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ΘΕΜΑ: «Εργάτεσ Γθσ από Σρίτεσ Χϊρεσ» 

 

Αξιότιμοι Κφριοι Τπουργοί, 

Με αυτι τθν επιςτολι κα κζλαμε να ςασ αναδείξουμε το μείηον πρόβλθμα που ζχει προκφψει ςτον αγροτικό τομζα 
ςτθ χϊρα μασ με τουσ υφιςτάμενουσ και νεοειςερχόμενουσ εργάτεσ γθσ, ηιτθμα το οποίο ζχει τεράςτιο οικονομικό 
αντίκτυπο ςτον πρωτογενι τομζα το τελευταίο χρονικό διάςτθμα. 

 

φμφωνα με τθν τελευταία τροποποίθςθ, ςτον Ν 4915/2022 (άρκρα 94,95,96) δικαίωμα εργαςίασ ςτθν αγροτικι 
παραγωγικι διαδικαςία ζχουν μόνο οι περιπτϊςεισ ειςδοχισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ωσ εποχικοί για 90 θμζρεσ ι 
για 9 μινεσ με αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ Ο.Γ.Α. και με αναγκαςτικι αποχϊρθςι τουσ ςτθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
παραμονισ τουσ. Επίςθσ, παρζχεται το δικαίωμα εργαςίασ ςε εργάτεσ γθσ με τθν διαδικαςία τθσ μετάκλθςθσ για 1 
ζτοσ και με αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ Ι.Κ.Α. 

 

Δυςτυχϊσ και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δεν ζχει αξιολογθκεί ο παράγοντασ του υψθλοφ βακμοφ εξειδίκευςθσ που 
απαιτοφν οι αγροτικζσ εργαςίεσ. Κάκε τφποσ καλλιζργειασ, είτε είναι δενδρϊδεισ, είτε υπαίκρια, είτε 
κερμοκθπιακι, ςτθρίηεται ςτθν υψθλι απόδοςθσ εργαςίασ και κατά ςυνζπεια θ μείωςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ. 
Αν οι εργάτεσ γθσ παραμζνουν ςτθν Ελλάδα για 3 μινεσ ι 9 μινεσ και είναι αναγκαςμζνοι να φφγουν μθ 
γνωρίηοντασ τι κα προκφψει το επόμενο ζτοσ, είναι αμφίβολο αν κα επιςτρζψουν. Επιπλζον, οι αγρότεσ ξοδεφουν 
20-30 θμζρεσ εκπαιδεφοντασ τουσ νεοειςερχόμενουσ εργάτεσ γθσ ϊςτε να εκτελοφν τθν εργαςία τουσ δίχωσ λάκθ, 
κάτι το οποίο χάνεται με τθν αναχϊρθςθ και μθ-επιςτροφι τουσ. Επίςθσ, χάνονται και τα παραπλεφρωσ οικονομικά 
οφζλθ ςε μια μεγάλθ αλυςίδα παρεχόμενων υπθρεςιϊν όπωσ ενοικιαηόμενα καταλφματα, ο κλάδοσ τθσ εςτίαςθσ, 
κ.α. 

 

Επιπροςκζτωσ, κα κζλαμε να αναφερκοφμε ςτθν όλθ θ διαδικαςία ζγκριςθσ ειςόδου και άδειασ εργαςίασ των 
υποψθφίων εργατϊν γθσ, είναι απίςτευτα γραφειοκρατικι και χρονοβόρα κακϊσ εξαρτάται από τισ ελλθνικζσ 
Προξενικζσ Αρχζσ και οι οποίεσ αδυνατοφν να ανταποκρικοφν χωρίσ κακυςτεριςεισ ςτον τεράςτιο όγκο υποκζςεων 
που καλοφνται άμεςα να αντιμετωπίςουν. Η κατάςταςθ περιπλζκεται ακόμθ περιςςότερο ςτισ περιπτϊςεισ 
υποψθφίων εργατϊν γθσ από τρίτεσ χϊρεσ μθ ζχουςεσ ελλθνικι Πρεςβεία, όπωσ το Μπαγκλαντζσ. 

