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Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ προσ την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 18.6.2009 ςχετικά με την «Επιβολή ελαχίςτων
προτφπων όςον αφορά τισ κυρώςεισ και τα μζτρα κατά των εργοδοτών που απαςχολοφν
παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρών» προκειμζνου να καταπολεμηθεί η
παράνομη μετανάςτευςη και λοιπζσ διατάξεισ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήσ
(Άρθρο 1 τησ Οδηγίασ)
Σκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18.6.2009 «ςχετικά
με τθν επιβολι ελαχίςτων προτφπων όςον αφορά τισ κυρϊςεισ και τα μζτρα κατά των
εργοδοτϊν που απαςχολοφν παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν», θ οποία
απαγορεφει τθν απαςχόλθςθ παράνομα διαμενόντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν με ςτόχο
τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ.

Άρθρο 2
Οριςμοί
(Άρθρο 2 τησ οδηγίασ)
Για τον ςκοπό του παρόντοσ νόμου νοοφνται ωσ:
α) «πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ», κάκε πρόςωπο που δεν είναι πολίτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 17 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ και ςτερείται του
κοινοτικοφ δικαιϊματοσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2
παράγραφοσ 5 του Κϊδικα Συνόρων του Σζνγκεν. Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται ςε

πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι οποίοι βρίςκονται ςε κατάςταςθ καλυπτόμενθ από το κοινοτικό
δίκαιο.
β) «παράνομα διαμζνων πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ», ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ που βρίςκεται
ςτθν ελλθνικι επικράτεια ο οποίοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ διαμονισ ςε αυτιν.
γ) «απαςχόλθςθ», θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων που καλφπτουν οποιαδιποτε μορφι
εργαςίασ ρυκμιηόμενθ ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία ι ςφμφωνα με κακιερωμζνεσ
πρακτικζσ για λογαριαςμό ι υπό τθ διεφκυνςθ ι/και τθν εποπτεία εργοδότθ.
δ) «παράνομθ απαςχόλθςθ», θ απαςχόλθςθ παράνομα διαμζνοντοσ πολίτθ τρίτθσ
χϊρασ.
ε) «παράνομα απαςχολοφμενοσ», ο παράνομα διαμζνων πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ο οποίοσ
απαςχολείται ςε εργοδότθ.
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ςυμπεριλαμβανομζνων των επιχειριςεων προςωρινισ απαςχόλθςθσ, για λογαριαςμό ι
υπό τθ διεφκυνςθ ι/και τθν εποπτεία του οποίου λαμβάνει χϊρα θ απαςχόλθςθ.
η) «υπεργολάβοσ», οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ςτο
οποίο ανατίκεται θ εκτζλεςθ ενόσ μζρουσ ι του ςυνόλου των υποχρεϊςεων
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ.
θ) «νομικό πρόςωπο», κάκε νομικι οντότθτα που αναγνωρίηεται ωσ νομικό πρόςωπο
βάςει του εφαρμοςτζου ελλθνικοφ δικαίου, πλθν κρατϊν ι δθμοςίων φορζων κατά τθν
άςκθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ κακϊσ και διεκνϊν οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου.
κ) «επιχείρθςθ προςωρινισ απαςχόλθςθσ», το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο,
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, ςυνάπτει ςυμβάςεισ εργαςίασ ι ςχζςεισ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με προςωρινά απαςχολουμζνουσ, με ςκοπό να τουσ τοποκετεί ςε
ζμμεςουσ εργοδότεσ για να εργαςκοφν προςωρινά υπό τθν επίβλεψθ και τθ διεφκυνςι
τουσ.
ι) «ιδιαίτερα καταχρθςτικοί όροι εργαςίασ», όροι εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων
όςων οφείλονται ςε διακρίςεισ λόγω φφλου ι άλλεσ διακρίςεισ, οι οποίοι είναι
κατάφωρα δυςανάλογοι προσ τουσ όρουσ εργαςίασ των νόμιμα απαςχολοφμενων
εργαηομζνων, ζχοντασ επίπτωςθ, για παράδειγμα, ςτθν υγεία και τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων και προςβάλλουν τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. Ωσ τζτοιοσ όροσ κεωρείται,

μεταξφ άλλων, και θ παρακράτθςθ του πρωτοτφπου τθσ άδειασ διαμονισ ι του
διαβατθρίου του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από τον εργοδότθ.
ια) «αποδοχζσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ που διαμζνει παράνομα», το θμερομίςκιο ι ο μιςκόσ
ι οποιοδιποτε άλλο αντάλλαγμα, ςε μετρθτά ι ςε είδοσ, που λαμβάνει ο εργαηόμενοσ
άμεςα ι ζμμεςα, ςε ςχζςθ με τθν απαςχόλθςι του, από τον εργοδότθ του, που
ιςοδυναμεί με τισ απολαβζσ εργαηομζνων παρόμοιου επιπζδου οι οποίοι εργάηονται με
ςχζςθ νόμιμθσ απαςχόλθςθσ.

