
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροψίμων
με τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο τέλος του Κεψαλαίου Δ’ του σχεδίου νόμου, προστίθενται τα εξής άρθρα:

Άρθρο 1

Απασχόληση εργατών γης τρίτων χωρών — Τροποποίηση παρ. 1 και 4 του άρθρου

δέκατου έκτου του ν. 4783/2021

Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α 38), περί μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για

απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, α) η Προθεσμία του πρώτου εδαίου της παρ. 1
παρατείνεται, β) οι παραπομπές της υποπερ. βα της περ. β της παρ. 3 επικαιροποιούνται, γ)
προστίθεται νέα παρ. 3α, και το άρθρο δέκατο έκτο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο δέκατο έκτο

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

1. 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), μπορεί να υποβάλει, μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις εργασίας, όπως
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόψαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014,
προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η

αίτηση, στην οποία αναγράψονταιτα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα

πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός
διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη

τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (όσο) έτος της ηλικίας,

καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε ηλεκτρονική

πλατψόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Εον.Γ ΕΨΠ).

2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναταινα διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων ψορέων. Η

είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατψόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεψάλαιο ΣΤ1 του Μέρους Α του ν.
4727/2020 (Α 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατψόρμα παρέχεται στις αρμόδιες
υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων, σε όλες τις
υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις
Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
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3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε

πολίτη Τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του
Δημοσίου και δεν επιοτρέφεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη μετην οποία δηλώνεται ότι:

βα) Θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο

πολίτη Τρίτης χώρας για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90)
ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, σύμψωνα μετα οριζόμενα στις παρ. 3α και 7.
ββ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α 212),

βγ) ο μετακαλούμενος Θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς

προσδιορισμένο ως προς την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή
δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά Θα διαμένει σε τόπο Που προσδιορίζεται με ακριβή
στοιχεία διεύθυνσης. Το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέπει να πληροί τις

απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,

υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει την

αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά

εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο
μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του
καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο μετην

αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από
τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο
εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροίτις απαιτούμενες από τον

νόμο προδιαγραφές.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α1

160).

5) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.

ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα,
επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης).

3α. Η προσωρινή απασχόληση της υποπερ. βα της περ. β της παρ. 3 για την παροχή
αγροτικών εργασιών σε πολίτη τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, με χορήγηση
υπηρεσιακού σημειώματος που εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση
Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες
πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται στις ανωτέρω αρχές κοινή αίτηση του
εργοδότη και του μετακαλούμενου εργάτη, όπου αναψέρεται το χρονικό διάστημα της
αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ημέρες. Η αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:

αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού ατην χώρα, προκειμένου να
τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,
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αβ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12),
αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμψωνα μετην κείμενη νομοθεσία.

αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει κατά την αρχική αίτηση για μετάκληση βρίσκονται

σε ισχύ, εφόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραψο της Πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαττού, καθώς και των
σελίδων με τις σψραγίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο
παραμονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, σύμψωνα με το παρόν.
γ)’Εγχρωμη ψωτογραψίατου αλλοδαπού.

5) Φωτοαντίγραψο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη.
4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την
αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής
Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα
εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσα χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση
εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμψωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α1 205) και το
άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α1 115).

6. Μετακαλσύμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα με το παρόν
υποχρεούται να διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να
εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου
απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.
7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος και έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής για τον ίδιο
λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε κάθε
περίπτωση, τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.
8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατψόρμας των παρ. 1 και 2, και πάντως όχι πέραν της
Ι5ης.6.2021, η αίτηση της παρ. 1 μετα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 υποβάλλεται είτε
μέσω υπηρεσίας ταχυμεταψοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η
συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον &-ΕΦΚΑ για τις ανάγκες
χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της
πλατψόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σε αυτήν όλα τα
προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.
9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοΙού ςονιο-19,
από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη λειτουργία της πλατψόρμας της παρ. 2, τα
στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης Που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού
ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, Προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των
μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία,
διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων υγείας και
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ασφάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της
μετάδοσης του κορωνοϊού ςονΙΒ49.

10. α. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών) Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων δύναται να τροποποιούνται ο Τύπος της αίτησης, καθώς και τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται, Πέραν όσων αναφέρονται ατην παρ. 3, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών,

καθώς και των εμπλεκομένων ψορέων για τους μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών

προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο ψορέας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του οποίου

λειτουργεί η πλατψόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της
πλατψόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης αυτής και της πρόσβαση σ’ αυτήν, οι
απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατψόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, η
διαδικασία αυθεντικοττοίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την

εφαρμογή του παρόντος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η
διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώοεις, καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις

παραβίασης του παρόντος.)).

