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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.  ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ» 

 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

Στις 19/4/2010, η κα Αικατερίνη Μπατζελή, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων – Ορισµός Επαγγελµατία Αγρότη».  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας 

αποτελούµενη από την κα Ρίτα Ζούλοβιτς και τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Ηλία 

Ηλιόπουλο, Κωνσταντίνο Γκουτζαµάνη, Νικόλαο Λιόλιο και Γεώργιο 

Γωνιωτάκη. 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος. Στις 

εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχε ως εµπειρογνώµων ο κ. Φώτης 

Σκουλαρίκης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις κα Μαρία 

Ιωαννίδου, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική 

στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, 

Οικονοµολόγος.  

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, 

ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη 

συνεδρίαση της 25 Μαΐου 2010.  

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ν. Λιόλιος, αφού 

ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 7 Ιουνίου 2010, 

διατύπωσε την υπ' αριθ. 240 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 

 
 
 

 
Περίληψη 
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Με την παρούσα Γνώµη η ΟΚΕ κρίνει θετικά τη δηµιουργία Μητρώου 

Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, στο οποίο θα καταγράφονται αφενός οι 

επαγγελµατίες αγρότες και αφετέρου όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι 

κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και κάτοχοι αγροτικής γης, δασικών 

εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ,  

Η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η διαµόρφωση µιας καθολικής, αξιόπιστης και 

συνεχώς ενηµερωµένης βάσης δεδοµένων αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο για την 

εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα 

και της υπαίθρου.  

Επίσης, η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος 

σχετικά µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τα πιθανά αποτελέσµατα του Μητρώου 

θα πρέπει όλα τα παραπάνω θέµατα να ρυθµιστούν µέσα από τις διατάξεις του 

συγκεκριµένου σχεδίου νόµου και να µην µετατίθενται σε µελλοντικές υπουργικές 

αποφάσεις. 

Μεταξύ άλλων, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη. Η ΟΚΕ κατά το παρελθόν έχει κρίνει θετικά 

τον προσδιορισµό της έννοιας του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη µε αντικειµενικά 

κριτήρια. Παράλληλα, η ΟΚΕ έχει επισηµάνει την ανάγκη για έναν ελαστικότερο 

ορισµό του "κατά κύριο επάγγελµα αγρότη" ειδικά σε περιοχές όπου η 

πολυαπασχόληση έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις λόγω του µικρού κλήρου και των 

χαµηλών αγροτικών εισοδηµάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί ότι για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη 

θα πρέπει να διατηρηθεί το υπάρχον κριτήριο του 50% του συνολικού εισοδήµατος 

από αγροτικές δραστηριότητες, κριτήριο το οποίο έχει καταστεί κοινωνικά αποδεκτό. 

Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους απασχολούµενους στην αλιεία – σπογγαλιεία – 

οστρακαλιεία (θαλάσσια. Εσωτερικών υδάτων, υδατοκαλλιέργεια). 

Τέλος, η ΟΚΕ τονίζει ότι το Μητρώο αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του 

κράτους, εποµένως θα πρέπει να είναι σαφές ότι το κόστος δηµιουργίας και 

συστηµατικής επικαιροποίησής του αποτελεί αποκλειστικά δηµόσια δαπάνη και δεν 

επιβαρύνει τους εγγραφόµενους σε αυτό. 
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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 
Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει συνολικά 11 άρθρα. 

Το άρθρο 1 θεσπίζει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο 

οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά 

πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική 

εκµετάλλευση. 

Το άρθρο 2 ορίζει για την εφαρµογή των διατάξεων του συγκεκριµένου 

σχεδίου νόµου τις εξής έννοιες: «επαγγελµατίας αγρότης», «κάτοχος», «αγροτική 

εκµετάλλευση», «µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις», «αγροτική δραστηριότητα» και 

«αγροτικά προϊόντα». 

Ειδικότερα, ως επαγγελµατίας αγρότης ορίζεται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο 

που έχει δικαίωµα εγγραφής στο ΜΑΑΕ εφόσον πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. 

β) είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) 

γ) ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση 

τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει 

από την ενασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατός του. 

