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ΘΕΜΑ : Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με την αδυναμία εφαρμογής
της αναφερόμενης στο υπ΄ αριθ. 18049/2006 έγγραφό μας διαδικασίας ελέγχου,
προκειμένου να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί
προκειμένου να μετακληθούν υπήκοοι Βουλγαρίας για εποχιακή εργασία, λόγω της
από 1.1.2007 εισόδου της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Ειδικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στους εργοδότες που
μετακαλούν υπηκόους Βουλγαρίας για εποχιακή απασχόληση και είτε εισήλθαν στη
χώρα με θεώρηση εισόδου για εποχιακή απασχόληση και οφείλουν να αναχωρήσουν
από τη χώρα μετά την 1.1.2007 είτε θα εισέλθουν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δεν
θα αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές διαβατηριακού ελέγχου η πιστοποίηση της
αναχώρησής τους από τη χώρα, δεδομένου ότι το κοινοτικό κεκτημένο προβλέπει ότι
αμέσως μετά την ένταξη των νέων κρατών- μελών στην Ε.Ε., οι πολίτες τους
μπορούν πλέον να εισέρχονται στο έδαφος των λοιπών κρατών –μελών με
διαβατήριο, που δεν σφραγίζεται ή με αστυνομική ταυτότητα, χωρίς να υπόκεινται σε
οποιονδήποτε τελωνειακό ή αστυνομικό έλεγχο πλην εκείνου της ταυτοπροσωπίας.
Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις που για την επιστροφή των εγγυητικών
επιστολών ζητείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης η
πιστοποίηση της εξόδου του υπηκόου τρίτης χώρας από την ελληνική επικράτεια,
αυτή υποκαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
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