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Αριθμός 228 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΦΤΓΧΝ (ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2016 

__________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9Θ 2(α) θαη (β) 

Χο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ κνπ παξέρεηαη απφ ην 
άξζξν 9Θ 2(α) θαη (β) ηνπ πεξί Πξνζθχγσλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2016, θαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ 
Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, απνθαζίδσ φηη ε απαζρφιεζε αηηεηψλ αζχινπ κεηά ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα δηεζλή πξνζηαζία, επηηξέπεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επαγγέικαηα, λννπκέλνπ φηη θαηέρνπλ ζπκβφιαην απαζρφιεζεο ζθξαγηζκέλν απφ ην Σκήκα Δξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν 
εξγνδφηε ν νπνίνο έρεη δηεπζεηεκέλεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε ζρέζε κε εηζθνξέο θαη παξέρεη αζθάιεηα επζχλεο 
εξγνδφηε ζε θάζε εξγνδνηνχκελν ηνπ γηα αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. 

Α/Α ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

1. Γεσξγία-Κηελνηξνθία-Αιηεία 

Καηαθχγηα θαη Ξελνδνρεία Εψσλ 

Δξγάηεο Γεσξγίαο 

Δξγάηεο Κηελνηξνθίαο/ Δξγάηεο Πηελνηξνθίαο 

Δξγάηεο Αιηείαο 

Δξγάηεο Ηρζπνηξνθείνπ 

Φξνληηζηέο Εψσλ 

2. Μεηαπνίεζε Δξγάηεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ 

Δξγάηεο παξαγσγήο ζε αξηνπνηεία θαη 
γαιαθηνθνκεία λπρηεξηλήο βάξδηαο 

Αρζνθφξνη Φνξηνεθθνξηψζεσλ 

Δξγάηεο Πηελνζθαγείνπ λπρηεξηλήο βάξδηαο  

3. Γηαρείξηζε απνβιήησλ Δξγάηεο απνρεηεχζεσλ θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
θαη απνβιήησλ 

Δξγάηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 
απνξξηκκάησλ θαη ζθπβάισλ 

Δξγάηεο αλαθχθισζεο  

Δξγάηεο επεμεξγαζίαο δσηθψλ απνβιήησλ θαη 
ππνπξντφλησλ ζθαγείνπ 

4. Δκπφξην-Δπηζθεπέο Δξγάηεο ζηαζκψλ βελδίλεο-πιπληεξίσλ 
απηνθηλήησλ 

Αρζνθφξνη Φνξηνεθθνξηψζεσλ  

Δξγάηεο Ηρζπνπσιείνπ 
Ηζησηέο-Βαθείο Απηνθηλήησλ 

5. Παξνρή Τπεξεζηψλ Δξγάηεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη εμσηεξηθψλ 
ρψξσλζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ 

Γηαλνκείο δηαθεκηζηηθνχ / ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

Γηαλνκείο έηνηκνπ θαγεηνχ 

Δξγάηεο γηα θαζαξηζκνχο θήπσλ 

Αρζνθφξνη Φνξηνεθθνξηψζεσλ 

Δξγάηεο γηα εμνιφζξεπζε παξαζίησλ / ηξσθηηθψλ 
ζε νηθίεο θαη γξαθεία 

6. Δπηζηηηζηηθφο Κιάδνο / Ξελνδνρεία Βνεζνί Κνπδίλαο θαη Καζαξηζηέο Κνπδίλαο 

7. Άιιεο  Γξαζηεξηφηεηεο  Δξγάηεο Πιπληεξίσλ Ρνχρσλ 

εκείσζε:  

Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ κε άδεηα εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο/ θηελνηξνθίαο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άζπιν, 
ζα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν ζηνλ ίδην ηνκέα. Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο εξγνδφηε ζα πξέπεη λα 
ππνγξαθεί έγγξαθν απνδέζκεπζεο. 

__________________ 

Έγηλε ζηηο 20 Iνπλίνπ 2019. 
ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο,  
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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