δ) ειδικά οι απασχολούµενοι στην αλιευτική παραγωγή εγγράφονται ως 

αγρότες στο Μητρώο εφόσον: 

I. είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει µε οποιοδήποτε 

τρόπο  στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους (πλην σκαφών 

υπερπόντιας αλιείας) ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής 

υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου 

χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% 

τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατος και είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής 

άδειας αλιείας.  

II. ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού 

σκάφους προµηθεύεται καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του 

τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία χρόνια. 

III. είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, είτε στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της 

απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία, 
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είτε στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά 

σκάφη τουλάχιστον από το 2003. 

Το άρθρο 3 προσδιορίζει τον σκοπό του ΜΑΑΕ που είναι η καταγραφή όλων 

των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας για τη 

λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.  

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προσδιορίζεται ότι στο ΜΑΑΕ εκτός από τους 

επαγγελµατίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται µε βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 

του παρόντος σχεδίου νόµου, εγγράφονται και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

(συµπεριλαµβανοµένων και των µικτών αγροτικών εκµεταλλεύσεων), τα οποία είναι 

αποδεδειγµένα κάτοχοι, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, αγροτικής εκµετάλλευσης 

στην Επικράτεια.  

Με το άρθρο 4 τονίζεται ότι για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ διενεργείται 

διασταύρωση µε τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσον 

αφορά στις δηλούµενες εκτάσεις και εκµεταλλεύσεις.  

Επιπρόσθετα, µε την παράγραφο 2 προτείνεται η παράλειψη υποβολής ή η 

ανακριβής συµπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους να επιφέρει έκπτωση από 

τα ευεργετήµατα, που προβλέπουν τα µέτρα στήριξης, που παρέχονται στους αγρότες 

ή τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, βάσει ειδικών διατάξεων.  

Σηµειώνεται δε ότι η αναλυτική παράθεση των ειδικών αυτών ευεργετηµάτων 

και των κατηγοριών των δικαιούχων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Ακόµη, προβλέπεται η άρση των συνεπειών της παραγράφου 2 σε περίπτωση 

εκπρόθεσµης συµπλήρωσης και υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο αλλά 

µόνο από την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Με το άρθρο 5 υπογραµµίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων που θα εκδοθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη 

ισχύος του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου καθορίζονται: α) το περιεχόµενο και οι 

πληροφορίες που περιέχει το ΜΑΑΕ  β) η διαδικασία και οι προθεσµίες της αίτησης, 

γ) ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας απασχόλησης και οι πηγές εισοδήµατος, δ) τα 

όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, ε) η 

αναγκαία επαγγελµατική κατάρτιση όσων φυσικών προσώπων-επαγγελµατιών 

αγροτών εγγράφονται στο Μητρώο, στ) η διαδικασία έκδοσης σχετικών 

πιστοποιητικών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  
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Με το άρθρο 6 η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ ανατίθεται στα κατά τόπους 

παραρτήµατα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης, διευκρινίζεται ότι µε απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ δύναται να 

ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου. 

Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι πηγές για την ενηµέρωση του ΜΑΑΕ που 

µεταξύ άλλων είναι και οι παρακάτω: το ΟΣ∆Ε, η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, 

κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που τηρεί και 

ενηµερώνει µητρώα, άλλοι δηµόσιοι φορείς και το Κοινοτικό  Αλιευτικό Μητρώο. 

Με το άρθρο 8 τονίζεται ότι ο αρµόδιος φορέας ή υπηρεσία για τη 

συγκέντρωση διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου θα µεριµνά για τη διασφάλιση 

της διαλειτουργικότητας του Μητρώου µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Το άρθρο 9 αποσαφηνίζει ότι το ΜΑΑΕ είναι µια ενιαία βάση δεδοµένων που 

θα προκύψει µε την ενοποίηση του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων (άρθρο 1 Ν.2332/95) και του Συστήµατος Υποστήριξης της Λήψης 

Αποφάσεων Σχεδιασµού ∆ιαρθρωτικών µέτρων Αγροτικής Πολιτικής και θα 

περιλαµβάνει τόσο αλφαριθµητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες. 

Επίσης, προβλέπεται ότι η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ θα γίνεται ηλεκτρονικά, 

µέσω του δικτύου  υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Με το άρθρο 10 καταργείται το άρθρο 1 του Ν.2332/95 πλην της παραγράφου 

12 και των σχετικών εκδοθέντων σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής, Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

Επιπλέον, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998, από τις 

διατάξεις των παραγράφων  1 και 5 του άρθρου 2 του παρόντος. 

