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      Αθήνα, 12-04-2016 

      Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 

 

 

 

ΠΡΟΣ :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την 

ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή 

προστασία, των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής στην 

Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους 

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι ο Ν.4375/2016 που αφορά την «Οργάνωση και 

λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης σύστασης Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ¨σχετικά µε τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 

προστασίας (αναδιατύπωση)¨ (L180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» δηµοσιεύτηκε στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ Α/51 (03-04-2016).  
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Με τα άρθρα 68 έως και 71 του συγκεκριµένου νόµου ρυθµίζονται οι 

προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την ελληνική 

πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία, των 

προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα για 

ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και  των δικαιούχων του στοιχείου στ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 19 Α του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80) όπως ισχύει. Η βασικότερη αλλαγή που 

επέρχεται µε τον νόµο αυτό είναι η κατάργηση της κατοχής άδειας εργασίας ως 

προϋπόθεσης για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των συγκεκριµένων 

κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών καθώς και των µελών των οικογενειών τους.  

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και κάτοχοι 

καθεστώτος επικουρικής προστασίας) έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην 

εξαρτηµένη εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης 

οικονοµικής δραστηριότητας, µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους 

ηµεδαπούς, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Επίσης τα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, την παροχή ανεξάρτητων  

υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση  ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας µε 

τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ηµεδαπούς, εφόσον κατέχουν άδεια 

διαµονής σε ισχύ, σύµφωνα µε τα άρθρα 23  παρ. 2 (β) του Π.∆. 141/2013 ή το άρθ. 

24 παρ. 4 του Π.∆. 96/2008. Τα παραπάνω δικαιώµατα έχουν και  τα µέλη 

οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αφίχθηκαν στην Ελλάδα στο 

πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς 

και οι αλλοδαποί, οι οποίοι, διαµένοντες νόµιµα στη χώρα, τέλεσαν γάµο µε 

δικαιούχο διεθνούς προστασίας και για όσο χρόνο ο γάµος εξακολουθεί να ισχύει, 

εφόσον κατέχουν την ανάλογη άδεια διαµονής σε ισχύ. 

Επίσης τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία και 

την παροχή υπηρεσιών ή έργου µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους 

ηµεδαπούς, εφόσον κατέχουν άδεια διαµονής σε ισχύ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθ. 28 του Π.∆. 114/2010 (Α΄195), του άρθ. 8 παρ. 1  του Π.∆. 61/1999 (Α΄63),  του 

άρθ. 25 παρ. 4 του Ν. 1975/1991 (Α’ 184) ή του άρθρου 22 του Ν. 4375/2016.  

Το ίδιο δικαίωµα έχουν και τα µέλη της οικογένειας των κατόχων άδειας διαµονής 

για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον κατέχουν άδεια διαµονής σε ισχύ, σύµφωνα µε το 

άρθ. 28 παρ. 4 του Π.∆. 114/2010, του άρθ. 8 παρ. 1 του Π.∆. 61/1999 (Α΄63) ή του 
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άρθ. 25 παρ. 4 του Ν.1975/1991 (Α’ 184) καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι 

διαµένοντες νόµιµα στη χώρα, τέλεσαν γάµο µε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί 

καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και για όσο χρόνο ο γάµος 

εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον κατέχουν την ανάλογη άδεια διαµονής σε ισχύ.   

Εξάλλου, οι αιτούντες διεθνή προστασία, µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία ή την παροχή 

υπηρεσιών ή έργου, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή 

«δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» σε ισχύ, τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της υποπερίπτωσης κδ’ της περίπτωσης κ’ του άρθρου 2 του Π.∆. 

113/2013 και του στοιχείου δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.∆. 114/2010 αντίστοιχα.  

Τέλος, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και κάτοχοι του 

καθεστώτος επικουρικής προστασίας), τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί 

καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και τα µέλη της οικογένειάς 

τους, εγγράφονται σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που σχετίζονται µε 

την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ηµεδαπούς, εφόσον κατέχουν, την 

προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις, άδεια διαµονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που 

οι ανωτέρω δεν µπορούν λόγω αντικειµενικής αδυναµίας να προσκοµίσουν τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986. 

 

 

 

 

              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

                                              ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής κου 

Παπαδόπουλου 

Ευαγγελιστρίας 2  

Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ   

 

β) Γεν. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοιν. Ένταξης 

∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Ευαγγελιστρίας 2  

Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

Π. Κανελλοπούλου 2 

101 77 ΑΘΗΝΑ 

 
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

κας Χαλικιά 

Κοραή 4 

Τ.Κ 10564, ΑΘΗΝΑ 

 

Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

- ∆/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 

- ∆νση ∆ιακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης 

Σταδίου 29 

Τ.Κ 101 10 ΑΘΗΝΑ 

 

Περιφέρειες της χώρας 

 

Ο.Α.Ε.∆  

∆/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Εθνικής Αντίστασης 8   

Τ.Κ. 174 56 ΑΛΙΜΟΣ 
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(υπόψη κας Α. Σουσουρογιάννη)  

 

Σ.ΕΠ.Ε 

∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Αγησιλάου 10 (3ος όροφος) 

Τ.Κ 104 37, ΑΘΗΝΑ 

Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες 

Ταγιαπιέρα 12 

Τ.Κ 11525, ΑΘΗΝΑ 

 

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Σολωµού 25,  

Τ.Κ 10682,  ΑΘΗΝΑ 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ο. Αντωνοπούλου 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου Ανδρέα Νεφελούδη 

3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση 

4. ∆4/Τµήµα ΙΙΙ 


