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ΘΕΜΑ: Καθορισµός των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη και της διαδικασίας
κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και
των ειδικότερων όρων για τη µετάκληση για εξαρτηµένη εργασία υπηκόων τρίτων
χωρών.

.

Σας γνωρίζουµε ότι η αριθµ. οικ. 12311/08/03.06.2008 Κ.Υ.Α που αφορά

στον καθορισµό της διαδικασίας και των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη κατά
την κατάρτιση της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς
και των ειδικότερων όρων για τη µετάκληση για εξαρτηµένη εργασία υπηκόων
τρίτων χωρών, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1063 Β΄).
Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, κρίνουµε σκόπιµο να σας παράσχουµε
τις ακόλουθες οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. για κάθε
προβλεπόµενη κατηγορία.
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ΓΕΝΙΚΑ
Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/07 και σύµφωνα µε τις οποίες,
προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία θα καθορίζονται
αντικειµενικά κριτήρια για την κατάρτιση των εκθέσεων των Επιτροπών που,
βάσει των διατάξεων του ιδίου άρθρου, έχουν συγκροτηθεί στις έδρες των
Περιφερειών και οι οποίες καθορίζουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό που
µπορούν να καλυφθούν µε µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών. Η αναγκαιότητα
έκδοσης της ανωτέρω κ.υ.α. προέκυψε από την αξιολόγηση της µέχρι τώρα
εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του ν. 3386/05 και αποσκοπεί αφ’ ενός µεν στο
να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση της µεταναστευτικής πολιτικής,
και αφ’ ετέρου στην απλούστευση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την
διενέργεια των µετακλήσεων, ώστε να καταστεί η σχετική διαδικασία συντοµότερη
και λειτουργικότερη και να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, τα φαινόµενα υποβολής
καταχρηστικών αιτηµάτων από εργοδότες.
Συνοπτικά οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στην µέχρι τώρα
ακολουθούµενη διαδικασία είναι οι ακόλουθες:
α) Θεσπίζονται αντικειµενικά κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων
εργοδοτών οι οποίοι επιθυµούν να µετακαλέσουν υπηκόους τρίτων χωρών για την
παροχή εργασίας στην Ελλάδα.
β) Επιταχύνεται η διαδικασία της µετάκλησης, µε την απάλειψη της
υποχρέωσης των προξενικών µας αρχών να συντάσσουν ονοµαστικούς καταλόγους,
δεδοµένου ότι ο εργοδότης θα µετακαλεί συγκεκριµένο εργαζόµενο.
γ) Αντικαθίσταται η υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη εγγυητικής
επιστολής για τη κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης µε υπεύθυνη
δήλωση του εργοδότη.
δ) Καθορίζεται µε σαφήνεια η διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών
επιστολών για κάθε κατηγορία

(εξαρτηµένη εργασία, εποχιακή απασχόληση,

αλιεργάτες).
ε) Ρυθµίζεται, οριστικά, το θέµα της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών οι
οποίες είχαν κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά
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νοµοθεσίας, για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης, όσο και µε
την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί για την κάλυψη
των δαπανών διαβίωσης και βρίσκονται, για διαφόρους λόγους στις οικείες
Περιφέρειες και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Α. Ειδικότεροι όροι για την κατάρτιση της προβλεπόµενης από τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 έκθεσης.
Με την ανωτέρω κ.υ.α. επιχειρείται για πρώτη φορά η θέσπιση
αντικειµενικών κριτηρίων για την εξέταση των υποβαλλοµένων αιτήσεων. Με τον
τρόπο

αυτό

γίνεται

προσπάθεια

να

περιορισθούν

φαινόµενα

υποβολής

καταχρηστικών αιτηµάτων από εργοδότες και τα οποία δεν αντιστοιχούν σε
πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας, καθώς και να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα
των εισερχοµένων αλλοδαπών εργαζοµένων.
Για τον λόγο αυτό ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης
για µετάκληση αλλοδαπού εργαζοµένου µε σκοπό την παροχή εξαρτηµένη εργασίας
τίθεται υποχρέωση του εργοδότη, στην περίπτωση που αυτός είναι φυσικό πρόσωπο
να αποδείξει εισόδηµα 24.000€ κατ’ ελάχιστο, ενώ στην περίπτωση που είναι
επιτηδευµατίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής χρειάζεται η
απόδειξη ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 60.000 €. ∆ιευκρινίζεται ότι τα
παραπάνω εισοδηµατικά ελάχιστα όρια αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
µετάκληση ενός ή περισσοτέρων υπηκόων τρίτων χωρών. Αντίστοιχα οι εργοδότες οι
οποίοι επιθυµούν την µετάκληση αλλοδαπών εργαζοµένων για απασχόληση στην
αγροτική οικονοµία, είτε για εξαρτηµένη εργασία, είτε για εποχιακή απασχόληση, θα
πρέπει να είναι καλλιεργητές έκτασης αντίστοιχης µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα 1
της κ.υ.α., ή να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο αντίστοιχο µε τα οριζόµενα στο
παράρτηµα 2 της ίδιας κ.υ.α.
Τέλος ο αριθµός των προς µετάκληση αλιεργατών προσδιορίζεται από το
επιτρεπόµενο όριο ατόµων που µπορεί να επιβιβασθεί στο σκάφος, όπως αυτό
προκύπτει από την αντίστοιχη βεβαίωση του οικείου λιµεναρχείου.
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Β. ∆ιαδικασία για την κατάρτιση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 έκθεσης.
Η διαδικασία της µετάκλησης στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών για
εργασία περιλαµβάνει, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τρεις υποπεριπτώσεις : α)
µετάκληση για εξαρτηµένη εργασία β) µετάκληση για εποχιακή εργασία γ)
µετάκληση αλιεργατών. Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυµούν να µετακαλέσουν υπήκοο
τρίτης χώρας για απασχόληση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία.
1. Υποβάλλουν αίτηση, µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, στον ∆ήµο ή
την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησης ή της έδρας του
νηολογίου του σκάφους , και η οποία θα περιλαµβάνει τον αριθµό, την ειδικότητα,
την ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστηµα της
απασχόλησης. Η ονοµασία της ειδικότητας θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί σύµφωνα
µε την σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕ∆. Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα χορηγεί στον
αιτούντα εργοδότη απόδειξη παραλαβής αιτήµατος. Ανάλογα µε το είδος της
απασχόλησης (εξαρτηµένη, εποχιακή, αλιεργάτες) η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται
από τα εξής δικαιολογητικά:
1α) Μετάκληση για απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, εκτός
των απασχολουµένων στην αγροτική οικονοµία και των αλιεργατών.
•

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, στην περίπτωση που ο αιτών
εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, από την οποία προκύπτει δηλωθέν
εισόδηµα, για το προηγούµενο της αίτησης οικονοµικό έτος,
τουλάχιστον 24.000 €.

•

Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος στην περίπτωση που ο
αιτών εργοδότης είναι ατοµική επιχείρηση ή στην περίπτωση που ο
εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο, αντίγραφο φορολογίας νοµικού
προσώπου, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986,
προς την οικεία Περιφέρεια, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των
δηλούµενων στοιχείων, σύµφωνα µε την 1008564/110/006∆/25-12006

ΚΥΑ.,

που

να

αποδεικνύουν

ότι

η

επιχείρηση

έχει

πραγµατοποιήσει κατά την προηγούµενη της αίτησης χρήση
ακαθάριστα έσοδα, κατ’ ελάχιστο, ύψους 60.000 €. Στην περίπτωση
που ο εργοδότης είναι επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµισθούν
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επιπρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της
ειδικότητας του υπηκόου τρίτης χώρας µε το αντικείµενο της
επιχείρησης. Παράδειγµα: Ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου δεν
µπορεί να καταθέσει αίτηση για την µετάκληση µάγειρα πολυνησιακής
κουζίνας.
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εισοδηµατικά κριτήρια αποτελούν το
ελάχιστο όριο για τη µετάκληση ενός ή περισσοτέρων υπηκόων τρίτων
χωρών
1β) Μετάκληση για απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή για
εποχιακή απασχόληση στην αγροτική οικονοµία.
•