Το άρθρο 11 αφορά στην ισχύ του νόµου αυτού, η οποία αρχίζει από τη 

δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται 

στις επί µέρους διατάξεις του. 
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Β. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧ/Ν 

 

Η δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η 

συστηµατική ενηµέρωση του αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο για την εφαρµογή 

µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και της 

υπαίθρου.  

Ως εκ τούτου, κρίνεται θετικά η δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων στο οποίο θα καταγράφονται αφενός οι επαγγελµατίες 

αγρότες και αφετέρου όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και κάτοχοι αγροτικής γης, δασικών εκτάσεων, 

βοσκοτόπων κλπ, ανεξάρτητα εάν αποτελούν συγκροτηµένη αγροτική εκµετάλλευση 

που ενοικιάζεται, παραµένει ανεκµετάλλευτη, σε αγρανάπαυση κλπ.   

Η διαµόρφωση µιας καθολικής, αξιόπιστης και συνεχώς ενηµερωµένης βάσης 

δεδοµένων θα παρέχει την απαραίτητη γνώση για τη συνολική εικόνα του αγροτικού 

τοµέα και κατά συνέπεια, τη δυνατότητα για τη χάραξη ολοκληρωµένης πολιτικής µε 

στοχευµένες δράσεις και συγκεκριµένους κατά περίπτωση αποδέκτες. 

Ωστόσο, η επιτυχής εφαρµογή όλων των παραπάνω θα εξαρτηθεί σε µεγάλο 

βαθµό από πολύ σηµαντικά θέµατα όπως οι διαδικασίες εγγραφής, οι δυνατότητες 

των φορέων που θα είναι αρµόδιοι για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου, η 

συχνότητα και οι διαδικασίες επικαιροποίησης του κλπ. 

∆υστυχώς η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι το παρόν σχ/ν δεν ρυθµίζει κανένα από τα 

παραπάνω θέµατα, αντίθετα προβλέπει τη ρύθµιση τους µέσα από µελλοντικές 

Υπουργικές Αποφάσεις. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος 

σχετικά µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τα πιθανά αποτελέσµατα του 

Μητρώου θα πρέπει όλα τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν άµεσα και να 

ρυθµιστούν µέσα από τις διατάξεις του σχ/ν. 

Επιπλέον, πριν προχωρήσει σε κατ’ άρθρον παρατηρήσεις, η ΟΚΕ 

επισηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ορισµό του 

επαγγελµατία αγρότη. Η ΟΚΕ κατά το παρελθόν έχει κρίνει θετικά τον 

προσδιορισµό της έννοιας του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη µε αντικειµενικά 

κριτήρια. Παράλληλα, η ΟΚΕ έχει επισηµάνει την ανάγκη για έναν ελαστικότερο 

ορισµό του "κατά κύριο επάγγελµα αγρότη" ειδικά σε περιοχές όπου η 
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πολυαπασχόληση έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις λόγω του µικρού κλήρου και των 

χαµηλών αγροτικών εισοδηµάτων1.  

Ωστόσο, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πολυαπασχόληση στον αγροτικό τοµέα 

αναφέρεται σε κατά κύριον επάγγελµα αγρότες που αναζητούν συµπληρωµατικές µε 

τον αγροτικό τοµέα δραστηριότητες για τη συµπλήρωση του εισοδήµατος τους. Ως εκ 

τούτου, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επαγγελµατίας αγρότης κάποιος που αντλεί 

µόνο το 35% του εισοδήµατος του από αγροτικές δραστηριότητες και αντλεί το 65% 

του εισοδήµατος του από άλλους τοµείς δραστηριότητας. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και 

για τους απασχολούµενους στην αλιεία – σπογαλιεία – οστρακαλιεία (θαλάσσια. 

Εσωτερικών υδάτων, υδατοκαλλιέργεια) καθώς επίσης στον αλιευτικό τουρισµό. 

