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Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Κυβέρνηση συνολικά, δεδομένου του 
αυξημένου κόστους παραγωγής και με γνώμονα τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών έχουν 
λάβει ήδη μία σειρά μέτρων που εξειδικεύτηκαν και ενισχύθηκαν, προκειμένου ο πρωτογενής 
τομέας να λάβει την απαιτούμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν 
προκαλέσει οι αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις. 
 
Ειδικότερα, σε σχέση με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια, προχωρήσαμε σε οριζόντιες αλλά 
και στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο.  
Με το εν λόγω μέτρο δόθηκαν αρχικά 73 εκατ. ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ 
μετά από τροποποίηση της σχετικής απόφασης και τη διεύρυνση των δικαιούχων, δόθηκε σε 
12.376 δικαιούχους που εγγράφηκαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ) έως και τις 30 Οκτωβρίου 2022, επιπλέον το ποσό των 3.744.147,63 ευρώ. 
 
Ως προς το αυξημένο κόστος παραγωγής, προβλέψαμε επίσης την ενίσχυση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων λόγω της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων με το α. 95 του ν. 4982/2022 
ΦΕΚ Α’ 195) ενώ με τις υπ’ αριθμ. 635/321245/26.10.2022 και 2300/384441/15.12.2022 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
Β΄ 5579 και 6446 αντίστοιχα), καθορίστηκαν η διαδικασία και τα κριτήρια καταβολής της εν λόγω 
ενίσχυσης, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη και χορηγείται σε φυσικά 
πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στον 
πρωτογενή τομέα.  
Η ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκε στις 21.12.2022 και καλύπτει σε ποσοστό 40% 
την αύξηση του συνολικού κόστους στην τιμή αγοράς των λιπασμάτων, σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο, ενώ το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 
10,95% των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων μεταξύ 1.10.2021 και 30.9.2022. 
Σε σχέση με τα λιπάσματα, αναφέρουμε και τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο υπερμειωμένο 
6%.  
 
Περαιτέρω, για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών, η χώρα μας αξιοποίησε το ποσό των 26 
εκατ. ευρώ που εξασφάλισε από το αποθεματικό κρίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του 
Κανονισμού 2022/467 για τη στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του 
πολέμου στην Ουκρανία.  
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Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2672/245404/26-8-2022 υπουργικής απόφασης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ 
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 
προσαρμογής σε παραγωγούς γεωργικών Τομέων» (Β΄4559/29-08-2022), καταβλήθηκε έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, συνολικού ύψους 26.234.891,46 ευρώ σε 20.346 δικαιούχους-παραγωγούς 
Οργανώσεων Παραγωγών που υλοποιούν περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2022. 
 
Αναφέρεται ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί την άσκηση 
πολιτικής στον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των δενδροκαλλιεργειών, 
μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών.  
Η ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων, η ένταξη των αγροτών σε Ομάδες Παραγωγών, σε 
Συνεταιρισμούς και στη συμβολαιακή γεωργία, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του 
Υπουργείου μας, καθώς αντιμετωπίζει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα του μικρού κλήρου και 
της αύξησης του κόστους παραγωγής. Συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων τιμών με τη 
συγκέντρωση των προϊόντων, την άρτια έρευνα της αγοράς, και την εκμετάλλευση 
προγραμμάτων που απευθύνονται σε συλλογικά σχήματα.  
Μάλιστα, δίνονται ουσιαστικά κίνητρα για ένταξη των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα, με 
μέτρα όπως η μείωση του φόρου των μετεχόντων σε αυτά κατά 50%, αλλά και η ένταξη των 
Οργανώσεων στους δικαιούχους του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στη μείωση φόρου, με απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία, από τις 12 Δεκεμβρίου 2022, η πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή 
στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος, 
κατά 50%, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ήδη από το φορολογικό έτος 2022. 
Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
myAADE//Εφαρμογές//Επιχειρήσεις//mybusinessSuport.  
 
Σε κάθε περίπτωση και σε σχέση με το θέμα της αποζημίωσης λόγω απώλειας εισοδήματος, 
αναφέρουμε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διερευνούν 
διαρκώς δυνατότητες και μορφές περαιτέρω ενίσχυσης των αγροτών, παρακολουθώντας την 
εξέλιξη των αναγκών και πάντα μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. 
 