Άρθρο 2

Επέκταση δυνατότητας άσκησης γεωπονικού επαγγέλματος - Τροποποίηση της παρ. Ι
του άρθρου Ι του π.δ. 344/2000

Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε

με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να
ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, συμπληρώνεται η υποπερ. δδ) και προστίθενται

υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη), θθ) και ιι), ως προς τις γεωπονικές σχολές των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τράπηκαν σε πανεπιστημιακά τμήματα, στην περ. β’
προστίθενται οι κάτοχοι αναγνώρισης αντίστοιχης της ως άνω, επαγγελματικής ισοδυναμίας,

και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής

ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας.

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,
ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροψίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
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ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού,

σύμψωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου

2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α

78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμψωνα με αυτό ή
Είναι κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από την αρμόδια

αρχή.»

5



η

Ι-
-
4
α

τ
3

ψ

_
_

_
_

_

Ε
ιιι

—
9

—
—

ε
ι
Ί
ι
—

‘
?

.3
1

0

,χ
:
,
\
1
,
1

ς
-

‘
Α

1
=

Ό

Ζί
—

Ζ
Μ

Μ
Ζ

Χ
Ζ

Ε
0

Μ
Ο

Μ
Ο

Μ
0

Μ
Ζ

Μ
Ο

ί9

Ζ
-ν

Ι
Ζ

—

Ιι
ι

Ζ
»

Μ
Μ

Μ
Τ

Ζ

ή%
.

ιι
ι!

—
Ζ

Γ
0
1

Ό
Ο

Ό
Ο

Μ
0

—
1
.

Ζ
Μ

0
-4

=
Η

η
ι

Ζ
—

ιη
“
‘
Ζ

Ο
-

-
<

Ζ
0

Μ
Μ

Μ
Ο

Μ
Π

1

Π1
=

ς
Ό

2
>

-
ν
Ό

Ζ
-

-ν
»

-4
ο

Ι
5

Μ
0

Ζ
Ο

Ζ
—

1
—

Μ

Τ
Μ

Μ
Ο

2
ηι

-

Τ

—1
Μ

Ξ
3

Ι
2

=
0

2
Μ

ο
—

Ό
Ζ

Μ
Ζ

Μ
Μ

—
Μ

-

3-
’

1½
)

Ι
0 0



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΙΞ{Σ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροψίμων

με τίτλο ι<Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροψικών

Ι εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις))

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτα Γκολψινοπούλου, Γραφείο Υπουργού, τηλ.

2102125900, 811ι211: ροΙΊπορουΙου@Ιιη.πιίπ3ά.’

\. Επιλεξοτε «Πο Τον παρακ ατω καταλογο τον Τομεα η τους τομείς υομοόετησης στου ς οποίους αφορουι οι βαοικες &αταξεις 7
Ντηςιι&ολογούμενηςρύθμίσης:

ίΤΟΜΠΣΟΜΟθΕΤΗΣΗΣ (Χ)

η
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΛ - ΕΞΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙτΙΚΗ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ3

ΑΝΑΠΤΥΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΛ6 (Χ)

Ϊ /7

Χ—________
ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού &

Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
3 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
4 Τομέας νομοθέησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

.:·

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

:1-



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα>) της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α’ 38), περί μετάκλησης
πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, διευκολύνθηκαν,
στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών που διαμόρφωσε η
πανδημία του κορωνοϊού ςονιι-ι9, οι διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών
εργαζομένων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνται τακτικά σε
αγροτικές εργασίες από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, με
σεβασμό στη δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία. Με το προτεινόμενο άρθρο
η Προθεσμία για υποβολή σχετικού αιτήματος παρατείνεται και
εξειδικεύονται οι οικείες διαδικασίες.

: Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη τροποποίηση της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου
Ι του π.δ. 344/2000 (ΛΙ’ 297), επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του γεωπόνου στους πτυχιούχους των τμημάτων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), γεωπονικής κατεύθυνσης, τα οποία τράπηκαν
σε πανεπιστημιακά τμήματα με τους ν. 4559/2018 (Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13)
και4όΙΟ/2019 (Α’ 70).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 και των περιορισμών που τίθενται για την είσοδο στη
χώρα, παρατηρήθηκε έλλειψη εργατικού δυναμικού με συνέπεια να
προκληθούν προβλήματα στη συγκομιδή διαφόρων καλλιεργειών μεταξύ των
οποίων των εσπεριδοειδών και της ελιάς, οι συνέπειες των οποίων

: εξακολουθούν να ταλανίζουν μέχρι και σήμερα την αγροτική παραγωγή.
Άρθρο 2: Διορθώνεται το θεσμικό έλλειμα που παρατηρείται για τους
πτυχιούχος των αναφερόμενων στο άρθρο, πανεπιστημιακών τμημάτων, σι
οποίοι αδικαιολογήτως αδυνατούσαν μέχρι σήμερα να ασκήσουν το

._________ επάγγελμα του γεωπόνου, καθώς δεν υπήρχε ρητή νομοθετική πρόβλεψη.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Τους αγρότες, τους απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία,
καθώς και τους καταναλωτές, σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής και
αύξησης των σχετικών τιμών.
Άρθρο 2: Τους πτυχιούχους των αναψερόμενων γεωπονικών τμημάτων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4
ΝΑΙ [Χ] ΟΧ] []

· Εάν ΝΑΙ, ποιο Είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021, άρθρο 1 π.δ. 344/2000.

