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ΘΕΜΑ:  «Α)  Κατ'  εξαίρεση  απασχόληση  στην  αγροτική  οικονομία  πολιτών
τρίτων  χωρών  που  παραμένουν  στην  χώρα  υπό  καθεστώς
αναβολής απομάκρυνσης,  κατ'  εφαρμογή  των  διατάξεων  του
άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄)  και

              Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων
από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
των  αιτούντων  διεθνή  προστασία  και  των  προσώπων  στους
οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 68
έως και 71  του ν.4375/2016».  

Α)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΤΟΝ  ΟΓΑ  ΚΑΤ'  ΕΞΑΙΡΕΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Σας γνωρίζουμε  ότι, με τις διατάξεις  του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄)
προστέθηκε το άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
ΦΕΚ  80  Α΄),  όπως  ισχύει,  και  παρέχεται  πλέον  η  δυνατότητα  της  κατ'  εξαίρεση
απασχόλησης  παράτυπα  διαμενόντων  πολιτών  τρίτων  χωρών για  την  εξυπηρέτηση
επειγουσών αναγκών της  αγροτικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την αρ.11/15-06-2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  η  ειδική  διαδικασία  που  προβλέπεται  στις
διατάξεις  του  ως  άνω  άρθρου  εφαρμόζεται  για  την  κάλυψη  των  κενών  θέσεων  για
εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία που δεν έχουν πληρωθεί με
τη διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 του ν.4521/2014), μέσα στα αριθμητικά όρια
που  κάθε  φορά  θέτει  η  κοινή  υπουργική  απόφαση  που  εκδίδεται  κατ'  εξουσιοδότηση  του
άρθρου  11  του  ν.4251/2014,  όπως  ισχύει,  και  προσδιορίζει  τον  ανώτατο  αριθμό  αδειών
διαμονής  πολιτών  τρίτων  χωρών  για  εργασία  στην  Ελλάδα, ανά  Περιφέρεια  και  ειδικότητα
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απασχόλησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία του άρθρου 13Α του ν.4251/2014, όπως ισχύει, εφαρμόζεται
για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και
μελισσοκόμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ως  άνω  διάταξης δεν  εμπίπτουν οι  εργάτες
πτηνοτροφίας,  οι  εργάτες  σε  στεγασμένες  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  και  οι
αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά  με τη διαδικασία της μετάκλησης,
χωρίς   δυνατότητα  κάλυψης  των  κενών  θέσεων  με  παράτυπα  διαμένοντες  πολίτες  τρίτων
χωρών.

Στους  ως  άνω  πολίτες  τρίτων  χωρών  χορηγείται,  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της
Περιφέρειας  άδεια  εργασίας διάρκειας  έξι  (6)  μηνών,  ισόχρονη  με  την  αναβολή
απομάκρυνσης. Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης.  Η άδεια εργασίας, η οποία φέρει
και την φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, χορηγείται για απασχόληση στην Περιφέρεια για
την  οποία  εγκρίθηκε.  Ο  πολίτης  τρίτης  χώρας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συνάψει
σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη της ίδιας Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος
της άδειας εργασίας του.

Η αρμόδια Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον
κατά τόπο αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ και  στο κατά τόπο αρμόδιο  Τμήμα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σημειώνεται  ότι,  εργοδότης  που  απασχολεί  πολίτη  τρίτης  χώρας  κατ΄
εφαρμογή των παρ.1 και 2 του άρθρου 13Α δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων
85, 87 και 88 του ν.4052/2012. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης της άδειας εργασίας παρέχονται στην
αρ.11/15-06-2016  (ΑΔΑ  6012465ΦΘΕ-3Φ1)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθ.  53619/735/7-12-
2015 καθώς και στο διευκρινιστικό έγγραφο με αριθ. πρωτ. 60550/803/ 4-01-2016 της  Δ/νσης
Απασχόλησης  της  Γενικής  Δ/νσης  Εργασίας  και  Ένταξης  στην  Απασχόληση του  Υπουργείου
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης οι  τελούντες  υπό  αναβολή
απομάκρυνσης μπορούν να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας, με εξαίρεση: α)
τις  Περιφερειακές  Ενότητες  Έβρου,  Ξάνθης  και  Ροδόπης  της  Περιφέρειας   Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, β) το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου,  γ)  τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. 

Η  εξαίρεση  για  εργασία  στις  ανωτέρω περιοχές  θα  αναγράφεται  ρητά  στη
χορηγούμενη άδεια εργασίας.

II.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  4384/2016  (ΦΕΚ  78  Α΄) καταλαμβάνουν   τους
παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που  θα λάβουν άδεια εργασίας, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία είτε ως εργάτες γης είτε ως
βοσκοί είτε ως εργάτες μελισσοκομίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών ασφαλίζονται στον ΟΓΑ
με εργόσημο κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2639/1998 (Α΄205), του άρθρου 20 του
ν.3863/2010 (Α' 115) και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας με αριθμό 9/2011.
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Οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  του  ν.3232/2004,  όπως  ισχύει,  δηλ.  στους
απασχολούμενους  με  αμοιβή  στην  πρωτογενή  αγροτική  δραστηριότητα  σε  επιχειρήσεις  με
μορφή Α.Ε  και ΕΠΕ,  στους  απασχολούμενους  σε κτηνοτροφικές  επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις
ενσταυλισμένου  τύπου  (βουστάσια,  ιπποφορβεία,  πτηνοτροφεία,  χοιροτροφεία,  μονάδες
εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και
στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την εγγραφή των ανωτέρω, είναι ο Ανταποκριτής του
τόπου κατοικίας του αιτούντος. 

Παρακάτω  ακολουθούν  αναλυτικές  οδηγίες  για  την  εγγραφή/επανεγγραφή των
ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/ 2016 στα Μητρώα
του ΟΓΑ, τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ,
ώστε να αποφεύγονται λάθη  και προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ως άνω
διατάξεων. 

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι  πολίτες  τρίτων χωρών οι  οποίοι  είναι  κάτοχοι  άδειας  εργασίας,  σύμφωνα με  τα
ανωτέρω,  προκειμένου  να  εγγραφούν/  επανεγγραφούν  στον  ΟΓΑ, θα  πρέπει  να
απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προσκομίζοντας:  

 Το διαβατήριό τους,  εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ. 

 Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.

 Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

 Βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν.3907/2011 ή βεβαίωση
περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 του ν.3386/2005 από
την αρμόδια αστυνομική αρχή (όπως προβλέπεται στην παρ.1 β του άρθρου 3 της ΚΥΑ
αριθμ. 53619/735/ 7-12-2015).

 Την άδεια εργασίας  (η οποία πρέπει  να έχει  αναρτηθεί  στο διαδίκτυο)  της αρμόδιας
υπηρεσίας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ισχύ.

 Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

 Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.

Ο Ανταποκριτής  του  ΟΓΑ,  αφού προηγουμένως ελέγξει  την  πληρότητα  των ως  άνω
δικαιολογητικών θα προχωράει στην συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής-Αίτησης-Υπεύθυνης
Δήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία
τίτλου διαμονής στη χώρα, θα επιλέγει από την αναπτυσσόμενη λίστα «παράτυπα διαμένοντες
αλλοδαποί  του  άρθρου  58  του  ν.4384/2016»  και  θα  συμπληρώνει  τον  αριθμό  ΑΔΑ  της
αναρτηθείσας στο διαδίκτυο άδειας εργασίας. Εν συνεχεία,  ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται
την εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016 για τη συμπλήρωση της  ηλεκτρονικής φόρμας. 

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης
εργοσήμου, αρκεί η εξαργύρωση αυτή να έχει λάβει χώρα μέσα στο εξάμηνο ισχύος
της άδειας εργασίας.

Μετά τη  συμπλήρωση της  ηλεκτρονικής  φόρμας  το  «Δελτίο  Απογραφής  -  Αίτηση  –
Υπεύθυνη Δήλωση» θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ
και  από  τον/την  αιτούντα/αιτούσα  και  να  αποστέλλεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα). Στο Δελτίο Απογραφής που θα αποστέλλεται
στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  ΟΓΑ  θα  πρέπει,  απαραιτήτως,  να  επισυνάπτονται  τα
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προαναφερθέντα  δικαιολογητικά.

Σε  περίπτωση  που  έχουν  συναφθεί  περισσότερες  της  μίας  συμβάσεις  εργασίας  με
διαφορετικούς  εργοδότες,  για  το  διάστημα  ισχύος  της  άδειας  εργασίας,  θα  πρέπει  να
αποστέλλονται όλες  στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ.

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη, θα πρέπει να
αποστέλλονται σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Επισημαίνουμε ότι, η έκδοση εργοσήμου από εργοδότη με τον οποίο ο εργάτης
γης δεν έχει  υπογράψει σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την ασφάλισή του
στον ΟΓΑ.

Επίσης, σε  περίπτωση  ανανέωσης  της  άδειας  εργασίας  των  ως  άνω  πολιτών  τρίτων
χωρών, θα υποβάλεται εκ νέου δελτίο απογραφής για την επανεγγραφή τους στα Μητρώα του
Κλάδου.

Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης

 O χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων θα υπολογίζεται
αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αμοιβές που θα έχουν λάβει με εργόσημο εντός
του εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε,  να ενημερώνονται  αφενός μεν οι  εργοδότες να προβαίνουν
στην έκδοση εργοσήμου ανά μήνα απασχόλησης  των εργατών γης  αφετέρου δε  οι
εργάτες γης να προβαίνουν  άμεσα στην εξαργύρωση των εργοσήμων,   προς αποφυγήν
προβλημάτων στην ασφάλισή τους.

Εάν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών
των  μηνών  ασφάλισης,  ισχυροί  μήνες  ασφάλισης θεωρούνται  μόνο  οι  εξοφλημένοι
μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους
μήνες.

IV. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης
σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.
2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα
πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό
έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Για την πραγματοποίηση των 150 ημερών εργασίας απαιτείται απασχόληση ένα (1)  εξάμηνο,
διότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εργόσημο θα πρέπει να εκδίδεται ανά μήνα απασχόλησης και
να εξαργυρώνεται άμεσα.

Συνεπώς οι  πολίτες  τρίτων  χωρών,  οι  οποίοι  θα  λάβουν  άδειας  εργασίας  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  58  του  ν.4384/2016,  εφόσον  απασχολούνται  ως  εργάτες  γης,
συμπληρώνουν τις 150 ημέρες εργασίας με τη λήξη του εξαμήνου ισχύος της άδειας
εργασίας που θα του χορηγηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεων. 

 

Για  το  λόγο αυτό  η  ως  άνω κατηγορία ασφαλισμένων δεν  έχει  τις  προϋποθέσεις
χορήγησης  ασφαλιστικής  ικανότητας  από  τον  ΟΓΑ  (βιβλιάριο  υγείας),  εντός  του
εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας.
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Β)  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΤΟΝ  ΟΓΑ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΩΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΤΩΝ  ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 71 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ
Α΄51) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την
ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και
των  προσώπων  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  καθεστώς  παραμονής  στην  Ελλάδα  για
ανθρωπιστικούς λόγους.

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν
αναγνωριστεί  ως  πρόσφυγες  ή  τους  έχει  χορηγηθεί  καθεστώς  επικουρικής  προστασίας,
σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  για  την  αναγνώριση και  το  περιεχόμενο  της  διεθνούς
προστασίας.