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στη οποία φαίνεται η
καλλιεργήσιµη έκταση και το ύψος του ζωικού κεφαλαίου, κατά
περίπτωση. Σε περίπτωση που η καλλιεργήσιµη έκταση είναι
ενοικιασµένη θα προσκοµίζεται αντίγραφο του µισθωτηρίου, στο
οποίο θα εµφαίνεται η καλλιεργήσιµη έκταση.

•

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι καλλιεργείται από τον
ίδιο η δηλωθείσα έκταση ή για τον αριθµό των εκτρεφόµενων
ζώων, κατά περίπτωση.

1γ) Μετάκληση αλιεργατών.
•

Βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής αρχής, από την οποία θα
προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόµενο όριο ατόµων
που µπορεί να επιβιβασθεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι
παροπλισµένο ή αργούν.

2. Ο οικείος ∆ήµος ή Κοινότητα αποστέλλει εντός πέντε ηµερών την αίτηση
µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας.
3. Η Περιφέρεια οφείλει να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και να
διαπιστώσει εάν στο πρόσωπο των εργοδοτών πληρούνται οι προαναφερόµενες
προϋποθέσεις. Στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 αποστέλλονται µόνον
οι αιτήσεις που από τον έλεγχο της Περιφέρειας διαπιστωθεί ότι πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις (εισόδηµα εργοδότη, καλλιεργήσιµη έκταση, ζωικό κεφάλαιο,
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δυναµικότητα αλιευτικού σκάφους), µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στο τοπικό
παράρτηµα του ΟΑΕ∆, προκειµένου αυτό να διατυπώσει γνώµη προς την αρµόδια
Επιτροπή µε βάση τα τηρούµενα σε αυτό, κατά το χρονικό σηµείο υποβολής της
αίτησης, στοιχεία. Επισηµαίνουµε ότι στον ΟΑΕ∆ δεν κοινοποιούνται τα
αιτήµατα που αφορούν εξηρτηµένη απασχόληση στην αγροτική οικονοµία,
εποχιακή εργασία και αλιεργατες, δεδοµένου ότι για αυτές τις κατηγορίες δεν
τηρούνται στοιχεία στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις από εργοδότες για τους
οποίους, από τον διενεργηθέντα έλεγχο, προκύπτει ότι δεν πληρούν τα παραπάνω
κριτήρια αποστέλλεται έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνονται σχετικά µε το γεγονός
ότι το αίτηµά τους δεν µπορεί να προωθηθεί στην αρµόδια επιτροπή, µνηµονεύοντας
και την ειδικότερη προϋπόθεση η οποία δεν πληροίται.
Γ) Κριτήρια για την κατάρτιση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 έκθεσης.
1. Για την κατάρτιση της ανωτέρω έκθεσης η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της,
υποχρεωτικά, τα παρακάτω κριτήρια,
α) Το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
β) Τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούµενων ετών και ειδικότερα του
τελευταίου έτους αναφορικά µε τις αιτήσεις των εργοδοτών που υποβλήθηκαν και
τον αριθµό των µετακλήσεων που ολοκληρώθηκαν.
Σε περίπτωση που ζητείται κατά τρόπο καταχρηστικό η κάλυψη των ίδιων
θέσεων εργασίας για εξαρτηµένη εργασία, για την κάλυψη των οποίων έχουν
διενεργηθεί µετακλήσεις κατά τα προηγούµενα έτη, το αίτηµα απορρίπτεται.
γ) Η τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων που απορρέουν γι’ αυτόν
από τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία έχει
προβεί και στο παρελθόν σε µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή
εργασία και ειδικότερα εάν αποδεικνύεται η αναχώρηση ή µη από την Χώρα των
µετακληθέντων από αυτόν στο παρελθόν υπηκόων τρίτων χωρών.
δ) Τα στοιχεία από τον ΟΑΕ∆ σχετικά µε την προσφορά εργασίας από
ηµεδαπούς ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα αλλοδαπούς ανά ειδικότητα.
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Επισηµαίνουµε ότι:
α)

