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ΓΔΝΗΚΑ 

Η αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05, φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3536/07 θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, 

πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθζέζεσλ ησλ Δπηηξνπώλ πνπ, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζηηο έδξεο ησλ 

Πεξηθεξεηώλ θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε κεηάθιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Η αλαγθαηφηεηα 

έθδνζεο ηεο αλσηέξσ θ.π.α. πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο κέρξη ηψξα 

εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3386/05 θαη απνζθνπεί αθ’ ελφο κελ ζην 

λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, 

θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ησλ κεηαθιήζεσλ, ψζηε λα θαηαζηεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζπληνκφηεξε 

θαη ιεηηνπξγηθφηεξε θαη λα εμαιεηθζνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, ηα θαηλφκελα ππνβνιήο 

θαηαρξεζηηθψλ αηηεκάησλ απφ εξγνδφηεο. 

πλνπηηθά νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ κέρξη ηψξα 

αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Θεζπίδνληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ 

εξγνδνηψλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα κεηαθαιέζνπλ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ 

παξνρή εξγαζίαο ζηελ  Διιάδα. 

β) Δπηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάθιεζεο, κε ηελ απάιεηςε ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ πξνμεληθψλ καο αξρψλ λα ζπληάζζνπλ νλνκαζηηθνχο θαηαιφγνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ν εξγνδφηεο ζα κεηαθαιεί ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν. 

γ) Αληηθαζίζηαηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απφ ηνλ εξγνδφηε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο γηα ηε θάιπςε ησλ δαπαλψλ επαλαπξνψζεζεο ή απέιαζεο κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ εξγνδφηε.   

δ) Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ γηα θάζε θαηεγνξία  (εμαξηεκέλε εξγαζία, επνρηαθή απαζρφιεζε, 

αιηεξγάηεο).  

ε) Ρπζκίδεηαη, νξηζηηθά, ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ νη 

νπνίεο είραλ θαηαηεζεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά 
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λνκνζεζίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ επαλαπξνψζεζεο ή απέιαζεο, φζν θαη κε 

ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ νη νπνίεο είραλ θαηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο θαη βξίζθνληαη, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο ζηηο νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. 

 

Α. Δηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05 έθζεζεο. 

Με ηελ αλσηέξσ θ.π.α. επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε ζέζπηζε 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζζνχλ θαηλφκελα ππνβνιήο 

θαηαρξεζηηθψλ αηηεκάησλ απφ εξγνδφηεο θαη ηα νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ζε 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζζνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εηζεξρνκέλσλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

γηα κεηάθιεζε αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εμαξηεκέλε εξγαζίαο 

ηίζεηαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

λα απνδείμεη εηζόδεκα 24.000€ θαη’ ειάρηζην, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

επηηεδεπκαηίαο θαη ιεηηνπξγεί επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρξεηάδεηαη ε 

απφδεημε αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ 60.000 €. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα 

παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά ειάρηζηα φξηα απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

κεηάθιεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Αληίζηνηρα νη εξγνδφηεο νη 

νπνίνη επηζπκνχλ ηελ κεηάθιεζε αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ γηα απαζρφιεζε ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία, είηε γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, είηε γηα επνρηαθή απαζρφιεζε, ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιιηεξγεηέο έθηαζεο αληίζηνηρεο κε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα 1 

ηεο θ.π.α., ή λα δηαζέηνπλ δσηθφ θεθάιαην αληίζηνηρν κε ηα νξηδφκελα ζην 

παξάξηεκα 2 ηεο ίδηαο θ.π.α. 

Σέινο ν αξηζκφο ησλ πξνο κεηάθιεζε αιηεξγαηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

επηηξεπφκελν φξην αηφκσλ πνπ κπνξεί λα επηβηβαζζεί ζην ζθάθνο, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ιηκελαξρείνπ. 
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Β. Γηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05 έθζεζεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο κεηάθιεζεο ζηελ Διιάδα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα 

εξγαζία πεξηιακβάλεη, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηξεηο ππνπεξηπηψζεηο : α) 

κεηάθιεζε γηα εμαξηεκέλε εξγαζία β) κεηάθιεζε γηα επνρηαθή εξγαζία γ) 

κεηάθιεζε αιηεξγαηψλ. Οη εξγνδφηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα κεηαθαιέζνπλ ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο γηα απαζρφιεζε αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

