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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Εγκύκλιος αριθ. : 26  
 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014. 
 
ΣΧΕΤ: Η µε αριθ. 11/2016 και (ΑΠ. 27430/15.6.2016) εγκύκλιος της υπηρεσίας µας. 
 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, αναφορικά µε την εφαρµογή 

των διατάξεων του άρθρου 13A του ν 4251/2014 µε την οποία διευκρινίστηκαν 

αναλυτικά τα βήµατα που απαιτούνται για την απασχόληση παράτυπα διαµενόντων 

πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων και επειδή κάποιοι εργοδότες επιθυµούν να ανανεωθεί το 

χρονικό διάστηµα απασχόλησης παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

(α) ∆ιαδικασία για την ανανέωση της βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης και 

της άδειας εργασίας 

Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να συνεχίσει να απασχολεί πολίτη τρίτης 

χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης, θα πρέπει να 

υποβάλει νέα αίτηση στην κατά τόπο αρµόδια ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε την οποία θα ζητά νέα έγκριση 

απασχόλησης για ένα ακόµη εξάµηνο. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθ.11/2016 εγκύκλιό µας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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Πληροφορίες: Γ. Μωραΐτης  
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Αθήνα,    23    ∆εκεµβρίου 2016 
 

Α.Π.: οικ. 52865/16 
 
Προς: 

1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της  

Χώρας, 

      α) Γραφεία Συντονιστών 
      β) ∆/νσεις Αλλοδαπών &  
          Μετανάστευσης 
2.   Περιφέρειες της Χώρας, 
      Γραφεία Περιφερειαρχών. 
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Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός µηνός πριν από την 

λήξη της χορηγηθείσας βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης, προκειµένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για την έγκαιρη εξέταση των σχετικών 

αιτηµάτων. 

Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αφού διαπιστώσει την 

ύπαρξη κενών θέσεων στην κ.υ.α. του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και τη συνέχιση 

της εκπλήρωσης των λοιπών σχετικών προϋποθέσεων (λ.χ. είδος και έκταση 

αγροτικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την σχετική κ.υ.α., κατάλληλο κατάλυµα), 

προχωρά στην έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, για το επόµενο εξάµηνο, την οποία 

διαβιβάζει αµελλητί στην οικεία Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. Η σχετική εγκριτική 

απόφαση πρέπει να εκδοθεί και να αποσταλεί στην αρµόδια αστυνοµική αρχή 

εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την λήξη της σχετικής βεβαίωσης 

αναβολής αποµάκρυνσης. Η αρµόδια αστυνοµική αρχή, εφόσον δεν έχουν ανακύψει 

λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προχωρά στην ανανέωση της χορηγηθείσας 

βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών και µε 

ηµεροµηνία έναρξης την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της αρχικής βεβαίωσης. 

Στη συνέχεια, ο αιτών αλλοδαπός, παραλαµβάνει θεωρηµένο αντίγραφο της σχετικής 

απόφασης και υποβάλλει στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση 

για την ανανέωση της άδειας εργασίας κατ’ εφαρµογή της κ.υ.α. 53619/735/2015 

(ΦΕΚ 2631 Β΄). Η άδεια εργασίας έχει εξάµηνη διάρκεια ισχύος, ισόχρονη µε την 

ανανέωση της βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης. 

Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση έγκρισης απασχόλησης δεν υποβληθεί 

εγκαίρως και η σχετική εγκριτική απόφαση αποσταλεί στην οικεία Αστυνοµική ∆/νση 

µετά τη λήξη του χρόνου αναβολής αποµάκρυνσης, θα εκδίδεται νέα αναβολή 

αποµάκρυνσης και όχι ανανέωση της προηγούµενης. 

 

(β) ∆έσµευση θέσεων εργασίας 

 Όπως προειπώθηκε, για την ανανέωση της διαδικασίας για δεύτερο εξάµηνο 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη κενών θέσεων στην αγροτική οικονοµία στην κ.υ.α. του 

άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και κατ’ ακολουθία η δέσµευσή τους. Εν προκειµένω, 

για όσα αιτήµατα εργοδοτών υποβληθούν µέχρι 31.12.2016 θα ελέγχετε την ύπαρξη 

κενών θέσεων εργασίας στην κ.υ.α. 24990/366/4.6.2015 (ΦΕΚ 1092 Β΄), όπως 

τροποποιήθηκε µε την 11656/241/24.8.2016 όµοια (ΦΕΚ 2671 Β΄). 
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 Για τα αιτήµατα που υποβάλλονται µετά την 1.1.2017 θα πρέπει να αναµένετε 

την έκδοση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία θα καθοριστεί ο 

ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής για εργασία για τη διετία 2017-2018.  

 

(γ) ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη. 

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι ο πολίτης τρίτης χώρας 

διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη κατά την 

διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος εργοδότης θα 

πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία της ∆/νσης 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά της αρχικής αίτησης και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια κατά τα 

ανωτέρω διαδικασία. 

 

 

 
 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών  
 α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Τζ. Φιλιππάκου 

β) Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων 
2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. 

β) ∆/νση Απασχόλησης, Τµήµα I I I  
 γ )  ∆/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων και Αγροτών 
3. Υπουργείο Εξωτερικών 

α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. Παρασκευόπουλου 
β) ∆/νση Γ4, ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Σένγκεν 

4. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

β) ∆/νση Νοµοθετικού Έργου, ∆ιεθνών 
Σχέσεων & ∆ιεθνούς ∆ικαστικής 
Συνεργασίας 

5. Υπουργείο Οικονοµικών 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής κας Ε. Παπαδοπούλου 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  
α) Γραφείο Υπουργού, κ. Ευαγ. Αποστόλου 
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ν. Αντώνογλου 

7. Συνήγορος του Πολίτη 
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8.   Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
9.   Ο.Γ.Α. 
10.  ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Εσωτερική διανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού   
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής  
4. κ. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής 
5. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
6. Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης  

 
 
 
 
 

 