2



Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Ο Οχι Ο
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες χώρα/ες

της Ε.Ε. ή του

ΟΟΣΑ:

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΗ) σε διεθνείς

οργανισμούς:

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
. νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρ
διατάγματος,
υπουργικής

απόφασηςή άλλης
κανονιστικής πράξης;

ικο ύ Με το προτεινόμενο άρθρο Ι τροποποιείται διάταξη
τυπικού νόμου. Με το δε ιτροτεινόμενο άρθρο 2,
τροποποιείται η περ. α της παρ. 1 του άρθρου Ι του
π.δ. 344/2000, το οποίο έχει ήδη τροποποιηθεί με την
παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να

πρακτικής αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και

συμπεριλαμβανομένης οι υψιστάμενες διατάξεις νόμων δεν επιδέχονται νέα

της δυνατότητας νέας ερμηνευτική προσέγγιση.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης

νομοθεσίας;

ΙΙϊ] με διάθεση Τα τιθέμενα ζητήματα δεν μπορούν να εττιλυθούν με

περισσότερων διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων πόρων.

ανθρώπινωνκαι
υλικών πόρων;

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης



Άρθρο 1: Η κάλυψη Των αυξημένων
καλλιεργητικών αναγκών που έχουν
δημιουργηθεί από την έλλειψη εργατικού
δυναμικού για αγροτικές εργασίες.
Άρθρο 2: Η άρση της αντινομίας, όπου
πτυχιούχοι αναγνωρισμένων γεωπονικών
τμημάτων δεν μπορούν να ασκήσουν το
επάγγελμα του γεωπόνου.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
εττιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ΓΙ ΓΙ ΓΙ

14
ΓΙ

ΓΙ ΓΙ .

:3

ΓΙ
#Α4
‘.

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

) βραχυπρόθεσμοι:

ί) μακροπρόθεσμοι; Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
οικονομίας.

Ιο



14.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι να δοθεί η
δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για

απασχόληση σε αγροτικές Εργασίες μέχρι και την 31η

Δεκεμβρίου 2021 και να ρυθμιστεί ειδικότερα η σχετική

διαδικασία παράτασης, προκειμένου να καλυψθούν σι
αυξημένες ανάγκες της χώρας, όσον αψορά την αγροτική
παραγωγή.

οΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Μείωση δαπανών

Άρθρο

1

Στόχος

2 Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι η άρση της
δυσμενούς διάκρισης που υψίσταντο σι πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων γεωπονικών τμημάτων των

: πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι, ενώ κατείχαν σχετικό
‘ τίτλο σπουδών, αδυνατούσαν να ασκήσουν το επάγγελμα

του γεωπόνου.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Δ ΙΑ ΦΑΝ Ε ΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝ ΤΑ ΓΟ Ν ΊΣ Μ ΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΟΝΙΑ &

ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΓΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝ

Χ

Ν ΗΣ ΙΟΤΙΚΟ ΤΗ ΤΑ

Χ

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνσυ Χ χ

Μεγαλύτερη

απσδοτικότητα/ Χ Χ Χ
αποτελεσματικότητα

Ά)σ



Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ‘ποιοτική αττοτίμηση:

19. Κόστος αξισλογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ (ΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΕΣ Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

Σχεδιασμός /
πρ0ετοιμασία

Υποδομη /
εξοπλισμός

ΓΙΑΙΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ Πρσσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗ! κινητικότητα

ΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

‘Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
Στήριξη και

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
λειτουργια

ΑΠΟΔΟΣΗ
διαχειρισης

Χ

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα στηριχθούν: α) το εισόδημα ιων αγροτών και των απασχολούμενων ατην

αγροτική οικονομία και β) η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, προς όψελος της
αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας.

2



Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Δεν Προκύπτει κάποιο κόστος.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Δ Ίλ ΦΑ Ν Ε Ιλ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Αναγνώριση /
Εντσπισμός

κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ρ νθ Μ ΙΣ ΗΣ

Ν ΗΣ ΟΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙ Ν ΔΥΝ Ω Ν

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική

εψαρμογή

13



Ανάδειξη καλών

ιτρσκΤικών Κατά

Την υλσπ0ίηση

της ρύθμισης

Συνεχής

υξιαλόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 4, 16, παρ. Ι άρθρου 106.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου

π του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Άνιο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:

Δεν προκύπτει Κάποιος κίνδυνος.



