
  ΕΝΤΥΠΟ 2 
AITHΗ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΛΗΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΠΡΟ  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ :  

ΟΝΟΜΑ :  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:  

Α.Δ.ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΤ:  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:  

ΔΗΜΟ:  

ΣΚ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ – ΚΙΝΗΣΟ:  

ΕΦΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α:  

 

Ο/Η υπογραφόμενοσ/θ κατ’ επάγγελμα αγρότθσ/ςςα αιτοφμαι να απαςχολιςω τον/τουσ κάτωκι 

υπθκόουσ τρίτθσ χώρασ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.4251/14 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΗΜ. 
ΓΕΝΝΗΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΛ/ΝΟ 

1         
2         
3         
4         
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 δειώλω όηη ηα παξαπάλω ζηνηρεία είλαη αιεζή. 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Επικυρωμζνο αντίγραφο ταυτότθτασ εργοδότθ (2 αντίγραφα) 

2. Αντίγραφο διαβατθρίου υ.τ.χ  (2 αντίγραφα) 

3. Ζγκυρθ ςφμβαςθ εργαςίασ   ςτθν Ελλάδα από τθν οποία προκφπτει ότι θ αμοιβι του είναι ίςθ, τουλάχιςτον, με τισ μθνιαίεσ 

αποδοχζσ του ανειδίκευτου εργάτθ (4 αντίγραφα επικυρωμζνα με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του  εργοδότθ ) Δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ των 2 μθνών και ζωσ 6 μινεσ 

4. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ι αντίγραφο διλωςθσ φορολογίασ νομικοφ προςώπου από τα οποία να προκφπτει θ 

δυνατότθτα του εργοδότθ να καταβάλει τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ. (2 αντίγραφα) 

5. Αποδεικτικό καταβολισ τζλουσ 100 (2113) ευρώ για κάκε πολίτθ τρίτθσ χώρασ που κζλει να απαςχολιςει, το οποίο 

ειςπράττεται υπζρ του Δθμοςίου και δεν επιςτρζφεται. 

6. Βεβαίωςθ από το αρμόδιο  τμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ελζγχου των Δ/νςεων Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιών του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, όπου κα ορίηεται θ αντιςτοιχία καλ/μθσ ζκταςθσ ι αρικμοφ ηώων ανά 
εργαηόμενο(2 αντίγραφα) 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ επικυρωμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι “ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΣΟΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ......ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΣΙ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ ΑΝ ΤΝΣΡΕΧΟΤΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 80 ΣΟΤ Ν. 3386/2005 (Α 212)” καθώς και ότι θα παρέχω κατάλληλο κατάλυμα»  

Θεσσαλονίκη  

 

Υπογραφι 

 (με επικφρωςθ το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Δθμόςια Αρχι) 

 


