
 

         Ηράκλειο, 03-10-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου,  Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων 

 

Θέμα:  Νέα εμπόδια για τους εργάτες γης  

 

Σε επιστολή τoυ ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αναφέρει  την 

δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την κατά 

παρέκκλιση μετάκληση εργατών γης υπηκόων Τρίτων Χωρών.  

 

Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο πεδία τα οποία ακυρώνουν την ολοκλήρωση υποβολής 

αίτησης. 

-Το πρώτο πεδίο αναφέρει την ΧΏΡΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ του αλλοδαπού, όπου 

αναφέρονται ως επιλογή 250 χώρες.  

-Στο δεύτερο πεδίο αναφέρει την ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ του αλλοδαπού όπου σε αυτό έχει 

επιλογή την ιθαγένεια ΜΟΝΟ από 80 χώρες. Αναπόφευκτα λοιπόν είναι αδύνατον να 

συμβαδίζουν τα δύο αυτά πεδία.  

Για παράδειγμα υπάρχει ως χώρα γέννησης η Αίγυπτος αλλά δεν υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής Αιγυπτιακής ιθαγένειας, πράγμα που καθιστά αδύνατη την 

συνέχιση  της αίτησης.  

Το περίεργο είναι ότι οι χώρες που συμβαδίζουν είναι εκτός ενδιαφέροντος για την 

μετάκληση εργατών γης, όπως είναι η Παραγουάη, Περού, Χιλή, Νέα Ζηλανδία κ.α.  

 

Δεύτερο σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της πλατφόρμας είναι η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όπου έληξε την 30η Σεπτεμβρίου, 

ενώ μόλις πριν ένα μήνα (26/8/2022) εκδόθηκε η σχετική τροποποιητική ΚΥΑ για 

την αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας στις Περιφέρειες που έκαναν το αντίστοιχο 

αίτημα.  

 

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για μεγάλη μερίδα των 

καλλιεργειών, όπου οι αγρότες μας, υπό τον φόβο τις έλλειψης εργατικού δυναμικού 

είναι ακόμα αβέβαιο αν θα ξεκινήσουν την νέα καλλιεργητική περίοδο, έχοντας 

τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική και εθνική οικονομία.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

26

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/10/2022



Η δεδομένη κατάσταση στο θέμα των εργατών γης είναι απόρροια ελλιπούς 

ενημέρωσης σας. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για σκοπιμότητα από την 

πλευρά της Πολιτείας, μην λαμβάνοντας καθόλου υπόψιν την αγωνία των Ελλήνων 

παραγωγών.  

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δύναται να δώσει ουσιαστική λύση σε 

καλλιέργειες με έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα για σύντομο χρονικό διάστημα 

(πχ ελιές) και όσο περνούν οι μέρες χωρίς αποτέλεσμα τόσο η ανασφάλεια των 

παραγωγών αυξάνεται. 

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα διορθωθεί άμεσα η δομή της πλατφόρμας, συμπεριλαμβάνοντας  το σύνολο των 

χωρών στο πεδίο της ιθαγένειας; 

Θα δοθεί παράταση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως τις 31/12/2022 

ώστε να προλάβουν οι υπηρεσίες να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




