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Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2258/9.5.2022 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α.Π. Δαβάκης, με αντικείμενο
την κατάθεση της υπ. αριθμ. Πρωτ. 1070/Φ2702/28.4.2022 επιστολής του Επιμελητηρίου Λακωνίας με θέμα
το εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης σας γνωρίζω ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της
αξιοποίησης της νόμιμης μετανάστευσης στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, λάβαμε και
εφαρμόζουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες στον τομέα της μετανάστευσης εργαζομένων στον αγροτικό
τομέα, ως εξής:
α) με το άρθρο 47 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) υιοθετήθηκαν ρυθμίσεις, οι οποίες αναμορφώνουν τις
διατάξεις για την εποχική εργασία με στόχο την ταχεία και ευέλικτη εισδοχή εργατών γης, τη διευκόλυνση
των εργοδοτών, αλλά και την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από την
Οδηγία 2014/36/ΕΚ, ως εξής: η περίοδος της εποχικής εργασίας εκτείνεται πλέον στους εννέα μήνες (αντί
των έξι που ίσχυε πριν) ανά περίοδο δώδεκα μηνών, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει
αίτηση μετάκλησης εποχικών εργαζομένων για περισσότερες της μίας περιόδου απασχόλησης εκάστης
διάρκειας έως και εννέα μήνες για κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών και οι εγκριτικές πράξεις που
εκδίδονται από τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, κοινοποιούνται αμελλητί στην Κεντρική
Υπηρεσία του e - Ε.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην
αγροτική οικονομία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις, πέραν της διευκόλυνσης των εργοδοτών, υιοθετήθηκαν και με γνώμονα
την ταχεία εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων, ιδίως αναφορικώς με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
από πλευράς του μετακαλούντος εργοδότη σε σχέση με τα ζητήματα αμοιβής και τα ζητήματα εκπλήρωσης
των απαιτούμενων ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
β) με το άρθρο 94 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) παρατάθηκε έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η εφαρμογή της
κατά παρέκκλιση διαδικασίας μετάκλησης για εισδοχή και προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι
οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης ομοιόμορφης θεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16ου του
ν. 4783/2021 και
γ) με τα άρθρα 95 και 96 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) εισήχθη η καινοτόμος ρύθμιση της θέσπισης πενταετούς
άδειας διαμονής για εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, η οποία θα παρέχει στον κάτοχο, δικαίωμα
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διαμονής και εργασίας για περίοδο έως 9 μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών, ρύθμιση που υποχρεώνει τον
πολίτη τρίτης χώρας να αναχωρεί από την χώρα για την τρίμηνη περίοδο και να επανέρχεται μετά το πέρας
αυτής.
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο υλοποίησης μιας
ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεργασία των
τρίτων χωρών στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, έχει προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου
Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την
κινητικότητα [9 Φεβρουαρίου 2022, Dhaka (Bangladesh)]. Στόχος των επιδιωκόμενων διμερών Συμφωνιών και,
εν προκειμένω, του Μνημονίου Κατανόησης με το Μπαγκλαντές είναι: α) η διασφάλιση των αναγκών της
εθνικής αγοράς εργασίας, οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο διαθέσιμο εργατικό
δυναμικό (ιδίως στον πρωτογενή τομέα), β) η βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας της χώρας μας με
τρίτες χώρες προέλευσης μεταναστών και γ) η επίτευξη της επιχειρησιακής συνεργασίας στη καταπολέμηση
της παράνομης μετανάστευσης και στην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στις
χώρες τους (βελτίωση της συνεργασίας των δύο χωρών στα ζητήματα της επιστροφής με γνώμονα την πιστή
και απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ – Μπαγκλαντές σχετικά με την εφαρμογή Τυποποιημένων
Διαδικασιών Λειτουργίας της επιστροφής πολιτών Μπαγκλαντές που δεν έχουν ή δεν έχουν πλέον δικαίωμα
νόμιμης διαμονής στη χώρα).
Τα σημαντικότερα σημεία του Μνημονίου Κατανόησης είναι τα ακόλουθα: 1) δίδεται η δυνατότητα
εισδοχής και προσωρινής διαμονής και εργασίας σε πολίτες Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους
περιορισμούς της Ελληνικής αγοράς εργασίας, 2) η διάρκεια των ως άνω αδειών διαμονής είναι πενταετής και
προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής και προσωρινής εργασίας για περίοδο εννέα (9) μηνών ανά
δωδεκάμηνο, 3) η εν λόγω άδεια διαμονής, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της, δεν παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και στην οικογενειακή επανένωση και 4)
περιλαμβάνει ρητή υποχρέωση από πλευράς του Μπαγκλαντές για την απαρέγκλιτη τήρηση των
Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας επιστροφής των ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα διαμονής στη
χώρα, οποία έχει συναφθεί μεταξύ Ε.Ε. και Μπαγκλαντές (EU - Bangladesh Standard Operating Procedures for
the Identification and Return of Persons without an Authorisation to Stay).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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