
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Θέμα: «Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές αγρότες 
που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους οδήγησαν στην 
καταστροφή του συντριπτικού μέρους του πρωτογενούς τομέα στις πληγείσες περιοχές, είτε 
πρόκειται για δασικές εκτάσεις, βλ. ρητινοπαραγωγούς και μελισσοκόμους, είτε καλλιέργειες.  
Ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα είναι σχεδόν 
ολοκληρωτική.

Η καταστροφή αυτή εκτιμάται ότι πρόκειται να αποκατασταθεί - μερικώς - το λιγότερο μετά από 
επτά χρόνια. Ο χρόνος αποκατάστασης που χρειάζεται, αφήνει ακάλυπτους τους εργαζόμενους 
που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα σε αυτό το διάστημα της επταετίας που απαιτεί 
η - μερική αυτή - αποκατάσταση.  Είναι προφανές πως οι εν λόγω εργαζόμενοι, απέχοντας μόλις 
λίγα χρόνια από τη συνταξιοδότηση και μην έχοντας πλέον αντικείμενο εργασίας στην περιοχή 
τους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, περιέρχονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ως προς τον
βιοπορισμό των ιδίων και των οικογενειών τους.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία αυτών των ανθρώπων αλλά και 
της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. 

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο…

Προσθήκη Άρθρου 17Α στο Άρθρο 2 του Ν.4824/2021
 

1.            Κατ' εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα, καθώς
και  όσοι  διατηρούν  αντίστοιχη  επιχείρηση σε  αυτόν,  οι  οποίοι  καταστράφηκαν  ολικά  ή  μερικά
εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου και κατέστησαν εξ αυτού του λόγου κατ’  ουσίαν
άνεργοι  και  οι  οποίοι  απέχουν  μέχρι  επτά  (7)  έτη  από  την  συνταξιοδότηση  λόγω  γήρατος,
σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  κατά  περίπτωση  ηλικιακά  κριτήρια,  δικαιούνται  να  αναγνωρίσουν
πλασματικά τα αναγκαία έτη ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα
πλήρους συνταξιοδότησης.

2.             Η  αίτηση  γίνεται  μέσω της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  με  την  ονομασία
«arogi.gov.gr» και η δαπάνη των εισφορών αναγνώρισης των πλασματικών ετών λογίζεται  ως
ενίσχυση προς τους πληγέντες.

http://arogi.gov.gr/


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Αγγελική Αδαμοπούλου

Μαρία Απατζίδη

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα


