
 

 

Ηράκλειο, 17-5-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Θέμα: Ζητούνται άμεσες λύσεις για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες 

 

Σε επιστολή ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας,  αναδεικνύει το μείζον 

πρόβλημα που έχει προκύψει στον αγροτικό τομέα στη χώρα με τους υφιστάμενους 

και νεοεισερχόμενους εργάτες γης, ζήτημα το οποίο έχει τεράστιο οικονομικό 

αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση, στον Ν 4915/2022 (άρθρα 94,95,96) 

δικαίωμα εργασίας στην αγροτική παραγωγική διαδικασία έχουν μόνο οι περιπτώσεις 

εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών, ως εποχικοί για 90 ημέρες ή για 9 μήνες με 

ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. και με αναγκαστική αποχώρησή τους στη λήξη της 

προθεσμίας παραμονής τους. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα εργασίας σε εργάτες γης 

με την διαδικασία της μετάκλησης για 1 έτος και με ασφαλιστικές εισφορές Ι.Κ.Α. 

Δυστυχώς και σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχει αξιολογηθεί ο παράγοντας του υψηλού 

βαθμού εξειδίκευσης που απαιτούν οι αγροτικές εργασίες. Κάθε τύπος καλλιέργειας, 

είτε είναι δενδρώδεις, είτε υπαίθρια, είτε θερμοκηπιακή, στηρίζεται στην υψηλή 

απόδοσης εργασίας και κατά συνέπεια η μείωση του εργασιακού κόστους. Αν οι 

εργάτες γης παραμένουν στην Ελλάδα για 3 μήνες ή 9 μήνες και είναι αναγκασμένοι 

να φύγουν μη γνωρίζοντας τι θα προκύψει το επόμενο έτος, είναι αμφίβολο αν θα 

επιστρέψουν. Επιπλέον, οι αγρότες ξοδεύουν 20-30 ημέρες εκπαιδεύοντας τους 

νεοεισερχόμενους εργάτες γης ώστε να εκτελούν την εργασία τους δίχως λάθη, κάτι 

το οποίο χάνεται με την αναχώρηση και μη-επιστροφή τους. Επίσης, χάνονται και τα 

παραπλεύρως οικονομικά οφέλη σε μια μεγάλη αλυσίδα παρεχόμενων υπηρεσιών 

όπως ενοικιαζόμενα καταλύματα, ο κλάδος της εστίασης, κ.α. 

Επιπροσθέτως, η διαδικασία έγκρισης εισόδου και άδειας εργασίας των υποψηφίων 

εργατών γης, είναι απίστευτα γραφειοκρατική και χρονοβόρα καθώς εξαρτάται από 

τις ελληνικές Προξενικές Αρχές και οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν χωρίς 

καθυστερήσεις στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που καλούνται άμεσα να 

αντιμετωπίσουν. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις 

υποψηφίων εργατών γης από τρίτες χώρες μη έχουσες ελληνική Πρεσβεία, όπως το 

Μπαγκλαντές. 

 

Μεταξύ άλλων ζητούν: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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• την ανανέωση των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και 

εργασίας στους ελάχιστα εναπομείναντες ειδικευμένους εργάτες γης και 

πολίτες τρίτων χωρών σε όλη την ελληνική επικράτεια με νέες διατάξεις στην 

νομοθεσία της χώρας μας, αντίστοιχες των νεοεισερχομένων εργατών γης. 

• την ένταξη όλων των περιπτώσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα στην 

κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών με εργόσημο Ο.Γ.Α. 

 

Δεδομένου ότι είναι σημαντικό και οι ζητούμενες αποφάσεις σας θα κρίνουν στο 

μέγιστο βαθμό την παρούσα καλλιεργητική περίοδο σε όλους τους κλάδους του 

πρωτογενούς τομέα.  

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα μεριμνήσετε και θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα του Συλλόγου; 

 

  

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




