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ΑΓΡΟΤΗ ΛΟΓΩ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΓΑ¨ 

 

Κύριε Αθανασιάδη, 

    Ως Νέος Αγρότης, ενταγμένος στο αντίστοιχο Πρόγραμμα του 2014, θα ήθελα να σας θίξω ένα 

θέμα, που δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά πολλούς συναδέλφους μου στον αγροτικό τομέα. Είναι 

γνωστό, πως η έκδοση βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, δε γίνεται πλέον μέσα από την 

εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσα από μια γραφειοκρατική διαδικασία μέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ. 

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουμε στην αίτησή μας είναι και η βεβαίωση 

εγγραφής στον ΟΓΑ ή Ασφαλιστική ενημερότητα.  

   Πολλοί συνάδελφοί μου, ανάμεσα τους και εγώ προσωπικά, πριν ενταχτούμε στο πρόγραμμα 

Νέων Αγροτών, είχαμε εγγραφεί στον ΟΓΑ, ως εξαρτώμενα μέλη, συμμετέχοντας στην 

οικογενειακή αγροτική επιχείρηση. Αυτό συνέβη, καθώς ο ΟΓΑ, δε μας έδινε το δικαίωμα 

εγγραφής χωρίς αγροτικά εισοδήματα και από την άλλη, εμείς, έχοντας ως στόχο μας να 

ενταχτούμε στους Νέους Αγρότες, δεν έπρεπε να εμφανίζουμε στο όνομά μας αγροτικά 

εισοδήματα. Ως εκ τούτου, η εγγραφή μας έγινε ως απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση. 

   Χωρίς να θέλω να παραβλέψω και την δική μας ευθύνη και υπαιτιότητα πάνω σε αυτό το θέμα, 

θεωρήσαμε, λανθασμένα, πως, από τη στιγμή που εντασσόμασταν στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, 

αυτός ο χαρακτηρισμός ¨απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση¨ θα αίρονταν και θα 

θεωρούμασταν ¨Αγρότες¨ βασιζόμενοι στην σύμβαση που υπογράψαμε. Είτε λοιπόν από δική μας 

άγνοια, είτε από ελλιπή ενημέρωση από τον ΟΓΑ, αυτός ο χαρακτηρισμός μας ακολουθεί ακόμα.  
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   Σαν παράδειγμα, σας αναφέρω, πως είμαι Νέος Αγρότης, χωρίς κανένα εξω-γεωργικό εισόδημα 

και όμως το ΚΕΠΠΥΕΛ , λόγω αυτού του χαρακτηρισμού, αρνείται να μου δώσει βεβαίωση κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότη για απαλλαγή φόρου μεταβίβασης αγροτεμαχίου, καθώς δε με θεωρεί 

αγρότη. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς η μη έκδοση βεβαίωσης δε 

μου δίνει το δικαίωμα να πληρωθώ τις άλλες δυο δόσεις του Προγράμματος, ούτε να πάρω το 

αφορολόγητο, αλλά το χειρότερο απ όλα είναι ότι δε μπορώ να καταθέσω αίτηση για να Σχέδια 

Βελτίωσης. Στην ουσία, ένας απλός χαρακτηρισμός με πετάει έξω από την αγροτική παραγωγική 

διαδικασία με τόσο άμεσο και βάναυσο τρόπο, έναν άνθρωπο 35 χρονών που θέλει να παράγει και 

να προσφέρει στη χώρα του. 

   Ο ΟΓΑ, από την πλευρά του, καθώς κατέθετα την αίτηση για αλλαγή της επαγγελματικής 

κατάστασης από ¨απασχολούμενος¨ σε ¨αγρότη¨ με ενημέρωσε πως το θέμα παίρνει διαστάσεις και 

ήδη υπάρχουν 1200 αιτήσεις για αλλαγή κατάστασης και αναμένεται να υπάρχουν περισσότερες 

καθώς θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Μου ανέφεραν πως το χειρότερο στη 

όλη υπόθεση είναι, πως υπάρχουν πολλοί αγρότες που δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα πως ο ΟΓΑ 

τους θεωρεί «μη αγρότες». Εξαιτίας, τόσα χρόνια μη προκήρυξης προγραμμάτων, δε χρειάστηκε να 

πάρουν βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα και ακόμα δε το γνωρίζουν. 

    Ωστόσο, ο ΟΓΑ, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος των αιτήσεων και να περάσει εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος τις αλλαγές και θα πάρει άγνωστο χρόνο. Σε κανονικές συνθήκες, η 

διαδικασία αυτή διαρκεί πάνω από ένα έτος, όπως και αντίστοιχα και η εγγραφή στον ΟΓΑ, ένα 

πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι επιλαχόντες στους Νέους Αγρότες του 2017. 

   Θα σας παρακαλούσα κύριε Αθανασιάδη, μέσω του έντυπου και τηλεοπτικού βήματος, να θέσετε 

το θέμα στους αρμοδίους, ώστε να αμβλυνθεί αυτή η αδικία. Και είναι πραγματικά μια άδικη 

κατάσταση που πλήττει νέους αγρότες 100% επαγγελματίες με όνειρα και φιλοδοξίες, νέους που 

θέλουν και μπορούν να δώσουν στην πατρίδα τους, αυτό που πραγματικά αξίζει. 

 

Με τιμή, 

Μπακαλόπουλος Χρήστος. 

 

 