Π

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του
Π

Ανθρωπου

Διεθνείς συμβάσεις
Π

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

· Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

Π

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία

Δικαστηρίου Ε.Ε.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

15



Π

Ζ. Πίνακας τροποιτοιούμενων ή καταργούμνων διατάξεων

29.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού

Δικαοτηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαοτήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξισλσγσύμενης ρύΟμισης

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Απασχόληση εργατών γης Τρίτων χωρών —Τρ0πσπσίηση

παρ. Ι και 4 του άρθρου δέκατου έκτου του ν.
4783/2021

Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α 38), περί
μετάκληοης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε
αγρστικές εργασίες, α) η προθεσμίατου πρώτου εδαψίου
τηςπαρ. Ιπαρατείνεται, β) οιπαραπσμπέςτης υποπερ. βα
της περ. β της παρ. 3 επικαιροποισύνται, ν) προστίθεται
νέα παρ. 3α, και το άρθρο δέκατο έκτο διαμορψώνεται ως

Άρθρο δέκατο έκτο

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε

εξής:

αγροτικές εργασίες

1. Εργοδότης, σ οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη

τρίτης χώρας, που απολλάσσεται από την υποχρέωση

θεώρησης εισόδου, σύμψωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α 80), μπορεί να υποβάλει,

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της

κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις

εργασίας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική

απόΦαση του άρθρσυ 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου

να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή

αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία

«Αρθρο δέκατο έκτο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε

αγροτικές εργασίες
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσοεται από την υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α 80), μπορεί να υποβάλει,
μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιοη της
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις
εργασίας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου
να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή
αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράψονται
τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα
πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και
ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,
ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς
απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην
έχει συμπληρώσει το εξηκοοτό (όσο) έτος της ηλικίας,
καθώς και ο αριθμός ψορολογικού μητρώου του εργοδότη
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατόρμα μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.ει
ΕΨΠ).

αναγράψονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα,

επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα

μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια,

αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης,

χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης

χώρας, ο οποίος Πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το

εξηκοστό (όθο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός

ψορολογικού μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε

ηλεκτρονική πλατόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύληςτης Δημόσιας Διοίκησης (εον.ΒΓ ΕΨΠ).

2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναται να διαλειτουργεί

με συστήματα δημοσίων φορέων. Η είσοδος

των εργοδοτών-χρηστών στην

πραγματοποιείται κατόπιν

αυθεντικοπσίησής τους με τη χρήση

διαπιοτευτηρίων της Γενικής

πλατψόρμα

2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναται να διαλειτουργεί με
συστήματα δημοσίων ψσρέων. Η είσοδος των εργοδοτών
χρηστών στην πλατψόρμα πραγματοποιείται κατόπιν
προηγούμενης αυθεντικοποίηοής τους με τη χρήση των
κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας

προηγούμενης

των κωδικών

Γραμματείας

Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
γπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο κεφάλαιο ΣΤ του Μέρους Α του ν,

4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική

πλατψόρμα παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως
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Πληρο4ιοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, σύμψωνα με Τα
οριζόμενα στο Κεψάλαισ ΣΤ Του Μέρους Α Του ν.
4727/2020 (Α 184). Πρόσβαση ατην ηλεκτρονική
πλατψόρμα Παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεοίεν, ιδίως των
Υπουργείων Προοταοίας του Πολίτη, Εργασίας Και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης Και Ασύλου,
Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων, σε όλες Τις υπηρεσίες
Αλλοδαπών Και Μετανάστευσης Των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνσμικές Αρχές, στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Και στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης.
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από το
κατωτέρω δικαιολογητικά;

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και απσδεικτικό καταβολής του,
ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που
Πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ
του Δημοοίου καιδεν επιοτρέψεται.
β) Υπεύθυνη δήλωοη του εργοδότη με την οποία
δηλώνεται ότι;
βα) θο απαοχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών
εργαοιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης Χώρας, για
περίοδο τουλάχιοτον τριάντα (30) ημερών, και έως
ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα παράταοης,
ούμψωνο μετα οριζόμενα στις Παρ. 3α και 7.
ββ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόοον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α 212),
βγ) ο μετακαλούμενος Θα παρέχει Τις αγροτικές εργαοίες
σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την
περιφερειακή ενότητα, τον δήμο καιτη δημοτική ενότητα

δημοτική κοινότητα Και ότι προσωρινά θα διαμένει οε
τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία διεύθυνοης.
Το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέπει να
πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμινες υγειονομικές
διατάξεις προδιαγραψές υγείας και αοψάλειας, υπό τον
έλεγχο των αρμόδιων υπηρεοιών, και ο εργοδότης Πρέπει
να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε
αλλαγή. Σε περίπτωοη που απαιτείται από τον εποχικά
εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης
προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μιοθωτήριο ή
ισοδύναμο έγγραψο Που αναγράψει σαΦώς τους όρους
ενοικίαοης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, Το ύψος
του μιοθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοι$ή
του εποχικά εργαζομένου Και την ποιότητα του
κοταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό
του εποχικά εργαζομένου. ‘Οταν το κατάλυμα δεν
παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης σψείλει να
προοκομίοει στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάοτευσης της Αττοκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία
Που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει
εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροίτις απαιτούμενες από
τον νόμο προδιαγραψές.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής
του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά
στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμα Και όνομα πατέρα
επώνυμο Και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία
γέννησης).
Βα. Η πρσοωρινή απαοχόληοη της υποπερ. βα της περ. β
της Παρ. 3 για την παροχή αγροτικών εργασιών οε πολίτη
τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, με χορήγηση
υπηρεοιαΚού σημειώματος Που εκδίδεται από την Κατά
τόπο αρμόδια Διεύθυνοη Αλλοδαπών ή Διεύθυνοη
Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έως Και δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της
επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής.
Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται στις
ανωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του εργοδότη Και του
μετακαλσύμενσυ εργάτη, όπου αναφέρεται το χρονικό