1. Τπνβάιινπλ αίηεζε, κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ Γήκν ή 

ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο έδξαο ηνπ 

λενινγίνπ ηνπ ζθάθνπο , θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ, ηελ εηδηθφηεηα, 

ηελ ηζαγέλεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απαζρφιεζεο. Η νλνκαζία ηεο εηδηθφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα 

κε ηελ ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ΟΑΔΓ. Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ρνξεγεί ζηνλ 

αηηνχληα εξγνδφηε απφδεημε παξαιαβήο αηηήκαηνο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο (εμαξηεκέλε, επνρηαθή, αιηεξγάηεο) ε αλσηέξσ αίηεζε ζπλνδεχεηαη 

απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1α) Μεηάθιεζε γηα απαζρόιεζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθηόο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ησλ αιηεξγαηώλ.  

 Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ 

εξγνδφηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη δεισζέλ 

εηζφδεκα, γηα ην πξνεγνχκελν ηεο αίηεζεο νηθνλνκηθφ έηνο, 

ηνπιάρηζηνλ 24.000 €. 

 Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ  ν 

αηηψλ εξγνδφηεο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εξγνδφηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, αληίγξαθν θνξνινγίαο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, 

πξνο ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

δεινχκελσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ 1008564/110/006Γ/25-1-

2006 ΚΤΑ., πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε επηρείξεζε έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο αίηεζεο ρξήζε 

αθαζάξηζηα έζνδα, θαη’ ειάρηζην, χςνπο 60.000 €. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν εξγνδφηεο είλαη επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ 
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επηπξφζζεηα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ζπλάθεηα ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κε ην αληηθείκελν ηεο 

επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα: Ιδηνθηήηεο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ δελ 

κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ κεηάθιεζε κάγεηξα πνιπλεζηαθήο 

θνπδίλαο.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα απνηεινχλ ην 

ειάρηζην φξην γηα ηε κεηάθιεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ 

1β) Μεηάθιεζε γηα απαζρόιεζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή γηα 

επνρηαθή απαζρόιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. 

 Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ζηε νπνία θαίλεηαη ε 

θαιιηεξγήζηκε έθηαζε θαη ην χςνο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαηά 

πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε είλαη 

ελνηθηαζκέλε ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ, ζην 

νπνίν ζα εκθαίλεηαη ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φηη θαιιηεξγείηαη απφ ηνλ 

ίδην ε δεισζείζα έθηαζε ή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ 

δψσλ, θαηά πεξίπησζε.  

1γ) Μεηάθιεζε αιηεξγαηώλ.  

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε έδξα ηνπ λενινγίνπ, ην επηηξεπφκελν φξην αηφκσλ 

πνπ κπνξεί λα επηβηβαζζεί ζην ζθάθνο θαη φηη ην ζθάθνο δελ είλαη 

παξνπιηζκέλν ή αξγνχλ. 

 2. Ο νηθείνο Γήκνο ή Κνηλφηεηα απνζηέιιεη εληφο πέληε εκεξψλ ηελ αίηεζε 

κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

 3. Η Πεξηθέξεηα νθείιεη λα εμεηάζεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ζην πξφζσπν ησλ εξγνδνηψλ πιεξνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο 

πξνυπνζέζεηο. ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/2005 απνζηέιινληαη κόλνλ 

νη αηηήζεηο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζησζεί φηη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο (εηζφδεκα εξγνδφηε, θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, δσηθφ θεθάιαην, 
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δπλακηθφηεηα αιηεπηηθνχ ζθάθνπο), κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζην ηνπηθφ 

παξάξηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα δηαηππψζεη γλψκε πξνο ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή κε βάζε ηα ηεξνχκελα ζε απηφ, θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, ζηνηρεία. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζηνλ ΟΑΔΓ δελ θνηλνπνηνύληαη ηα 

αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ εμεξηεκέλε απαζρόιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 

επνρηαθή εξγαζία θαη αιηεξγαηεο, δεδνκέλνπ όηη γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο δελ 

ηεξνύληαη ζηνηρεία ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο απφ εξγνδφηεο γηα ηνπο 

νπνίνπο, απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν, πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα απνζηέιιεηαη έγγξαθν κε ην νπνίν ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην γεγνλφο 

φηη ην αίηεκά ηνπο δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή, κλεκνλεχνληαο 

θαη ηελ εηδηθφηεξε πξνυπφζεζε ε νπνία δελ πιεξνίηαη. 

