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Προς : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας,
Δ/νσεις
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης.

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο
εξωτερικό.

Όπως σας είναι γνωστό, με την αριθ. 38 και με Α.Π. 9532/04/24.06.2004
εγκύκλιο της υπηρεσίας μας σας δόθηκαν οδηγίες για την επικοινωνία των υπηρεσιών
σας με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα διευκρινίσθηκε ότι η αποστολή των πάσης φύσεως αποφάσεων στα
αρμόδια Προξενεία, εκτός αυτών που αφορούν την εποχιακή απασχόληση, θα
διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ΣΤ3 Δ/νσης Διεκπεραίωσης &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Περαιτέρω, με την αριθ. 12514/11 (ΦΕΚ 826 Β΄) κ.υ.α., με την οποία
τροποποιήθηκε η αριθ. οικ. 12311/08 (ΦΕΚ 1063 Β΄) κ.υα., όπως αυτή
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. 27846/08 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ.
17590/09 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες και συγκεκριμένα με την

παράγραφο β΄

:

ρυθμίζεται το θέμα της αποστολής των εγκριτικών αποφάσεων των Δ/νσεων
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που
αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, σε μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό
την εργασία στην Ελλάδα και ορίζεται ότι: «Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην
Ελλάδα αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε
ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εργοδότη και υπό την
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προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή
ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε
περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες
τις περιπτώσεις μετακλήσεων».
Η αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.ΕΞ., στο πλαίσιο σχετικής αλληλογραφίας για την
απλούστευση της ακολουθούμενης μέχρι τώρα διαδικασίας και ειδικότερα της
μείωσης του χρόνου αποστολής των πάσης φύσεως εγγράφων και της εξοικονόμησης
πόρων, εισηγήθηκε την αλλαγή της σχετικής διαδικασίας και την αποστολή στα
Προξενεία όλων των εγκριτικών αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο
ανωτέρω τρόπος επικοινωνίας, πέραν της ταχύτητας, διασφαλίζει και την ασφάλεια
της επικοινωνίας.
Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι, από τούδε και στο εξής, η επικοινωνία
των υπηρεσιών σας με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο
εξωτερικό θα γίνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση που η επικοινωνία αφορά την αποστολή εγκριτικών
αποφάσεων για εργασία (εξηρτημένη, εποχιακή και αλιεργάτες), εφαρμόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στην αριθ. 12514/11 (ΦΕΚ 826 Β΄) κ.υ.α .
β) Εάν η επικοινωνία διεξάγεται στο πλαίσιο αίτησης για οικογενειακή
επανένωση και αφορά είτε στην αποστολή ερωτήματος για την διακρίβωση της
οικογενειακής σχέσης, είτε στην αποστολή εγκριτικής απόφασης, η επικοινωνία θα
διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης η ίδια
διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε άλλη περίπτωση αλληλογραφίας (παροχή
διευκρινίσεων, επιβεβαίωση θεωρήσεων εισόδου, παροχή πληροφοριών κ.λ.π.).
Στην περίπτωση τυχόν δυσχερειών στην επικοινωνία, θα επικοινωνείτε με την
ΣΤ3 Δ/νση Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου του ΥΠ.ΕΞ., Ακαδημίας
1, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της
Χώρας μας, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την
διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, σας αποστέλλουμε, συνημμένα , κατάσταση με τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κυριότερων Προξενικών Αρχών.

2

Η Στ3 Δ/νση Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου του ΥΠ.ΕΞ.,
στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των Πρεσβειών
και των Προξενικών Αρχών της Χώρας μας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
Συνημμένα
Ένας (1) πίνακας.
Κοινοποίηση
Υπουργείο Εξωτερικών,
ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου,
Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ.
Εσωτερική Διανομή
Διεύθυνσή μας
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (E Mail) ΤΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Α/Α

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΤΙΡΑΝΩΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

gremb.tir@mfa.gr

2

ΕΡΕΒΑΝ(ΑΡΜΕΝΙΑ)

grembarm@arminco.com

3

ΤΙΦΛΙΔΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

gremb.tbi@mfa.gr

4

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ (ΠΑΚΙΣΤΑΝ)

gremb.isl@mfa.gr

5

ΚΙΕΒΟΥ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

greece@kiev.relc.com

6

ΜΑΝΙΛΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ)

gremb.man@mfa.gr

7

ΝΕΟΥ ΔΕΛΧΙ (ΙΝΔΙΑ)

gremb.del@mfa.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
1

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

grgencom.arg@mfa.gr

2

ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

grgencom.kor@mfa.gr

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΑΙΓΥΠΤΟ)

grgencom.ale@mfa.gr

4

ΚΑΪΡΟΥ (ΑΙΓΥΠΤΟ)

grgencom.cai@mfa.gr

5

ΜΟΣΧΑΣ (ΡΩΣΙΑ)

grgencom.mow@mfa.gr
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ΝΟΒΟΡΟΣΣΙΣΚ (ΡΩΣΙΑ)

gconnovo@nvrsk.ru

7

ΟΔΗΣΣΟΥ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

grconsodessa@paco.net
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