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Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον αγροτικό τομέα στην Ισπανία 

 

Η κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ισπανία έναντι της κρίσης του κορωνοϊού και τα 

μέτρα του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων για την αντιμετώπιση 

της έλλειψης απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής 

 

Η εσοδεία φρούτων και λαχανικών των μηνών που διαρκεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού, απειλείται σημαντικά στην Ισπανία, εξαιτίας της έλλειψης 

εργαζόμενων στις διαδικασίες συγκομιδής. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο κλείσιμο των 

συνόρων της Ισπανίας, το οποίο απαγορεύει σε, ιδίως, Μαροκινούς εργαζομένους, να μεταβούν 

για προσωρινή εργασία στην Ισπανία. Σημειώνεται ότι ο γεωργικός τομέας αποτελεί ζωτικής 

σημασίας για την αδιάκοπη προμήθεια της χώρας με διατροφικά προϊόντα, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, δεν είναι 

λίγα τα νοικοκυριά που απασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο. Επομένως, η Κυβέρνηση της 

Ισπανίας χρειάστηκε να υιοθετήσει μέτρα για την κάλυψη περί των 75.000 με 85.000 θέσεων 

εργασίας στη συγκομιδή των εποχικών φρούτων και λαχανικών. 

Αρχικά, οι πρώτες εκτιμήσεις υπολόγιζαν ότι η έλλειψη απασχολούμενων έφθανε τις 100.000 με 

150.000 θέσεις, ωστόσο, στη συνέχεια, ο εν λόγω αριθμός μειώθηκε σημαντικά, καθώς η 

Συνομοσπονδία συντονισμού ισπανικών Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Οργανισμών (COAG), 

ανέφερε ότι, προς το παρόν, υπάρχει το απαραίτητο εργατικό δυναμικό για την αρχή της 

συγκομιδής φρούτων, ενώ μετέπειτα το υπάρχον εργατικό δυναμικό καλύπτει το 60% του 

συνόλου που απαιτείται. Το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων εκμεταλλεύεται 

την πτώση του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, 

προσφέροντας απασχόληση στον εν λόγω κλάδο. 

Συγκεκριμένα, η Απόφαση του Υπουργείου αφορά τρεις κατηγορίες απασχολούμενων. Στην 

πρώτη, υπάγονται όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως αν καλύπτονται ή όχι από το ταμείο ανεργίας. 

Επίσης, υπάγονται οι εργαζόμενοι που επηρεάστηκαν από το καθεστώς προσωρινής μείωσης 

εργατικού δυναμικού (ERTE), καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι διέκοψαν τη 

λειτουργία της δραστηριότητάς τους. Παρόλα αυτά, στις δύο τελευταίες κατηγορίες, εξαιρούνται 

ρητά, όσοι εργαζόμενοι συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την 

οικονομική αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι 

προσωρινά αλλοδαποί εργαζόμενοι, των οποίων η άδεια εργασίας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου. 

Στους ανωτέρω εργαζομένους, εφόσον επιθυμούν να απασχοληθούν στη συγκομιδή, θα τους 

δοθεί παράταση της εργασιακής τους άδειας. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι 

αλλοδαποί από χώρες εκτός Ε.Ε. νέοι, μεταξύ 18 και 21 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία.  
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Η Απόφαση περιλαμβάνει ορισμένες επιπλέον απαιτήσεις και εξαιρέσεις. Σημειώνεται ότι οι 

εργοδότες οφείλουν να συμπεριλάβουν και να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα προστασίας από το 

Υπουργείο Υγείας. Τέλος, οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αφορούν άτομα, τα οποία κατοικούν 

στις αντίστοιχες περιοχές συγκομιδής και όχι σε όλη την επικράτεια. Η ισχύς της Απόφασης 

τοποθετείται ημερολογιακά έως τις 30 Ιουνίου τ.έ.  
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