 Γ) Κξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05 έθζεζεο. 

 1. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο αλσηέξσ έθζεζεο ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο, 

ππνρξεσηηθά, ηα παξαθάησ θξηηήξηα, 

 α) Σν ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 β) Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο αλαθνξηθά κε ηηο αηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθιήζεσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ.  

Σε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη θαηά ηξόπν θαηαρξεζηηθό ε θάιπςε ησλ ίδησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ έρνπλ 

δηελεξγεζεί κεηαθιήζεηο θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε, ην αίηεκα απνξξίπηεηαη.  

 γ) Η ηήξεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ γη’ απηφλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005, φπσο ηζρχνπλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη 

πξνβεί θαη ζην παξειζφλ ζε κεηάθιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα επνρηαθή 

εξγαζία θαη εηδηθφηεξα εάλ απνδεηθλχεηαη ε αλαρψξεζε ή κε απφ ηελ Υψξα ησλ 

κεηαθιεζέλησλ απφ απηφλ ζην παξειζφλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.  

 δ) Σα ζηνηρεία απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο απφ 

εκεδαπνχο ή λνκίκσο δηακέλνληεο ζηε ρψξα αιινδαπνχο αλά εηδηθφηεηα. 
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Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

 α) Σα αηηήκαηα εμεηάδνληαη κφλνλ εθφζνλ νη εηδηθφηεηεο είλαη 

πξνζδηνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ θαηάινγν ηεο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο Δπαγγεικάησλ (ΣΔΠ 

92) πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζηηο νπνίεο 

ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη εξγνδφηεο. 

 β) Γελ είλαη δπλαηή ε κεηάθιεζε εξγαηψλ γεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο φηαλ ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ζπλαξηάηαη κε πξφζθαηξε, επνρηαθνχ 

ραξαθηήξα απαζρφιεζε. Η εθηίκεζε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο είλαη έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη, ηπρφλ ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

 εκεηψλεηαη φηη εηδηθφηεηεο πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γεο (π.ρ. θχιαθαο αγξνθηήκαηνο) εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ρσξίο λα εμεηάδεηαη σο πξνυπφζεζε ε αληηζηνηρία θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο 

αλά εξγαδφκελν, φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα 1. 

 Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη θαηαξηίδεη ηελ ζρεηηθή 

έθζεζε, ιακβάλνληαο ππφςε, ππνρξεσηηθψο, ηα θξηηήξηα ηνπ Κεθ. Β΄ ηεο θ.π.α. 

 2.  ηελ έθζεζε ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο νη ππάξρνπζεο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνο κεηάθιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίεο έρνπλ εμεηαζζεί θαη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, 

πξνζαπμεκέλνπ ζε πνζνζηφ 10%, γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ θαη έθηαθησλ 

αλαγθψλ. πλεπψο ε ζρεηηθή έθζεζε ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ εμήο κνξθή: 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ……… 

ΝΟΜΟ:…………… 

  

ΜΟΡΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

Α) ΔΞΖΡΣΖΜΔΝΖ Δζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί 25 

 Μάγεηξνη αζηαηηθήο θνπδίλαο 5 

 Δξγάηεο ζεξκνθεπίνπ  10 

 ΤΝΟΛΟ 40 

 Πξνζαχμεζε ζε πνζνζηφ 10% γηα 

απξφβιεπηεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο 

4 

Β) ΔΠΟΥΗΑΚΖ Δξγάηεο γεο 171 

 ΤΝΟΛΟ 171 

 Πξνζαχμεζε ζε πνζνζηφ 10% γηα 

απξφβιεπηεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο  

17 

Γ) ΑΛΗΔΡΓΑΣΔ Αιηεξγάηεο 72 

 ΤΝΟΛΟ 72 

 Πξνζαχμεζε ζε πνζνζηφ 10% γηα 

απξφβιεπηεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο  

7 

 

Η θάιπςε ησλ ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αλσηέξσ πνζνζηφ ηνπ 10% κπνξεί 

λα γίλεη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ εξγνδφηε, ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηνπ ειέγρνπ πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ 

πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ εξγνδφηε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη αδπλακία θάιπςεο ησλ ζέζεσλ απηψλ απφ άλεξγνπο εκεδαπνχο ή 

θνηλνηηθνχο ππεθφνπο ή λφκηκα δηακέλνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα ζηνηρεία ν απξφβιεπηνο θαη έθηαθηνο 

ραξαθηήξαο ηεο αλάγθεο. 

