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Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 
4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της 
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για 
απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω 
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από: 
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε 
πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και 
δεν επιστρέφεται, 
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι: 
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, 
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, 
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), 
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω 
έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
εκμετάλλευσής του θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 
160). 
δ) Φωτοτυπία του Διαβατηρίου του εργάτη υπηκόου  τρίτης χώρας (με το πατρώνυμο 
απαραίτητα) 
ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις : 2313-309652 & 
 email : dskemperi@damt.gov.gr 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 1 54655 
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                                    Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
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