Άρθρο 3
Απαγόρευςη τησ απαςχόληςησ παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
(Άρθρο 3 τησ Οδηγίασ)
1. Απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ παράνομα διαμενόντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν.
2. Η παράβαςθ αυτισ τθσ απαγόρευςθσ υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ και τα μζτρα που
ορίηονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
3. Οι παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν, θ επιςτροφι των οποίων ζχει
αναςταλεί, μποροφν να απαςχολοφνται μόνο εφόςον τουσ επιτραπεί ςφμφωνα με τισ
προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 37
του ν. 3907/2011 (Α’ 7).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
Υποχρεώςεισ των εργοδοτών
( Άρθρο 4 τησ Οδηγίασ)
1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, οι εργοδότεσ υποχρεοφνται:
α) να αξιϊνουν από τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν, πριν τθν παροχι εργαςίασ, τθν κατοχι και
υποβολι ς’ αυτοφσ ζγκυρθσ άδειασ διαμονισ ι άλλου ζγκυρου τίτλου διαμονισ τα οποία
να διατθροφν ςε αντίγραφο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου απαςχόλθςθσ.

γ) να ενθμερϊνουν αμελλθτί τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ Αρχζσ για τθν πρόςλθψθ και τθν
ζναρξθ τθσ απαςχόλθςθσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ.
2. Ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν, που πρόκειται να απαςχολιςουν πολίτεσ τρίτων
χωρϊν, που κατζχουν ζγκυρθ άδεια διαμονισ ι άλλο ζγκυρο τίτλο διαμονισ, και
προβλζπονται ςτθν εκνικι νομοκεςία, εξακολουκοφν να ιςχφουν.
3. Ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των εργοδοτϊν, που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1, αςκείται από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ που το διζπουν.
4. α) Υφιςτάμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, που προβλζπουν τθ διενζργεια
ελζγχων από άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ, ςχετικά με τθν τιρθςθ υποχρεϊςεων, που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, εξακολουκοφν να ιςχφουν.
β) Κάκε αρμόδια Αρχι, που ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία διενεργεί ελζγχουσ,
ςφμφωνα με το εδάφιο α’ τθσ παραγράφου αυτισ και διαπιςτϊνει τθ μθ τιρθςθ
υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 1, ςυντάςςει διαπιςτωτικι πράξθ ελζγχου, τθν οποία και
κοινοποιεί αμελλθτί ςτο Σ.ΕΠ.Ε.
γ) Η διαπιςτωτικι πράξθ του εδαφίου β) τθσ παραγράφου αυτισ είναι δεςμευτικι για τα
αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε, τα οποία υποχρεοφνται άνευ ετζρου και μζςα ςε προκεςμία
δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ να επιβάλουν ςτον παραβάτθ εργοδότθ τισ διοικθτικζσ
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο και εφόςον ςυντρζχει μια εκ των
περιπτϊςεων του άρκρου 10 του παρόντοσ, υποβάλουν μθνυτιρια αναφορά ςτισ αρμόδιεσ
ειςαγγελικζσ Αρχζσ. Μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ
διαπιςτωτικισ πράξθσ του εδαφίου β) τθσ παραγράφου αυτισ, το Σ.ΕΠ.Ε κοινοποιεί ςτθν
αρμόδια Αρχι, που διαπίςτωςε αρχικά τθν παράβαςθ ςφμφωνα με το προθγοφμενο
εδάφιο, τθν απόφαςθ επιβολισ κυρϊςεων.
5. Με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μπορεί να αυξάνεται ο χρόνοσ
διατιρθςθσ των αντιγράφων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του
παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και να κακορίηεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ενθμζρωςθσ των
αρμόδιων Αρχϊν για τθν πρόςλθψθ και τθν ζναρξθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ
που δεν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ενθμζρωςθσ. Με
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επαναπροςδιορίηονται οι κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ Αρχζσ που αναφζρονται ςτο εδάφιο γ’
τθσ παραγράφου 1.
6. Οι εργοδότεσ που ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1, δεν κεωροφνται υπεφκυνοι για τθν παραβίαςθ τθσ απαγόρευςθσ που
αναφζρεται ςτο άρκρο 3, εκτόσ εάν γνϊριηαν ότι το ζγγραφο που παρουςιάςτθκε ςαν
ζγκυρθ άδεια ι τίτλοσ διαμονισ ιταν πλαςτογραφθμζνο ι παραποιθμζνο.

