
 

  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ & ΑΤΛΟΤ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Ακινα, 6 Απριλίου  2021 
ΑΠ. 217/2021 

 
Δ/νςθ: Λ. Θθβϊν 196-198, Άγιοσ Ιωάννθσ Ρζντθσ,  
ΣΚ 18233 
Πλθροφορίεσ: Π. Σςίπα 
Σθλ.: 213.212.8670 
Email: koinovouleftikos@migration.gov.gr 
 

Π Ρ Ο  : Σθ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Διεφκυνςθ Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου 

Σμιμα Ερωτιςεων και Αιτιςεων Κατακζςεωσ 
Εγγράφων 

 
ΚΟΙΝ. :   
1. Βουλευτι κα ΟΤΛΣΑΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ 
Βουλι των Ελλινων 
2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
3. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 

Θ Ε Μ Α : Κοινοβουλευτικός Ζλεγχος 

ΧΕΣΙΚΑ: Η υπ’ αρικμ. Πρωτ. 4836/8-3-2021 Ερϊτθςθ 

ε απάντθςθ τθσ ανωτζρω ςχετικισ Ερϊτθςθσ, που κατζκεςε θ Βουλευτισ κα . Ελευκεριάδου, με κζμα 

«Υποτίμηςη των αναγκών των καλλιεργητών του πρωτογενοφσ τομέα τησ Καβάλασ – Προβλήματα με τουσ 

εργάτεσ γησ τρίτων χωρών», ςασ γνωρίηω τα εξισ:  

Αναφορικά με τον κακοριςμό του ανϊτατου αρικμοφ αδειϊν διαμονισ τρίτων χωρϊν για εργαςία 

πολιτϊν, για τα ζτθ 2021 και 2022, ζχει εκδοκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 4251/2014 

«Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 80), θ υπ.αρ.5269/139/2021 

(Βϋ430) κοινι υπουργικι απόφαςθ.   

Επιπλζον, δθμοςιεφκθκε ο ν.4783/2021 (Αϋ38), με κζμα: “Κφρωςθ τθσ απόφαςθσ (ΕΕ, ΕΤΡΑΣΟΜ) 

2020/2053 του υμβουλίου τθσ 14θσ Δεκεμβρίου 2020 για το ςφςτθμα των ιδίων πόρων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλεσ διατάξεισ”, ςτο δζκατο ζκτο 

άρκρο του οποίου ρυκμίηονται τα κζματα αναφορικά με τθν μετάκλθςθ πολιτϊν τρίτθσ χϊρασ για 

απαςχόλθςθ ςε αγροτικζσ εργαςίεσ. το πλαίςιο αυτϊν των διατάξεων, οι εργοδότεσ ζχουν τθν δυνατότθτα 

να ξεκινιςουν τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ μετάκλθςθσ εποχικϊν εργαηομζνων, όταν ολοκλθρωκεί και καταςτεί 

υπθρεςιακά λειτουργικι θ ςχετικι θλεκτρονικι πλατφόρμα, υπό τθν αίρεςθ των τυχόν περιοριςμϊν λόγω 

τθσ αποτροπισ του COVID-19, κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 13 Α του ν.4251/2014 

(απαςχόλθςθ παράτυπα διαμενόντων).  

Σζλοσ, αναμζνεται, τισ επόμενεσ θμζρεσ, θ ζκδοςθ νζασ υπουργικισ απόφαςθσ αναφορικά με τθν 

τροποποίθςθ τθσ αρικμ.5269/139/5.2.2021 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ ανϊτατου αρικμοφ 

αδειϊν διαμονισ για εργαςία πολιτϊν τρίτων χωρϊν για εργαςία ςτθ χϊρα μασ, για τα ζτθ 2021-2022», ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται νζα αιτιματα των Περιφερειϊν Κεντρικισ Μακεδονίασ και Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ 

για τθν πρόβλεψθ επιπλζον κζςεων, κακϊσ και ανακακορίηεται θ αντιςτοιχία τθσ καλλιζργειασ που αφορά 

τα ςπαράγγια. 

Αναφορικά τζλοσ με τθν πρόςβαςθ των αιτοφντων άςυλο ςτθν απαςχόλθςθ, ςθμειϊνεται ότι κατά τθν 

εγγραφι τουσ ςτθν δφναμθ μιασ δομισ φιλοξενίασ, γίνεται λιψθ κοινωνικοφ ιςτορικοφ, κακϊσ και 

αποτφπωςθ των εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων τουσ. Επιπρόςκετα, κατά τθν διάρκεια 
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παραμονισ τουσ ςτισ δομζσ υλοποιοφνται δράςεισ για τθν απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων, κακϊσ και τθ 

διαςφνδεςθ και υποςτιριξθ τουσ για πρόςβαςθ ςτα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ και ζκδοςθ κάρτασ ανεργίασ. 

Επίςθσ, υλοποιοφνται δράςεισ για τθν διαςφνδεςθ τουσ με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και τοπικοφσ 

επιχειρθματίεσ για εφρεςθ κζςεων εργαςίασ. Θα πρζπει ωςτόςο να ςθμειωκεί ότι το τελευταίο χρονικό 

διάςτθμα, λόγω τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID19 ςτθν χϊρα και προσ αποφυγι τθσ διαςποράσ του εντόσ των 

δομϊν, ιςχφουν περιοριςμοί ςτισ μετακινιςεισ των αιτοφντων που διαμζνουν ςε αυτζσ, αλλά ςτθν 

υλοποίθςθ των προαναφερόμενων δράςεων. 

 

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

  

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ 

 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κα Τφυπουργοφ 
2. Γραφείο κασ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ 
4. Τπθρεςία υντονιςμοφ 
5. Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ  
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