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ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία των μετακλήσεων»
Μετά την έκδοση της υπ’αριθ.30183/31.1.2007(ΦΕΚ119/Β/1.2.2007)κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για
εργασία σε υπηκόους τρίτων χωρών για το έτος 2007 και κατόπιν προφορικών και έγγραφων
ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με ζητήματα που προκύπτουν
κατά την εφαρμογή της διαδικασίας των μετακλήσεων, θεωρήσαμε σκόπιμο, για διευκόλυνσή σας,
να σας αποστείλουμε συνοπτικό οδηγό της διαδικασίας για κάθε κατηγορία, όπως αυτή έχει
καθορισθεί με τα αριθ. 1912/2.2.2006, 2860/16.2.2006, 3352/10.3.2006 και

5266/29.3.2006

έγγραφά μας, καθώς και περαιτέρω διευκρινήσεις για ειδικότερα ζητήματα.
Α. 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 εποχική εργασία γ) μετάκληση αλιεργατών.
α) Μετάκληση για εξαρτημένη εργασία :


Ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, προς το Δήμο/Κοινότητα
του τόπου διαμονής του στην οποία αναφέρει τον αριθμό, την ειδικότητα και το χρονικό
διάστημα της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθεται να απασχολήσει το
επόμενο έτος.



Ο Δήμος/Κοινότητα αποστέλλει τα αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στο οικείο παράρτημα του
ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από ημεδαπούς ή
νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.
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Ο ΟΑΕΔ αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Περιφέρειας και από εκεί στην Επιτροπή του άρ. 14 του Ν.3386/2005, η οποία
καταρτίζει σχετική έκθεση και την αποστέλλει στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας



Βάσει αυτής οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζουν τον ανώτατο
αριθμό των αδειών διαμονής για εργασία που μπορεί να χορηγηθούν το επόμενο έτος ανά
νομό, ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης. Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση
κατευθύνεται προς τις οικείες Περιφέρειες, τον Ο.Α.Ε.Δ., τα συναρμόδια Υπουργεία και τις
ελληνικές προξενικές Αρχές.



Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση
υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας, υποβάλλει αίτηση στο Δήμο ή
την Κοινότητα του τόπου διαμονής του, δηλώνοντας τον αριθμό, την ειδικότητα και την
ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθεται να απασχολήσει.



Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαβιβάζει άμεσα τα σχετικά αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού, η οποία αφού διερευνήσει εάν ο εργοδότης είχε
δηλώσει εγκαίρως (μέχρι την 30η Ιουνίου του προηγούμενου έτους) την πρόθεσή του για
μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών και εάν οι σχετικές ειδικότητες έχουν προβλεφθεί στην
κοινή υπουργική απόφαση και ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τον προβλεπόμενο για το νομό
αριθμό θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από υπηκόους τρίτων χωρών, καταρτίζει
καταλόγους με τις θέσεις, τις ειδικότητες και την ιθαγένεια και τους αποστέλλει άμεσα,
μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αριθ. 28
και 38/2004 εγκυκλίους μας, στις οικείες προξενικές αρχές.
Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν και από εργοδότες οι οποίοι δεν τήρησαν την
προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά αυτά θα εξετασθούν μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθεί
ο προβλεπόμενος για το νομό αριθμός θέσεων και ειδικοτήτων ή έχει προβλεφθεί
μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που είχε αθροιστικά υπολογιστεί βάσει των αιτημάτων
των εργοδοτών.



