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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
Προς:
Αποκεντρωμένες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Διοικήσεις της Χώρας,
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νσεις
Αλλοδαπών
και
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Μετανάστευσης.
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Ηλ. Δ/νση: tada3.metanastefsi@ypes.gr
Τηλ. : 210 3741269
ΦΑΞ: 210-3741239
ΘΕΜΑ: «Διαλειτουργικότητα μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της
Μετανάστευσης και του ΙΚΑ».
Όπως γνωρίζετε, κατά τη διαδικασία

ανανέωσης άδειας διαμονής σε

υπηκόους τρίτων χωρών(Υ.Τ.Χ.) για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 15 του ν.
3386/2005), βάσει της αριθ. Οικ. 933/16.01.2009 (ΦΕΚ 53 Β΄) Υπουργικής
Απόφασης, απαιτείται, μεταξύ άλλων, βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής
ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης.
Το Υπουργείο μας στο πλαίσιο απλούστευσης της σχετικής διαδικασίας
προσανατολίστηκε, σε συνεργασία με την διοίκηση του ΙΚΑ, στην επεξεργασία μιας
εφαρμογής, η οποία θα εξασφάλιζε την on line αναζήτηση της καρτέλας του ΙΚΑ, με
στόχο αφενός την μείωση του φόρτου εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών
(Μετανάστευσης και ΙΚΑ), αφετέρου την δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας των
σχετικών βεβαιώσεων και σε κάθε περίπτωση τη διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων
χωρών.

Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι από 26/9/2011 λειτουργεί η νέα
υπηρεσία διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της
Μετανάστευσης, μέσω της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων του Υπ. Εσωτερικών και του ΙΚΑ, χρήστες της οποίας είναι όλες οι
Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της χώρας. Η εν λόγω υπηρεσία είναι
ενσωματωμένη και δοκιμασμένη στην τρέχουσα έκδοση του Πληροφοριακού
Συστήματος της Μετανάστευσης, την οποία χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες σας, η δε
χρήση της είναι υποχρεωτική και θα οδηγήσει, σταδιακά, στην κατάργηση του
προαναφερόμενου δικαιολογητικού. Η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων θα γίνεται
με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης
χώρας.
Εν όψει των ανωτέρω και μέχρι την τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, προκειμένου αυτή να εναρμονισθεί με τα προεκτεθέντα, παρακαλούμε να
ενημερώσετε τους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, ότι δεν απαιτείται πλέον η
προσκόμιση από τους υπόχρεους υπηκόους τρίτων χωρών της σχετικής βεβαίωσης
του ΙΚΑ αναφορικά με τον αριθμό των ημερών εργασίας και την διάρκεια
ασφάλισης, αλλά αρκεί η υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου του ΙΚΑ (απογραφικό
δελτίο, απόσπασμα ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, βιβλιάριο ασθενείας
έστω και ληγμένο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου του
ασφαλισμένου.
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το κέντρο
υποστήριξης (help desk) της ΔΑΕΜ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Γραφείο Υπουργού κ. Κουτρουμάνη.
2.ΙΚΑ,
Γραφείο Διοικητή κ. Σπυρόπουλου.
3.Δ.Α.Ε.Μ.
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού κ. Α. Γιαννίτση.

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ Φ. Γεννηματά.
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Κουκουλόπουλου.
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής.
5. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ένταξης.
6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων (Δ.ΜΗ.Ε.Σ.).
7. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής.