των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και

Κοινωνικών γποθέοεων, Μετανάστευοης και Ασύλου,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, οε όλες τις
υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνομικές
Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και

στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Αοψάλιοης.

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα
κατωτέρω δικαιολογητικά;

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής

του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης

χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο

ειοπράττεται υπέρ του Δημοοίαυ καε δεν επιστρέψεται.
β) Υπεύθυνη δήλωοη του εργοδότη με την οποία

δηλώνεται ότι;

βα) θα απαοχολήοει προσωρινά για την παροχή

αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης
χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

και έως ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα

παράταοης ούμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 4251/2014, και ούμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος.

ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόοον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Παρ. 3 του
άρθρου 8οτου ν, 3386/2005 (Α’ 212),

βγ) ο μετακολούμενος θα παρέχειτις αγροτικές εργασίες
οε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την
περιφερειακή ενότητα, τον δήμο Και τη δημοτική
ενότητα ή δημοτική Κοινότητα Και ότι προσωρινά Θα
διαμένει οε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία
διεύθυνσης. Το κατάλυμα που παρέχεται από τον
εργοδότη πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες από τις
κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας
Και αοψάλειας, υπό Τον έλεγχο των αρμόδιων
υπηρεσιών, Και ο εργοδότης Πρέπει να ενημερώνει την

αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση
που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να

καταβάλει μίοθωμα, ο εργοδότης προοψέρει στον
εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγροφσ

που αναγράψει οαψώς τους όρους ενοικίαοης του
κατολύματος. Σε κάθε περίπτωση, Το ύψος του

μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο μετην αμοιβή του
εποχικά εργαζομένου καιτην ποιότητα του κατσλύματος
και δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά

εργαζομένου. ‘Οταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον

εργοδότη, ο εργοδότης οψε’ιλει να προοκομίοει στην

αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευοης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ
ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροίτις απαιτούμενες από
τον νόμο προδιαγραφές.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση
εκτροφής του άρθρου 9 του ν, 3877/2010 (Α’ 160).
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη Τρίτης χώρας.
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα
ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο Και
όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και

ημερομηνία γέννησης).

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, εψόοον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του
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διάστημα της αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε Καμία
περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ημέρες. Η αίτηση παράταοης συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει
υπευθύνως ότι:
αα) υπάρχουν λόγοι Που οχετίζονται με την ολοκλήρωση
αγροτικών εργασιών, οι οποίοι Καθιστούν αναγκαία την
παράταση παραμονής του ολλοδαπού στην χώρα.
προκειμένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα
Που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,
αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόοον
ουντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 8Οτου ν. 3386/2005 (Α’ 12),
αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
αδ( τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει Κατά την αρχική
αίτηση νια μετάκληση βρίσκονται οε ισχύ, εψόσον δεν
έχουν ανακληθεί,
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβαιήριου
του αλλοδαπού, καθώς και των σελίδων με τις οψραγίδες
εισόδου/εξόδου Που σχετίζονται με την χρονική περίοδο
παραμονής του στη χώρα για απασχόληση οε αγροτικές
εργαοίες, σύμφωνα με το παρόν.
γ>’Εγχρωμη ψωτογραψίατου αλλοδαπού.
5) Φωτσαντίγραψο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
διαβατηρίου του εργοδότη.
4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων
Δισικήσεων της χώρας, εψόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του
εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και
την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε
να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων
πολιτών, υπό την επιψύλαξη του άρθρου 4 του ν.
4251/2014.
5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει
στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως
εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του,
χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή
του αυτή υπάγεται στην ασψάλιοη Του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Αοψάλισης (Πρώην
Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίοεων) με εργόσημο
σύμψωνα με το όρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α 205> και το
άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α 115).
6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει
εισέλθει σύμψωνα με το παρόν υποχρεούται να διαμένει
στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν
δύναται να εργαστεί οε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου απασχόληοής
του, νέος εργσδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.
7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει
εισέλθει, σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος Και έχει
αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα
επιστροφής για τον ίδιο λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε κάθε

Ι περίπτωση, τηρουμένης της Παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.
8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίαςτης πλατψόρμας των παρ.
Ι και 2, και πάντως όχι πέραν της Ι5ης.6.2Ο21, η αίτηση
της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3
υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταψοράς είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Και η συγκεντρωτική
κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον σ-ΕΦΚΑ για
τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων
ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατψόρμας
τωνπαρ. Ι και2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίοει
οε αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του
πολίτη τρίτης χώρας.

εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων Και

την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε

να επιτρέψουν την είσοδο στηχώρα των συγκεκριμένων

πολιτών, υπό Την επιέύλαξη του άρθρον 4 του ν.

425 1/20 14.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει

στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως
εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του,

χωρίς θεώρηση εισόδου, στηχώρα. Για την απασχόλησή

του αυτή υπάγεται στην αοψάλιση του Ηλεκτρονικού

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (πρώην

Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίοεων) με εργόσημο

σύμψωνα με Το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α 205) και

το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α 115).

6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει

εισέλθει σύμψωνα με το παρόν υποχρεούταινα διαμένει

στο κατάλυμα που δηλώνει σ εργοδότης του και δεν

δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου

απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την

αίτηση της παρ. 1.

7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει

εισέλθει, σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος και

έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα

επιστροφής για τον ίδιο λόγο, για διάστημα δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε

κάθε περίπτωση, τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4

του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.

8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατψόρμας των

παρ. Ι και 2, και πάντως όχι πέραν της Ι5ης.6.2Ο21, η

αίτηση της παρ. 1 με Τα δικαιολογητικά εργοδότη της
παρ. 3 υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας

ταχυμεταψοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και η συγκεντρωτική κατάσταση τηςπαρ. 4 αποστέλλεται

και στον ε’ΕΦΚΑ για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός

δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της

λειτουργίας της πλατψόρμας των παρ. 1. και 2, ο

εργοδότης υποχρεούταινα καταχωρίσει σε αυτήν όλατα

προβλεπόμενο στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης

χώρας.

9 Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς

τηςνόσουτου κορωνοίού ςΟνΙΟ.19, απότη δημοσίευση
Του παρόντος και μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας

της παρ. 2, τα στοιχεία ελέγχου Και πιστοποίησης που

συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού

ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να

επιτρέπεται η είσοδος των μετακαλουμένων από τρίτες
χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική

οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια

υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρηοης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοιγιατην

τήρηση των μέτρων υγείας και αοψύλειος στην εργασία.
ιδίως αναφορικά με την τήρηση των μέτρων

σντιμετώπιοηςτης μετάδοσης του κορωνοίσό ΟνΙΟ-19.
ΙΟ. α. Με Κοινή απόψαση των γπουργών Οικονομικών,

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων δύναται να τροποποιούνται ο τόπος
Της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που



9. Ειδικά γιατον περι0ρισμό τωνσυνεπειών διασποράςτης
νόσ0υ Του κορωνοϊσύ ςσνΙοι9, από τη δημοσίευση του
παρόντος Και μέχρι τη λειτουργία της πλατψόρμας της
παρ. 2, Τα στοιχεία ελέγχου Και πιστοποίησης Που
συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού
ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, Προκειμένου να
επιτρέπεται η είσοδος Των μετακαλουμένων από τρίτες
χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική Οικονομία,
διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου
να διενεργούνται έλεγχοι νια την τήρηση των μέτρων
υγείας και αοψάλειας στην εργασία, ιδίως αναψορικά με
την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του
κορωνοϊού ςονιο-ι9,
10. α. Με κοινή απόψαοη των γπουργών Οικονομικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μετανάοτευσης και Αούλου, Εσωτερικών,
Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Αγροτικής Ανάπτυξης Και
Τροψίμων Και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων δύναται νατροποποιούνταιο τύποςτης
αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά Που απαιτούνται,
πέραν όσων αναψέρονται στην παρ. 3, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρμοδίων
κατάπερίτττωση υπηρεσιών, καθώς καιτων εμπλεκομένων
φορέων για τους μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών
προς τον σκοπό της εποχικής εργαοίας, ο ψορέας, υπό την
ευθύνη Και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η πλατψόρμα,
τα τεχνικά και σργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της
πλατψόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης
αυτής και της πρόσβαση σ’ αυτήν, οι απαιτούμενες
διασυνδέσεις της πλατψόρμας με άλλα πληροφοριακά
συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και
κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.
β. Με απόφαση Του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα όργανα
ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις
περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.».

Άρθρο 2
Επέκταση δυνατότητας άσκησης γεωπονικού

επαγγέλματος - Τροποποίηση της Παρ. 1 του άρθρου Ι
Του π.δ. 344/2000

Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου Ι του π.δ. 344/2000 (Α
297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α 114), περίπτυχισύχων που
δύνανται να ασκήσουν Το επάγγελμα του γεωπόνου,
συμπληρώνεται η υποπερ. δδ) και προστίθενται υποπερ.
εε), στοτ), ζζ), ηη), θθ> και ιι), ως προς Τις γεωπονικές
σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που
τράπηκαν σε πανεπιστημιακά τμήματα, στην περ. β’
προστίθενται οι κάτοχοι αναγνώρισης αντίστοιχης της ως
άνω, επαγγελματικής ισοδυναμίας, και η παρ. 1
διαμορψώνεται ως εξής:

