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Περιφέρειες της χώρας
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2. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005»
Σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 1912/2.2.2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας παρείχαμε
οδηγίες σχετικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 3386/05
διαδικασία μετάκλησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/05
προβλέπουν εκτός των άλλων, ότι με βάση την έκθεση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,
καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία, που
χορηγούνται κάθε έτος σε υπηκόους τρίτων χωρών, ανά ιθαγένεια, είδος και διάρκεια
απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Επειδή με την αριθ.30053/23.1.2006(ΦΕΚ 68/Β/24.1.2006) κοινή υπουργική απόφαση
καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος
2006 στην Ελλάδα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιθαγένεια, στην παρούσα φάση, η προβλεπόμενη
διαδικασία, καθίσταται πρακτικά μη εφαρμόσιμη.
Για το λόγο αυτόν, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους εργοδότες που
επιθυμούν να μετακαλέσουν υπηκόους τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, μέχρι τη
συμπλήρωση της παραπάνω ΚΥΑ, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το τρέχον έτος αναφορικά
με τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών είναι η κατωτέρω:
Κάθε εργοδότης που προτίθεται να προσλάβει υπήκοο τρίτης χώρας με σύμβαση
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, εφόσον διερευνήσει εάν έχουν προβλεφθεί οι
συγκεκριμένες ειδικότητες στη σχετική ΚΥΑ 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 στις οικείες προξενικές αρχές.
Οι ελληνικές προξενικές αρχές αναρτούν τους σχετικούς καταλόγους σε εμφανές μέρος και
δέχονται τις αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, στις οποίες θα 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.
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση που θα
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα και σε συγκεκριμένο νομό.
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Ο αριθμός των αιτήσεων που θα δεχτεί η αρμόδια προξενική αρχή μπορεί να είναι
προσαυξημένος έως 30% του αριθμού των θέσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που της
αποστέλλεται από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
Εφόσον συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθμός, βάσει των αιτημάτων που θα υποβάλλουν οι
υπήκοοι τρίτων χωρών, θα αποστέλλονται στις οικείες Περιφέρειες οι σχετικοί ονομαστικοί
κατάλογοι, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσαύξηση του αριθμού μέχρι 30%, δεδομένου ότι στην
παρούσα φάση μας ενδιαφέρει η ταχύτατη ολοκλήρωση της υπόψη διαδικασίας.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις παραγράφους 8,9,10,11
και 12 του υπ’αριθ.1912/05 εγγράφου μας.
Ειδικά, το αμέσως προσεχές διάστημα, οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να ενημερώσουν τους
ενδιαφερόμενους εργοδότες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία, ώστε ει δυνατόν, οι κατάλογοι
να αποσταλούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές έως 30.04.06.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η επιτυχής εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών σας και των αντίστοιχων
υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να παρέχετε
οποιαδήποτε πληροφόρηση θεωρηθεί αναγκαία.
Ιδιαίτερα, θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνετε τις
αρμόδιες προξενικές αρχές για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών, που εισέρχονται στη χώρα
βάσει της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας και υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης άδειας
διαμονής για εξαρτημένη εργασία, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι που έχουν
αναρτηθεί στα προξενεία, προς αποφυγή συσσώρευσης αιτήσεων, για θέσεις οι οποίες έχουν ήδη
καλυφθεί.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α.
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
6. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
7. Συνήγορο του Πολίτη
8. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
9. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
10. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ)
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11. ΔΑΕΜ
12. Δικηγορικό Σύλλογο
13. Γ.Σ.Ε.Ε.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο μας
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
5. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
6. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
7. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
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