζζεηα, κε νξηζκέλεο από ηηο δηαηάμεηο ησλ
Ν.3845/2010 θαη 3943/2011 θαη κε θάπνηεο από ηηο θηλήζεηο ηνπ Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνύ, δεκηνπξγείηαη κηα αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζηνλ Οξγαληζκό πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αγξνηώλ,
ελώ παξάιιεια δεκηνπξγνύληαη αθόκα θαη εξσηεκαηηθά γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε
ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ ηόζα πνιιά έρεη πξνζθέξεη ζηνλ αγξνηηθό θόζκν ηεο
ρώξαο καο.
πγθεθξηκέλα, ζπλνςίδνληαο ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ
ηειεπηαίν θαηξό ζηνλ ΔΛΓΑ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη ηα παξαθάησ:
1) Με ηνλ Νόκν 3877/2010 (άξζξν 24 παξ. 1) θαηαξγήζεθαλ ηελ
31/12/2010 νη θαλνληζκνί αζθάιηζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Εσηθνύ
θεθαιαίνπ θαζώο θαη απηόο ησλ Κξαηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Δληζρύζεσλ
(ΠΔΑ). Έθηνηε δελ έρνπλ εθδνζεί λένη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
απηή ηελ ζηηγκή αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αγξνηώλ.
2) Δπηπξόζζεηα, κε ηνλ ίδην λόκν ζεζκνζεηείηαη θαη εηζαγάγεηαη ε
πξναηξεηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελώ
ηαπηόρξνλα αθαηξνύληαη από ηνλ ΔΛΓΑ θαη νη Κξαηηθέο Οηθνλνκηθέο
εληζρύζεηο γηα δεκηέο ζην Φπηηθό θαη Εσηθό Κεθάιαην από έθηαθηα
θαηξηθά θαηλόκελα κε θαιππηόκελα από ηνλ ΔΛΓΑ.
3) Σέινο κε ηνλ ίδην λόκν ζην άξζξν 15 παξ.3 πεξηνξίδεηαη ην πνζό ηεο
απνδεκίσζεο ησλ παξαγσγώλ αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ
Οξγαληζκνύ.

4) Με ηνλ Ν. 3943/2011 πεξηνξίδνληαη ζηηο 60 νη δηαζέζηκεο εκέξεο γηα
εθηόο έδξαο εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνύ, κε απνηέιεζκα
λα κελ κπνξνύλ απηνί λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθηηκεηηθνύ
έξγνπ ηνπ ΔΛΓΑ. Αθόκε, κε ηηο πεξηθνπέο ζην επνρηθό πξνζσπηθό ηνπ
νξγαληζκνύ θαζίζηαηαη ζρεδόλ αδύλαηε ε έγθαηξε εθηίκεζε θαη
απνδεκίσζε ησλ πιεγέλησλ αγξνηώλ.
5) Σέινο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξό έρνπλ απνιπζεί από ηνλ ΔΛΓΑ 16
ζπλάδειθνη εθηηκεηέο Γεσπόλνη θαη πηζαλόλ λα απνιπζνύλ αθόκα
πεξηζζόηεξνη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηηο νπνίεο επηδίσμε θαη
επηδηώθεη ην Γ.. ηνπ ΔΛΓΑ, αλ θαη απηνί νη ζπλάδειθνη είραλ δηθαησζεί
από ην ΑΔΠ θαη είρε κεηαηξαπεί ε ζύκβαζε ηνπο ζε ανξίζηνπ
ρξόλνπ.
Όια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνύλ έλα αζθπθηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΔΛΓΑ πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ αγξνηώλ. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ λένπ ηξόπνπ θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ
ΔΛΓΑ, ηηο εηζθνξέο ππέξ ΔΛΓΑ πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ νξγαληζκό ηα
ηειεπηαία ρξόληα (από ελώζεηο, εκπόξνπο θ.ι.π.), ηνλ πεξηνξηζκό ζην 20% επί
ησλ εζόδσλ ηνπ ΔΛΓΑ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ
Οξγαληζκνύ λα θαηαζέηεη ηζνζθειηζκέλνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηόηε θαζίζηαηαη
πξνθαλέο ην αβέβαην κέιινλ ηνπ ΔΛΓΑ ζε κηα πεξηξξένπζα – κάιηζηα αηκόζθαηξα πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρώλεπζεο νξγαληζκώλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Οη εξγαδόκελνη ηνπ ΔΛΓΑ, ρσξίο λα θηαίλε γηα ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ηνπ νξγαληζκνύ ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ καηώζεη νηθνλνκηθά,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ θαη απηνί ώζηε λα θαηαζηεί βηώζηκνο ν Οξγαληζκόο
κε κεγάιεο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο ηνπο, κεγάιεο πεξηθνπέο ζηηο εθηόο έδξαο
απνδεκηώζεηο ηνπο πηζηεύνληαο ζε απηό πνπ θάλνπλ πξνο όθεινο πάληα ηνπ
Έιιελα Αγξόηε.
Για αςηό ηο λόγο αςηό ηο Γεωηεσνικό Επιμεληηήπιο και οι
Γεωηεσνικοί γενικόηεπα ηάζζονηαι ςπέπ ηων δίκαιων αιηημάηων ηων
επγαζομένων ηος ΕΛΓΑ και πιζηεύοςν ζηην αναγκαιόηηηα ηηρ ύπαπξηρ
ενόρ Δημόζιος ανηαζθαλιζηικού ζςζηήμαηορ πποζηαζίαρ ηηρ Αγποηικήρ
Παπαγωγήρ ζηο πλεςπό ηων Αγποηών. Η πολιηεία θα ππέπει να
διαζθαλίζει ηην είζππαξη ηων εζόδων ηος Οπγανιζμού από ηοςρ
οθειλέηερ ηος, ώζηε να καηαζηεί αςηόρ οικονομικά ανεξάπηηηορ,
διαζθαλίζονηαρ παπάλληλα και ηιρ θέζειρ επγαζίαρ όλων ηων
επγαζομένων ζε αςηόν.

Γηα ην Παξάξηεκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
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