
ΑΙΤΗΣΗ 

 Απασχόλησης Παράτυπα Διαμενόντων (άρθρο 13Α Ν.4251/14) 

(Κατάθεση αιτήσεων μόνο ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην 

ταχυδρομική δ/νση της αντίστοιχης υπηρεσίας του τόπου διαμονής του εργοδότη) 

 

ΠΡΟΣ: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 
Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. ……………. 

 
Όνομα εργοδότη ………………………………………. 

Επώνυμο εργοδότη …………………………………….. 

Πατρώνυμο εργοδότη.…………………………………. 

Δ/νση εργοδότη.………………………………………... 

Τηλ. επικοινωνίας εργοδότη.……………………………. 

ΑΦΜ εργοδότη ………………………………………... 

 
 Ο υπογραφόμενος κατ’ επάγγελμα αγρότης δηλώνω υπεύθυνα ότι 
αντιμετωπίζω κατάσταση ανωτέρας βίας επειδή αδυνατώ να συνάψω έγκαιρα 
νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της αγροτικής μου 
εκμετάλλευσης. Για τόν λόγο αυτόν ζητώ να απασχολήσω τους κατωτέρω πολίτες 
τρίτης χώρας συνολικού αριθμού ………………. με τις ακόλουθες ειδικότητες και για το 
αναφερόμενο χρονικό διάστημα απασχόλησης: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΑΡ. 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

        

        

        

        

        

        

        

 
 Τους ανωτέρω εργαζομένους δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προσλάβω και θα 
αναλάβω τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ.3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄212). 

Ημερομηνία:………………………….. 
Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
Συνημμένα υποβάλω: 
 



1. Πράξη για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων 
από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του Υπουργείου 
Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία συνοδεύεται από την Ενιαία Δήλωση 
Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής (άρθρο 9 ν.3877/2010)  

2. Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατό (100) ευρώ (e-paravolo / κωδ. 2113) για 
κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται με την 
διαδικασία ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι «θα προσλάβω τον (ονοματεπώνυμο) εργαζόμενο και θα 
αναλάβω τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α' 212)» (με γνήσιο υπογραφής του 
εργοδότη). 

4. Αποδεικτικά καταλύματος (Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχεται στον εργαζόμενο 
κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α' 228), όπως ισχύει» (με γνήσιο 
υπογραφής του εργοδότη). Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο 
τελευταίος οφείλει να προσκομίσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στοιχεία που να 
καταδεικνύουν ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις 
απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές. 

5. Σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφονται: i) το είδος της απασχόλησης και η 
ημερομηνία έναρξης αυτής, ii) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, iii) η διάρκεια της 
απασχόλησης, iv) ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά ημέρα και εβδομάδα v) η 
αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, 
μικρότερη από τις νόμιμες αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, vi) το ύψος του 
ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και vii) 
κάθε άλλος όρος εργασίας, κατά περίπτωση (με γνήσιο υπογραφής του εργοδότη).  

6. Φωτ/φο διαβατηρίου αλλοδαπού  

7. Φωτ/φο ταυτότητας εργοδότη. 

 