Άρθρο 5
Χρηματικζσ κυρώςεισ
(Άρθρο 5 τησ οδηγίασ)
1.α) Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ απαγόρευςθσ του άρκρου 3, επιβάλλεται ςτον
εργοδότθ, με τθ διαπίςτωςι τθσ ι τθν κοινοποίθςι τθσ, από τουσ αρμόδιουσ
Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του Σ.ΕΠ.Ε, κατά δζςμια αρμοδιότθτά τουσ, χρθματικι κφρωςθ
πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ανά παράνομα απαςχολοφμενο πολίτθ τρίτθσ χϊρασ.
Σε περίπτωςθ υποτροπισ του εργοδότθ, μζςα ςε διάςτθμα τεςςάρων (4) ετϊν από τθ
διενζργεια του αρχικοφ ελζγχου, διπλαςιάηεται το φψοσ τθσ χρθματικισ κφρωςθσ ανά
εργαηόμενο.
β)Με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μπορεί να επαναπροςδιορίηεται το
φψοσ τθσ ωσ άνω επιβαλλόμενθσ χρθματικισ κφρωςθσ.
2.α) Ο εργοδότθσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι των πραγματικϊν εξόδων που
ενδεχομζνωσ επιβαρφνκθκε το Δθμόςιο για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ
απαςχολοφμενων πολιτϊν τρίτθσ χϊρασ ςτισ περιπτϊςεισ που διατάςςεται διαδικαςία
αναγκαςτικισ επιςτροφισ ςτθ χϊρα καταγωγισ ι προζλευςθσ.
β) Με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Προςταςίασ του Πολίτθ,
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υπουργοφ Οικονομικϊν προςδιορίηονται τα
όργανα και ο τρόποσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ των εξόδων που αναφζρονται ςτο
προθγοφμενο εδάφιο.
3. Κατά τθσ πράξθσ επιβολισ χρθματικισ κφρωςθσ αςκείται προςφυγι μζςα ςε εξιντα
(60) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου. Μζςα

ςτθν ίδια προκεςμία θ προςφυγι κοινοποιείται με μζριμνα του προςφεφγοντοσ και επί
ποινι απαραδζκτου ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προςφυγισ και θ άςκθςθ αυτισ δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ επιβολισ
χρθματικισ κφρωςθσ. Η αρμόδια υπθρεςία του Σ.ΕΠ.Ε βεβαιϊνει το ποςό του
επιβλθκζντοσ προςτίμου. Οι παραπάνω χρθματικζσ κυρϊςεισ και τα ζξοδα επιςτροφισ
ειςπράττονται με τθ διαδικαςία είςπραξθσ των δθμοςίων εςόδων.
4. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α’ και
β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 επιβάλλονται ςτον εργοδότθ οι χρθματικζσ κυρϊςεισ
που προβλζπονται ςτθν νομοκεςία που διζπει το ελεγκτικό όργανο. Στισ περιπτϊςεισ που ο
ζλεγχοσ πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του ΣΕΠΕ, κατά δζςμια αρμοδιότθτα
αυτοφ, επιβάλλεται χρθματικι κφρωςθ πεντακοςίων (500) ευρϊ για κάκε μια υποχρζωςθ
που δεν ζχει τθρθκεί.
5. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ειδικότερων υποχρεϊςεων του εργοδότθ ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 του παρόντοσ νόμου κα επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται κατά περίπτωςθ από τθν εκνικι νομοκεςία.

Άρθρο 6
Καταβολή καθυςτεροφμενων οφειλών από τουσ εργοδότεσ
(άρθρο 6 τησ οδηγίασ)
1.Οι εργοδότθσ που απαςχολεί παράνομα διαμζνοντα πολίτθ τρίτθσ χϊρασ οφείλει :
α) να καταβάλει ςε αυτόν όλεσ τισ οφειλόμενεσ αμοιβζσ. Το ςυμφωνθμζνο επίπεδο
αποδοχϊν κεωρείται ότι είναι τουλάχιςτον ο ελάχιςτοσ μιςκόσ ι το θμερομίςκιο που
προβλζπεται από τθ νομοκεςία, τισ κλαδικζσ, ομοιοεπαγγελματικζσ, επιχειρθςιακζσ,
ειδικζσ επιχειρθςιακζσ ςυμβάςεισ, ςφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ πρακτικι ςτουσ
ςυγκεκριμζνουσ επαγγελματικοφσ κλάδουσ ι ςτθν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, εκτόσ εάν
ο εργαηόμενοσ αποδείξει ότι οι οφειλόμενεσ αμοιβζσ ιταν διαφορετικζσ εντόσ των
πλαιςίων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ,
β) να καταβάλει ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ κάκε ειςφορά και φόρο που κα κατζβαλε ο
εργοδότθσ για νόμιμα απαςχολοφμενο πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
διοικθτικϊν προςτίμων με τισ προςαυξιςεισ τουσ,

