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Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021  (Α΄ 38), 
«Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», όπως ισχύει, και σε συνέχεια 
της υπ’αριθμ. β) σχετικής επιστολής, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, τα οποία μας γνωστοποίησε, με την 
ως άνω αλληλογραφία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-13α και 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό 
την εργασία τους στην αγροτική οικονομία. Με τις διατάξεις της παρ. Β της ανωτέρω όμοιας απόφασης, ορίζονται τα 
κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΑΤ, ως αρμόδιες υπηρεσίες, για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου του 
αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των απασχολούμενων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 220/45457/0603-2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά 
εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για τη μετάκληση/ απασχόληση παράτυπα διαμενόντων 
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» δίνονται παραδείγματα υπολογισμού των συνολικών ωρών ή ημερών 
με βάση τις οποίες μπορεί ένας εργοδότης να απασχολήσει στη διάρκεια ενός έτους μετακλητούς υπαλλήλους τρίτων 
χωρών.

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 5269/139/03-02-2021 (Β΄430) Κ.Υ.Α., καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών 
διαμονής, για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ανά μορφή εργασίας και ειδικότητα για κάθε Περιφέρεια, για τα έτη 
2021 και 2022.Προκειμένου για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, 
μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 της με αριθ. 169653/3-6-2011 απόφασης (Β΄ 1181), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1415/80082/12-07-
2016 (Β΄ 2386), όμοια απόφαση.

Ως Μ.Α.Ε. ορίζεται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο 
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 
ωρών. Το αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. προβαίνει στην έκδοση της βεβαίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα του σημείου 4 της 
παρ. Β της με αριθ. 5269/139/03-02-2021 (Β΄430) Κ.Υ.Α.

Ο υπολογισμός των Μ.Α.Ε. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σε ισχύ δήλωση Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης, διαχωρίζοντας τις συνολικές Μ.Α.Ε., σε Μ.Α.Ε. ζωικής και Μ.Α.Ε. φυτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις που 
ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ο υπολογισμός σε Μ.Α.Ε. γίνεται για κάθε είδος 
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Προς 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης 

ΘΕΜΑ: Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίας
ΣΧΕΤ: α) το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021  (Α΄ 38), «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για 

απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», όπως ισχύει, β) η με αριθμό 3793/18.5.2021 επιστολή 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και 
Ασύλου με τα συνημμένα αυτής.
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ξεχωριστά και κατόπιν προστίθενται οι προκύπτουσες Μ.Α.Ε. μεταξύ τους. Ο υπολογισμός γίνεται με χρήση δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την περίοδο υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, όπως αυτή καθορίζεται 
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τη χορήγηση της βεβαίωσης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
έτους 2020, μέχρι να υποβληθεί η δήλωση η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2021. Αναλυτικά, για τον υπολογισμό των 
ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά καλλιεργήσιμη έκταση ή αριθμό ζώων και προκειμένου να ευρεθεί μία 
αλγεβρική τιμή θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη αλγεβρική παράσταση:

Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε

Ω = ο αριθμός των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά είδος καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ετησίως.

1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ανά έτος.

Κ = καλλιεργούμενη έκταση ή αριθμός ζωικού κεφαλαίου, ανά περίπτωση.

Ε = αντιστοιχία καλλιεργούμενης έκτασης ή αριθμού ζωικού κεφαλαίου, ανά εργαζόμενο, όπως ορίζεται στην με αριθ. 
5269/139/03-02-2021 (Β΄430) Κ.Υ.Α.

Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος στην αγροτική εκμετάλλευση, θα 
πρέπει ο εργοδότης να κατέχει καλλιεργούμενη έκταση ή ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή η τιμή «Ε» να είναι διάφορη του 
μηδενός.

Παράδειγμα 1:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο. Τότε:

ΜΑΕ = 1.750 ώρες

Κ = 5 στρέμματα

Ε = 25 στρέμματα, σύμφωνα με την αριθ. 5269/139/03-02-2021 (Β΄430) Κ.Υ.Α.

Επομένως:

Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε άρα 1.750 * 5 / 25 = 350 ώρες

Για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια των 5 στρεμμάτων αβοκάντο απαιτούνται 350 ώρες εργασίας που αντιστοιχούν σε 44 
ημέρες (=350/8) εργασίας ενός εργάτη στη διάρκεια ενός έτους. Συνεπώς, εφόσον υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την 
αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη 
έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, η αίτηση θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η 
σύμβαση αφορά σε 350 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο. Αν ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη 
καλλιέργειας, ο ανωτέρω υπολογισμός θα πρέπει να γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά και στη συνέχεια να προστεθούν 
οι προκύπτουσες ώρες μεταξύ τους. Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει εποχικά περισσότερους 
εργάτες για λόγους εκτάκτων αναγκών, όπως είναι η περίοδος συγκομιδής των αβοκάντο, τότε θα πρέπει να δηλώσει 
στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τις συνολικές ημέρες που θα 
απασχολήσει τους μετακλητούς, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους.

