
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ.κ. Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: Ομόφωνο ψήφισμα για τους μετακλητούς εργάτες γης 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

 

Στο ομόφωνο ψήφισμα αναφέρεται: 

α. Επίσπευση χρόνου ΚΥΑ για τους εργάτες γης στην Περιφέρεια Κρήτης.  

β Προσθήκη διατάξεων για τους υφιστάμενους παράτυπα διαμένοντες στην Ελλάδα.  

γ. Ασφαλιστική κατηγορία για όλες τις μορφές εργασίας με εργόσημο ΟΓΑ.  

δ. Τροποποίηση του χρόνου παραμονής στην Εποχική Εργασία (3 & 9μηνες) - όχι 

αναγκαστική αποχώρηση.  

στ. Έγκριση σε Εξωτερικό Πάροχο για την έκδοση Visa εργασίας (σε χώρες που δεν 

διαθέτουν ελληνική Πρεσβεία) 

 

 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 7/6/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

2625

Ημερομ. Κατάθεσης:

10/6/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων 

Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 162811 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία, 
Βαρδιάμπαση Νίκη  
:2813 400235, 233 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1) Γραφείο Πρωθυπουργού 
2)Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
3)Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
4)Υπουργείο Εσωτερικών 
5) Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

6)Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου 
7)Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής 

8) Βουλευτές Κρήτης 
9) Δημάρχους ΠΚ 
 

ΚΟΙΝ.: - Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας 
- Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  
     & Εμπορίου ΠΚ 
- Επικεφαλής Παρατάξεων 
- Γραφείο Τύπου ΠΚ 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 57/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

57/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 13/31-

05-2022), που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για τους μετακλητούς εργάτες γης. 

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 

 
     Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο 

πρωτογενή τομέα ΠΕ Λασιθίου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.03 12:56:56
EEST
Reason:
Location: Athens
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 13/31-05-2022 
Αριθμ. απόφ. 57/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), την 
την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/ 14-05-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως 

και την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 149961/25-05-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης, 
Βαμβακάς Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής Π.Κ.) Γουλιδάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου), Γύπαρης Κωνσταντίνος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Κ.), Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), 
Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), 
Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
Π.Κ.), Καμπουράκης Λάμπρος, Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, 
Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία 
(Έφη) (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας 
Γενιάς Π.Κ.), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – 
Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, 
Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, 
Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), 
Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου 
Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 
Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Πιτσούλης Γεώργιος, 
Σκουλάς Νικόλαος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), 
Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, 
Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:, Αρχοντάκης Γεώργιος, Καλλέργης Νικόλαος, 
Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), 
Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Λεονταράκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ καθώς και διαχείρισης τεχνικών μέσων Π.Κ.), 
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Μερωνιανάκης Γεώργιος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Παρασύρης Ιωάννης, 
Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Γεώργιος και Συντυχάκης Εμμανουήλ. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και κλήθηκε νόμιμα ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλεξάκης Γεώργιος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος 
εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Λιονής Χρήστος καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Κοχιαδάκης Γεώργιος 
κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής καθηγητής καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Μαυρουδής Δημήτριος καθηγητής παθολογικής ογκολογίας Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Τσιλιγιάννη Ιωάννα αναπληρώτρια καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και 
Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αγγελάκη Σοφία επιδημιολόγος 
ερευνήτρια στο Κέντρο καταγραφής καρκίνου Πανεπιστημίου Κρήτης, Σηφάκη 
Δήμητρα καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Μπορμπουδάκη Λένα Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ, Αγαπίου Δημήτριος Υποδιοικήτής 7ης 
ΥΠΕ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, 
Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης & Εμπορίου Κρήτης ΠΚ, Βοζικάκη Μαρία ειδική σύμβουλος 
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ, Γιάνναρη 
Ιωάννα ειδική σύμβουλος εντεταλμένου περιφερειακού σύμβουλου σε θέματα 
τέχνης σύγχρονου πολιτισμού ΠΚ, Τριχάς Εμμανουήλ ειδικός σύμβουλος 
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής 
Οικονομίας ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ και Κοκολάκης Μανόλης υπάλληλοι Αυτοτελούς 
Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βιανιτάκης Μιχάλης γραμματέας 
Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Αναθρεπτάκης Ευτύχιος υπάλληλος ΠΚ, 
Κορνελάκη Ειρήνη υπάλληλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: 
Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη 
Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο Περιφερειάρχη. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ :Έκδοση ψηφίσματος για τους μετακλητούς εργάτες γης 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής 
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  