γ) να καταβάλει κάκε δαπάνθ

που απαιτικθκε για τθν αποςτολι των

κακυςτεροφμενων αμοιβϊν ςτον πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, εφόςον αυτόσ ζχει επιςτρζψει ι
ζχει υποχρεωκεί να επιςτρζψει ςτθ χϊρα του ι ςτθ χϊρα που διαμζνει κατά τον χρόνο
αποςτολισ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον δικαιοφχο.
2. Οι παράνομα απαςχολοφμενοι πολίτεσ τρίτων χωρϊν μποροφν, όπωσ κάκε νόμιμα
απαςχολοφμενοσ εργαηόμενοσ και κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 84
του ν. 3386/2005 (Α’ 212), να προςφεφγουν ςτα αρμόδια δικαςτιρια και ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ για τθν διεκδίκθςθ των οφειλομζνων και τθν εν γζνει διεκδίκθςθ των νομίμων
δικαιωμάτων τουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι νομοκεςία και να εκτελοφν τισ
ςχετικζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ κατά των εργοδοτϊν τουσ ακόμα και αν ζχουν
επιςτρζψει ι ζχουν υποχρεωκεί να επιςτρζψουν ςτθν χϊρα τουσ.
3. Για τθν εφαρμογι των εδαφίων α) και β) τθσ παραγράφου 1, κεωρείται κατά
τεκμιριο ότι θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ διιρκεςε τουλάχιςτον τρεισ μινεσ, εκτόσ
εάν, μεταξφ άλλων, ο εργοδότθσ ι ο εργαηόμενοσ αποδείξουν το αντίκετο.
4. Οι παράνομα απαςχολθκζντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν μποροφν να ειςπράξουν και να
εξαγάγουν, με βάςθ τισ διαδικαςίεσ που ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία, όλεσ τισ
κακυςτεροφμενεσ αμοιβζσ του εδαφίου α τθσ παραγράφου 1, που ανακτϊνται
δικαςτικϊσ ι εξωδίκωσ από τουσ εργοδότεσ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ όπου αυτοί ζχουν
επιςτρζψει ι ζχουν υποχρεωκεί να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα προζλευςθσ ι καταγωγισ,
κάκε ποςό, που πραγματικά ανακτάται ωσ κακυςτεροφμενθ αμοιβι από το νόμιμο
πλθρεξοφςιο του παράνομα απαςχολθκζντοσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, κατατίκεται ςτο
Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων υπζρ του δικαιοφχου ι/και των κακολικϊν και
ειδικϊν διαδόχων του και ειςπράττεται από τουσ κατά περίπτωςθ δικαιοφχουσ ι από τον
νόμιμο πλθρεξοφςιό τουσ, ο οποίοσ και επιμελείται, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, για
τθν αποςτολι των χρθμάτων ςτον τόπο τθσ κατοικίασ τουσ ι τθσ διαμονισ τουσ. Τα
ζξοδα αποςτολισ μποροφν να αναηθτθκοφν από τον εργοδότθ με κάκε νόμιμο τρόπο.
Πριν από τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ για τθν επιςτροφι των παράνομα
απαςχολθκζντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν, τα αρμόδια για τθν εκτζλεςθ όργανα τουσ
ενθμερϊνουν ςτθ γλϊςςα τουσ ι ςε γλϊςςα αντιλθπτι από αυτοφσ και ςε εφλογο
χρονικό διάςτθμα, ςχετικά με τα δικαιϊματα τουσ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο και το
άρκρο 12.

Άρθρο 7
Άλλα Μζτρα
(Άρθρο 7 τησ οδηγίασ)
Στουσ εργοδότεσ που παραβαίνουν τισ διατάξεισ του άρκρου 3 επιβάλλονται ςωρευτικά
με τισ λοιπζσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ:
Α. από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια Αρχι:
α) αποκλειςμόσ από όλεσ ι οριςμζνεσ δθμόςιεσ παροχζσ, ενιςχφςεισ ι επιδοτιςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για διάςτθμα που μπορεί να
ανζλκει ζωσ τα πζντε ζτθ.
β) αποκλειςμόσ από όλεσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 31θσ Μαρτίου 2004, περί
ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν, για διάςτθμα που μπορεί να ανζλκει ζωσ τα πζντε ζτθ.
γ) προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων ςτισ οποίεσ ζχει
διαπραχκεί θ παράβαςθ.

Β. α) προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ
ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ ςτισ οποίεσ ζχει διαπραχκεί θ
παράβαςθ για χρονικό διάςτθμα μζχρι τρεισ (3) θμζρεσ με αιτιολογθμζνθ πράξθ του
Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ του Σ.ΕΠ.Ε.
β) προςωρινι άνω των τριϊν θμερϊν ι οριςτικι διακοπι τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι
εκμετάλλευςθσ ςτισ οποίεσ ζχει διαπραχκεί θ παράβαςθ με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του αρμοδίου Επικεωρθτι
Εργαςίασ ι του Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ του
Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 8
Συμβάςεισ υπεργολαβίασ
( Άρθρο 8 τησ οδηγίασ)

1. Ο εργολάβοσ, ο οποίοσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ζργου ςε υπεργολάβο που απαςχολεί
παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν, και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τα δικαιϊματα αναγωγισ ι προςφυγισ ι των διατάξεων τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον με τον εργοδότθ (υπεργολάβο) ςτθν καταβολι:
α. κάκε κφρωςθσ που προβλζπεται από το άρκρο 5
β. κάκε κακυςτεροφμενθσ οφειλισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6.
2.Ο εργολάβοσ αλλά και όλοι οι ενδιάμεςοι υπεργολάβοι, που γνϊριηαν ότι ο εργοδότθσ
υπεργολάβοσ απαςχολοφςε παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ευκφνονται
ςτθν καταβολι των οφειλομζνων, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο 1,
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με τον εργοδότθ υπεργολάβο ι τον εργολάβο του οποίου
είναι άμεςοσ υπεργολάβοσ ο εργοδότθσ.
3. Οι εργολάβοι ι οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν με τθν δζουςα επιμζλεια τισ
υποχρεϊςεισ τουσ, όπωσ ορίηεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δεν κεωροφνται
υπεφκυνοι για τισ οφειλζσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.

