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Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

[…]

Στο ν. 4251/2014
ακολούθως:

Άρθρο 58
προστίθεται

άρθρο

13α

ως

«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).
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.»