Η εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού 

χώρου προϋποθέτει το σχεδιασµό στοχευµένων µέτρων που απευθύνονται σε 

συγκεκριµένες οµάδες του αγροτικού κόσµου κατά περίπτωση, έχουν δηλαδή 

συγκεκριµένους αποδεκτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί ότι για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη 

θα πρέπει να διατηρηθεί το υπάρχον κριτήριο του 50% του συνολικού εισοδήµατος 

από αγροτικές δραστηριότητες, κριτήριο το οποίο έχει καταστεί κοινωνικά αποδεκτό. 

Ως τελευταία παρατήρηση στη Γενική Αξιολόγηση του σχ/ν, η ΟΚΕ τονίζει 

ότι το Μητρώο αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του κράτους, εποµένως θα πρέπει να 

είναι σαφές ότι το κόστος δηµιουργίας και συστηµατικής επικαιροποίησης του 

αποτελεί αποκλειστικά δηµόσια δαπάνη και δεν επιβαρύνει τους εγγραφόµενους σε 

αυτό. 

 

                                                 
1 Βλ. Γνώµη της Ο.Κ.Ε Νο 76, επί του σχ/ν «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες 
διατάξεις» (Ιούλιος 2002) και τη Γνώµη 13 της Ο.Κ.Ε. µε θέµα «Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα» 
(Οκτώβριος 1997). 
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Γ. ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 1 ορίζει τη θέσπιση  του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα 

φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική 

δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση. 

Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την υποχρεωτική εγγραφή 

στο Μητρώο, αφού δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος δεν 

επιθυµεί την εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. 

 

Άρθρο 2 

Παρ. 1 

Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει 

δικαίωµα εγγραφής στο ΜΑΑΕ εφόσον πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. 

β) είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) 

γ) ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση 

τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει 

από την ενασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατός του. 

δ) ειδικά οι απασχολούµενοι στην αλιεία εγγράφονται ως αγρότες στο 

Μητρώο εφόσον: 

Ι. Είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει µε οποιοδήποτε 

τρόπο  στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους (πλην σκαφών 

υπερπόντιας αλιείας) ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής 

υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου 

χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% 

τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατος και είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής 

άδειας αλιείας.  

ΙΙ. Ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού 

σκάφους προµηθεύεται καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του 

τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία χρόνια. 
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 Η προϋπόθεση του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και 

της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν ισχύει για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών 

αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρων. 

ΙΙΙ. Είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, είτε στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της 

απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία, 

είτε στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά 

σκάφη τουλάχιστον από το 2003. 

Θα πρέπει να διαγραφεί το κριτήριο του χρόνου επαγγελµατικής 

απασχόλησης. Ένα τέτοιο κριτήριο θα ήταν χρήσιµο εάν µπορούσε πραγµατικά να 

καταγραφεί, σε συνδυασµό ενδεχοµένως µε αλλά αντικειµενικά και µετρήσιµα 

στοιχεία του χρόνου απασχόλησης. 

Παρ.1β 

Ως προς την ασφάλιση στον ΟΓΑ, η ΟΚΕ προτείνει, στην περίπτωση που 

επαγγελµατίας αγρότης ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο ασφάλισης, 

λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών οµάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, ή ασκεί αλιευτικό τουρισµό, να διατηρεί την εγγραφή του στο 

Μητρώο και την ασφάλισή του στον ΟΓΑ. 

Ως προς την προέλευση του ατοµικού εισοδήµατος του επαγγελµατία αγρότη 

(Παρ. 1γ και Παρ1δΙ.), όπως αναφέρθηκε και στη Γενική Αξιολόγηση, η ΟΚΕ 

προτείνει να παραµείνει ο µέχρι σήµερα προσδιορισµός του 50% από αγροτικές 

δραστηριότητες, που έχει καταστεί πλέον ένα κοινωνικά αποδεκτό κριτήριο και 

µάλιστα, ως µέσος όρος της τελευταίας τριετίας.  

Τονίζεται επίσης ότι στη διαµόρφωση του ποσοστού 50% από αγροτική 

δραστηριότητα δεν πρέπει να προσµετρώνται τα ακόλουθα εισοδήµατα: 

ι) οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παραστάσεως και γενικά οι περιοδικές αµοιβές 

ως αιρετά µέλη αυτοδιοικήσεων, συνδικαλιστικών φορέων, συνεταιρισµών, ΝΠ∆∆ 

και ΝΠΙ∆ στα οποία συµµετέχουν σε εντεταλµένη υπηρεσία και για το χρόνο που 

συµµετέχουν σε αυτά. 