Οι ελληνικές προξενικές αρχές αναρτούν τους σχετικούς καταλόγους σε εμφανές μέρος και
δέχονται τις αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, στις οποίες αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα μητέρας, ημερομηνία γέννησης) και ο
αριθμός διαβατηρίου τους και θα προσδιορίζεται η ειδικότητα και ο νομός της θέσης
εργασίας στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν



Οι προξενικές αρχές αποστέλλουν στις οικείες Περιφέρειες ονομαστικούς καταλόγους
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Οι Περιφέρειες αποστέλλουν ανά νομό τους ονομαστικούς καταλόγους των υπηκόων
τρίτων χωρών στους Δήμους και Κοινότητες του νομού στον οποίο έχει καταγραφεί η
συγκεκριμένη θέση που επιθυμούν να καταλάβουν, οι οποίοι τους αναρτούν σε εμφανές
μέρος



Ο εργοδότης υποβάλλει πλέον στο Δήμο ή την Κοινότητα αίτηση με την οποία ζητά να
μετακαλέσει συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών, επιλέγοντας από τον παραπάνω
αναρτηθέντα ονομαστικό κατάλογο, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά



Ο Δήμος ή η Κοινότητα αποστέλλει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και
ο Γενικός Γραμματέας αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πράξη του, με
την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον
συγκεκριμένο εργοδότη

β) Μετάκληση για εποχική εργασία :
Στην περίπτωση της μετάκλησης για εποχική εργασία κατισχύουν οι ισχύουσες διμερείς ή
πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες. Έτσι, βάσει των διμερών συμφωνιών για εποχική απασχόληση που
έχει συνάψει η χώρα μας με την Αλβανία (Ν.2482/1997) και τη Βουλγαρία (Ν.2407/1996), η
προβλεπόμενη διαδικασία έχει ως εξής:


Ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, προς το Δήμο/Κοινότητα
του τόπου διαμονής του στην οποία αναφέρει τον αριθμό, την ειδικότητα και το χρονικό
διάστημα της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθεται να απασχολήσει το
επόμενο έτος.



Ο Δήμος/Κοινότητα διαβιβάζει τα αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην Επιτροπή του αρθ.
14 του Ν.3386/2005, η οποία καταρτίζει σχετική έκθεση και την αποστέλλει στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας



Βάσει αυτής οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζουν τον ανώτατο
αριθμό των αδειών διαμονής για εργασία που μπορεί να χορηγηθούν το επόμενο έτος ανά
νομό, ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης. Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση
κατευθύνεται προς τις οικείες Περιφέρειες, τον Ο.Α.Ε.Δ., τα συναρμόδια Υπουργεία και τις
ελληνικές προξενικές Αρχές.



Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης

ο εργοδότης υποβάλλει

αίτηση στον οικείο Δήμο/Κοινότητα διαμονής του με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας
των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμεί να μετακαλέσει, την ειδικότητα, το νομό της
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θέσης εργασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί στο υπ’
αριθ.2860/16.2.2006 έγγραφό μας.


Εν συνεχεία

οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και

Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Η έγκριση δίνεται από το Γενικό Γραμματέα
Περιφερείας, εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος αναφορικά με την τήρηση της
προβλεπόμενης διαδικασίας και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και, μαζί με τη
σύμβαση εργασίας, αποστέλλονται στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή, η οποία εκδίδει
την εθνική θεώρηση εισόδου και καλεί τους ενδιαφερομένους στην Προξενική Αρχή για να
υπογράψουν τη σύμβαση και να παραλάβουν την θεώρηση εισόδου.
Εκτός των πράξεων έγκρισης που αποστέλλονται στα οικεία προξενεία μέσω
ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών (κούριερ) αποστέλλονται στα οικεία
προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή απασχόληση μέσω e-mail.
γ) Μετάκληση αλιεργατών :
Η μετάκληση αλιεργατών εντάσσεται στη διαδικασία της μετάκλησης για εξαρτημένη
εργασία. Λόγω όμως κατίσχυσης, σε ειδικά θέματα, της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου
(ν. 1453/1984) και λόγω της φύσης της απασχόλησης, η οποία έχει εν μέρει εποχιακό χαρακτήρα, η
διαδικασία για τους Αιγυπτίους αλιεργάτες διαφοροποιείται από τη διαδικασία της μετάκλησης για
εξαρτημένη εργασία.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:


Ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, προς το Δήμο/Κοινότητα
του τόπου διαμονής του στην οποία αναφέρει τον αριθμό, την ειδικότητα και το χρονικό
διάστημα της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθεται να απασχολήσει το
επόμενο έτος.