Όσον αφορά στη στήριξη των παραγωγών στην εξεύρεση εργατικών χεριών, η ελληνική 
Κυβέρνηση, ήδη από την περίοδο της πανδημίας, προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών με 
γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των αγροτών σε εποχικούς εργάτες γης.  
 
Με τροπολογία που ετοίμασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Μάρτιο 2021 
και έτυχε ευρείας διακομματικής αποδοχής (άρθρο 16 του ν. 4783/2021), προβλέφθηκε κατά 
παρέκκλιση διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης εισόδου, για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, προκειμένου να 
διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου τους στη χώρα. Η διαδικασία 
αφορούσε την απασχόληση στην αγροτική οικονομία για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης 
για άλλους τρεις.  
Ακολούθως, τον Ιούλιο του 2022, με την προσθήκη της παρ. 1α στο άρθρο 16 του ν. 4783/2021 
και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των παραγωγών στην εξεύρεση εργατικών χεριών, 
εντάξαμε στην παραπάνω, κατά παρέκκλιση διαδικασία, τους πολίτες τρίτων χωρών που 
βρίσκονται ήδη στη χώρα και δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους, ώστε να μπορούν 
να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία. Μάλιστα, στις 24.11.2022 ψηφίσθηκε η παράταση 
της κατά παρέκκλισης διαδικασίας μετάκλησης και η ισχύς της έως 30.6.2022 (άρθρο 80 Ν. 
4997/2022, ΦΕΚ Α΄ 219). Επίσης, στον ίδιο νόμο (ν. 4997/2022) στο άρθρο 65 προβλέφθηκε ο 
άνεργος που πραγματοποιεί έως 70 ημερομίσθια σε αγροτικές εργασίες, να μην χάνει την 
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ιδιότητα του ανέργου, δίνοντας έτσι κίνητρο και σε ανέργους να απασχοληθούν στην αγροτική 
οικονομία της χώρας. 
 
Συμπληρωματικά, με στόχο την στήριξη των παραγωγών στην εξεύρεση εργατικών χεριών, ως 
Κυβέρνηση θεσπίσαμε: α) την αύξηση στο μέγιστο της περιόδου της εποχικής εργασίας, η οποία 
εκτείνεται πλέον στους εννέα μήνες, αντί των έξι που ίσχυε πριν, ανά περίοδο δώδεκα μηνών (α. 
47 Ν. 4825/2021, ΦΕΚ Α΄ 157) και β) τη θέσπιση πενταετούς άδειας διαμονής για εποχική 
εργασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε έναν εποχικό εργαζόμενο να εισέλθει με εθνική 
θεώρηση και να εκδώσει άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η 
έκδοση ετήσιας εθνικής θεώρησης εισόδου, κάθε φορά που ο εργαζόμενος θα εισέρχεται στην 
Ελλάδα (α. 96 Ν. 4915/2022, ΦΕΚ Α΄ 63).  
 
Αναφέρουμε επίσης, ότι η Χώρα μας έχει υπογράψει: α) στις 21.7.2022 Μνημόνιο Κατανόησης 
με το Μπανγκλαντές, ως προς την εφαρμογή των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας 
μεταξύ Μπανγκλαντές και ΕΕ για την επανεισδοχή πολιτών του Μπαγκλαντές (Ν. 4959/2022 ΦΕΚ 
Α/144) και β) στις 24.11.2022 Διακρατική Συμφωνία με την Αίγυπτο, για τον καθορισμό των όρων 
εισόδου και διαμονής 5.000 πολιτών της Αιγύπτου στην Ελλάδα, με σκοπό την εποχική 
απασχόληση στον γεωργικό τομέα.  
 
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια Υπουργεία και η Κυβέρνηση συνολικά, προσπαθούν με παρεμβάσεις τους να 
διευκολύνουν τους Έλληνες αγρότες, ώστε να αποκτήσουν το αναγκαίο εργατικό δυναμικό για 
τις καλλιέργειές τους. 
 
Σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Αναφορά 705/12-12-2022 και άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε επιπλέον το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15799/22-12-2022 
σχετικό έγγραφο του εν λόγω Οργανισμού. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15799/22-12-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ 
 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλο 
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