Άρθρο 9
Καμία κφρωςθ ι μζτρο δεν επιβάλλεται ςφμφωνα με το άρκρο 7 και του άρκρου 8 χωρίσ
προθγοφμενθ κλιτευςθ του εργοδότθ προσ παροχι εξθγιςεων. Η κλιςθ κοινοποιείται
ςτον ενδιαφερόμενο τουλάχιςτον πζντε (5) πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ
ακρόαςθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου
6 του ν. 2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ) (Α’ 45). Κατά τθσ απόφαςθσ με τθν
οποία επιβάλλεται θ διοικθτικι κφρωςθ, χωρεί προςφυγι ενϊπιον του αρμόδιου
διοικθτικοφ πρωτοδικείου.

Άρθρο 10
Ποινικζσ κυρώςεισ
(άρθρο 9 Οδηγίασ)
1. Ο εργοδότθσ που απαςχολεί παράνομα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν των οποίων
θ απαςχόλθςθ:

α) ςυνεχίηεται ι επαναλαμβάνεται ςυςτθματικά ι/και
β) απαςχολεί ταυτόχρονα ςθμαντικό αρικμό παράνομα διαμενόντων πολιτϊν τρίτων
χωρϊν ι/και
γ) θ απαςχόλθςθ τουσ ςυνοδεφεται με ιδιαίτερα καταχρθςτικοφσ όρουσ εργαςίασ,
τιμωρείται, ανεξάρτθτα από τθν επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων, με ποινι φυλάκιςθσ
τουλάχιςτον πζντε (5) μθνϊν.
2. Όποιοσ απαςχολεί παράνομα διαμζνοντεσ ανθλίκουσ που είναι πολίτεσ τρίτων χωρϊν
τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν.
3. Όταν θ απαςχόλθςθ παράνομα διαμζνοντοσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ζχει διαπραχκεί από
εργοδότθ, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τθν εργαςία ι τισ υπθρεςίεσ παράνομα διαμζνοντοσ
πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, γνωρίηοντασ ότι είναι κφμα εμπορίασ ανκρϊπων, επιβάλλεται ςε
αυτόν θ προβλεπόμενθ ποινι τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 323Α Π.Κ, εκτόσ αν για τον
ίδιο απαςχολοφμενο και τθν ίδια πράξθ ζχει ιδθ αςκθκεί ςε βάροσ του εργοδότθ ποινικι
δίωξθ ι ζχει ιδθ καταδικαςκεί βάςει του ίδιου άρκρου του Π.Κ.
4. Η ποινικι δίωξθ αςκείται ςε κάκε περίπτωςθ αυτεπαγγζλτωσ.
5. Το Σ.Ε.Π.Ε. υποβάλλει, εφόςον ςυντρζχει μια από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2
και 3, μθνυτιρια αναφορά ςτισ αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ Αρχζσ.

Άρθρο 11
Διευκόλυνςη καταγγελιών
(άρθρο 13, παρ. 1, 2 και 3 τησ Οδηγίασ)
1. Οι παράνομα απαςχολοφμενοι μποροφν, όπωσ κάκε νόμιμα απαςχολοφμενοσ
εργαηόμενοσ, να υποβάλλουν οι ίδιοι ι αντ’ αυτϊν μετά από αίτθςι τουσ τα κατά τόπουσ
εργατικά κζντρα, κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 84 του ν. 3386/2005 (Α’
212), κάκε καταγγελία που προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία κατά του εργοδότθ
τουσ.
2. Η παροχι ςυνδρομισ ςε πολίτεσ τρίτων χωρϊν για τθν υποβολι καταγγελίασ δεν
κεωρείται ςε καμία περίπτωςθ υποβοικθςθ του παράνομα απαςχολοφμενου ςε
παράνομθ είςοδο, διζλευςθ και διαμονι.

Άρθρο 12
Χορήγηςη άδειασ διαμονήσ
(άρθρο 13 παρ. 4 και άρθρο 6, παρ 5 τησ οδηγίασ)

1. Στουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι απαςχολικθκαν με ιδιαίτερα καταχρθςτικοφσ
όρουσ εργαςίασ ι ωσ ανιλικοι, πράξεισ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ τζτοιεσ από τον
αρμόδιο Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν, και οι οποίοι παρζχουν τθ ςυνδρομι τουσ ςτθν ποινικι
διαδικαςία που κινείται, δυνάμει των άρκρων 10 ζωσ 12 του παρόντοσ κατά των
εργοδοτϊν τουσ, χορθγείται, μετά από ςχετικι αίτθςι τουσ, που υποβάλλεται
αυτοπροςϊπωσ ι μζςω του αρμόδιου Ειςαγγελζα, άδεια διαμονισ για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 44 του
ν.3386/05 , όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42, παράγραφοσ 1, εδάφιο ε’ του ν.
3907/11. Άδεια διαμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ μπορεί να χορθγθκεί ακόμα και ςε
περίπτωςθ που ο ωσ άνω παράνομα απαςχολοφμενοσ αλλοδαπόσ δεν ςυνεργάηεται με τισ
διωκτικζσ Αρχζσ, εφόςον κρίνει, ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν κατόπιν ςφμφωνθσ
γνϊμθσ του Ειςαγγελζα Εφετϊν, ότι δεν ςυνεργάηεται εξαιτίασ απειλϊν που ςτρζφονται
κατά προςϊπων τθσ οικογζνειασ του που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα ι ςτθ χϊρα τθσ
προζλευςισ του ι οπουδιποτε αλλοφ και ότι, εάν αυτόσ δεν προςτατευκεί ι εάν
απελακεί, αντιμετωπίηουν άμεςο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρόςωπα.
2. Ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν ι θ αρμόδια αςτυνομικι Αρχι ι οι αρμόδιοι
φορείσ κοινωνικισ ςτιριξθσ, γνωςτοποιοφν ςτον πολίτθ τρίτθσ χϊρασ – που ζχει κρικεί ότι
απαςχολικθκε με ιδιαίτερα καταχρθςτικοφσ όρουσ εργαςίασ ι ωσ ανιλικοσ - ότι
δικαιοφται να υποβάλει αίτθμα για να του χορθγθκεί άδεια διαμονισ, ςφμφωνα με τα
προαναφερόμενα, παρζχοντασ ςε αυτόν τθν αναγκαία προσ τοφτο ενθμζρωςθ.
3. Στθν περίπτωςθ παράνομθσ απαςχόλθςθσ ανθλίκου πολίτθ τρίτθσ χϊρασ που είναι
αςυνόδευτοσ, θ αρμόδια Ειςαγγελικι Αρχι προβαίνει ςε κάκε αναγκαία ενζργεια για να
προςδιορίςει τθν ταυτότθτα και τθν ικαγζνεια του και για να κεμελιϊςει το γεγονόσ ότι
δεν ςυνοδεφεται. Καταβάλλει κάκε προςπάκεια για τον ταχφτερο δυνατό εντοπιςμό τθσ
οικογζνειασ του και λαμβάνει αμζςωσ τα απαραίτθτα μζτρα για να εξαςφαλίςει τθ νομικι
του εκπροςϊπθςθ και, εφόςον χρειάηεται, τθν εκπροςϊπθςθ του ςτο πλαίςιο τθσ ποινικισ
διαδικαςίασ. Ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Ανθλίκων ι, όπου δεν υφίςταται Ειςαγγελζασ Ανθλίκων, ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν, εάν δεν βρεκεί θ οικογζνεια του ανθλίκου

ι εάν κρίνει ότι υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ο επαναπατριςμόσ του δεν εξυπθρετεί το
ςυμφζρον του, μπορεί να διατάςςει κάκε πρόςφορο μζτρο για τθν προςταςία του μζχρι
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ από το Δικαςτιριο, ςτο οποίο πρζπει να απευκφνεται εντόσ τριάντα
θμερϊν, για το διοριςμό Επιτρόπου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 1532, 1534 και
1592 Α.Κ.
4. Στα ίδια πρόςωπα διαςφαλίηονται ικανζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, εφόςον δεν διακζτουν
επαρκείσ πόρουσ και εφόςον το κρίνει ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν.
5. Οι αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ, δικαςτικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ φροντίηουν, κατά
προτεραιότθτα, για τθν προςταςία και τθν αςφάλεια των προαναφερόμενων κυμάτων,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ, για τθν παροχι ςε αυτά υπθρεςιϊν
μετάφραςθσ και διερμθνείασ όταν αγνοοφν τθν ελλθνικι γλϊςςα, για τθν ενθμζρωςθ τουσ
ςχετικά με τα νόμιμα δικαιϊματα τουσ και με τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται, κακϊσ
και για τθν παροχι κάκε αναγκαίασ νομικισ βοικειασ.
6. Η εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με το παρόν
άρκρο, γίνεται κατά προτεραιότθτα, με τθν επιφφλαξθ λόγων δθμόςιασ τάξθσ και
αςφάλειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν.3386/05. Εάν κρίνεται ςκόπιμθ
θ παράταςθ τθσ διαμονισ του εν λόγω προςϊπου ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, προσ
διευκόλυνςθ τθσ διενεργοφμενθσ ζρευνασ ι τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, θ ανωτζρω άδεια
διαμονισ ανανεϊνεται κάκε φορά για ιςόχρονο διάςτθμα.
7. Η άδεια διαμονισ δεν ανανεϊνεται ι ανακαλείται εφόςον ςυντρζχει μία από τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α. Εάν ο δικαιοφχοσ επαναςυνδζςει τισ ςχζςεισ του ενεργϊσ και εκουςίωσ με τουσ
εικαηόμενουσ δράςτεσ των πράξεων που ζχει καταγγείλει.
β. Εάν θ αρμόδια Αρχι κρίνει ότι θ ςυνεργαςία ι θ καταγγελία του κφματοσ είναι δόλια ι
καταχρθςτικι ι ότι ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ.
γ. Όταν θ ποινικι διαδικαςία για τα εγκλιματα των περιπτϊςεων γ' τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 10 και τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ νόμου ζχει περατωκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 43 ι 47 Κ.Π.Δ. ι ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ, με τθν οποία περατϊνεται θ ςχετικι διαδικαςία.