Τα

αιτήµατα

εξετάζονται

µόνον

εφόσον

οι

ειδικότητες

είναι

προσδιορισµένες σύµφωνα µε τη σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕ∆, όπως
προκύπτει από τον κατάλογο της Στατιστικής Ταξινόµησης Επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ
92) που υπάρχει σε όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισµού και στις οποίες
θα µπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες.
β) ∆εν είναι δυνατή η µετάκληση εργατών γης µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας όταν το είδος της καλλιέργειας συναρτάται µε πρόσκαιρη, εποχιακού
χαρακτήρα απασχόληση. Η εκτίµηση για τον χαρακτήρα της απασχόλησης είναι έργο
της Επιτροπής, η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει, τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες.
Σηµειώνεται ότι ειδικότητες που δεν έχουν άµεση σχέση µε την καλλιέργεια
της γης (π.χ. φύλακας αγροκτήµατος) εντάσσονται στην κατηγορία της εξαρτηµένης
εργασίας χωρίς να εξετάζεται ως προϋπόθεση η αντιστοιχία καλλιεργήσιµης έκτασης
ανά εργαζόµενο, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα 1.
Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και καταρτίζει την σχετική
έκθεση, λαµβάνοντας υπόψη, υποχρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β΄ της κ.υ.α.
2. Στην έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό
δυναµικό αντιστοιχούν στον αριθµό των προς µετάκληση εργαζοµένων που
προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποίες έχουν εξετασθεί και
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας,
προσαυξηµένου σε ποσοστό 10%, για την κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων
αναγκών. Συνεπώς η σχετική έκθεση θα εµφανίζεται µε την εξής µορφή:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ………
ΝΟΜΟΣ:……………
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Α) ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ

Εσωτερικές οικιακές βοηθοί

25

Μάγειροι ασιατικής κουζίνας

5

Εργάτες θερµοκηπίου

10

ΣΥΝΟΛΟ

40

Προσαύξηση

σε

ποσοστό

10%

για

4

απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες
Β) ΕΠΟΧΙΑΚΗ

Εργάτες γης

171

ΣΥΝΟΛΟ

171

Προσαύξηση

σε

ποσοστό

10%

για

17

απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες
Γ) ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

72

ΣΥΝΟΛΟ

72

Προσαύξηση

σε

ποσοστό

10%

για

7

απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

Η κάλυψη των θέσεων που περιλαµβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό του 10% µπορεί
να γίνει ύστερα από αίτηµα του εργοδότη, τηρουµένων κατά τα λοιπά της διαδικασίας
και του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον
προσκοµισθεί από τον εργοδότη πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆, από την οποία θα
προκύπτει αδυναµία κάλυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ηµεδαπούς ή
κοινοτικούς υπηκόους ή νόµιµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και
αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία ο απρόβλεπτος και έκτακτος
χαρακτήρας της ανάγκης.
Προσοχή: Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου
4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 η αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
του νοµού οφείλει να ενηµερώσει, αµέσως και εγγράφως, τους εργοδότες, οι οποίοι
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είχαν υποβάλει αιτήσεις, προκειµένου αυτοί να προβούν στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας µετάκλησης.
3. Μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για κάλυψη των θέσεων εργασίας οι
οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του ν. 3386/2005, γίνεται µόνον από τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν
υποβάλει αιτήσεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην κ.υ.α.
Εργοδότες που επιθυµούν την µετάκληση εργαζοµένων λόγω απρόβλεπτων και
έκτακτων αναγκών, µπορούν να ζητήσουν την κάλυψη θέσεων εργασίας από την
αύξηση του αριθµού των θέσεων σε ποσοστό µέχρι 10 % κατά τα οριζόµενα
ανωτέρω.
Επισηµαίνεται ότι η προσαύξηση των θέσεων σε ποσοστό µέχρι 10%, θα
εφαρµοστεί και για τις µετακλήσεις που θα διενεργηθούν κατά το τρέχον έτος, βάσει
της κυα