Αιτούντες  Διεθνή  Προστασία  είναι  οι  αλλοδαποί  ή  ανιθαγενείς  οι  οποίοι  έχουν
καταθέσει  ενώπιον της αρμόδιας αρχής,  αίτηση με την οποία  ζητούν να αναγνωριστούν ως
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51) οι δικαιούχοι
διεθνούς  προστασίας,  τα  πρόσωπα  στα  οποία  έχει  χορηγηθεί  καθεστώς  παραμονής  για
ανθρωπιστικούς λόγους  εφόσον κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις
άδεια διαμονής σε ισχύ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή
υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, με τους ίδιους
όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) οι αιτούντες
διεθνή προστασία εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος
άσυλο αλλοδαπού» τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ του
Π.Δ 113/2013(Α 146), του άρθρου 41 παρ.1δ του ν.4375/2016 και του άρθρου 8 παρ.1 στ. δ
του Π.Δ 114/2010  έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή
υπηρεσιών ή έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1δ. δδ του άρθρου 41 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄
51)  το  δελτίο  έχει  διάρκεια  ισχύος  μέχρι  ένα  έτος  και  ανανεώνεται  έως  την
ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί δελτίο μετά την απλή καταγραφή της αίτησης το δελτίο
ισχύει μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πλήρους καταγραφής.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθ.  οικ.  8097/2016-ΦΕΚ 1542/β/31-5-2016 απόφαση της
Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζεται η διάρκεια των δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας ως εξής: 

 εξάμηνη διάρκεια στις περιπτώσεις πλήρους καταγραφής της αίτησης και 

 ετήσια διάρκεια στις περιπτώσεις απλής καταγραφής.

Η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται με το ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) είναι η
κατάργηση της κατοχής άδειας εργασίας ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας των παραπάνω κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών.

Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχόληση μόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή
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των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών διαμονής.

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51)  καταλαμβάνουν
τους  δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους  οι  οποίοι θα  απασχοληθούν  σε   εργασίες  που υπάγονται  στην  ασφάλιση του  ΟΓΑ.
Επίσης,  καταλαμβάνουν  τους  αιτούντες  διεθνή  προστασία που  θα  απασχοληθούν  στην
αγροτική  οικονομία,  εφόσον  κατέχουν  «δελτίο  αιτούντος  διεθνή  προστασία» ή  «δελτίο
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» καθώς και  αυτούς στους οποίους έχει  χορηγηθεί  «καθεστώς
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».  

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ  για την εγγραφή των ανωτέρω, είναι ο Ανταποκριτής
του τόπου κατοικίας του αιτούντος. 

Παρακάτω  ακολουθούν  αναλυτικές  οδηγίες  για  την  εγγραφή/επανεγγραφή  των
ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις  διατάξεις  του ν.  4375/2016 στα Μητρώα του ΟΓΑ, τις
οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι  πολίτες  τρίτων  χωρών σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  προκειμένου  να  εγγραφούν
/επανεγγραφούν στον ΟΓΑ, θα πρέπει  να απευθύνονται  στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ
προσκομίζοντας:  

 Το διαβατήριό τους  εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ. 

 Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.

 Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

 Φωτοαντίγραφο  της άδειας  διαμονής  τους  σε  ισχύ (για  τους  δικαιούχους
διεθνούς προστασίας και με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).

 Φωτοαντίγραφο  του  «δελτίου  αιτούντος  διεθνή  προστασία» ή «δελτίου
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού».

 Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης σε
περίπτωση που απασχοληθούν ως αγρεργάτες.

Σημειώνουμε ότι, στις περιπτώσεις των εργατών γης τα εργόσημα θα πρέπει να έχουν

εξαργυρωθεί εντός διαστήματος ισχύος της άδειας διαμονής.  

Ο Ανταποκριτής  του  ΟΓΑ,  αφού προηγουμένως ελέγξει  την  πληρότητα  των ως  άνω
δικαιολογητικών  θα  προχωράει στην  συμπλήρωση  του  «Δελτίου  Απογραφής-Αίτησης  -
Υπεύθυνης Δήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία
τίτλου διαμονής στη χώρα, από την αναπτυσσόμενη λίστα θα επιλέγει: 

 «δικαιούχος διεθνούς προστασίας», στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι
δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή του έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, και 

 «αιτών άσυλο αλλοδαπός», στην περίπτωση που έχει αιτηθεί διεθνή προστασία και
κατέχει  «δελτίο  αιτούντος  διεθνή  προστασία» ή  «δελτίο  αιτήσαντος  άσυλο
αλλοδαπού». 

Εν  συνεχεία,  για  τη  συμπλήρωση  της  ηλεκτρονικής  φόρμας ο  Ανταποκριτής  θα
συμβουλεύεται την  εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016. 
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Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας διαμονής των ως άνω πολιτών
τρίτων χωρών, είναι αναγκαία η υποβολή νέου δελτίου απογραφής για την επανεγγραφή τους
στα Μητρώα του Κλάδου.

IV. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας / ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων χωρών του
παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει, πέραν της εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ, εντός
του διαστήματος ισχύος της άδειας διαμονής:

α) οι αμειβόμενοι με εργόσημο να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το
τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο,

β) οι απασχολούμενοι ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες να έχουν συμπληρώσει 75
ημέρες απασχόλησης.

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ανταποκριτή
προσκομίζοντας:

 Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.

 Φωτοαντίγραφο  της άδειας  διαμονής  τους  σε  ισχύ (για  τους  δικαιούχους  διεθνούς
προστασίας και με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).

 Φωτοαντίγραφο του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίου αιτήσαντος
άσυλο αλλοδαπού».

Ο Ανταποκριτής, αφού ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα εκδίδει βιβλιάριο
υγείας  και  θα  ενημερώνει  το  ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δικαιούχων  Περίθαλψης  μέσω  της
διαδικτυακής  υπηρεσίας  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ –  ΗΔΙΚΑ»,  σύμφωνα με  προηγούμενες
οδηγίες μας.

Η  ημερομηνία  έναρξης  της  ασφαλιστικής  ικανότητας  θα  είναι  η  ημερομηνία  έκδοσης  του
βιβλιαρίου, ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επομένου
έτους εκείνου εντός του οποίου χορηγήθηκε το βιβλιάριο υγείας (εφόσον η διάρκεια αυτή δεν
υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ή του δελτίου, αντίστοιχα).

Σημειώνεται  ότι,  βιβλιάριο  υγείας  και  ασφαλιστική  ικανότητα  δύναται  να  χορηγηθεί  και  σε
προστατευόμενα  μέλη  οικογένειας  ασφαλισμένων  κατόχων  άδειας  διαμονής  ως  δικαιούχων
διεθνούς προστασίας ή άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον πληρούν τις υπό
του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις και κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ. 

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Συνημμένα: 7 Φ.