Έστω ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει μετακλητούς για 22 ημέρες, τότε με βάση την αριθμητική παράσταση 
υπολογίζεται:

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ_________ ÷ (δια) ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ _____ = _____ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a50b11e910c255f91478b7 στις 19/05/21 17:29
3

δηλαδή στην περίπτωσή μας

44 ημέρες ÷ 22 ημέρες = 2 εργάτες μπορεί να απασχολήσει συνολικά ο εργοδότης για την περίοδο της συγκομιδής. Ο 
εργοδότης για το υπόλοιπο του έτους δεν δικαιούται άλλους εργάτες.

Παράδειγμα 2:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο (1750*5/25=350 ώρες εργασίας/έτος) και 4 στρέμματα καρότα 
(1750*4/13=538,46 ώρες εργασίας). Για την έκταση αυτών των δύο ειδών καλλιέργειας δικαιολογούνται σύνολο 
350+538,46= 888,46 ωρών εργασίας ετησίως, άλλως 888,46/8=111 ημέρες οκτάωρης εργασίας ετησίως. Αν υπάρξει 
αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης 
χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο 
κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο, άλλως 111 ημέρες 
οκτάωρης εργασίας.

Οι ημέρες αυτές αναγράφονται στη βεβαίωση που χορηγεί το ΤΑΑΕ και αφορούν όλο το έτος. Σε περίπτωση που ο 
εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει εποχικά περισσότερους εργάτες για λόγους εκτάκτων αναγκών, τότε θα πρέπει 
να δηλώσει στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τις συνολικές ημέρες 
που θα απασχολήσει τους μετακλητούς, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους.

Έστω ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει για 30 ημέρες μετακλητούς, τότε αυτοί υπολογίζονται, σύμφωνα με την 
ακόλουθη αριθμητική παράσταση:

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ_________ ÷ (δια) ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ _____ = _____ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

δηλαδή στην περίπτωση μας

111ημέρες ÷ 30 ημέρες = 3,7= 4 εργάτες συνολικά για την περίοδο της συγκομιδής. Αν ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει 
όλους τους εργάτες που δικαιούται συνολικά, αλλά μόνο 3 από αυτούς, θα έχει δικαίωμα τον εναπομείναντα 1 έναν 
εργάτη ο οποίος δεν δούλεψε τις 30 ημέρες της συγκομιδής να το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του έτους μόνο για 30 
ημέρες ή 30ημέρες *8ώρες = 240ώρες συνολικά».

Με βάση τα ανωτέρω και όπως προτείνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  
ο εργοδότης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής του, προσκομίζει, τόσο την βεβαίωση του οικείου 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του οικείου Νομού (όπως την υποβάλει σήμερα), όσο και 
έντυπο πίνακα (επισυνάπτεται) υπολογισμού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού μετακαλούμενων εργατών 
γης σε σχέση με τις υφιστάμενες καλλιέργειές του, τα οποία θα μνημονεύονται στην αίτησή του.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναγκαιότητας διευκρινίσεων αναφορικά με τους 
υπολογισμούς του μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού μετακαλούμενων εργατών γης σε σχέση με τις 
υφιστάμενες καλλιέργειές του, μπορείτε να απευθύνεστε στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Τμημάτων Αδειών Διαμονής 
αρμοδιότητάς σας.

 Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης
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Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
Μεταναστευτικής Πολιτικής
3. Γενικός Δ/ντής Μεταναστευτικής Πολιτικής 
4. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
5. Διεύθυνση Αδειών Διαμονής

Πίνακας Κοινοποιήσεων:
1.  Υπ. Προστασίας του Πολίτη
- Γρ. κ. Υπουργού
- Γρ. κ. Υφυπουργού, αρμοδίου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
α) Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
β) Δ/νση Προστασίας Συνόρων
2. Υπουργείο Εξωτερικών
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Δ/νση Γ4 ΔΕΥ & Schengen
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
- Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
4. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γρ. κ. Υπουργού
5. Υπουργείο Υγείας
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημ. Υγείας
6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γρ. κ. Υπουργού
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Δ/νση Αποκεντρωμένων Δομών / Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων
7. ΑΑΔΕ
- Γρ. κ. Διοικητή  
8. ΕΦΚΑ
- Γρ. κ. Διοικητή
9. ΣΕΠΕ
- Γρ. κ. Διοικητή
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