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Erπoτoλη Παραρτηματog ΓEΩT.E.Ε. Hπεiρoυ

EΛ.Γ.A.

-

Τov Yπoυργ6 Αγρoπκηg Aνιiπτυξηg
& Tροφiμων κ. Σzηλιo Λιβαν6
2. Tην Yφυπoυργ6 Aγρoπκηg Aνιiπωξηg
& Tρoφiμων κα Φωτεινη Aραμπατζη
3. Τov Yφυπoυργ6 Αγρoτικηg Aνιiπτυξηg
& Τρoφiμων κ. Ιωιiwη oικοv6μoυ
1.

'oπωq Πivακαg Διανoμηg

Nηoων για τιg απoλfoειg γεωπ6vων o'τον

Aξι6τιμε κ6ριε Yπoυργ6,

H Διoικorioα Ezπτρozη τoυ Παραρτηματoζ Ηπεiρoυ - Nηoων τoυ Γεωτε1vικoιi
Eπιμεληηρioυ Eλλιiδαq, σην αp. Ιl|g-t-2οzt oυνεδjιαoη
ηg oμ6φωνα απoφιioιoε
να εκφρdoει ην αvτiθεoη ηg στιg απoλδo.ει6 διΙlδεκα (12) Γεδπoνων
- εργα6oμωωv
oτoν 0ργανιομ6 Eλληνικrilν Γεωργικrirν Αoφαλf oεων (EΛ.
Γ. Α. )
oι oυν6δελφoι αυτoi εργdoηκαν επf oειριi ,r,Ιr, oro, EΛ.Γ.A. oυμβd,oειg
με
oριoμι*voυ 1o6νoυ και ση oυν61εια,
μετ6" απ6 o1εακ69 απoφιioειg τoυ A.Σ.Ε.Π. και
oτα^ πλαioια εφαρμoγηg των διατιiξεων
ti.Δ. ieιlzoοq, προoληφθηκαv ωg
υπιiλληλoι αoρioτoυ 1:6νoυ αφoιi κατ6πιν "o,
θεπκηg Πρωτ6δικη9 Απ6φαο.η g τo 2074
αναγvωρiαηκε 6π καλδπτoυν π&γιεq& διαρκεfg o*iγ*'g του EΛ.Γ.A.
.
H τ6τε Διoiκηoη τoυ EΛ.Γ.A., κατ6θεoε oτα διοικηπκd δικαο.τηρια αιτηoειg
ακ6ρωoη6 των πρoαναφερ6μwων απoφdoεων τoυ A.Σ.E.Π.
Η απ6φαο.η αυη δεv θα
6πρε'πε να εi1ε ληφΘεi γιατi αντικειμεvικιi o EΛ.Γ.Α.
εiναι 6να9 υπooτελε1ωμεVoζ
oργαvιoμ6g με ο'υνε26iοg αυξαν6μεvo 6γκo εργαoιiυν και κιiθε
1:6vo για να καλδψει
τιg ανd'γκε€ τoυ προoλαμβdνει ο'υμβαoιori1oυg. oι εznoημονεq
αυτoi εiναι θδματα
μιαq πoklγloνηg δικαoτικηg διαμιi1ηg και t5o.τεpα απ6 πρ6oφαη ο.1επκη δικαoτικη
απ6φαoη, κινδυνεr1oυν να 1dooυν
ην εργασiα τoυg, αν και καλtiπτoυν πdγιεg και
διαρκεig ανιiγκε6 και εzππλ6oν απoτελoιiν εξειδικευμεvo
πρooωzπκ6 με ην εμπειρ[α
των περισooτ6ρων oηv εκτiμηoη ζημιiον να πρoσεγγiζει
η και να ξεπερνd, ην

εικooαετfα.
Για να δoθεi oριoτικ6 τ6λo9 oην dδικη ανπμετιbτπση και τη δικαoτικη
oμηρiα
των oυναδ6λφων και να διαoφαλιoτεi
η παραμoνη τoυg, ωg μ6νψων εργαζ'6μwων,
oτoν EΛ.Γ.Α., εtναι αναγκαiα η 6κδooη o1επκηg νo[oeετικηg
ρδθμ;ηg απ6 τo
YΠ.A.Α.T. κιiτι πο-υ επανειλημμεvα ε1ει
,o rrr"u11rικo 'Eπιμεληηριο
Ελλιiδαg χωp1ξωoτ6oo
Ψ€γ,ρ'Φμ"ρo uo iγuru"εoοuι η ο.1επκη νoμoθεπκη ρriθμιoη.
Kατ6zπν των ανωτ6ρω κα1τoνtζoνταζ τoν εξαιρε",*& .rruiγor"o
1oρo*ηρα τoυ
θ6ματo9, παρακαλoriμε vα πρoβεiτε iμu9* oε 6λεg .,g
oroγ"riεg εv6ργειεg, μα ην
6κδooη τηζ απαιτoδμεvηζ νoμoθεπκ116
ρ6θμιoη9, ,rρoo,μεrou ,o ιηξui μu oio,o *o,
.g λvω Γεωπ6rr, - μελioν τoυ
9igφ τρ6πo, η πoλυεηg δικαoτικη δoκιμαoiα

ηη#

ΓEΩT.E.Ε.

..,

.

Eπιπλ6oν, επαναλαμβdνoνταg τα oημανπκ6 πρoβληματα υπooτελ€χωσηg πoυ
αντιμετωπiζει o EΛ.Γ.A., ζητoriμε ην 6μεoη εvio2gυoη του με μ6νιμo γεωτε26νικ6 εκτιμητικ6 (ΠE Γεωπ6νων, ΠE Κτηνιιiτρων) και λoιπ6 εzπoτημovικ6 προοωπικ6,
6το'ι ιboτε να διαoφαλiζεται η ιiμεoη καταγραφη ζημιιbν και καταβoλη
απoζημιiυoεων, αλλ6 και η εvio1υση τoυ ρ6λoυ πoυ διαδραματiζει o oργανιoμ6t ωq
βαoικ66 πυλrΙlναg oΦριξηg των Eλληνων αγρoτiον και ηζ πρωτoγεVoδg παραγωγηg.
Τ6λo9 κ. Yπoυργ6 θα Θ6λαμε να σαζ oυγ1αρoδμε για ην ανιiληψη των ν6ων
καθηκ6ντων σαζ, να oαq ευ1ηθoδμε καλη επιτυfα οτo liργo σαg και να σαζ
διαβεβαιdlooυμε 6τι τo Παρ6ρημα ΓEΩT.E.E. Ηπεiρoυ - Nηoων θα βρioκεται ση
διιiθεoη σαg για κ6θε oυνεργαoiα οτα πλαioια τoυ θεομικo6 ρ6λoυ τoυ ΓEΩT.E.E.
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Tον Γεvικ6 Γραμματ6α Aγρoπκηg Aνιiπτυξηg & Tρoφiμων κ. Γεiυργιo Στρατιiκo
Τoν Γεvικ6 Γραμματ6α Αγροτικηq Πoλιτικηg & Δια1εiριoηg Koινoπκioν Π6ρων
κ. Κωνoταντiνo Mπαγιν6τα
Toν Πρ6εδρo τoυ oργαvιoμo6 Eλληνικiυν Γεωργικiον Aoφαλioεων (EΛ.Γ.A. ) κ.
Aνδρ6α Λυκoυρεvτζo
To Δ.Σ. τoυ ΓEΩT.E.E.
Tα Περιφερειακd Παραρηματα τoυ ΓEΩT.E.E.

