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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατόπιν δημοσίευσης της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου στο (ΦΕΚ.τ.Α.’/84/13-

4/2020) που εκδόθηκε σχετικά  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο σχετικό με  

Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων 

χωρών. 

Η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες 

χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν 

έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, 

οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου 

που έχουν λάβει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος 

εθνικής θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της 

αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει 

αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από την ελληνική 

επικράτεια. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ άρθρο εικοστό τέταρτο σχετικό με την 

παράταση της ισχύς των αδειών εργασίας που εκδόθηκαν κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 13α του ν.4251/14. 

 

1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ΄ εφαρμογή 

του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),παρατείνεται αυτοδικαίως 

για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, υπό την 

επιφύλαξη: 

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του 

εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, 



λόγω των οριζομένων στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στις αποφάσεις που 

εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. ε΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, 

αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του, 

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία 

αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης 

εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της 

περ. α΄. 

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος που 

προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων 

έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του 

τόπου διαμονής του εργοδότη. 

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι: 

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 

του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), 

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον 

συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι(20) τουλάχιστον μέρες, λόγω 

των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης 

εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του. 

γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα 

απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία, 

καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 
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