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Προσ :         Αθόνα 19/11/2019 
1. Πρωθυπουργό κο Κυριϊκο Μητςοτϊκη    Αρ.Πρωτ.: 51 
2. Υπουργό εργαςύασ  κο Γιϊννη Βρούτςη 
3. Αρχηγούσ Κομμϊτων   
 
 

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών 
 
 
Κύριε Πρωθυπουργϋ, 
Κύριε Υπουργϋ, 
Κυρύεσ,  κύριοι Αρχηγού  Κομμϊτων 
 
 
Σύμφωνα με τισ δηλώςεισ του Υπουργού Εργαςύασ, κου Γιϊννη Βρούτςη, για τισ νϋεσ 
ρυθμύςεισ των ειςφορών των αυτοαπαςχολουμϋνων (ελεύθεροι επαγγελματύεσ, 
επιςτόμονεσ, αγρότεσ), η μικρότερη αςφαλιςτικό κλϊςη θα διαμορφωθεύ ςτα 220 
ευρώ μηνιαύωσ.  

Αν ιςχύςουν οι ανακοινώςεισ αυτϋσ τότε αγρότεσ που θα επιλϋξουν τη χαμηλότερη 
κατηγορύα αςφϊλιςησ θα κληθούν να πληρώςουν διπλϊςιεσ και πλϋον ειςφορϋσ από 
αυτϋσ που κατϋβαλλαν το τρϋχον ϋτοσ, αφού η ελϊχιςτη μηνιαύα ειςφορϊ του Κλϊδου 
Σύνταξησ και Αςθϋνειασ Αγροτών διαμορφώθηκε το 2019 ςτα 114€/μηνιαύωσ. 

Λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη ότι οι αγροτικϋσ εκμεταλλεύςεισ εύναι επύ το πλεύςτον 
μικρϋσ εκμεταλλεύςεισ, οικογενειακού χαρακτόρα, ςε ϋνα ζευγϊρι αγροτών – 
κτηνοτρόφων το κόςτοσ αςφϊλιςησ ςτην μικρότερη κλϊςη θα φθϊςει  ετηςύωσ τισ 
5.280 €. 

Αυτό θα εύναι ϋνα αςόκωτο φορτύο για τουσ αγρότεσ – κτηνοτρόφουσ που όδη ϋχουν 
πληγεύ βαθιϊ τα χρόνια των μνημονύων και δοκιμϊζονται από πρωτοφανό κρύςη που  
απειλεύ πλϋον αυτό καθαυτό τη βιωςιμότητα των εκμεταλλεύςεών τουσ. 
 
Το επϊγγελμα του αγρότη- κτηνοτρόφου εύναι από τη φύςη του επιςφαλϋσ, με 
ςυνθόκεσ εργαςύασ και διαβύωςησ δύςκολεσ και διαχρονικϊ διαχωρύζεται από την 
πολιτεύα από τα ϊλλα επαγγϋλματα. 
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Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: 

- Την τερϊςτια κρύςη που αντιμετωπύζει η αιγοπροβατοτροφύα ςόμερα με τη  
δραματικό μεύωςη των τιμών παραγωγού  ςτο γϊλα ϋωσ και 25% ανϊ κιλό 
(0,70-0,75 €/κιλό ςόμερα), όταν μϋχρι το 2016 κινούνταν ςε επύπεδα  κοντϊ ςτο 
1 € /κιλό. 

- Τισ μεγϊλεσ ζημιϋσ, 70-90%, ςτουσ ελαιώνεσ τησ Κρότησ, λόγω τησ μεγϊλησ 
προςβολόσ από δϊκο. Σημειώνεται ότι ύδιο εύχε ςυμβεύ πϋρυςι ςτουσ ελαιώνεσ 
τησ Πελοποννόςου και ϊλλων περιοχών τησ χώρασ. 

- Η μεύωςη τησ τιμόσ παραγωγού ςτο ελαιόλαδο, τα ροδϊκινα και ϊλλα προώόντα. 
 
Πρόταςό μασ, για μια  δικαιότερη αντιμετώπιςη των αγροτών που θα ςυμβϊλει  ςτην 
παραμονό τουσ ςτο επϊγγελμα, εύναι να δημιουργηθεύ μια ελϊχιςτη αςφαλιςτικό 
κλϊςη για τουσ αγρότεσ – κτηνοτρόφουσ που  το κόςτοσ τησ δεν θα ξεπερνϊ την όδη 
υπϊρχουςα ελϊχιςτη μηνιαύα ειςφορϊ των 114€. 
 
 
 

Με τιμό 
 
 

Ο Πρόεδροσ ΔΣ του ΣΕΚ 
 
 
 

Παναγιώτησ Πεβερϋτοσ 