Άρθρο 13
Επιθεωρήςεισ

(άρθρο 14, 15 και 16 τησ Οδηγίασ)
1. Στθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν. 3996/2011 (Αϋ170) προςτίκενται περιπτϊςεισ
ιθ, ικ και κ ωσ εξισ:
«ιθ) τθρεί πλιρεσ μθτρϊο των εργοδοτϊν κατά των οποίων ζχει επιβλθκεί διοικθτικι
κφρωςθ για παράβαςθ τθσ απαγόρευςθσ τθσ απαςχόλθςθσ παράνομα διαμενόντων
πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ςτο οποίο αναγράφεται κάκε μεταβολι αυτισ, ςυνζπεια
δικαςτικισ απόφαςθσ, και εκδίδει μετά από αίτθςθ κάκε ενδιαφερόμενου που ζχει ειδικό
ζννομο ςυμφζρον ςχετικά πιςτοποιθτικά.
ικ) διενεργεί τακτικζσ και ζκτακτεσ επικεωριςεισ κατά τομείσ δραςτθριότθτασ και κατά
παντόσ εργοδότου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που το διζπουν, προκειμζνου να ελεγχκεί θ
απαςχόλθςθ παράνομα διαμενόντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν, με βάςθ κυρίωσ ανάλυςθ
κινδφνου.
κ) κοινοποιεί ςτον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τισ επικεωριςεισ που
πραγματοποίθςε το προθγοφμενο ζτοσ και τα αποτελζςματά τουσ, τόςο ςε απόλυτουσ
αρικμοφσ όςο και ςε ποςοςτό των εργαηομζνων κάκε κλάδου».

2. Ο Υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ:
α) κοινοποιεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από τθν 1θ Ιουλίου κάκε ζτουσ τισ
επικεωριςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ κϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του
νόμου 3996/2011.
β) αποςτζλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οποιαδιποτε πλθροφορία απαιτείται για τθν
κατάρτιςθ τθσ ζκκεςθσ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ
και που υποβάλλει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο το αργότερο μζχρι
20-7-2014 και ανά τρία ζτθ μετά τθν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. Στισ πλθροφορίεσ
περιλαμβάνονται ο αρικμόσ και τα αποτελζςματά των επικεωριςεων που διεξιχκθςαν
ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ ιθ, ικ και κϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν.
3996/2011 (Αϋ170), τα μζτρα που ελιφκθςαν ςφμφωνα με το άρκρο 13 και, ςτο μζτρο του
δυνατοφ, τα λθφκζντα μζτρα δυνάμει των άρκρων 6 και 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Λοιπζσ Διατάξεισ

Άρθρο 14
Διαδικαςία μετάκληςησ πολίτη τρίτησ χώρασ για εργαςία

Στο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 14 του νόμου 3386/2005, όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 5 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), προςτίκεται
παράγραφοσ 8 ωσ εξισ:
«8. Ειδικά για το χρονικό διάςτθμα από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ και ζωσ 31θ
Δεκεμβρίου 2012 ιςχφουν τα εξισ:
α) Πολίτεσ τρίτων χωρϊν που κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ διάταξθσ διαμζνουν
παράνομα και εργάηονται ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, ςε γεωργικζσ ι κτθνοτροφικζσ εργαςίεσ, ι
ωσ κατ’ οίκον αποκλειςτικοί νοςοκόμοι ι οικιακοί βοθκοί, ι κακαριςτζσ - κακαρίςτριεσ με
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςε ζναν ι περιςςότερουσ ςτακεροφσ εργοδότεσ τουλάχιςτον
κατά το ζνα (1) τελευταίο ζτοσ πριν από τθ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, μποροφν να
εμφανιςκοφν, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
παροφςθσ, αυτοπροςϊπωσ ςτισ αρμόδιεσ για κζματα αλλοδαπϊν Αςτυνομικζσ Αρχζσ, μαηί
με τον εργοδότθ τουσ προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ καταγραφι των ςτοιχείων τουσ
με παράλλθλθ κατάκεςθ φωτογραφίασ προδιαγραφϊν διαβατθρίου και λιψθ δακτυλικϊν
αποτυπωμάτων.

Εάν διαπιςτωκεί ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ζχει δθλϊςει ψευδι

ςτοιχεία, απελαφνεται αμελλθτί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Η παρουςία του ενδιαφερόμενου πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτο ελλθνικό ζδαφοσ
τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παροφςθσ,
αποδεικνφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που υποβάλει ο εργοδότθσ
του και ζνασ ακόμα μάρτυρασ, Ζλλθνασ πολίτθσ. Μαηί με τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δφνανται
να υποβλθκοφν και τυχόν άλλα επίςθμα ζγγραφα όπωσ διαβατιρια, ζγγραφα δθμόςιων
υπθρεςιϊν, δθμόςιων νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, Δ.Ε.Κ.Ο., μιςκωτιρια ςυμβόλαια,
αντίγραφο φορολογικισ διλωςθσ που αποδεικνφουν τθν παραμονι του πολίτθ τρίτθσ
χϊρασ ςτθ χϊρα κατά τον προαναφερόμενο χρόνο.
Ο εργοδότθσ του παρόντοσ άρκρου απαλλάςςεται από τισ οφειλόμενεσ αςφαλιςτικζσ
και λοιπζσ ειςφορζσ κακϊσ και από τθν επιβολι κυρϊςεων για τθν απαςχόλθςθ του
παρανόμωσ διαμζνοντοσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ για το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν ωσ
άνω καταγραφι του.