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου
επιτρέπεται μόνον:
α) στους πτυχιούχους γεωπόνουςτων ιδρυμάτων
του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και
συγκεκριμένα των:
αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης,
δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών
Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου

απαιτούνται, πέραν όσων αναφέρονται στην παρ. 3, και,

περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία

πληροφόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση

υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για

τους μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών προς τον

σκοπό της εποχικής εργασίας, σ ψορέας, υπότην ευθύνη

και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η πλατψόρμα, τα

τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της

πλατψόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης

αυτής και της πρόσβαση ο’ αυτήν, οι απαιτούμενες

διασυνδέσεις της πλατψόρμας με άλλα πληροψοριακά

συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς Και

κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την

εφαρμογή του παρόντος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Και Κοινωνικών

Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, Τα όργανα

ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις

περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.

Άρθρο Ι
Πεδίο εφαρμογής

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου
επιτρέπεται μόνον:
α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων Του
πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της &λοδαπής και συγκεκριμένα των:
αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Τμήμα Γεωπονίας,
γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή
Επιστημών Γεωπονίας καιΔαοσλσγίας, ΤμήμαΑγροτικής
Ανάπτυξης,
δδ) Πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών
Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος και
β) οε όσους έχει αναγνωριστείτο δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του γεωτεχνικού, ούμψωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, και άλλες διατάξεις)) (Α 78), όπως ισχύει,
καθώς και των κανονιοτικών πράξεων που εκδίδονται
σύμφωνα με αυτό.
2. Η άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου
επιτρέπεται μόνον:
α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του
πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:



Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αγρστεχνολογίας.
εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας,
Τμήμα Γεωπονίας,
στοτ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών
Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,
ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής
Γεωπονίας καιΤροψίμων, Τμήμα Γεωπονίας,
ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή
Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
88) Πανεπιοτήμεο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή
Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
ιι) Διεθνές Πονεπιστήμιο της Ελλάδος. Σχολή
Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. και
β) οε όοους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα
άοκηοης Του επαγγέλματος Του γεωτεχνικού,
σύμψωνα με τις διατάξεις Του π.δ. 38/2010
ιιΠροσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2035/36/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Και του Συμβουλίου της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες
διατάξεις)) (Α 78], όπως ισχύει, καθώς Και Των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμψωνα
με αυτό ή Είναι κάτοχοι αναγνώρισης
επαγγελματικής ιοοδυναμίας τίτλου σπουδών
από την αρμόδια αρχή

αα] Αριστστέλεισ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή
Γεωπονίας, Δασολογίος και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλσν·τος.
ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα
Δασολογίας καιΔιαχείρισης Περιβάλλοντος καιΦυσικών
Πόρων καε
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμσγή Της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση Των επαγγελματικών
προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α 78], όπως Ισχύει,
καθώς και Των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
σύμψωνα με αυτό.
3. Η άσκηση τσυ επαγγέλματος του κτηνιάτρου
επιτρέπεται μόνον:
α) στους πτυχιούχους κτηνιάτρσυς, των ιδρυμάτων του
πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της αλλσδαπής και συγκεκριμένα Των:
αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
ββ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Τμήμα Κτηνιατρικής και
β) οε όσσυς έχει αναγνωριστείτο δικαίωμα άσκησης τσυ
επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμψωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2335/36/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού
Κσινσβουλίου καιτου Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση Των επαγγελματικών
προσόν-των, και άλλες διατάξεις» (Α 78), όπως ισχύει,
καθώς και των κανονιοτικών πράξεων που εκδίδονται
σύμΦωνα με αυτό.
4. Η άσκηση του επαγγέλματος Του γεωλόγου
επιτρέπεται μόνον:
α) στους ιττυχιούχους γεωλόγσυς των ιδρυμάτων Του

Πανεπιστημιακού τομέα τής ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή
Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλ0γίας,
ββ) Εθνικό Καποδιστρισκό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπερι
βάλλσντος,
γγ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Τμήμα Γεωλογίας καε
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί τσ δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος Του γεωτεχνικσύ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού
Κσινσβσυλίσυ και τσυ Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόν-των, και άλλες διατάξεις» (Α 78), όπως Ισχύει,
καΟώς και Των κανσνιστικών πράξεων που εκδίδονται
ούμψωνα με αυτό.
5. Η άσκηση Του επαγγέλματος Του ιχθυσλόγου
επιΤρέπεται μόνσν:
α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγσυς των ιδρυμάτων του
πανεπιστημιακού τομέα Της ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της αλλσδαπής και συγκεκριμένατων:
αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονυιών
Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχόυολογίας καιγδάτινσυ
Περιβάλλοντος,
ββ) Πανεπιστήμιο Αιγοίσυ, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα
Επιστημών της Θάλασσας,
γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή
ισότιμων σχολών της αλ.λοδαπής με ειδίκευση ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδρσβισλογίας,
ιχθυσλογίας, ιχθυοπαθσλογίας ή αλιείας σε
πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά
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Εργαστήρια Εψαρμοσμένης υδροβιολογίας της
ημεδαπής ή αλλσδαπής,
66) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού Τομέα Της ημεδαπής ή
ισότιμων οχολών της αλοδαπής, Που υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει με Την ειδικότητα Του ιχθυολόγου στο
Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και
β) οε όσους έχει αναγνωριστείτο δικαίωμα άοκησηςτου
επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμψωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεοίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την οναγνώριση των επαγγελματικών
προοόντων και άνιες διατάξιις» (Α 78), όπως ισχύει,
καθώς και ιων κανονιοτικών πράξεων Που εκδίδονται
σύμφωνα με αυτό.