6997/146/30.01.2008 (ΦΕΚ 147 Β΄), όπως αυτή συµπληρώθηκε και

διορθώθηκε µε την αριθ. οικ. 40048/618/02.06.2008 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1069 Β΄), παρά το
γεγονός ότι σε αυτές δεν έχει υπολογισθεί αυτή η προσαύξηση. Ο υπολογισµός της
προσαύξησης σε ποσοστό µέχρι 10%, θα γίνει επί του συνολικού αριθµού των
θέσεων που περιλαµβάνεται στις ανωτέρω κ.υ.α. ανά νοµό και κατηγορία, ήτοι α)
εξηρτηµένη εργασία (ετήσια άδεια διαµονής), β) αλιεργάτες (άδεια διαµονής µέχρι
δέκα µήνες) και γ) εποχιακή εργασία (άδεια διαµονής µέχρι έξη µήνες). Σηµειώνεται
ότι σε περίπτωση που στις ανωτέρω κ.υ.α. έχουν συµπεριληφθεί θέσεις εργασίας
περισσότερες από αυτές που ζητήθηκαν µε αιτήσεις εργοδοτών, που υποβλήθηκαν
κατά το έτος 2007, οι αδιάθετες θέσεις µπορούν να διατεθούν κατά το τρέχον έτος
χωρίς την ανάγκη χρήσης της προσαύξησης του 10 %, αν ζητείται βέβαια µετάκληση
για τις ίδιες ειδικότητες. Αντίθετα εάν στις ανωτέρω κ.υ.α έχουν συµπεριληφθεί
θέσεις εργασίας λιγότερες από αυτές που ζητήθηκαν από τους εργοδότες, µετά την
εξάντληση του αριθµού των θέσεων, µπορεί να γίνει χρήση της προσαύξησης αυτής
και για τους λοιπούς εργοδότες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές
ανάγκες.
4. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εγκριθεί από την Ελληνική Προξενική
Αρχή η αίτηση για την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει,
µε αίτησή του, την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης εργασίας από άλλον υπήκοο
τρίτης χώρας, µε την προϋπόθεση ότι µε σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Προξενικής
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Αρχής πιστοποιείται το γεγονός της µη χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου στην
Ελλάδα.
6. Για την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας στην αρµόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νοµού τηρείται µητρώο εργοδοτών, το οποίο
περιλαµβάνει ονοµατεπώνυµο εργοδότη ή επωνυµία επιχείρησης, επάγγελµα ή
κατηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της
επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθµός και ειδικότητες µετακαλούµενων κατ’
έτος υπηκόων τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών. Για την τήρηση του
παραπάνω µητρώου, καθώς και για την όλη διαχείριση των µετακλήσεων, έχει
αναπτυχθεί σχετική µηχανογραφική εφαρµογή.

∆) ∆ιαδικασία υποβολής των αιτήσεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων
για εξαρτηµένη εργασία.
1.Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του ν. 3386/05, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την µετάκληση
υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον συµπεριλήφθηκε η
σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα.
Στην αίτηση αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία
γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθµός διαβατηρίου του προς µετάκληση υπηκόου
τρίτης χώρας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, για κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο µε τις
τριµηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και ότι θα
αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία δεν απαιτείται πλέον η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τις δαπάνες επαναπροώθησης ή απέλασης.
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), για κάθε εργαζόµενο, υπογεγραµµένη από
τον εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και η αµοιβή
του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από
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τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτές καθορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Ε) ∆ιαδικασία υποβολής των αιτήσεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων
χωρών για εποχιακή εργασία.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυµεί
την µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για εποχιακή απασχόληση, εφόσον
συµπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο
∆ήµο ή Κοινότητα. Στην αίτηση οποία αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα
πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου των προς µετάκληση
υπηκόων τρίτων χωρών και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
για κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός µηνός του
ανειδίκευτου εργάτη.
β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και ότι θα
αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον εργοδότη, για
κάθε εργαζόµενο, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης, διάρκεια
και η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση,
µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου, θεωρηµένη από την οικεία
υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του εξασφαλίσει κατάλυµα.

