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Θέμα: «Απαράδεκτες εξελίξεις στα θέματα του ΕΛΓΑ»
Λάβαμε γνώση του σχεδίου νόμου που αφορά το σύστημα προστασίας
και ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα γίναμε αποδέκτες
και των έντονων διαμαρτυριών κυρίως των Γεωπόνων του επιμελητηρίου μας.
Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήταν αυτοί που επί χρόνια στήριζαν και
στηρίζουν το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ συμβάλλοντας τα μέγιστα στην
ασφάλιση και προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής των αγροτών
μας, ενώ παράλληλα συμβάλουνε επιστημονικά αλλά και οικονομικά μέσω
των εισφορών τους στο επιμελητήριο μας.
Σχετικά με το νομοσχέδιο θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι άμεσα ανάγκη
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αναλάβει κάθε δυνατή παρέμβαση ώστε να αποσυρθούν οι
διατάξεις (άρθρο 17) που αφορούν την απασχόληση των Γεωτεχνικών
εκτιμητών. Είναι απαράδεκτο διότι το σχέδιο νόμου καταργεί την εποχιακή
απασχόληση των Γεωτεχνικών μέσω ΑΣΕΠ. Είναι απαράδεκτο γιατί δεν
διαφοροποιεί την απασχόληση Γεωτεχνικών Γεωπόνων και Τεχνολόγων
Γεωπονίας αναλόγως και των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Είναι
απαράδεκτο διότι προσπαθεί να καλύψει το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ με
υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και της ΑΤΕ (λες και ξεχνάει το γεγονός ότι οι
Γεωτεχνικές υπηρεσίες της ΑΤΕ έχουν καταργηθεί εδώ και 10 χρόνια και οι
Γεωτεχνικοί της ΑΤΕ έχουν μεταταχθεί σε άλλα καθήκοντα).
Είναι αναγκαίο ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να παράγει αξιόπιστο εκτιμητικό
έργο, να απασχολεί Γεωτεχνικό προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας

και όχι με μεθοδεύσεις σαν αυτές που αναφέρει το άρθρο 17. Είναι
ακατανόητα τα όσα αναφέρει στην παράγραφο 2. Επίσης θα πρέπει να
διερωτηθούμε τι σημαίνει η ανάθεση εκτιμητικού έργου σε Νομικά Πρόσωπα.
Στα άλλα σημεία του το νομοσχέδιο δεν παρέχει διακριτά όρια ανάμεσα
στην υποχρεωτική και στην προαιρετική ασφάλιση. Ενώ επίσης αφήνει να
εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των ζημιογόνων
αιτίων και των εκτιμήσεων από περιοχή σε περιοχή της Χώρας, γεγονός που
για εμάς θεωρείτε απαράδεκτο. Ο νομοθέτης πράττει σωστά που προσπαθεί
να βάλει τάξη στα οικονομικά του ΕΛΓΑ αλλά θα πρέπει η Υπουργός να
καταθέσει προς την Ελληνική κοινωνία και τους λόγους που οδήγησαν στα
όρια της χρεωκοπίας τον ΕΛΓΑ. Τέλος από το παρόν νομοσχέδιο δεν γίνεται
σαφές αν θα περικοπούν τα ποσά που καταχρηστικά εισπράττει η ΠΑΣΕΓΕΣ
από τα έσοδα του ΕΛΓΑ.
Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με
παρέμβαση του πρέπει επειγόντως να ζητήσει την απόσυρση του Σχεδίου
Νόμου και την αντικατάσταση του από ένα σύγχρονο, πραγματιστικό και σε
επιστημονική

βάση

σχέδιο

Νόμου.

Επιφυλασσόμαστε

όμως

να

το

μελετήσουμε και ευρύτερα το σχέδιο νόμου και να καταθέσουμε και άλλες
απόψεις.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σωτηριάδης

Χρήστος Λαγούδας