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       Αθανάσιος  Κ. Μπακαλέξης        
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γραφείο κ. ΥΦΟΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν.  Ασφαλίσεων

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ/νση  Ασφάλισης  Αγροτών  και  Ανασφαλίστων

Ομάδων 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σταδίου 29

105 59 ΑΘΗΝΑ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και 

Κοινωνικής Συνοχής

 Γενική Δ/νση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής

Πολιτικής.

Ευαγγελιστρίας 2

105 63 ΑΘΗΝΑ

 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

 . Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και 

Παραγωγικότητας

Βασ. Σοφίας 15

106 74 ΑΘΗΝΑ

3. Αποκεντρωμένες Δ/νσεις 
Αλλοδαπών

4. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Λαγουμιτζή 40

117 45 ΑΘΗΝΑ

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα – Υποστήριξη 
Σχέσεων με Φορείς Αγροτικού Τομέα

Λ. Αλεξάνδρας 170

115 21 ΑΘΗΝΑ

6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ – ΟΤΑ)

Καρόλου  24

104 37  ΑΘΗΝΑ

7. ΠΑΣΕΓΕΣ

Κηφισίας 16

115 26 ΑΘΗΝΑ

8. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χαλκοκονδύλη 17

104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραμματεία  Διοίκησης

2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 

3. Γενική Δ/νση Ασφάλισης

4. Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης

5. Κλάδους και Υπηρεσίες

6. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΓΑ
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Ν. 4384/2016

Άρθρο 58

Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως:

«Άρθρο 13α

Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την
διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση
απασχόληση  πολιτών  τρίτων  χωρών,  οι  οποίοι  στερούνται τίτλου  διαμονής  στην  χώρα,
προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην
αίτηση  αναγράφονται  ο  αριθμός  των  θέσεων  εργασίας  σύμφωνα  με  την  αντιστοιχία
καλλιεργήσιμης  έκτασης  ή  ζωικού  κεφαλαίου  ανά  εργαζόμενο  κατ’ εφαρμογή  της  κοινής
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α)  την Ενιαία  Δήλωση Καλλιέργειας  ή  την  Ενιαία  Δήλωση Εκτροφής  του άρθρου 9 του ν.
3877/2010 (Α΄ 160),

β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον 
αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
της εκμετάλλευσής του,

γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.

2.  Οι  αιτήσεις  εξετάζονται  με  την  χρονική  σειρά  υποβολής  τους  από  τον  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ο  οποίος  μπορεί  να  εκδώσει  πράξεις  έγκρισης  για  την  κατ’
εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί
ο αριθμός  εργαζόμενων που προβλέπει  η  κοινή  υπουργική απόφαση της  παραγράφου 1 του
άρθρου 11. Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων
χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και  εφαρμόζονται  αναλόγως οι  διατάξεις  του
άρθρου  24  του  ν.  3907/2011  (Α΄  7).  Η  αρμόδια  υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
αποστέλλει στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης.
Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει,
βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011,
εφόσον  δεν  συντρέχει  σπουδαίος  λόγος  δημόσιας  τάξης  και  ασφάλειας,  σύμφωνα  με  την
περίπτωση γ΄ του άρθρου 6. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται
απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση
αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Οι πολίτες
τρίτων  χωρών,  των  οποίων  αναβλήθηκε  η  απομάκρυνση,  υποβάλλουν  στην  Περιφέρεια  του
τόπου διαμονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθ.
53619/735/2015  απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  (Β΄  2631).  Η  Περιφέρεια  κοινοποιεί  υποχρεωτικά  τις  χορηγούμενες  άδειες
εργασίας στον κατά τόπον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄
41).
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4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος  άρθρου  στην  αγροτική  οικονομία  ασφαλίζονται  στον  Οργανισμό  Γεωργικών
Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και του
άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

5.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  ρυθμίζονται  θέματα σχετικά  με  την
προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των εργατών, για τον
υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 

Αριθ. Πρωt: οικ, 2.7430/16 

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Προς: 

Ταχ. Κώδικας: 105 63 
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας α)

Γραφεία Συντονιστών 

β) Δ/vσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

2. Όλες τις Περιφέρειες 

Γραφεία Περιφερειαρχών 

Εγκύκλιος αριθ. 11 

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα 

διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία 

Με το άρθρο 58 του ν.4384/2016 {ΦΕΚ Α' 78) προστέθηκε το άρθρο 13Α στο ν.4251/2014

και παρέχεται πλέον η δυνατότητα απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για

την  εξυπηρέτηση  επειγουσών  αναγκών  της  αγροτικής  οικονομίας.  Συγκεκριμένα,  προβλέπεται

πλέον ειδική διαδικασία, με την οποία δύνανται να καλυφθούν οι θέσεις για εξαρτημένη και εποχική

εργασία  στην  αγροτική  οικονομία  που  δεν  έχουν  πληρωθεί  με  την  διαδικασία  της  μετάκλησης

{άρθρα 12 και 13 ν. 4251/2014), μέσα στα αριθμητικά όρια που κάθε φορά θέτει η κοινή υπουργική

απόφαση που  εκδίδεται  κατ'  εξουσιοδότηση του  άρθρου 11  ν.  4251/2014 και  προσδιορίζει  τον

ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα. 

Με  την  παρούσα  εγκύκλιο  αποσαφηνίζονται  επιμέρους  ζητήματα  που  αφορούν:  α)  τις

ειδικότητες εργατών και τις κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής

του  άρθρου  13Α  ν.4251/2014,  β)  την  διαδικασία  ενώπιον  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, γ) το χρονικό σημείο προσδιορισμού των κενών θέσεων με βάση τον ανώτατο αριθμό

αδειών  διαμονής  για  εργασία  πολιτών  τρίτων  χωρών  που  κάθε  φορά  ορίζει  η  σχετική  κοινή

υπουργική απόφαση και δ) το χρόνο έναρξης ισχύος 
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της άδειας εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, 

κατ' εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 13Α ν.4251/2014. 