ιι) τα ενοίκια ακινήτων 

Παρ. 1δ 

Ειδικά για τους απασχολούµενους στην αλιεία, προτείνονται τα ακόλουθα:  

Α. Στους απασχολούµενους στην αλιεία θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι 

απασχολούµενοι στη σπογγαλιεία και την οστρακαλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών 

υδάτων, υδατοκαλλιέργεια). 
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Β. Η αναδιατύπωση της προϋπόθεσης Ι. ώστε η κατοχή ατοµικής 

επαγγελµατικής άδειας αλιείας να µην αναφέρεται στους απασχολούµενους στον 

τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. 

Γ. Η προµήθεια καυσίµων θαλάσσης για την κίνηση του επαγγελµατικού 

αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους να είναι τουλάχιστον µια φορά κάθε τρεις 

µήνες και όχι κάθε τρία χρόνια όπως προβλέπει το σχέδιο νόµου. 

 

Παρ. 3 

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να περιληφθεί 

και η καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής.  

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι ως αγροτικές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης 

οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και η συµβολή τους στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. Εποµένως οι παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης. 

Παρ.4  

Σύµφωνα µε το σχ/ν, ως µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις θεωρούνται «τα 

νοµικά πρόσωπα τα οποία εκτός από κλάδο αγροτικής οικονοµίας 

δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας». 

Στη διάταξη θα πρέπει εκτός από νοµικά, να περιλαµβάνονται και φυσικά 

πρόσωπα. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι µικτή θεωρείται µια εκµετάλλευση όταν είναι 

φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, δεν αποσαφηνίζεται σε ποιους άλλους τοµείς 

αναφέρεται η συγκεκριµένη παράγραφος.  

Παρ.5 

Ισχύουν οι παρατηρήσεις της Παρ.3 του ίδιου άρθρου. 

 

Παρ.6 

Στον ορισµό των «αγροτικών προϊόντων» εκτός από τα προϊόντα της αλιείας 

να προστεθούν τα προϊόντα της θαλάσσιας σπογγαλιείας και της οστρακαλιείας, της 

αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας. 

 

Άρθρο 4 
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∆εδοµένου ότι το ΜΑΑΕ αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο της πολιτείας, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί αποκλειστικά δηµόσια 

δαπάνη και ότι δεν θα επιβαρύνονται για αυτή οι εγγραφόµενοι. 

Επιπλέον, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται αναλυτική παράθεση των  

ευεργετηµάτων στο σχ/ν και όχι να υπάρχει παραποµπή σε µελλοντικές υπουργικές 

αποφάσεις.   

 

Άρθρο 5 

Προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων που θα εκδοθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του 

συγκεκριµένου σχεδίου νόµου θα καθοριστεί το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που 

θα περιέχει το ΜΑΑΕ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικά θέµατα, όπως για 

παράδειγµα η διαδικασία, η προθεσµία για τη συµπλήρωση, η υποβολή και ο έλεγχος 

του εντύπου της αίτησης, η διαγραφή, τα ειδικά ευεργετήµατα και παρά πολλά άλλα 

παρεµφερή θέµατα τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν µέρος των διατάξεών του σχ/ν 

και όχι να ρυθµίζονται µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Άρθρο 6 

Με το άρθρο 6 η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ ανατίθεται στα κατά τόπους 

παραρτήµατα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης, διευκρινίζεται ότι µε απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ενηµέρωση του ΜΑΑΕ δύναται να 

ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου. 

Το ζήτηµα της τακτικής ενηµέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου, 

είναι πολύ σηµαντικό και πρέπει να προσδιορίζεται από τις διατάξεις του σχ/ν, χωρίς 

να παρέχεται η δυνατότητα να ρυθµίζεται µε Υπουργική Απόφαση. 

Επιπλέον, η ενηµέρωση, του ΜΑΑΕ θα πρέπει να δύναται να ανατεθεί και σε 

ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆. 

 

Άρθρο 8 

Ισχύει η παρατήρηση του άρθρου 6, δηλαδή ότι η συγκέντρωση, διαχείριση 

και εποπτεία του Μητρώου να δύναται να ανατεθεί και σε ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆. 

 

 