 

Με βάςθ τα προαναφερκζντα ςασ ηθτάμε: 



 

α) τθν εξομάλυνςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ βιομετρικϊν ςτοιχείων των νομίμωσ νεοειςερχόμενων εργατϊν γθσ ςτθ 
χϊρα μασ από τισ χϊρεσ που δεν διακζτουν ελλθνικι Πρεςβεία με τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
βιομετρικϊν από εξωτερικοφσ παρόχουσ που ιδθ ςυνεργάηονται με το Τπουργείο Εξωτερικϊν και είναι ιδθ 
εγκατεςτθμζνοι ςτισ χϊρεσ αυτζσ.  Για παράδειγμα, θ εταιρεία VFS Global ιδθ ςυλλζγει και προωκεί βιομετρικά 
ςτοιχεία τουριςτϊν από το Μπαγκλαντζσ για τθν Ελλάδα, κα μποροφςε να ςυμβάλει δραςτικά και αξιόπιςτα ςτθν 
μείωςθ του χρόνου ζγκριςθσ ειςόδου ςτθ χϊρα μασ ενδιαφερόμενων εργατϊν γθσ από το Μπαγκλαντζσ. Για να 
γίνει αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ θ ζγκριςθ ανάλθψθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςτον ιδθ εγκεκριμζνο πάροχο 
βιομετρικϊν για τουρίςτεσ. 

 

β) τθν ανανζωςθ των αναγκαίων νομιμοποιθτικϊν εγγράφων ειςόδου και εργαςίασ ςτουσ ελάχιςτα 
εναπομείναντεσ ειδικευμζνουσ εργάτεσ γθσ και πολίτεσ τρίτων χωρϊν ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια με νζεσ 
διατάξεισ ςτθν νομοκεςία τθσ χϊρασ μασ, αντίςτοιχεσ των νεοειςερχομζνων εργατϊν γθσ. 

 

γ) τθν ζνταξθ όλων των περιπτϊςεων εργαςίασ ςτον αγροτικό τομζα ςτθν κατθγορία αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με 
εργόςθμο Ο.Γ.Α. 

 

Κφριοι Τπουργοί, 

είναι ςθμαντικό να αντιλθφκείτε ότι αυτζσ οι ηθτοφμενεσ αποφάςεισ ςασ κα κρίνουν ςτο μζγιςτο βακμό τθν 
παροφςα καλλιεργθτικι περίοδο ςε όλουσ τουσ κλάδουσ του πρωτογενοφσ τομζα. ασ επιςθμαίνουμε ότι εξαιτίασ 
τθσ ζλλειψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ιδθ παρατθροφνται φαινόμενα εγκατάλειψθσ καλλιεργειϊν ςτθ χϊρα μασ, 
κλυδωνίηεται θ επάρκεια φροφτων και λαχανικϊν ςτο ελλθνικό τραπζηι και αυξάνει το κόςτοσ λαχανικϊν και 
φροφτων ςτο καλάκι τθσ νοικοκυράσ λόγω κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ χϊρασ μασ με ειςαγόμενα προϊόντα. Σζλοσ, 
είναι οξφμωρο να ςυηθτάμε τα τρατθγικά χζδια Ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου χωρίσ να ζχουν λυκεί πρωτίςτωσ τα 
υπάρχοντα προβλιματα για τθν άμεςθ πρόςλθψθ εργατϊν γθσ από τρίτεσ χϊρεσ. 

 

Είμαςτε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

 

Με τιμι 

 
Α.. Ιεράπετρασ Λαςικίου –  Πρ. Γαϊτάνθσ Ιωάννθσ 

Α.. ελίνου Χανίων - Πρ. Χαλκιάσ Γεϊργιοσ 
Α.. θτείασ Λαςικίου –  Πρ. Σςιφετάκθσ Γεϊργιοσ 

Α.. Συμπακίου Ηρακλείου - Πρ. Ορφανουδάκθσ Εμμανουιλ 