ΣΤ) ∆ιαδικασία υποβολής των αιτήσεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων
χωρών ως αλιεργατών.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυµεί την
µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συµπεριλήφθηκε η σχετική
θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα, στον
οποίο είναι εγκαταστηµένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους
του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
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α) πίνακα µε τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία θα
περιλαµβάνονται, απαραιτήτως, το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία
γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου των προς µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών.
β) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
για κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός µηνός του
ανειδίκευτου εργάτη.
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον εργοδότη, για
κάθε εργαζόµενο, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό
διάστηµα απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζόµενου.
δ) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και ότι θα
αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
Προσοχή: Για την αποφυγή παρερµηνειών σας υπενθυµίζουµε ότι η
µετάκληση των αλιεργατών, οι οποίοι εισήλθαν ή θα εισέλθουν στην Χώρα µετά
τη ν 01.01.2008, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 3386/05, όπως
αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3536/07.

Ζ) ∆ιαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων
χωρών για παροχή εξαρτηµένης εργασίας, εποχιακή απασχόληση και των
αλιεργατών, ως εξής:
1. Η αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νοµού, εφόσον
διενεργηθεί ο απαιτούµενος έλεγχος αναφορικά µε την τήρηση της προβλεπόµενης
διαδικασίας και την πληρότητα των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, αποστέλλει
στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή πράξη του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας, µε
την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας
στον συγκεκριµένο εργοδότη, προκειµένου να του χορηγηθεί εθνική θεώρηση
εισόδου.
2. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους
υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την
είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας (εξαρτηµένη, εποχιακή,
αλιεργάτες). Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην

12

ανωτέρω υπηρεσία προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση εργασίας και να
τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου.

Η) ∆ιαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Οι πράξεις έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας για είσοδο στην
Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας, µε σκοπό την παροχή εξαρτηµένης εργασίας,
αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Όταν η µετάκληση αφορά εποχιακή εργασία ή αλιεργάτες οι σχετικές
εγκριτικές πράξεις του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας αποστέλλονται στα οικεία
Προξενεία µέσω ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών. Επίσης στην
περίπτωση της εποχιακής απασχόλησης αποστέλλονται επιπρόσθετα, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατάλογοι µε τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή
απασχόληση.
Μόνον εφόσον η µετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία (π.χ. εποχιακή
εργασία), την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο εργοδότη, µπορεί να εκδοθεί µία
συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.

Θ) ∆ιαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών.
1. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για µετάκληση
υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτηµένη εργασία επιστρέφονται, εφόσον:
α. Εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια διαµονής και έχει παρέλθει τρίµηνο από την
έναρξη ισχύος της.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια Προξενική Αρχή είτε για
λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν
εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
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ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα µετάκληση του υπηκόου
τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία
διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή
βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.

2. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για µετάκληση
υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία επιστρέφονται εφόσον:
α. Λήξει η άδεια διαµονής ή παρέλθει το χρονικό διάστηµα για το οποίο είχε
δικαίωµα να παραµείνει στην Χώρα. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί
έγκαιρα η άδεια διαµονής από την οικεία Περιφέρεια και έχει παρέλθει το χρονικό
διάστηµα των έξη µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για το οποίο είχε
δικαίωµα να παραµείνει στην Χώρα, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον
εργοδότη.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια Προξενική Αρχή είτε για
λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν
εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα µετάκληση του υπηκόου
τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία
διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή
βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
3. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για µετάκληση
αλιεργατών επιστρέφονται εφόσον:
α. Λήξει η άδεια διαµονής ή παρέλθει το χρονικό διάστηµα για το οποίο είχε
δικαίωµα να παραµείνει στην Χώρα. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί
έγκαιρα η άδεια διαµονής από την οικεία Περιφέρεια και έχει παρέλθει το χρονικό
διάστηµα των δέκα µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για το οποίο είχε
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δικαίωµα να παραµείνει στην Χώρα, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον
εργοδότη.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια Προξενική Αρχή είτε για
λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν
εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα µετάκληση του υπηκόου
τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία
διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή
βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
4. Για την επιστροφή των εγγυητικών για όλες τις περιπτώσεις ο
ενδιαφερόµενος εργοδότης καταθέτει σχετική αίτηση στον ∆ήµο ή την Κοινότητα του
τόπου κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται άµεσα
στην οικεία Περιφέρεια η οποία, αφού διαπιστώσει την συνδροµή των ανωτέρω
προϋποθέσεων εκδίδει έγγραφη παραγγελία για την επιστροφή της εγγυητικής στον
εργοδότη. Αντίθετα εάν η Περιφέρεια διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, αυτές καταπίπτουν υπέρ του
∆ηµοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η Περιφέρεια οφείλει να
ενηµερώσει εγγράφως τον εργοδότη για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατός
του για επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Ι) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί στο
παρελθόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2910/2001 ή 3386/2005 και
παραµένουν στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας.
Με τις µεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω κ.υ.α. επιλύονται χρονίζοντα
θέµατα που έχουν σχέση τόσο µε την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών οι οποίες
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είχαν κατατεθεί, βάσει των διατάξεων των νόµων 2910/01 και 3386/05, για την
κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης και για την κάλυψη των
δαπανών διαβίωσης και παραµένουν µέχρι την δηµοσίευση της υπόψη κοινής
υπουργικής απόφασης, για διαφόρους λόγους. στις Περιφέρειες και Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. Σηµειώνεται ότι η σχετική ρύθµιση δεν αφορά επιστροφή
εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν βάσει προγενέστερων του ν.2910/01 νόµων.
Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την επιστροφή των εγγυητικών
επιστολών είναι, για κάθε περίπτωση, η ακόλουθη.
Ια). ∆ιαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που είχαν
κατατεθεί

στο

παρελθόν

και

αφορούν

την

κάλυψη

των

δαπανών

επαναπροώθησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων ζητήθηκε η
µετάκληση για εξαρτηµένη εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
2910/2001 ή 3386/2005.

Οι

αρµόδιες

υπηρεσίες

των

Περιφερειών

και

των

Νοµαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων θα ενηµερώσουν εγγράφως, επί αποδείξει, τους εργοδότες, σχετικά
µε την δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες έχουν κατατεθεί
και παραµένουν σ’ αυτές και αφορούν την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή
απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων ζητήθηκε η µετάκληση για εξαρτηµένη
εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2910/2001 ή 3386/2005 και θα
επιστρέφονται στον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2)
µηνών από την παραλαβή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της αρµόδιας
αντίστοιχα, υπηρεσίας και εφόσον προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι ο αναφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποχωρήσει από τη
χώρα. Ενδεικτικά µπορεί να κατατεθεί αντίγραφο διαβατηρίου, βεβαίωση συνοριακής
αρχής ελέγχου ή βεβαίωση αφιξαναχωρήσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας.

Ειδικότερα

στην

περίπτωση

των

µετακληθέντων,

οι

οποίοι

µεταγενέστερα κατέστησαν κοινοτικοί υπήκοοι (π.χ. Πολωνοί, Ρουµάνοι, Βούλγαροι
κλπ) για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής αρκεί η υποβολή σχετικής αίτησης
χωρίς να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία περί αναχώρησης του εργαζοµένου.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην αρµόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία
(Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφέρεια).
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Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής και εφόσον δεν υποβληθεί σχετική
αίτηση οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και αποτελούν
έσοδο του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ή Νοµάρχη
αντίστοιχα.

