Έντονες αντιδράσεις στον ΕΛΓΑ!

Ανακοίνωση εργαζομένων ΕΛΓΑ:

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α. συνεδρίασε σήμερα 01-07-2016
εκτάκτως και λαμβάνοντας υπόψιν τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών,
σχετικά με την εξαίρεση του ΕΛ.Γ.Α. από τις διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4336/2015,
αποφάσισε τα εξής :
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εργαζομένων του Οργανισμού την Τετάρτη
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06-07-2016 και ώρα 9:30 π.μ. έξω από την Βουλή, ημέρα ψήφισης της επίμαχης
τροπολογίας.
΄Εκτακτη Γεν. Συνέλευση την Τετάρτη το απόγευμα ( ο χρόνος και ο τόπος θα γίνουν
γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση).

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α. με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στους ΄Ελληνες Αγρότες και στους εργαζόμενους του Οργανισμού και με δεδομένη την
αδυναμία εκτέλεσης του εκτιμητικού έργου καλεί τα μέλη του Συλλόγου που κατέχουν
θέσεις ευθύνης (επιπέδου διεύθυνσης, τμήματος, γραφείου) να θέσουν την Δευτέρα
04-06-2016 τις παραιτήσεις τους στην διάθεση της Διοίκησης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Σωματείου μας για την συνέχιση της
λειτουργίας του Οργανισμού και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους
΄Ελληνες αγρότες, η Κυβέρνηση δια των συναρμόδιων υπουργών της, με τις πολιτικές της,
ωθούν τον ΕΛ.Γ.Α. στο τέλμα, εμπαίζοντας τους αγρότες και τους εργαζόμενους,
οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος
της χώρας.
Σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου μας για την
διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Επίσης την παραίτηση του υπέβαλλε και ο Προϊστάμενος του ΕΛΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ με τη
παρακάτω επιστολή:

«Επειδή από 1/1/2016 το σύνολο των διαδικασιών του εκτιμητικού έργου, με το ισχύον
νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρόλο που και μέχρι τον Απρίλιο εκτελούσα το
εκτιμητικό έργο ουσιαστικά χωρίς νομικό – κανονιστικό πλαίσιο πιστεύοντας στην
υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που είχατε υποσχεθεί κατ΄ επανάληψη
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Επειδή από 1/1 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στο χώρο δικαιοδοσίας μου περί τις 3.000
δηλώσεις ζημιάς, πολλές εκ΄των οποίων έχουν καταστεί πλέον λόγω παρέλευσης του
χρόνου άνευ εκτιμητικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί ήδη στην
κατάρρευση της αξιοπιστίας του Οργανισμού απέναντι στους ασφαλισμένους αγρότες
Καθώς, ούτως ή άλλως, όλο αυτό το διάστημα αδυνατώ να εκτελέσω οποιαδήποτε από τα
περιγραφόμενα στο κανονισμό καθήκοντά μου και συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης
που μου αναλογεί προς τον Οργανισμό και τους ασφαλισμένους αγρότες, σας υποβάλλω
την παραίτησή μου.»
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