4. Το με αριθμ. Πρωτ. 686/26-05-2022 έγγραφο του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου 
Ιεράπετρας προς τον Πρόεδρο του ΠΣ με θέμα: «Έλλειψη εργατικού δυναμικού 
στον Πρωτογενή Τομέα», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
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   Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ζητήσουμε την συνδρομή σας ως 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού 
στον πρωτογενή τομέα. 
   Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται μία έντονη αύξηση στο ρυθμό 
φυγής Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) που εργάζονταν σε διάφορους αγροτικούς 
κλάδους στην Περιφέρεια Κρήτης. 
   Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ήδη στην εγκατάλειψη σε αρκετές περιπτώσεις, 
καλλιεργειών που βρισκόταν σε παραγωγική διαδικασία (θερμοκηπιακές 
καλλιέργειες) ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια στις νέες 
καλλιέργειες που πρόκειται να ξεκινήσουν τώρα (πχ στο Οροπέδιο Λασιθίου). Είναι 
βέβαιο ότι ουδείς παραγωγός δεν μπορεί να προγραμματίσει ξεκίνημα νέας 
καλλιέργειας το Φθινόπωρο υπό αυτές τις συνθήκες και βέβαιη επίσης πρέπει να 
θεωρηθεί η τεράστια οικονομική απώλεια που θα επιφέρει και στον κλάδο της 
ελαιοκομία, κατά τους χειμερινούς μήνες. 
   Από τα παραπάνω, σας καλούμε να το θέσετε ως θέμα συζήτησης στο επόμενο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, ως Κατεπείγον στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα. 
   Σας ζητάμε επίσης, ως εκπρόσωποι των αγροτών, να μας δώσετε την ευκαιρία 
να σας παρουσιάσουμε σύντομα και περιεκτικά τις λεπτομέρειες αυτό του 
ζητήματος και να αποφασίσουμε από κοινού την κατεύθυνση που πρέπει κινηθούμε 
συνολικά ως Κρήτη σε αυτό το μείζον πρόβλημα. 
   Τέλος, σας τονίζουμε ότι με τα έως τώρα δεδομένα, αυτός ο παράγοντας φαίνεται 
να επικρατεί ως τον σημαντικότερο και που θα καθορίσει την ανάπτυξη στην 
αγροτική οικονομία (και όχι μόνο) στην Περιφέρεια Κρήτης τα επόμενα χρόνια. 
   Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση». 