Ειδικότερα: 

1. Ειδικότητες εργατών και κατηγορίες αλλοδαπών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 13Α ν.4251/2014 

Α. Η διαδικασία του άρθρου 13Α ν.4251/2014 εφαρμόζεται  για την κάλυψη των κενών

θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, με σκοπό την

εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

της  εν  λόγω  διάταξης  οι  εργάτες  πτηνοτροφίας,  οι  εργάτες  σε  στεγασμένες  κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις  και  οι  αλιεργάτες.  Επομένως,  οι  θέσεις  αλιεργατών,  εργατών  πτηνοτροφίας  και

εργατών σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην κ.υ.α. που εκδίδεται

κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 ν.4251/2014 καλύπτονται αποκλειστικά με την διαδικασία της

μετάκλησης (άρθρο 14 ν.4251/2014), χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα

διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών. 

Β. Στην διαδικασία του άρθρου 13Α ν.4251/2014 δύνανται να υπαχθούν οι ακόλουθες 

κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών: 

 Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν κατέχουν οποιονδήποτε τίτλο διαμονής σε ισχύ, ο 

οποίος παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 Πολίτες  τρίτων χωρών,  οι  οποίοι  έχουν υποβάλει  αίτηση για λήψη άδειας διαμονής για

εξαιρετικούς  λόγους  κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  19  του  ν.4251/2014,  όπως  έχει

τροποποιηθεί  και ισχύει,  στους οποίους έχει χορηγηθεί  απόδειξη κατάθεσης της αίτησης

χωρίς προστασία από την επιστροφή. 

Σε περίπτωση, που εκδοθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας

που έχει υπαχθεί στην διαδικασία του άρθρου 13Α ν.4251/2014, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της

απόφασης  επιστροφής  και  της  αναβολής  απομάκρυνσης.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Συντονιστής

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  διαβιβάζει  στην  κατά  τόπο  αρμόδια  Αστυνομική  Αρχή  την  άδεια

διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, προκειμένου να ανακληθούν, και τυπικά, η σχετική απόφαση

επιστροφής και η βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης. 
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II. Διαδικασία υποβολής αίτησης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 

Ο  ενδιαφερόμενος  εργοδότης  υποβάλλει  στην  κατά  τόπον  αρμόδια  υπηρεσία  της  Διεύθυνσης

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου που ανήκει η γεωργική

του  εκμετάλλευση,  την  προβλεπόμενη  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  της  παρούσας  αίτηση  -  υπεύθυνη

δήλωση προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην αίτηση αναγράφει υποχρεωτικά τον

αριθμό των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και την ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων

χωρών, την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Στην αίτηση είναι ενσωματωμένη

η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας επειδή αδυνατεί να

συνάψει  εγκαίρως  νόμιμες  συμβάσεις  εργασίας  για  την  αντιμετώπιση  των  αναγκών  της

εκμετάλλευσής  του.  Η αίτηση  συνοδεύεται  από  την  Ενιαία  Δήλωση  Καλλιέργειας  ή  την  Ενιαία

Δήλωση Εκτροφής (άρθρο 9 ν.3877/2010} του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος κατά

το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (π.χ., προκειμένου για αίτηση που υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη

Διοίκηση τον Ιούνιο έτους 2016, θα συνυποβληθεί η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής έτους

2015,  βλ.  υπόδειγμα  εντύπου  Ενιαίας  Δήλωσης  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II}.  Επιπλέον,  ο  εργοδότης

συνυποβάλλει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 ν.4251/2014: α) αποδεικτικό καταβολής τέλους

πενήντα (50) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράπεται με

την διαδικασία ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και  δεν  επιστρέφεται,  β)  υπεύθυνη

δήλωση  ότι  θα  προσλάβει  τους  εργαζόμενους  και  θα  αναλάβει  τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  αν

συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής της παρ.  3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α'  212),  γ)

σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφονται: ί) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία έναρξης

αυτής, ίί) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, ίίί) η διάρκεια της απασχόλησης, ίν) ο αριθμός των ωρών

εργασίας ανά ημέρα και εβδομάδα ν)  η  αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε

καμία περίπτωση, μικρότερη από τις νόμιμες αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, νί) το ύψος του

ενδεχόμενου επιδόματος  αδείας,  εφόσον προβλέπεται  από τη σύμβαση και  vii)  κάθε άλλος  όρος

εργασίας, κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο εργοδότης συνυποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται

στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ'

εξουσιοδότηση  του  άρθρου  43  του  ν.4025/2011  (Α'  228),  όπως  ισχύει.  Όταν  το  κατάλυμα  δεν

παρέχεται από τον εργοδότη, ο τελευταίος 
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οφείλει  να  προσκομίσει  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  στοιχεία  που  να  καταδεικνύουν  ότι  ο

εργαζόμενος  διαθέτει  εξ  ιδίων  κατάλυμα,  το  οποίο  πληροί  τις  απαιτούμενες  από  το  νόμο

προδιαγραφές. 

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την

χρονική προτεραιότητα υποβολής. Αν κατά την εξέταση αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει

τη  μη  αναγραφή  κάποιου  αναγκαίου  στοιχείου  στην  αίτηση  ή  την  έλλειψη  κάποιου  από  τα

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ειδοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο ο αιτών προκειμένου να

συμπληρώσει τα στοιχεία ή τα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών από

την  αποδεδειγμένη  ενημέρωσή  του.  Κατά  την  διάρκεια  της  τριήμερης  προθεσμίας  για  την

προσκόμιση  των  ελλειπόντων  εγγράφων,  ο  αιτών  δεν  χάνει  την  σειρά  προτεραιότητας  για  την

εξέταση της αίτησής του. 