Ο Δήμος/Κοινότητα αποστέλλει τα αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στο οικείο παράρτημα του
ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από ημεδαπούς ή
νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.



Ο ΟΑΕΔ αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Περιφέρειας και από εκεί στην Επιτροπή του άρ. 14 του Ν.3386/2005, η οποία
καταρτίζει σχετική έκθεση και την αποστέλλει στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας



Βάσει αυτής οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζουν τον ανώτατο
αριθμό των αδειών διαμονής για εργασία που μπορεί να χορηγηθούν το επόμενο έτος ανά
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νομό, ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης. Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση
κατευθύνεται προς τις οικείες Περιφέρειες, τον Ο.Α.Ε.Δ., τα συναρμόδια Υπουργεία και τις
ελληνικές προξενικές Αρχές.


Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση
Αιγυπτίων Αλιεργατών υποβάλλει αίτηση απευθείας στην υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού στον οποίο είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του ή στο νομό
της έδρας του νηολογίου του σκάφους του με την οποία ζητά να εγκριθεί η είσοδος στη
χώρα συγκεκριμένων αλιεργατών τους οποίους προτίθεται να απασχολήσει στο αλιευτικό
σκάφος του, επισυνάπτοντας πίνακα με τα στοιχεία των εν λόγω υπηκόων και
συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί με την αριθ.
38/2005 εγκύκλιό μας.



Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος
αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά, αποστέλλει με fax τις αιτήσεις στην ελληνική προξενική αρχή της
Αιγύπτου



Η προξενική αρχή συντάσσει ονομαστικό κατάλογο των ενδιαφερομένων υπηκόων
Αιγύπτου που επιθυμούν να εργαστούν ως αλιεργάτες και τον αποστέλλει άμεσα στην
οικεία Περιφέρεια



Η Περιφέρεια, εκδίδει άμεσα τις πράξεις έγκρισης απασχόλησης των συγκεκριμένων
υπηκόων και τις αποστέλλει πάραυτα στην προξενική αρχή, μέσω ταχυμεταφοράς των
ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών, επισυνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας,
προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.



Το Γενικό προξενείο Καΐρου καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για τους
οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση
εισόδου.
Β. Αναφορικά με ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής των

μετακλήσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α. Από την διαδικασία μετάκλησης, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω, δεν προκύπτει η
δυνατότητα έκδοσης και αποστολής στα οικεία προξενεία ομαδικής απόφασης έγκρισης για
υπηκόους τρίτων χωρών που αντιστοιχούν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, αλλά η έκδοση
εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τους υπηκόους τρίτων χωρών
που αντιστοιχούν σε κάθε ένα εργοδότη.
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Άλλωστε, η έκδοση και αποστολή ομαδικής απόφασης έγκρισης, δεν απλουστεύει επί της
ουσίας την διαδικασία, δεδομένου ότι η ενδεχόμενη καθυστέρηση που προκαλείται από την έκδοση
ατομικής

πράξης έγκρισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών κάθε εργοδότη ξεχωριστά,

μετακυλύεται

στα οικεία προξενεία,

καθότι, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, θα πρέπει να

παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Προξενική Αρχή προκειμένου να υπογράφουν και
να παραλαμβάνουν τη σύμβαση εργασίας ή το ιδιωτικό συμφωνητικό έπ’ ονόματί τους και να
εφοδιάζονται με τη νόμιμη θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα. Προς τούτο παρακαλούμε η
απόφαση να εκδίδεται κατά εργοδότη για πιο έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας από τα
προξενεία .
β.

