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Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3536/07, μετά το
άρθρο 16 του ν. 3386/05 προστέθηκε άρθρο 16Α, το οποίο αφορά την μετάκληση
αλιεργατών. Ειδικότερα με το άρθρο αυτό θεσμοθετούνται αυτοτελείς ρυθμίσεις για
την κατηγορία των αλιεργατών, δοθέντος, ότι η ανωτέρω κατηγορία, εμφανίζει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο
πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων για την εξαρτημένη ή την εποχιακή εργασία.
Με το αριθ. οικ. 2228/08/04.02.2008 έγγραφό μας και σε εφαρμογή της
ανωτέρω διάταξης σας δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την μετάκληση των αλιεργατών
κατά το τρέχον έτος, με βάση, βεβαίως, τις προβλεπόμενες από την αριθ.
6997/146/30.01.2008 (ΦΕΚ 147 Β’) κοινή υπουργική απόφαση θέσεις για εργασία
στην Ελλάδα.
Επειδή ενημερωθήκαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες σας, παρά το
γεγονός ότι η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την 01.01.2008, συνεχίζουν να
αποστέλλουν στις αρμόδιες Προξενικές αρχές αποφάσεις για έγκριση εισόδου των
αλιεργατών με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 15 του ν.
3386/05, με αποτέλεσμα να έχουν εισέλθει αλιεργάτες με την αντίστοιχη ειδική
θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί απόφαση για έγκριση απασχόλησης ως
αλιεργατών υπηκόων τρίτων χωρών κατά το τρέχον έτος και αυτοί έχουν εισέλθει

στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία, οι υπηρεσίες σας,
χωρίς περαιτέρω επικοινωνία με τις αρμόδιες Προξενικές αρχές, θα εξετάζουν την
σχετική αίτηση με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 16Α του ν. 3386/05).
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις αυτές εκδίδεται άδεια διαμονής διάρκειας
10 μηνών, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί (σχετ. εγκύκλιος 30/2007).
Αντίθετα όσοι αλιεργάτες είχαν εισέλθει κατά τα έτη 2006-2007 και είχαν
λάβει ετήσια άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, μπορούν να την ανανεώσουν
για τον ίδιο σκοπό (με διετούς διάρκειας άδεια διαμονής).
Παρακαλούμε επίσης για τη παροχή άμεσων οδηγιών στους οικείους Δήμους
για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, τέλος, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Προξενικών αρχών ως προς
την ακολουθητέα διαδικασία.
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