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                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα,  06-03-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 220/45457 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ  
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6 
Ταχ. Κώδικας: 104 33,  Αθήνα 
Πληροφορίες: Ν. Πεταλάς, Σ. Τασούλας                        
Τηλ.: 210 820 5368, -5313 
 e-mail: npetalas@minagric.gr                       
             stasoulas@minagric.gr 

                  ΠΡΟΣ: ως  ΠΔ 
                                
                                  
                               
                                     
                     
 

 
ΘΕΜΑ: «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» 

 
 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 στην αγροτική οικονομία. 
 
      Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) 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 2019 και 2020. 
  
     Με τις διατάξεις της παρ. Β της παραπάνω 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. 
 
      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 αριθμ. 
169653/3-6-2011 απόφασης (Β΄ 1181), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
1415/80082/12-07-2016 (Β΄ 2386), όμοια απόφαση.  
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      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.  
 
Ειδικότερα: 
      Προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερθείσα  βεβαίωση, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης 
και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλει στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, 
ή στο Τ.Α.Α.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική εκμετάλλευση, την 
προβλεπόμενη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται. 
 
      Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
α)  την τελευταία σε ισχύ Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ), στην προκειμένη       
      περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ 2018, η οποία θα φέρει ημερομηνία και αριθμό   
      πρωτοκόλλου κατάθεσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
β)  φωτοαντίγραφο  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
γ)  εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών και ο καταθέτων την αίτηση 
     δεν ταυτίζονται, 
δ)  λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν απαιτηθούν, κατά τον διοικητικό έλεγχο. 
 
      Το αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην 
έκδοση της βεβαίωσης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τον 
πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α. 
       
      Ο υπολογισμός των Μ.Α.Ε. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σε ισχύ 
δήλωση ΟΣΔΕ, 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 
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 δήλωσης ΟΣΔΕ 2019, όπως αυτή 

καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την χορήγηση της βεβαίωσης, δύναται να 
λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2018, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ 
2019. 
Κατά τον ίδιο τρόπο και κατ’ αντιστοιχία θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και 
ΟΣΔΕ 2020, για την χορήγηση βεβαιώσεων το έτος 2020. 
 
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. 
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Κ = καλλιεργούμενη έκταση ή αριθμός ζωικού κεφαλαίου, ανά περίπτωση. 
Ε = αντιστοιχία καλλιεργούμενης έκτασης ή αριθμού ζωικού κεφαλαίου, ανά εργαζόμενο, 
όπως ορίζεται στην με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α. 
Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος στην 
αγροτική εκμετάλλευση, θα πρέπει να κατέχει καλλιεργούμενη έκταση ή ζωικό κεφάλαιο, 
τουλάχιστον «Ε». 
 
Παράδειγμα 1:             
   Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο. Τότε: 
ΜΑΕ = 1.750 ώρες 
Κ = 5 στρέμματα 
Ε = 25 στρέμματα, σύμφωνα με την αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) 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). 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. 
 
Παράδειγμα 2:             
   Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο (=350 ώρες εργασίας) και 4 
στρέμματα καρότα (=538,46 ώρες εργασίας). Για την έκταση αυτών των δύο ειδών 
καλλιέργειας δικαιολογούνται 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, άλλως 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.  
 

                   Στις περιπτώσεις, όπου οι δηλωθείσες καλλιέργειες που αναφέρονται στη δήλωση 
ΟΣΔΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 
8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α., ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το είδος της 
καλλιέργειας που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα και προσομοιάζει περισσότερο με την 
καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στον πίνακα, σε συνεννόηση και με το Τμήμα  
Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος). 
 
     Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος 
εργοδότης  πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε. 
στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική του εκμετάλλευση. Εάν υπάρχουν 
περισσότερες από μία αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βρίσκονται σε διαφορετικές 
Περιφερειακές Ενότητες, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε., στην 
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περιοχή του οποίου υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις με τις περισσότερες Μ.Α.Ε. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση για το σύνολο της εκμετάλλευσης του δικαιούχου και  
με την έκδοση της βεβαίωσης ενημερώνονται το/τα αντίστοιχο/α Τ.Α.Α.Ε. και το Τμήμα 
Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε., με ηλεκτρονική αποστολή της χορηγηθείσας βεβαίωσης. 
 