Η  αρμόδια  υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ελέγχει  τον  αριθμό  των  θέσεων

εργασίας που αναγράφονται στην αίτηση σύμφωνα με την αντιστοίχιση του αιτούμενου αριθμού

εργατών προς την έκταση ή το ζωικό κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στην συνυποβαλλόμενη Ενιαία

Δήλωση  Καλλιέργειας  ή  στην  Ενιαία  Δήλωση  Εκτροφής.  Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  δεν

εξετάζει περαιτέρω τη συνδρομή ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του εργοδότη, καθώς μαζί

με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.  Εφόσον α) το

είδος  της  καλλιέργειας  και  η  στρεμματική  έκταση  ή  το  ζωικό  κεφάλαιο  δικαιολογούν  την

απασχόληση  του  αριθμού  εργατών  που  περιλαμβάνονται  στην  αίτηση,  και  β)  διαπιστώνεται  η

ύπαρξη κενών θέσεων κατ' εφαρμογή της κ.υ.α. του άρθρου 11 ν. 4251/2014, εγκρίνεται το αίτημα

από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση η σχετική αλληλογραφία θα πρωτοκολλείται στο

γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας και δεv θα διεκπεραιώνεται μέσω του πληροφορικού

συστήματος, χωρίς όμως τούτο να αποτελεί τροχοπέδη για την άμεση έναρξη της σχετικής

διαδικασίας καθώς η σχετική διαδικασία δεν θα απολήγει στη χορήγηση άδειας διαμονής. 

111. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο για τον προσδιορισμό των κενών

θέσεων εργασίας, με βάση τον ανώτατο αριθμό αδειών 
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διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών που προβλέπει η κ.υ.α. του άρθρου 11 ν. 4251/2014.

Οι κενές θέσεις προσδιορίζονται λαμβανομένων υπόψη των αιτημάτων μετάκλησης που

εκκρεμούν κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος του εργοδότη.  Επομένως, αν κατά τον

χρόνο  υποβολής  του  αιτήματος  εκκρεμεί  αίτημα  μετάκλησης  συγκεκριμένου  αριθμού  και

ειδικότητας εργατών, οι θέσεις αυτές δεν θεωρούνται κενές. Σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης

των  εκκρεμών αιτημάτων μετάκλησης,  οι  αντίστοιχες  θέσεις  «αποδεσμεύονται»  από  τον  χρόνο

γνωστοποίησης  της  απόρριψης  ή  ανάκλησης  του  αιτήματος  μετάκλησης  στον  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και  είναι  δυνατό  να  καλυφθούν  κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  13Α

ν.4251/2014. 

Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  διαβιβάζει  αμελλητί  τις  εγκριτικές  πράξεις  (επισυνάπτεται

υπόδειγμα)  στην  κατά  τόπον  αρμόδια  Αστυνομική  Διεύθυνση.  Η  αρμόδια  Αστυνομική  Αρχή

καταγράφει  και  ταυτοποιεί  τους  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  περιλαμβάνονται  στην  αίτηση.

Προκειμένου να λάβει χώρα η ταυτοποίηση, έκαστος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει

στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (π.χ.

διαβατήριο που έχει λήξει ή είναι σε ισχύ, κλπ.), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία του. Εφόσον

δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 ν. 3907 /2011, η

αρμόδια  Αστυνομική  Αρχή  υποχρεούται  να  εκδώσει  για  έκαστο  πολίτη  τρίτης  χώρας  απόφαση

επιστροφής και βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης. 

Ο αλλοδαπός του οποίου η απομάκρυνση αναβλήθηκε παραλαμβάνει θεωρημένο αντίγραφο

της σχετικής απόφασης από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και υποβάλλει στην κατά τόπον αρμόδια

υπηρεσία της Περιφέρειας βάσει του τόπου για τον οποίο ζητήθηκε η έγκριση της απασχόλησης

αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας κατ' εφαρμογή της κ.υ.α. 53619/735/2015 (ΦΕΚ  Β'  2631).

Επομένως,  υποβάλλει  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  αίτηση  που  συνοδεύεται  από

θεωρημένο  αντίγραφο  της  βεβαίωσης  αναβολής  απομάκρυνσης  και  πιστοποιητικό  κρατικού

υγειονομικού  φορέα,  που  να  βεβαιώνει  ότι  δεν  πάσχει  από  μολυσματική  ασθένεια  και  δύο

πρόσφατες  έγχρωμες  φωτογραφίες  τύπου διαβατηρίου.  Η άδεια εργασίας  έχει  εξάμηνη διάρκεια

ισχύος, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4

του ν. 3907 /2011. Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Στην άδεια εργασίας 
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Η  άδεια  εργασίας  χορηγείται  για  απασχόληση  στην  Περιφέρεια  για  την  οποία

εγκρίθηκε. Ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με

άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας εργασίας του. Υπενθυμίζεται ότι, κατ'

εφαρμογή της κ.υ.α. 53619/735/2015, οι τελούντες υπό αναβολή απομάκρυνσης μπορούν να

εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας, με εξαίρεση: α) τις Περιφερειακές Ενότητες

Έβρου,  Ξάνθης και  Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης,  β)  το

σύνολο  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου,  γ)  τις

Περιφερειακές  Ενότητες  Κω,  Ρόδου,  Καρπάθου  και  Καλύμνου  της  Περιφέρειας  Νοτίου

Αιγαίου. 

Η αρμόδια Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά 

τόπον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

Για  την  ανανέωση  της  βεβαίωσης  αναβολής  απομάκρυνσης,  καθώς  και  για  τη

διαδικασία  από  1.1.2017,  μετά  την  έκδοση  νέας  κ.υ.α.  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  ν.

4251/2014 για τα έτη 2017 και 2018, θα ακολουθήσει η έκδοση νέας εγκυκλίου . 

                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                               Βασίλειος Παπαδόπουλος 
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Ν 4375/2016:

Αρθρο 41

(Αρθρο 12 Οδηγίας)

Εγγυήσεις για τους αιτούντες

1. Οι αιτούντες, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ και Δ έχουν τα
ακόλουθα δικαιώματα:

 α.  Ενημερώνονται,  σε  γλώσσα  την  οποία  κατανοούν,  για  τη  διαδικασία  που
ακολουθείται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, για το καθήκον εχεμύθειας
των  αρχών  και  το  γεγονός  ότι  οι  πληροφορίες  που  παρέχουν  στις  αρχές  κατά  τη
διάρκεια της εξέτασης της αίτησής τους δεν θα αποκαλυφθούν στους φερόμενους ως
φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις τους και της μη συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και για τις συνέπειες
της ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησής τους. Επίσης, ενημερώνονται για τις
προθεσμίες και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να συμμορφωθούν με την
υποχρέωση υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής
τους.

