
 

 

 

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίοσ 2019. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Σςνάντηση εκπποσώπων ΔΟΕΠΕΛ με τον κ. Παναγιώτη Δοςυεξή, 
(Διεςθςντή Γπαυείος Υποςπγού Επγασίαρ). 

 

 

Βαζηθό ζέκα ηεο ζπλάληεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε στο Υποσργείο Εργασίας, την Παρασκεσή 

13 Σεπτεμβρίοσ 2019, κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο ειαηνθνκηθήο πεξηόδνπ, ήηαλ ην ηεξάζηην 

πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνπο εξγάηεο γεο. Ο θ. Γνπθεμήο ελεκεξώζεθε γηα ηελ αδπλακία 

ππνβνιήο ηνπ ρεηξόγξαθνπ πίλαθα ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαηώλ γεο, 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο ή ηεο νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, θαζώο νη παξάγνληεο πνπ 

κεηαβάιινπλ ηε δπλαηόηεηα είλαη πνιινί (θαηξηθέο ζπλζήθεο, αδπλακία εμεύξεζεο πξνζσπηθνύ αθόκε 

θαη κία ώξα πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο, θιπ). 

Πξέπεη λα βξεζεί άιινο ηξόπνο θαηαγξαθήο ησλ εξγαηώλ γεο ζην ζύζηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ, αλ 

ζέινπκε λα δηαζθαιίζνπκε θαη ηηο δύν πιεπξέο.  

Ιδηαίηεξα εθ κέξνπο ηεο ΓΟΔΠΔΛ, ηνλίζηεθε όηη όινη νη Παξαγσγνί δελ έρνπλ θακία αληίξξεζε ζηελ 

αζθάιηζε ησλ εξγαηώλ γεο θαη ζηελ πιεξσκή ηνπ Δξγνζήκνπ. Από ηελ άιιε όκσο, πξέπεη ε 

Κπβέξλεζε λα δώζεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο, γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζπιινγή ησλ θαξπώλ. 

Δπίζεο κε αθνξκή ηα αλσηέξσ, ζπδεηήζεθε ην άξζξν 56 ηνπ ππό δηαβνύιεπζε πνιπλνκνζρεδίνπ, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν, ηα εξγόζεκα ζα πξέπεη λα αλαξηώληαη ζην ΠΣ Δξγάλε, θαζώο θαη ν ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν απηό είλαη εθηθηό λα γίλεη, θπξίσο όκσο ηη ζα πξνζθέξεη ζηνλ έιεγρν ηεο αζθάιηζεο. 

Η θαηαγξαθή ησλ εξγνζήκσλ ζην ΠΣ Δξγάλε απνινγηζηηθά, δειαδή κε ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, είλαη 

κία ζθέςε ε νπνία απαιιάζζεη κελ ηνπο παξαγσγνύο από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ 

ρεηξόγξαθνπ πίλαθα, αιιά από κόλε ηεο δελ βνεζά ηδηαίηεξα. Δλώ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δπλαηόηεηα 

λα αγνξάδεη πξνθαηαβνιηθά ν παξαγσγόο, έλα εξγόζεκν ζπλνιηθήο αμίαο ζην όλνκα ηνπ θαη λα 

πιεξώλεη ηνλ εξγάηε ζην ηέινο ηεο κέξαο κε θνππόλη, ρξήδεη νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο, γηαηί κε ηνλ 

ηξόπν απηό ειέγρεηαη θαη ν παξαγσγόο (όηη έβαιε ηα εξγόζεκα ζε όζνπο εξγάζηεθαλ) θαη ν εξγάηεο 

(πνπ ζα πιεξσζεί ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο). 

Ο θ. Γνπθεμήο δεζκεύζεθε όηη πξηλ ηε ζύληαμε ηεο εθαξκνζηηθήο δηάηαμεο, ζα ζπγθαιέζεη ζην 

Υπνπξγείν ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο, 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ εξγαηώλ 

γεο. Σπκθώλεζε δε, όηη είλαη απαξαίηεηε απηή ε ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη άκεζε επαθή 

κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ πξάμε. 

Σηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ, ν Πξόεδξνο ηεο ΓΟΔΠΔΛ θ. Γ.Νηνύηζηαο, ν Τακίαο θ. Ν.Φξαγθνύιεο, 

εθπξόζσπνη θαη νη Σύκβνπινη ηεο Οξγάλσζεο θ.θ. Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Φνξνηερληθόο θαη Κ. 

Νηθνξόπνπινο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο [Γελ. Γξακκαηέαο θαη Πξόεδξνο αληίζηνηρα, ηνπ 

ΓΔ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεσξγηθό Οηθνλνκηθό Φνξνινγηθό Ιλζηηηνύην)].  
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