 
Συνημμένα: 1. Σχέδιο Αίτησης, σελίδα μία (1) 
                     2. Σχέδιο Βεβαίωσης, σελίδα μία (1) 
 
                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                                                                                                      Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Προς ενέργεια: 

1. Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
2. Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
       Έδρες τους  

Κοινοποίηση : 
1. Γραφ. Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη 
2. Γραφ. Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη 
3. Γραφ. Υφυπουργού κας Ολ. Τελιγιορίδου 
4. Γραφ. Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου   
5. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Αγρ. Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοιν. Πόρων κ. Χ. Κασίμη 
6. Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Γενική Δ/νση  Μεταναστευτικής Πολιτικής  
Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής  
Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ. 105 63, Αθήνα 

7. Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
            Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων 
            Τμήμα Δ΄  
            Σταδίου 29, τ.κ. 105 59, Αθήνα  
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………..…………………. 

ΟΝΟΜΑ: ………………………..…….....….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………..…….…..…... 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ/ΣΗΣ: ………………...…… 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ……………................ 

…………………………………….……….…. 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ……………………........... 

Α.Δ.Τ. : ………………………………............. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………….……………..…. 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης για τη μετάκληση 

/ απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών 

τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία (άρθρα 

11-13α, 136  ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει)» 

Τόπος,       …… - …… - 20…… 

 

 
Επισυνάπτονται : 

1. Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 20….. 

2. Φωτ/γραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3. Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών/ούσα 

και  ο καταθέτων/ουσα δεν ταυτίζονται. 

4. Λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν 

απαιτηθούν για την έκδοση της βεβαίωσης. 

 

 

                    ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

……………………………………… 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ………………… 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε τη σχετική 

βεβαίωση, προκειμένου να την προσκομίσω 

στην αρμόδια υπηρεσία Αποκεντρωμένης 

Διοικήσεως ως συνημμένο έγγραφο μετά της 

αιτήσεώς μου για τη μετάκληση / απασχόληση 

παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 

στην αγροτική οικονομία (άρθρα 11-13α, 136     

ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει), για το έτος 20….. 

 

 

 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         (Πόλη, ) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
………………………. 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ……………………… 
Ταχ. Δ/νση: …….. 
Τ.Κ.: ……….. 
Πληροφορίες: ………… 
Τηλέφωνο: …………. 
e-mail: ………………. 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-13α και 136 του ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β  ́620) Κ.Υ.Α., με την 
οποία ορίζεται η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για 
τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία,  
ο/η …………… του …….. με αριθμό Α.Δ.Τ.: ………………. και Α.Φ.Μ. ………………….. 
κάτοικος …………………………. Π.Ε. ………………………., είναι κάτοχος αγροτικής 
εκμετάλλευσης συνολικής δυναμικότητας ………. Μ.Α.Ε.* ήτοι, ………. Μ.Α.Ε. φυτικής 
παραγωγής και ……….. Μ.Α.Ε. ζωικής παραγωγής που αντιστοιχούν σε …………….  ώρες 
απασχόλησης, άλλως σε ……. ημέρες οκτάωρης εργασίας ετησίως. 
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία, 
καθώς και για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική 
οικονομία μετά την υποβολή της με αρ. πρωτ.: ……… αίτησης του/ης ενδιαφερόμενου/ης, 
αποκλειστικά στο πλαίσιο αυτής της αίτησης και κατόπιν εξέτασης των στοιχείων της με 
αριθμ. ……………δήλωσης ΟΣΔΕ 20……. και λοιπών διαπιστωτικών εγγράφων και 
στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού 
…………. 
 
*1 Μ.Α.Ε. (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας)  
 αντιστοιχεί σε 1.750 ώρες εργασίας ετησίως.  
 
                                                                            Ο/ Η Προϊστάμενος/η  του Τμήματος 
 

ΑΔΑ: ΩΥΑΩ4653ΠΓ-ΞΥΠ


		2019-03-18T10:43:32+0200
	Athens