Οι ωσ άνω αρχζσ, μετά από τθν καταγραφι των ςτοιχείων, εκδίδουν ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) απόφαςθ επιςτροφισ. Στθν απόφαςθ
επιςτροφισ ορίηεται αποκλειςτικι προκεςμία ζξι (6) μθνϊν για οικειοκελι αναχϊρθςθ,
που άρχεται από τθν θμερομθνία καταγραφισ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 22 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωςθ που ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ
δεν ςυμμορφωκεί με τθν υποχρζωςθ οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ εντόσ τθσ ταχκείςασ
προκεςμίασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 23 του ν. 3907/2011.
β) Η απόφαςθ επιςτροφισ με οικειοκελι αναχϊρθςθ επιδίδεται ςτον ενδιαφερόμενο και
παρζχει κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ προκεςμίασ αναχϊρθςθσ προςωρινό δικαίωμα
νόμιμθσ διαμονισ ςτθν Ελλάδα και πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, τθρουμζνων των
ςχετικϊν διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Παράλλθλα, χορθγείται
υπθρεςιακό ςθμείωμα, ο τφποσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Αρχθγοφ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ). Με τα ωσ άνω ζγγραφα, ςυνοδευόμενα και από υπεφκυνθ
διλωςθ του εργοδότθ του, ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ υποχρεοφται να απευκυνκεί ςτισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν ζκδοςθ προςωρινοφ Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α) ςτο όνομά του. Αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων
αποςτζλλονται από τθν αςτυνομικι Αρχι ςτθν οικεία Υπθρεςία Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα
(30) θμερϊν.
γ) Μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν οικειοκελι αναχϊρθςθ
του αλλοδαποφ από τθ χϊρα, ο εργοδότθσ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για προςωπικι
μετάκλθςθ για απαςχόλθςθ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςτθν οικεία Υπθρεςία
Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εκδίδει πράξθ, με τθν οποία εγκρίνεται θ απαςχόλθςθ του
πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτο ςυγκεκριμζνο εργοδότθ. Η αρμόδια Υπθρεςία Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ αποςτζλλει τθν πράξθ ζγκριςθσ του
Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ ςτα οικεία Προξενεία μζςω τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Υπουργείου Εξωτερικϊν. Η αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι εκδίδει κεϊρθςθ ειςόδου με
ςκοπό τθν παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ. Ο ενδιαφερόμενοσ
πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει να παρουςιαςτεί ςτθν αρμόδια προξενικι αρχι για να του
χορθγθκεί θ ςχετικι κεϊρθςθ ειςόδου.

Ο χρόνοσ παραμονισ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια που παρζχεται
με τθν ωσ άνω διαδικαςία δεν προςμετράται για να κεμελιϊςει δικαίωμα απόκτθςθσ
άδειασ διαμονισ. Κατά το χρόνο παραμονισ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια που παρζχεται με τθν ωσ άνω διαδικαςία δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
Κεφαλαίου Ι’ του ν. 3386/2005 (άρκρα 53 ζωσ 60).
δ) Εάν κατά το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν που παρζχεται για τθν
εμφάνιςθ και καταγραφι ςτισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ, πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ο
οποίοσ εμπίπτει ςτθν ωσ άνω κατθγορία άςκθςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυλλθφκεί για
παράνομθ είςοδο και παραμονι ςτθ χϊρα, εκδίδεται, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα, απόφαςθ
επιςτροφισ και εφόςον υποβλθκεί από αυτόν ςχετικό αίτθμα με το οποίο δθλϊνει ότι
επικυμεί τθν ζνταξι του ςτθν ωσ άνω διαδικαςία, εφαρμόηεται θ διαδικαςία του
παρόντοσ. Ο εργοδότθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, που καταγράφεται με τθ διαδικαςία του
προθγοφμενου εδαφίου, απαλλάςςεται από τισ οφειλόμενεσ αςφαλιςτικζσ και λοιπζσ
ειςφορζσ για τθν απαςχόλθςθ του παρανόμωσ διαμζνοντοσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ για το
χρονικό διάςτθμα πριν από τθν ωσ άνω καταγραφι του. Δεν απαλλάςςεται από τθν
επιβολι κυρϊςεων για τθν απαςχόλθςθ του παρανόμωσ διαμζνοντοσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ
για το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν καταγραφι του.
ε) Διαδικαςία μετακλιςεων, ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο, που ζχει ξεκινιςει,
αλλά δεν ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2012, μπορεί να ολοκλθρωκεί εντόσ του
ζτουσ 2013».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Κάκε γενικι και ειδικι διάταξθ που αντιτίκεται ςτον παρόντα νόμο καταργείται.

Άρθρο 16
Μεταβατικζσ Διατάξεισ

Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 4, ωσ
Αρμόδιεσ Αρχζσ ενθμζρωςθσ για τον αγροτικό τομζα ορίηονται τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ
Πολιτϊν (ΚΕΠ) ι θ Αςτυνομία ι ο Διμοσ που βρίςκονται πλθςιζςτερα ςτθν κατοικία του
εργοδότθ.

Άρθρο 17
Ζναρξη ιςχφοσ
Ο παρϊν νόμοσ ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ του ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ.
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