5. Την επιστολή του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τον 
Πρωθυπουργό της χώρας,  στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Σε συνέχεια του από 17/5/ 2022-ΕΞ.679 αιτήματος μας για άμεση συνάντηση στο 
γραφείο σας, με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την υφιστάμενη κατάσταση των 
Εργατών Γης στην ελληνική ύπαιθρο, σας στέλνουμε εκ νέου αίτημα για το ίδιο θέμα 
και σκοπό. 
   Το ζήτημα των Εργατών Γης έχει ήδη κλονίσει ιδιαίτερα την παραγωγική 
διαδικασία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δυστυχώς, ενώ έχει υπάρξει 
λεπτομερής ενημέρωση προς εσάς εδώ και πολλούς μήνες,  δεν έχει δοθεί ακόμα 
σαφής κατεύθυνση για την ορθή διαχείριση και επίλυση αυτού του περίπλοκου 
ζητήματος. 
   Σήμερα, σας μεταφέρουμε όχι μόνο την αγωνία των αγροτών για την επόμενη 
μέρα αλλά και αυτήν των εταιρειών και άλλων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα στην αγροτική οικονομία του τόπου μας. 
   Συγκεκριμένα, σας μεταφέρουμε την ανησυχία των θεσμικών εκπροσώπων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους -Φυτοπροστασίας,  
-Πολλαπλασιαστικού Υλικού,  
-Λιπασμάτων, 
-Μεταφορών,  
-Εμπορίας & Εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
-Πλοιοκτητριών εταιρειών.  
   Ο κύκλος εργασιών των άνω εταιρειών (άρα και τα φορολογικά έσοδα που 
προσδοκά η Πολιτεία από αυτές) καθορίζεται στον μέγιστο βαθμό από την ύπαρξη 
και ανάπτυξη του αγροτο- κτηνοτροφικού κλάδου.  
   Επίσης, σας μεταφέρουμε την αγωνία και των εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Α & Β βαθμού), για το λόγο ότι η ευημερία των τοπικών κοινωνιών 
στηρίζεται σε υψηλό ποσοστό στην αγροτική οικονομία. 
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   Επιπλέον, σας τονίζουμε την κοινή παραδοχή όλων των αγροτών ότι, 
το υπέρογκο κόστος παραγωγής που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες στο 
σύνολο των καλλιεργειών ΔΕΝ είναι αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα φάση, 
καθώς αν ΔΕΝ αλλάξει το τοπίο με εργατικό δυναμικό, ΔΕΝ θα υπάρξει νέα 
καλλιεργητική περίοδος, τουλάχιστον όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. 
   Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να αποφευχθεί η (διαφαινόμενη) επισιτιστική 
κρίση στους επόμενους μήνες στην ελληνική κοινωνία. Με τα έως τώρα δεδομένα 
το σύνολο των αγροτών δηλώνουν κατηγορηματικά ότι θα προβούν σε 
αναγκαστική ΑΓΡΑΝΆΠΑΥΣΗ μεγάλου ποσοστού των καλλιεργούμενων εκτάσεων, 
αφού αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην καλλιεργητικές εργασίες, χωρίς την 
συνδρομή εργατών γης. 
   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλούμε για μια ακόμα φορά να 
συγκαλέσετε άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να 
βρεθεί η απαραίτητη λύση για αυτό το θέμα. Κρίνουμε ότι, πρόκειται για μια 
ΞΕΚΆΘΑΡΑ πολιτική απόφαση όπου θα καθορίσει το μέλλον του 
πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και η ευθύνη του αποτελέσματος ( είτε θετικό, 
είτε αρνητικό ) θα βαρύνει απόλυτα από τις δικές σας πρωτοβουλίες. 
Με τιμή, 
Εκ των ΔΣ 
Οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης» 

6. Την παρουσίαση από τον κ. Βιανιτάκη Μιχάλη γραμματέα Αγροτικού Συλλόγου 
Ιεράπετρας του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους εργάτες γης, τις 
προϋποθέσεις παραμονής και τις άδειες εργασίας τους. Τη διαδικασία που 
ακολουθείται για την πρόσκληση νέων εργατών από πολίτες τρίτων χωρών. Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην Κρήτη και στο μεγάλο 
πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στις καλλιέργειες και στη συγκομιδή των 
αγροτικών προϊόντων από την έλλειψη εργατών. 
Ζήτησε από το ΠΣ τη στήριξη και τη συμπαράσταση του στα παρακάτω αιτήματά 
τους: 
α. Επίσπευση χρόνου ΚΥΑ για τους εργάτες γης στην Περιφέρεια Κρήτης. 
β Προσθήκη διατάξεων για τους υφιστάμενους παράτυπα διαμένοντες στην 
Ελλάδα. 
γ. Ασφαλιστική κατηγορία για όλες τις μορφές εργασίας με εργόσημο ΟΓΑ.  
δ. Τροποποίηση του χρόνου παραμονής στην Εποχική Εργασία (3 & 9μηνες) - όχι 
αναγκαστική αποχώρηση. 
στ Έγκριση σε Εξωτερικό Πάροχο για την έκδοση Visa εργασίας (σε χώρες που δεν 
διαθέτουν ελληνική Πρεσβεία) 
και αιτούνται να παρέμβει άμεσα και ουσιαστικά στην εξεύρεση πολιτικής λύσης. 
     Επίσης ζητούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση στο κείμενο της 
επιστολής προς τον πρωθυπουργό ως συνυπογράφοντες και την έκδοση 
ψηφίσματος.  