 Οι πληροφορίες τους παρέχονται εγκαίρως ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους
και  να  συμμορφωθούν  με  τις  υποχρεώσεις  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  42.  Οι
πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται και τηλεφωνικά ή με αυτοματοποιημένο
τρόπο.

 β. Τους παρέχονται υπηρεσίες διερμηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να
εκθέσουν  την  υπόθεσή  τους  στις  αρμόδιες  Αρχές  Παραλαβής,  για  τη  διεξαγωγή
συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε
Α και Β βαθμό, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς
αυτόν. Η δαπάνη της διερμηνείας βαρύνει το Δημόσιο. 

Η  παροχή  υπηρεσιών  διερμηνείας,  όπου  αυτή  απαιτείται  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας δύναται να παρέχεται και εξ
αποστάσεως με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων επικοινωνίας, σε περίπτωση
που η φυσική παρουσία διερμηνέα δεν είναι πρόσφορη. Οι αρμόδιες αρχές απόφασης
μεριμνούν ώστε να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου ξενόγλωσσων εγγράφων που
τυχόν κατατίθενται ενώπιόν τους, ακόμη και αν αυτά δεν προσκομίζονται σε επίσημη
μετάφραση.

 γ.  Μπορούν  να  επικοινωνούν  με  την  Υπατη  Αρμοστεία  του  Ο.Η.Ε.  για  τους
Πρόσφυγες ή με κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική
συνδρομή.

 δ. αα) Εφοδιάζονται ατελώς από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής, αμέσως μετά την
καταγραφή της αίτησης,  σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1  με το δελτίο αιτούντος
διεθνή προστασία, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.

ββ) Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία αποτελεί προσωρινό τίτλο, δεν θεμελιώνει
δικαίωμα για έκδοση άδειας διαμονής, διασφαλίζει την απόλαυση των δικαιωμάτων
των αιτούντων όπου αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις
απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά το χρόνο ισχύος του και τους επιτρέπει την
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παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια.

 γγ) Στο δελτίο μπορεί να αναφέρεται περιορισμός της κυκλοφορίας των αιτούντων σε
τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου.

 δδ)  Το  δελτίο  έχει  διάρκεια  ισχύος  μέχρι  ένα  έτος  και  ανανεώνεται  έως  την
ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί δελτίο μετά την απλή καταγραφή της αίτησης,
σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 36, το δελτίο ισχύει  μέχρι  την ορισθείσα
ημερομηνία πλήρους καταγραφής κατά την παράγραφο 1 (α) του ίδιου άρθρου.

 εε)  Με  απόφαση  του  Διευθυντή  της  Υπηρεσίας  Ασύλου  μπορεί  να  μειώνεται  η
διάρκεια  ισχύος  των  δελτίων  αιτούντων  από  συγκεκριμένη  χώρα  καταγωγής,
λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α βαθμό και
εφόσον  από  τα  επίσημα  στατιστικά  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προκύπτει  ότι  το
ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από τη συγκεκριμένη χώρα,
κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα,  είναι  χαμηλότερο του είκοσι  πέντε τοις  εκατό
(25%).

 στστ)  Με  απόφαση  Προϊσταμένου  της  αρμόδιας  αρχής  παραλαβής  δύναται  να
περιορίζεται  η  διάρκεια  ισχύος  του  δελτίου  συγκεκριμένου  αιτούντος,  ιδίως  σε
περίπτωση  αναβολής  της  προγραμματισμένης  προσωπικής  συνέντευξης,  απώλειας
δελτίου, όταν επίκειται άμεσα η επίδοση απόφασης ή όταν εκκρεμεί μεταφορά στο
πλαίσιο  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθμ.  604/2013  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 ζζ)  Το  δελτίο  αιτούντος  διεθνή  προστασία  παραδίδεται  υποχρεωτικά  από  τον
αιτούντα στην αρμόδια Αρχή Παραλαβής κατά την επίδοση σε αυτόν απορριπτικής
απόφασης επί της αίτησής του και παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Στην περίπτωση που ο
αιτών  κρατείται  ή  βρίσκεται  σε  Κέντρο  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  ή  εφόσον  η
αίτηση  διεθνούς  προστασίας  έχει  υποβληθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  60,  το  δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία χορηγείται μετά την άρση της κράτησης, ή το πέρας των
διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή αφού επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος της 

χώρας σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2. Αν κατά την της άρση της κράτησης ο
αιτών  δεν  εφοδιαστεί  με  δελτίο,  παραπέμπεται  εγγράφως  στην  αρμόδια  Αρχή
Παραλαβής, ενώπιον της οποίας οφείλει να παρουσιασθεί εντός δέκα (10) ημερών για
να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να του χορηγηθεί δελτίο. Το έγγραφο
παραπομπής φέρει τα στοιχεία του αιτούντος και φωτογραφία του. Οι αρμόδιες αρχές
για την κράτηση του αιτούντος ή οι αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης  επιδίδουν  στον  αιτούντα  το  έγγραφο  παραπομπής  του.  Η  επίδοση
διενεργείται από διερμηνέα, σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί, μνεία δε του γεγονότος
αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης.

 ε. Ενημερώνονται σχετικά με το αποτέλεσμα της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς
προστασίας σε γλώσσα που κατανοούν, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής της
απορριπτικής απόφασης και της σχετικής προθεσμίας.  Η απόφαση επί της αίτησης
διεθνούς προστασίας εκδίδεται  και  επιδίδεται  στον αιτούντα το ταχύτερο δυνατόν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40. Σε περίπτωση που ο αιτών αναγνωρίζεται
ως πρόσφυγας, γνωστοποιούνται στοιχεία από το διοικητικό φάκελο και χορηγούνται
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αντίγραφα μόνο εφόσον ο αιτών αποδείξει ειδικό έννομο συμφέρον.

 στ.  Εχουν  πρόσβαση,  οι  ίδιοι  ή  διά  των  συμβούλων  τους,  σε  πληροφορίες  που
παρέχουν  εμπειρογνώμονες  επί  ειδικών  ζητημάτων,  όπως  ιατρικών,  πολιτισμικών,
θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή ζητημάτων που άπτονται ιδίως των ανηλίκων ή του
φύλου.

