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ΘΔΜΑ: ηα αδήηεηα εδώ θαη ελάκηζε ρξόλν παξακέλεη ε ζύζηαζε ηακείνπ
αγξνηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

ύκθσλα

κε

ην

άξζξν

39

ηνπ

Ν.4384/2016

«Αγξνηηθνί

πλεηαηξηζκνί, κνξθέο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», ζπληζηάηαη λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ

ραξαθηήξα

κε

ηελ

επσλπκία

«Σακείν

αγξνηηθήο

ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο».
θνπόο ηνπ ηακείνπ είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε, ν ζπληνληζκόο θαη ε
παξαθνινύζεζε

εθαξκνγήο

επηκνξθσηηθώλ

πξνγξακκάησλ

ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειώλ ησλ Α, ησλ
δηνηθεηηθώλ θαη επνπηηθώλ ηνπο ζπκβνπιίσλ, θαζώο θαη ησλ γεληθώλ
δηεπζπληώλ, ησλ ινηπώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ
ζηνπο Α. Σν ηακείν ρξεκαηνδνηεί επίζεο θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
γηα

ζέκαηα

πνπ

αθνξνύλ

ην

πεξηβάιινλ,

ηελ

πξνζηαζία

από

ηα

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, ην κάξθεηηλγθ, ηε δηνίθεζε ησλ Α, ηελ
εκπνξία αγξνηηθώλ πξντόλησλ, θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ αγξνηηζζώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε
ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ θαη ηεο άξζεο ησλ αληζνηήησλ κεηαμύ ησλ δύν
θύισλ ζην ζπλεηαηξηζηηθό θίλεκα.
Επηπιένλ ζύκθσλα κε ηνλ ίδην λόκν, κεηά από πξόζθιεζε ηεο
Δηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Ειέγρσλ θαη Επηζεώξεζεο ηνπ ΤπΑΑΣ, νη
εθπξόζσπνη ησλ αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ πνπ ην νηθνλνκηθό έηνο 2015
είραλ δηαρεηξηζηηθό πιεόλαζκα θαη ν εθπξόζσπνο ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ,
θαηαξηίδνπλ θαη δεκνζηεύνπλ θαηά λόκν κέζα ζε έμη (6) κήλεο από ηελ
έλαξμε

ηζρύνο

ηνπ

παξόληνο

λόκνπ

(ΦΕΚ

78/Α/26-4-2016),

ην

θαηαζηαηηθό ηνπ ηακείνπ. Όινη νη Α πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών
γίλνληαη κέιε ηνπ ηακείνπ. Σέινο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4δ ηνπ άξζξνπ

23 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νη Α νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ
δύν ηνηο εθαηό (2%) ησλ πιενλαζκάησλ πξνο εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε
ησλ κειώλ ηνπ Α.
Δπειδή

ε

παηδεία

θαη

ε

ζσζηή

εθπαίδεπζε

απνηεινύλ

ηνλ

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ην κέιινλ ελόο ηνκέα θαη θιάδνπ αιιά θαη ηεο
ρώξαο γεληθόηεξα,
Δπειδή

ε

σθειηκόηεηα

από

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

ηακείνπ

είλαη

πνιπδηάζηαηε θαζώο εθηόο από ηελ θαηάξηηζε ησλ γεσξγώλ έρεη
πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο,
Δπειδή ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ςεθηζζέληνο λόκνπ

από ηνλ

Οθηώβξην ηνπ 2016 έπξεπε λα έρεη θαηαξηηζηεί θαη δεκνζηεπηεί ην
θαηαζηαηηθό ηνπ «Σακείνπ αγξνηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο»,
Δρωηάηαι ο κ. σποσργός:
Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ έρεη ιάβεη ζάξθα θαη νζηά ε ζεζκνζέηεζε ηεο
ίδξπζεο ηνπ ελ ιόγσ ηακείνπ, όπσο νξίδνληαλ θαη ζην ζρεηηθό
Ν.4384 πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016; Πνηεο νη πξνζέζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη πνην ην ρξνλνδηάγξακκά πινπνίεζεο απηήο ηεο
εθθξεκόηεηαο;
Αζήλα 31/01/2018