7. Τις απόψεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Προέδρου και των μελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του που 

πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), 

 
αποφάσισε ομόφωνα: 
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Α. την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 
 
α. Επίσπευση χρόνου ΚΥΑ για τους εργάτες γης στην Περιφέρεια Κρήτης. 
β Προσθήκη διατάξεων για τους υφιστάμενους παράτυπα διαμένοντες στην 
Ελλάδα. 
γ. Ασφαλιστική κατηγορία για όλες τις μορφές εργασίας με εργόσημο ΟΓΑ.  
δ. Τροποποίηση του χρόνου παραμονής στην Εποχική Εργασία (3 & 9μηνες) - όχι 
αναγκαστική αποχώρηση. 
στ. Έγκριση σε Εξωτερικό Πάροχο για την έκδοση Visa εργασίας (σε χώρες που 
δεν διαθέτουν ελληνική Πρεσβεία), 

  
Β. Εγκρίνει το κείμενο της παρακάτω επιστολής προς τον 

πρωθυπουργό, το οποίο και συνυπογράφει: 
 
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Σε συνέχεια του από 17/5/ 2022-ΕΞ.679 αιτήματος μας για άμεση συνάντηση 

στο γραφείο σας, με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την υφιστάμενη κατάσταση 
των Εργατών Γης στην ελληνική ύπαιθρο, σας στέλνουμε εκ νέου αίτημα για το ίδιο 
θέμα και σκοπό. 

   Το ζήτημα των Εργατών Γης έχει ήδη κλονίσει ιδιαίτερα την παραγωγική 
διαδικασία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δυστυχώς, ενώ έχει υπάρξει 
λεπτομερής ενημέρωση προς εσάς εδώ και πολλούς μήνες,  δεν έχει δοθεί ακόμα 
σαφής κατεύθυνση για την ορθή διαχείριση και επίλυση αυτού του περίπλοκου 
ζητήματος. 

   Σήμερα, σας μεταφέρουμε όχι μόνο την αγωνία των αγροτών για την επόμενη 
μέρα αλλά και αυτήν των εταιρειών και άλλων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα στην αγροτική οικονομία του τόπου μας. 

   Συγκεκριμένα, σας μεταφέρουμε την ανησυχία των θεσμικών εκπροσώπων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους - Φυτοπροστασίας,  

- Πολλαπλασιαστικού Υλικού,  
- Λιπασμάτων, 
- Μεταφορών,  
- Εμπορίας & Εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
- Πλοιοκτητριών εταιρειών.  
   Ο κύκλος εργασιών των άνω εταιρειών (άρα και τα φορολογικά έσοδα που 

προσδοκά η Πολιτεία από αυτές) καθορίζεται στον μέγιστο βαθμό από την ύπαρξη 
και ανάπτυξη του αγροτο- κτηνοτροφικού κλάδου.  

   Επίσης, σας μεταφέρουμε την αγωνία και των εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Α & Β βαθμού), για το λόγο ότι η ευημερία των τοπικών κοινωνιών 
στηρίζεται σε υψηλό ποσοστό στην αγροτική οικονομία. 

   Επιπλέον, σας τονίζουμε την κοινή παραδοχή όλων των αγροτών ότι, 
το υπέρογκο κόστος παραγωγής που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες στο 
σύνολο των καλλιεργειών ΔΕΝ είναι αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα φάση, 
καθώς αν ΔΕΝ αλλάξει το τοπίο με εργατικό δυναμικό, ΔΕΝ θα υπάρξει νέα 
καλλιεργητική περίοδος, τουλάχιστον όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. 

   Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να αποφευχθεί η (διαφαινόμενη) επισιτιστική 
κρίση στους επόμενους μήνες στην ελληνική κοινωνία. Με τα έως τώρα δεδομένα 
το σύνολο των αγροτών δηλώνουν κατηγορηματικά ότι θα προβούν σε 
αναγκαστική ΑΓΡΑΝΆΠΑΥΣΗ μεγάλου ποσοστού των καλλιεργούμενων εκτάσεων, 
αφού αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην καλλιεργητικές εργασίες, χωρίς την 
συνδρομή εργατών γης. 
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   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλούμε για μια ακόμα φορά να 
συγκαλέσετε άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να 
βρεθεί η απαραίτητη λύση για αυτό το θέμα. Κρίνουμε ότι, πρόκειται για μια 
ΞΕΚΆΘΑΡΑ πολιτική απόφαση όπου θα καθορίσει το μέλλον του 
πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και η ευθύνη του αποτελέσματος (είτε θετικό, είτε 
αρνητικό) θα βαρύνει απόλυτα από τις δικές σας πρωτοβουλίες. 
 

Με τιμή, 
Εκ των ΔΣ 
Οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης» 
 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 31-05-2022 

 
            Ο Πρόεδρος του Π.Σ          Η γραμματέας        Τα μέλη  
 
 
            Παύλος Μπαριτάκης         Γεωργία Μηλάκη  
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