 2. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας,
οι αρμόδιες κατά το νόμο αρχές αναγνωρίζουν και θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής
αιτούντων με την επίδειξη του δελτίου.  Στις  περιπτώσεις  κράτησης,  παραμονής σε
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή κατά τη διαδικασία του
άρθρου  60,  οι  αρμόδιες  κατά  τον  νόμο  αρχές  αναγνωρίζουν  και  βεβαιώνουν  την
υπογραφή των αιτούντων βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
28 ΤΟΥ Π.δ. 114/2010  (Α 195), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Π.δ. 61/1999 (Α 63)  Ή
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 4  ΤΟΥ Ν. 1975/1991 (Α 184) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ  ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Άρθρο 68

Ορισμοί

1. «Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας», για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, είναι
οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή τους έχει
χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τους διατάξεις του Π.δ.
141/2013 (Α 226), του Π.δ. 113/2013 (Α 146), του Π.δ. 114/2010 (Α 195), του Π.δ.
90/2008 (Α 152), του Π.δ. 61/1999 (Α 63) ή του ν. 1975/1991 (Α 184) και τις λοιπές
ισχύουσες και προϊσχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιεχόμενο της
διεθνούς προστασίας.

2.  «Αιτούντες  Διεθνή  Προστασία»,  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος,  είναι  οι
αλλοδαποί  ή  ανιθαγενείς  οι  οποίοι  έχουν  καταθέσει  ενώπιον  της  αρμόδιας  αρχής,
αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Προεδρικών διαταγμάτων 113/2013 και 114/2010.

3.  Πρόσωπα στα οποία  έχει  χορηγηθεί  καθεστώς «παραμονής  για  ανθρωπιστικούς
λόγους», για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς,
στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  καθεστώς  παραμονής  για  ανθρωπιστικούς  λόγους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 (Α 195), του άρθρου 8
παρ. 1 του Π.δ. 61/1999 (Α 63), του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 1975/1991 (Α 184) ή του
άρθρου 22 του παρόντος.
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4. «Μέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και ότι η οικογένεια υπήρχε πριν την
είσοδο στη χώρα, θεωρούνται:

 α. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφός του με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει.

 β. Τα ανήλικα, άγαμα και εξαρτημένα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάμο ή
εκτός γάμου των γονέων τους ή είναι υιοθετημένα.

 γ.  Τα ενήλικα τέκνα που πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και  δεν
δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση.

 δ. Ο πατέρας ή μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τη φροντίδα του δικαιούχου
διεθνούς  προστασίας,  σύμφωνα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  ή  πρακτική,  εάν  ο
δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και άγαμος.

Άρθρο 69

Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων άδειας παραμονής για
ανθρωπιστικούς  λόγους και των μελών οικογενείας τους

 1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόμενη από τις
οικείες  διατάξεις  άδεια  διαμονής  σε  ισχύ,  έχουν  δικαίωμα  πρόσβασης  στην
εξαρτημένη εργασία,  την παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής  δραστηριότητας,  με  τους  ίδιους  όρους  που  προβλέπονται  για  τους
ημεδαπούς.

 2. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  68,  έχουν  δικαίωμα
πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου, με τους
ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.

 3.  Δικαίωμα  πρόσβασης  στην  εξαρτημένη  εργασία,  την  παροχή  ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας έχουν
και τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τα οποία κατέχουν
άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2(β) του Π.δ. 141/2013 ή το
άρθρο 24 παρ. 4 του Π.δ. 96/2008 (Α 152), με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για
τους  ημεδαπούς.  Τα  παραπάνω  δικαιώματα  έχουν  και  τα  μέλη  οικογένειας  των
δικαιούχων  διεθνούς  προστασίας  που  αφίχθηκαν  στην  Ελλάδα  στο  πλαίσιο
οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατέχουν σχετική
άδεια διαμονής σε ισχύ, καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη
χώρα, τέλεσαν γάμο με δικαιούχο διεθνούς προστασίας και για όσο χρόνο ο γάμος
εξακολουθεί να ισχύει.
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 4. Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου,
έχουν  και  τα  μέλη  της  οικογένειας  κατόχων  άδειας  διαμονής  για  ανθρωπιστικούς
λόγους, τα οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4
του Π.δ. 114/2010, το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 61/1999 (Α 63) ή το άρθρο 25 παρ. 4
του ν. 1975/1991 (Α 184), καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη
χώρα, τέλεσαν γάμο με πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68, και για
όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει. Η πρόσβαση στην απασχόληση γίνεται με
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς.

 5. Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχόληση, σύμφωνα με τις ανωτέρω
παραγράφους, μόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση,
αδειών διαμονής.

Άρθρο 70

Επαγγελματική Κατάρτιση  δικαιούχων διεθνούς προστασίας

 Οι  δικαιούχοι  διεθνούς  προστασίας  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  έχει  χορηγηθεί
καθεστώς  παραμονής  για  ανθρωπιστικούς  λόγους,  καθώς  και  τα  μέλη  οικογένειάς
τους, εφόσον κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια διαμονής σε
ισχύ, εγγράφονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες που σχετίζονται με την
απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν και για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν μπορούν
λόγω αντικειμενικής  αδυναμίας  να  προσκομίσουν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,
υποβάλλεται δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75).

Άρθρο 71

Εργασία και απασχόληση  αιτούντων διεθνούς προστασίας

Οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της
αίτησης  διεθνούς  προστασίας,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  και  εφόσον
κατέχουν  «δελτίο  αιτούντος  διεθνή  προστασία»  ή  «δελτίο  αιτήσαντος  άσυλο
αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ
του Π.δ. 113/2013 (Α 146) του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) του παρόντος και του
άρθρου 8 παρ. 1 στ. δ του Π.δ. 114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε
εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου.

 

 

21

ΑΔΑ: 63ΖΜ4691ΩΔ-ΦΞΒ


		2016-12-14T11:53:41+0200
	Athens




