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Αθήνα, 20-05-2021
Αρ. πρωτ.:321/133322

ΠΡΟΣ: Π.Δ.
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Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
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ΘΕΜΑ: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση / απασχόληση
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως
Κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το π.δ 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. 134416/14-02-2011 (Β΄ 273) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «Διαδικασία και
προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής
διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων –
επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες
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έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών».
7. Την υπ’ αριθ. 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 (ΑΔΑ:99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σχετικά με την
«Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του
δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».
8. Την υπ’ αριθ. 777/93631/31-03-2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σχετικά με την «Εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ κατά τη
διάρκεια ισχύος των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού».
9. Τα άρθρα 11-13α και 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθ. 66224/2014/22-12-2014 (Β΄ 7/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων
χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση
αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης», όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. 5269/139/03-02-2021 (Β΄ 430) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ανώτατου
αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»
(Διόρθωση σφάλματος, Β΄ 545/12-02-2021).
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρέχεται η δυνατότητα, ώστε η υποβολή της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, για τη
χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο ΜΑΑΕ, στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα του
αιτούντος, να πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΜΑΑΕ, η οποία είναι διαθέσιμη
από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το Υπόδειγμα της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Υπόδειγμα Ι).
3. Η αίτηση εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων,
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δύναται να υποβληθούν και στο αρμόδιο Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
σύμφωνα την υπ’ αριθ. 134416/14-02-2011 (Β΄ 273) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και
προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής
διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης
των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών».
4. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών για τη μετάκληση
/ απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, στο πλαίσιο των άρθρων 11-13α και
136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΜΑΑΕ.
5. Εκδίδεται βεβαίωση για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική
οικονομία, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, η οποία είναι διαθέσιμη από τις Ψηφιακές
2

ΑΔΑ: ΨΓΗ04653ΠΓ-ΖΜΨ

Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω
επικύρωσης.
6. Η έκδοση της βεβαίωσης για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική
οικονομία, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, είναι δυνατή, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής
αίτησης του ενδιαφερομένου λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του
τρέχοντος έτους, είτε με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, τα οποία είναι καταχωρισμένα
στην εφαρμογή και αφορούν το προηγούμενο έτος, χωρίς να απαιτείται αίτηση.
7. Το Υπόδειγμα της αίτησης, καθώς και το υπόδειγμα της βεβαίωσης που εκδίδεται για τη
μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (Υπόδειγμα ΙΙ και Υπόδειγμα ΙΙΙ, αντίστοιχα).
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Σπυρίδων - Παναγιώτης Λιβανός
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ _____________________
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ___________________
ΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________
ΟΝΟΜΑ: __________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: __________________________

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση
ότι

είμαι

εγγεγραμμένος/η

στο

Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τον ν. 3874/2010 (Α΄
151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:____________________
____________________________________________

υπ’

αριθ.

Υπουργική
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: _________________

134416/14-2-2011
Απόφαση,

που

(Β΄

273)

εκδόθηκε

σε

εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

Α.Φ.Μ.: ____________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:________________________________

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων

__ / __ / 20__
Ο Αιτών / Η Αιτούσα

__________________________
(Υπογραφή)
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

4

ΑΔΑ: ΨΓΗ04653ΠΓ-ΖΜΨ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_______________________
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ_____________________
ΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________
ΟΝΟΜΑ: __________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: __________________________

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε τη σχετική
βεβαίωση, προκειμένου να την προσκομίσω
στην

αρμόδια

υπηρεσία

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, ως συνημμένο έγγραφο μετά της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ____________________
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: _________________

αιτήσεώς μου για τη μετάκληση / απασχόληση
πολιτών

τρίτων

χωρών

στην

αγροτική

οικονομία, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13α και
Α.Φ.Μ.: ____________________________________

136 του ν. 4251/2014 (Α΄80), για το έτος 20…..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:________________________________
Ο Αιτών / Η Αιτούσα

__________________________
(Υπογραφή)
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης για τη μετάκληση /
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική
οικονομία (άρθρα 11-13α, 136 ν. 4251/2014 (Α΄80)».

__ / __ / 20__
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 20…..
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα
που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση της βεβαίωσης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

Αύξων Αριθμός:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

/

/ 20__

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-13 α και 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και της υπ’ αριθ. 5269/139/03-02-2021 (B΄ 430) K.Y.A. (Διόρθωση σφάλματος, Β΄ 545/12-022021), με την οποία ορίζεται η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή/και αριθμού ζώων ανά
εργαζόμενο, για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία, βεβαιώνεται
ότι: Ο ……………………………………………………………………………του……………………..
με

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 εκδίδεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους
20…. και δεν απαιτεί επικύρωση, καθώς παράγεται αποκλειστικά από τα ήδη επικυρωμένα από το
ΥΠΑΑΤ σχετικά στοιχεία του ΜΑΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………….. Υπουργική
Απόφαση. Η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης είναι τεχνολογικά ασφαλής και απόλυτα
εναρμονισμένη με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των αναγραφόμενων στοιχείων.
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 και ισχύει
μέχρι της 15-06-20…. και εφόσον οι προϋποθέσεις χορήγησής της δεν έχουν τροποποιηθεί.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
*1 Μ.Α.Ε.(Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας)
αντιστοιχεί σε 1.750 ώρες εργασίας ετησίως.

Ακριβή Νικολακοπούλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Έδρες τους
2. Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων
Έδρες τους
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(p.chatzipanteli@minagric.gr , dalifr@minagric.gr , gpappa@minagric.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. - Π. Λιβανού
(minister-mailbox@hq.minagric.gr)
2. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιω. Οικονόμου
(depminister@hq.minagric.gr)
3. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Φ. Αραμπατζή
(yfyp@hq.minagric.gr)
4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χ.Καλογήρου
(gensecr@hq.minagric.gr)
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα
(ggram@hq.minagric.gr)
6. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα κ. Δ. Τσαγκαλίδη
(d.tsagalidis@minagric.gr)
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