Κατάργηση διατάξεων30.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύΰμισης Που προΒλέπουν
καταργούμενες διατάξεις

Κατάργηση

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών! φορέων

Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία —

αξιολογούμενης Αντικείμενο συναρμοδιότητας

ρύθμισης Συναρμόδιες υττηρεσίες/ φορείς

Η συναρμοδιότητα των
αναψερόμενων Υπουργείων έχει ως
εξής:
1. Υπουργείο Προστασίας Του
Πολίτη — οι Υπηρεσίες
Διαβατηριακού Ελέγχου της
Ελληνικής Αστυνομίας επιτρέπουν ή
μη την είσοδο στη χώρα πολιτών

,
τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας

1. Υπουργειο Γίροστασιας του Πολιτη τάξης και ασψάλειας.
2. Υπουργείο Εσωτερικών 2. Υπουργείο Εσωτερικών -

Αρθρο 1 3. Υπουργείο Μετανάστευσης Και υποβολή αίτησης στην αρμόδια
Ασύλου Υπηρεσία Αλλοδαπών και

Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόμου διαμονής του εργοδότη,
πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατψόρμα υποβολής αιτήσεων,
έκδοση συγκεντρωτικής
κατάστασης των αιτούντων.
3. Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου · δυνατότητα πρόσληψης
πολιτών τρίτων χωρών, πρόσβαση
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στην ηλεκτρονική πλατψόρμα
υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 2 ι. Υπουργεία Ανάπτυξης και Η συναρμοδιότητα έγκειται στην
Επενδύσεων αναγνώριση τη ς δυνατότητας

2. Υπουργείο Παιδείας και άσκησης του γεωπονικού

Θρησκευμάτων επαγγέλματος σε πτυχιούχους των
πανεπιστημιακών Τμημάτων του ως
άνω αντικειμένου.
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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα διευκόλυνοης και εκσυγχρονισμού
της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις
για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα εξής:

1.α. ΙΙαρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (30.9.2021) και μέχρι την
31η122021 η προθεσμία υποβολής αίτησης από εργοδότη για μετάκληση
πολίτη τρίτης χώρας, προκειμένου να απασχοληθεί προσωρινά σε εποχικές
αγροτικές εργασίες (άρθρο δέκατο έκτο του ν.4783/2021).

β. Επανακαθορίζεται το καθεστώς που διέπει την κατά τα ανωτέρω
προσωρινή απασχόληση με τη δυνατότητα παράτασης αυτής [έως ενενήντα
(90) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο] και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων
δικαιολογητικών (υποβολή κοινής αίτησης εργοδότη και μετακαλούμενου
εργάτη κ.λπ.).

2. Επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου
(άρθρο Ι παρ.1, του π.δ.344!2000) σε όλους τους ιττυχιούχους των Τμημάτων
γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων των γεωπονικών σχολών των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που μετατράπηκαν σε
πανεπιστημιακά τμήματα καθώς και των κατόχων αναγνώρισης αντίστοιχης
της ως άνω επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Παράταση προθεσμίας αίτησης μετάκλησης πολιτών Τρίτων χωρών νια αγρατική αποσχόληση 108190.16.1121 (ΧΑ)



Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη του προβλεπόμενου παραβάλου (100
ευρώ ανά αττασχολούμενο), που καταβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, από
εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν πολίτες τρίτων χωρών για
απασχόληση στην εποχική αγροτική οικονομία, λόγω της προτεινάμενης
παράτασης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη των προβλεπόμενων
προστίμων που τυχόν επιβάλλονται στους παραβάτες των ρυθμίσεων που
διέπουν την απασχόληση πολιτών τρίτης χώρας σε εποχικές αγροτικές
εργασίες, κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ε-ΕΦΚΑ (φορέαι της Γενικήι
Κυβέρνηοηι)

Αύξηση εσόδων/μελλοντική δαπάνη, από την υπαγωγή, πολίτη τρίτης
χώρας, που εργάζεται ως εποχικός εργάτης κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης, στην ασφάλιση του ε-ΕΦΚΑ με εργόσημο και την ως εκ τούτου
καταβολή σε αυτόν του αναλογούντος ποσού σύνταξης.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟυιιΑ ΑΙΙΜΑΟΟΙΙ
24.11.2021 15:57

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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