Ιβ) ∆ιαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει
στη Χώρα για εξαρτηµένη ή εποχιακή απασχόληση σύµφωνα µε τις διατάξεις
των νόµων 2910/2001 ή 3386/2005.
Οι

αρµόδιες

υπηρεσίες

των

Περιφερειών

και

των

Νοµαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων θα ενηµερώσουν εγγράφως τους εργοδότες, για τις εγγυητικές
επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί και παραµένουν σ’ αυτές και αφορούν την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη
Χώρα για εξαρτηµένη ή εποχιακή απασχόληση σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
2910/2001 ή 3386/2005, ότι µπορούν να ζητήσουν την επιστροφή τους, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή έγγραφης
ειδοποίησης της αρµόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται
απευθείας στην αρµόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή
Περιφέρεια).
Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής και εφόσον δεν υποβληθεί σχετική
αίτηση οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και αποτελούν
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών
γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας ή Νοµάρχη αντίστοιχα.
Σηµειώνεται ότι η ρύθµιση αυτή αφορά και τους αλιεργάτες, εφόσον κατά το
πριν την 01.01.2008 χρονικό διάστηµα αδειοδοτούνταν είτε µε τις διατάξεις της
εποχιακής απασχόλησης (ν. 2910/01), είτε µε το καθεστώς της εξηρτηµένης εργασίας
(ν. 3386/05). Αντίθετα δεν αφορά στις περιπτώσεις που είτε πρόκειται για µετάκληση
για εξηρτηµένη εργασία και δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια διαµονής ή δεν έχει
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παρέλθει τρίµηνο από την έναρξη ισχύος της, είτε για εποχιακή εργασία και η άδεια
διαµονής είναι ακόµη σε ισχύ.

ΙΑ) Μετάβαση από το προϊσχύσαν στο καθεστώς της παρούσας κ.υ.α.
Για την οµαλή µετάβαση από την προϊσχύσασα διαδικασία των µετακλήσεων
οι εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του ν.3386/2005 για τις θέσεις εργασίας
που θα καλυφθούν κατά το έτος 2008, εκδόθηκαν µε βάση τις αιτήσεις εργοδοτών
που υποβλήθηκαν εντός του έτους 2007 χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των όρων
και των προϋποθέσεων που ορίζονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ της εν λόγω κ.υ.α. εν
αναφορά µε το παραδεκτό των αιτήσεων των εργοδοτών και την κατάρτιση των
εκθέσεων, δεδοµένου ότι οι σχετικές αιτήσεις έχουν ήδη εξετασθεί από τις αρµόδιες
επιτροπές των Περιφερειών. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα για τις αιτήσεις των
εργοδοτών, οι οποίες αφορούν θέσεις για εξηρτηµένη εργασία οι οποίες έχουν
συµπεριληφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του
3386/05, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο ∆’.
Τέλος, οι ∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Χώρας παρακαλούνται για την άµεση ενηµέρωση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και των ∆ήµων και Κοινοτήτων της χωρικής τους αρµοδιότητας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη,
Βασ. Σοφίας 15, ΑΘΗΝΑ.
β) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας,
∆/νση Αλλοδαπών,
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων,
∆/νση Μητρώου,
Καραγεώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84
4. Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & SCHENGEN
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6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
∆ιεύθυνση Απασχόλησης,
Τµήµα III,
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7. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης,
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8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιεύθυνση Νοµοθ. Συντονισµού Ειδ. Νοµικών
Υποθέσεων ΕΕ & ∆ιεθνών Οργανισµών,
Λ. Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ.
9. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
α) ∆/νση Κύριας Ασφ/σης Μισθωτών
β) ∆/νση Ασφ/σης Ασθενείας & Μητρότητας,
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10
10. ΙΚΑ
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β)∆/νση Παροχών
Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41
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11. ΟΓΑ
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Κλάδος Κύριας Ασφάλισης,
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12. ΟΑΕ∆,
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