Αναφορικά με την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στους εργοδότες, σε

περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν εισήλθαν στη χώρα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο
υπ’αριθ.18049/29.9.2006 έγγραφό μας.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή
απαιτείται απάντηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας περί αναχώρησης του υπηκόου
τρίτης χώρας από την ελληνική επικράτεια, σας γνωρίζουμε ότι προς αντιμετώπιση των δυσχερειών
που προέκυψαν, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προέβη στις αναγκαίες ενέργειες και μας απέστειλε
σχετικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, αναφορικά με τις υπηρεσίες στις
οποίες θα απευθύνεστε και οι οποίες έχουν πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή «αφίξεων –
αναχωρήσεων», προκειμένου να σας παρέχουν στοιχεία αφίξεων – αναχωρήσεων υπηκόων τρίτων
χωρών.
Σε όσες περιπτώσεις έχετε ήδη προβεί σε σχετική αλληλογραφία και εκκρεμούν στις
υπηρεσίες σας επιστροφές εγγυητικών επιστολών που είχαν κατατεθεί για τη μετάκληση υπηκόων
τρίτων χωρών κατά το προηγούμενο έτος, αυτές

θα επιστρέφονται στην περίπτωση

βεβαιώνεται αναχώρηση, ακόμη και αν αναφέρεται στο σχετικό

που

έγγραφο ότι «οι παραπάνω

καταχωρήσεις πληκτρολογήσεων είναι ενδεικτικές, δεν βεβαιώνουν τις αναγραφόμενες σ’ αυτές
αφιξαναχωρήσεις των ανωτέρω και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αφιξαναχωρήσεων σε άλλες
ημερομηνίες»
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν πληκτρολογήσεις αναχωρήσεων από τη
χώρα, η εγγυητική επιστολή δεν επιστρέφεται ακόμη και αν αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο ότι
« η μη καταχώρηση πληκτρολογήσεων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αναχωρήσεων τους».
Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται εγγυητική επιστολή με προσκόμιση υπεύθυνης
δήλωσης του εργοδότη στην οποία δηλώνεται η μη έλευση ή η αναχώρηση του υπηκόου τρίτης
χώρας, πλην της περίπτωσης υπηκόων Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αριθ.
πρωτ. 1619/26.1.2007 έγγραφό μας.
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Σε περιπτώσεις που οι εργοδότες κατέβαλαν εγγυητικές επιστολές που αφορούν ομάδα
υπηκόων τρίτων χωρών και η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής δεν ολοκληρώθηκε για
όλους, οι υπηρεσίες σας θα ζητούν από τα πιστωτικά ιδρύματα την επιστροφή του ποσού που
αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους ολοκληρώθηκε η διαδικασία και για τους
λοιπούς θα ζητείται η έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής σε αντικατάσταση της προηγούμενης
ακυρωθείσας.
γ. Σε όσες περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μετάκλησης κατά το προηγούμενο έτος
βάσει των θέσεων που προβλεπόταν στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για τις ανάγκες
του 2006 και η διαδικασία, χωρίς υπαιτιότητα των εργοδοτών ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος
έτους, αυτές θα διενεργούνται κανονικά, χωρίς οι συγκεκριμένες θέσεις να αφαιρούνται από τις
θέσεις που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για τις ανάγκες του τρέχοντος
έτους.
Αντίθετα, δεν μπορεί να γίνει χρήση των θέσεων που έμειναν κενές κατά το προηγούμενο
έτος για την τρέχουσα χρονική περίοδο.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου που αφορούν την διαδικασία
των μετακλήσεων θα εφαρμοστούν από 1.1.2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εξωτερικών
α. Γραφείο Υφυπουργού κ. Βαληνάκη
( υπόψη κ. Νικολόπουλου)
β. Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης
Εσωτερικών Υποθέσεων
& SCHENGEN
2. Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας
Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
Εσωτερική Διανομή
1.Δ/νση μας
2.Δ/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ.
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