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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Τοποθέτηση του Προέδρου του Παραρτήματος Πελοποννήσου του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τους «Εργάτες γης» στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»

Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας, μέρος της τοποθέτησης του Προέδρου της
Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ.
Αθανάσιου Πετρόπουλου που αφορά στους «Εργάτες γης» επί του πρώτου θέματος
Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
«Αγροτικό ζήτημα: Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, ανάληψη
πρωτοβουλιών για την εξεύρεση λύσεων στο θέμα των εργατών γης, καθώς και αναζήτηση
νέων ευκαιριών με νέες καλλιέργειες για την αντιμετώπιση στις επισιτιστικής κρίσης» που
πραγματοποιήθηκε στις 22-6-2022.

Εργάτες γης
«Αποτελεί κοινό μυστικό ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σαφή εικόνα, ούτε επαρκή
δεδομένα, για το πραγματικό μέγεθος της εποχιακής μισθωτής απασχόλησης των εργατών
γης πολιτών χωρών εκτός Ε.Ε.. Οι ανάγκες μας σε εποχιακούς εργάτες ξεπερνούν τις 50.000
μπορεί και τις 80.000. Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρήθηκε και καταγράφηκε η έλλειψη
εργατικών χεριών. Η πρώτη και επιπόλαιη εκτίμηση ήταν ότι οφείλεται στους περιορισμούς
στις μετακινήσεις που επέβαλε η πανδημία.
Στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι οι ξένοι εργάτες μεταναστεύουν σε
πιο ελκυστικούς προορισμούς όπου βρίσκουν: 1. ευκολότερη νομιμοποίηση 2. υψηλότερες
αμοιβές 3. καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 4. αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Η Ιταλία έχει αλλάξει το καθεστώς νομιμοποίησης των εργατών γης – μέσα σε μια
εβδομάδα τους νομιμοποιεί, ενώ μέσα στο έτος νομιμοποίησε 220.000 παράτυπα διαμένοντες
εργάτες γης. Στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη διαφημιστική καμπάνια προσέλκυσης ξένων
εργατών γης, το ίδιο και στην Ολλανδία.
Τι γίνεται στην Ελλάδα: πως φτάσαμε από το οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλείες στο,
οι ξένοι μας παίρνουν τους μετανάστες; Το εργατικό δυναμικό, παρά την τυπική προστασία
που του παρέχει η νομοθεσία, ουσιαστικά βρίσκεται στο περιθώριο του εργατικού δικαίου και
των ελεγκτικών μηχανισμών. Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση (4.9.21) προβλέπει
κυκλική εποχιακή απασχόληση αλλοδαπών, 9 μήνες εργασίας, 3μηνη αποχώρηση και ύστερα
επιστροφή στη χώρα. Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι και για 5έτη. Και μετά
τέλος.
Παρόμοιο καθεστώς ισχύει στη Ουελβα της Ισπανίας στην Ανδαλουσία. Εκεί
φιλοξενούν για τη συλλογή της φράουλας Μαροκινές εργάτριες με κυκλική απασχόληση
εργασίας. Το Μαρόκο είναι δίπλα, είναι μάνες και θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειες
τους.
Το ίδιο καθεστώς ισχύει στους αλιεργάτες από την Αίγυπτο. Έρχονται για έξι μήνες
και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η Αίγυπτος είναι δίπλα μας.
Δεν μπορεί να ισχύσει το ίδιο για τους Ασιάτες εργάτες στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να
επιστρέφουν στην πατρίδα τους για 3 μήνες και μετά να ξανάρθουν.
Η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης διακρατικών συμφωνιών και υλοποίησής
τους με τις διπλωματικές αρχές του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές. Για την καλλιέργεια της
φράουλας προτείνονται οι Μπαγκλαντέζοι, οι φιλήσυχοι και βραχύσωμοι. Ο σωματότυπός
τους ενδείκνυται για εργασία σε θερμοκήπια. Όμως η Ελλάδα δεν έχει στη χώρα τους
προξενικές υπηρεσίες. Η συμφωνία με το Μπαγκλαντές προβλέπει 9μηνη άδεια για 15.000
εργάτες και χορήγηση αδειών για 5ετία σε 5.000 εργάτες.
Επιπλέον, η κάθε Περιφέρεια καθορίζει πόσους εργάτες απαιτούνται για τις
καλλιέργειές της και εκτροφές σύμφωνα με τις ανάγκες καλλιεργειών. Είναι προφανές, το
εντόπισε και ο Περιφερειάρχης, η εντατικοποίηση της εργασίας στις θερμοκηπιακές
καλλιέργειες δεν μπορεί να καλυφθεί με τους υφιστάμενους υπολογισμούς.

Επιπλέον, πέραν της φυτικής παραγωγής θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι ανάγκες
και στην κτηνοτροφία. Είναι ενδεικτικό ότι από τη σχετική κατανομή του Υπουργείου δεν
προβλέπεται για την Αχαΐα ούτε ένας εργάτης!!!»
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