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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 12-10-2016 ζπλάληεζε ηεο Π.Δ.Γ.Γ..Τ. κε ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ θ. Δ. Απνζηόινπ. Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζε πνιύ θαιό θιίκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο ηέζεθαλ δεηήκαηα 

ηα νπνία αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ γεσπόλσλ ηόζν ζην Τπ.Α.Α.Σ., όζν θαη ζηα ππόινηπα επίπεδα δηνίθεζεο. 

Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ: 

 Σν ππό επηθαηξνπνίεζε νξγαλόγξακκα ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Δθηόο ησλ άιισλ ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα ηεο 

επαλαδεκηνπξγίαο απηόλνκεο Γελ. Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο ε νπνία ζα επηθεληξώλεη ζηα ζέκαηα αλάπηπμεο 

ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ ρώξα καο. Ο Τπνπξγόο ηόληζε όηη γηα ηελ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ ζα θξαηά ελήκεξνπο 

ηόζν ηελ Π.Δ.Γ.Γ.Τ. όζν θαη ηελ Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 

 Έγηλε αλαθνξά ζηελ αληίξξεζε ηεο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. γηα ηελ εθρώξεζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζε Ν.Π.Η.Γ. θαη ηδηώηεο αθνύ ηα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ δεκόζην 

ραξαθηήξα ηνπο θαη λα εθηεινύληαη από ηηο δεκόζηεο γεσπνληθέο ππεξεζίεο. 

 ρεηηθά κε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Γ.Α.Τ. ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ν 

Τπνπξγόο ζεκείσζε όηη ζηελ παξνύζα θάζε δελ ππάξρεη θακία εμέιημε. 

 Γηα ην θιείζηκν ησλ εξγαζηεξίσλ ππνιεηκκάησλ αλαθέξζεθε όηη εμεηάδεηαη ε επαλαιεηηνπξγία θάπνησλ 

από απηά κε αλαβαζκηζκέλν ξόιν. Θέζε  ηεο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. είλαη όηη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ πξέπεη λα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ κε ηαπηόρξνλε αλαβάζκηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ ηνπο αιιά θαη 

ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 Έγηλε αλαθνξά ζηελ ζνβαξή ππνζηειέρσζε ζε γεσπνληθό πξνζσπηθό όισλ ησλ γεσπνληθώλ ππεξεζηώλ 

ζε όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο. Ο Τπνπξγόο αλέθεξε όηη ηνπιάρηζηνλ γηα ην Τπνπξγείν γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνο 

ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία γηα ηελ έγθξηζε πξνζιήςεσλ επηζηεκνληθνύ γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζην ζέκα ηνπ αγξνηηθνύ λεξνύ όπνπ ν Τπνπξγόο αλέθεξε όηη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

γηα πάξεη ην Τπνπξγείν όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο άξδεπζεο αιιά θαη κε ηελ 

δηαρείξηζή ηνπ. Από ηελ Π.Δ.Γ.Γ.Τ. δεηήζεθε ε επαλαζύζηαζε ησλ δνκώλ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ ζε θάζε λνκό. 

 Αλαθνξά έγηλε θαη ζην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε πξόβιεςε ηνπ Καιιηθξάηε γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο ζηνπο Γήκνπο. Μάιηζηα ν Τπνπξγόο αλέθεξε πσο δελ κπνξεί λα παξακέλεη 

γεσπνληθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό αλεθκεηάιιεπην εμαηηίαο πξόρεηξσλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηνλ 

Καιιηθξάηε θαη νη νπνίεο ζηελ νπζία είλαη πνιύ δύζθνιν λα εθαξκνζηνύλ. 

 Σέζεθε από ηελ Π.Δ.Γ.Γ.Τ. ην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνύληαη από ην πιήζνο επνπηεπόκελσλ 

θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε αλαγθαηόηεηα ελζσκάησζεο απηώλ ζηηο θαζαξά δεκόζηεο δνκέο ηνπ ώζηε λα 

πάςεη ε πνιπδηάζπαζε απνθάζεσλ αιιά θαη ε άληζε κηζζνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Δπίζεο ηέζεθαλ ζηνλ Τπνπξγό νηθνλνκηθά αηηήκαηα αλάκεζα ζηα νπνία: 

 Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ εκεξώλ εθηόο έδξαο ζε 200 γηα όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ησλ γεσπνληθώλ 

ππεξεζηώλ. 

 Ζ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο. Ο Τπνπξγόο αλαγλώξηζε όηη ηα 0,15 € δελ 

επαξθνύλ θαη αλέθεξε όηη είρε δεηεζεί κε ηελ ςήθηζε ηνπ  λόκνπ πέξπζη ην πνζό λα είλαη 0,20 €, θάηη πνπ ηειηθά 

δελ πέξαζε. 

 Ζ ρνξήγεζε επηθίλδπλνπ θαη αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο ζηνπο γεσπόλνπο πνπ  εξγάδνληαη ζε ρώξνπο όπνπ 

εθηίζεληαη ζε επηβαξπληηθνύο γηα ηελ πγεία παξάγνληεο. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ γηα εθηόο σξαξίνπ απαζρόιεζε ζε 

πνηνηηθνύο θαη θπηνϋγεηνλνκηθνύο ειεγθηέο θαζώο θαη ε αύμεζε ηνπ νξίνπ απνδεκίσζεο ζηα 400 € εκεξεζίσο. 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη είλαη πξνο δεκνζίεπζε ε ΚΤΑ γηα ηα πξόζζεηα ηέιε κε πξόβιεςε νξίνπ 

απνδεκίσζεο ζηα 300 € κεληαίσο. 

 Ζ πιεξσκή ησλ αμηνινγεηώλ γηα ην κέηξν 112 ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

Σέινο έγηλε αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νκαιή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο, κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ θαηαζθελώζεσλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. αιιά θαη κε ηελ αλαγθαηόηεηα λνκηθήο ζηήξημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπο 

Ο Τπνπξγόο ζεκείσζε όηη ζα είκαζηε ζε επαθή ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηα δεηήκαηα ηα νπνία έζεζε ε 

ΠΔΓΓΤ θαηά ηελ ζπλάληεζε. 

Γηα ην Γ.. 

 

                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                          

 

            ΕΑΥΗΛΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
 

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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