 Πξνζνρή: Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/2005 ε αξκόδηα Υπεξεζία Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο 

ηνπ λνκνύ νθείιεη λα ελεκεξώζεη, ακέζσο θαη εγγξάθσο, ηνπο εξγνδόηεο, νη νπνίνη 
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είραλ ππνβάιεη αηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνύλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηάθιεζεο. 

 3. Μεηάθιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/2005, γίλεηαη κφλνλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, νη νπνίνη έρνπλ 

ππνβάιεη αηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θ.π.α. 

Δξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ ηελ κεηάθιεζε εξγαδνκέλσλ ιφγσ απξφβιεπησλ θαη 

έθηαθησλ αλαγθψλ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 10 % θαηά ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ησλ ζέζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 10%, ζα 

εθαξκνζηεί θαη γηα ηηο κεηαθιήζεηο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, βάζεη 

ηεο θπα  6997/146/30.01.2008 (ΦΔΚ 147 Β΄), φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε θαη 

δηνξζψζεθε κε ηελ αξηζ. νηθ. 40048/618/02.06.2008 θ.π.α. (ΦΔΚ 1069 Β΄), παξά ην 

γεγνλφο φηη ζε απηέο δελ έρεη ππνινγηζζεί απηή ε πξνζαχμεζε. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

πξνζαχμεζεο ζε πνζνζηφ κέρξη 10%, ζα γίλεη επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλσηέξσ θ.π.α. αλά λνκφ θαη θαηεγνξία, ήηνη α) 

εμεξηεκέλε εξγαζία (εηήζηα άδεηα δηακνλήο), β) αιηεξγάηεο (άδεηα δηακνλήο κέρξη 

δέθα κήλεο) θαη γ) επνρηαθή εξγαζία (άδεηα δηακνλήο κέρξη έμε κήλεο). εκεηψλεηαη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο αλσηέξσ θ.π.α. έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζέζεηο εξγαζίαο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ δεηήζεθαλ κε αηηήζεηο εξγνδνηψλ, πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαηά ην έηνο 2007, νη αδηάζεηεο ζέζεηο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ 10 %, αλ δεηείηαη βέβαηα κεηάθιεζε 

γηα ηηο ίδηεο εηδηθφηεηεο. Αληίζεηα εάλ ζηηο αλσηέξσ θ.π.α έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζέζεηο εξγαζίαο ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, κεηά ηελ 

εμάληιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο πξνζαχμεζεο απηήο 

θαη γηα ηνπο ινηπνχο εξγνδφηεο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

 4. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δελ εγθξηζεί απφ ηελ Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή ε αίηεζε γηα ηελ είζνδν ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη, 

κε αίηεζή ηνπ, ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο απφ άιινλ ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Πξνμεληθήο 
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Αξρήο πηζηνπνηείηαη ην γεγνλφο ηεο κε ρνξήγεζεο εηδηθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ ζηελ 

Διιάδα. 

 6. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ λνκνχ ηεξείηαη κεηξψν εξγνδνηψλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη νλνκαηεπψλπκν εξγνδφηε ή επσλπκία επηρείξεζεο, επάγγεικα ή 

θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή έδξαο ηεο 

επηρείξεζεο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο κεηαθαινχκελσλ θαη’ 

έηνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο απηψλ. Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

παξαπάλσ κεηξψνπ, θαζψο θαη γηα ηελ φιε δηαρείξηζε ησλ κεηαθιήζεσλ, έρεη 

αλαπηπρζεί ζρεηηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή. 

 

 Γ) Γηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα κεηάθιεζε ππεθόσλ ηξίησλ 

γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. 

 1.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05, ν εξγνδφηεο πνπ ππέβαιε αίηεζε γηα ηελ κεηάθιεζε 

ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο γηα παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθφζνλ ζπκπεξηιήθζεθε ε 

ζρεηηθή ζέζε εξγαζίαο ζε απηήλ, ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ αξκφδην Γήκν ή Κνηλφηεηα. 

ηελ αίηεζε αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα παηξφο, ε εκεξνκελία 

γέλλεζεο, ε ππεθνφηεηα θαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ηνπ πξνο κεηάθιεζε ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο θαη  ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πνζφ ίζν κε ηηο 

ηξηκεληαίεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

 β) Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζα πξνζιάβεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηη ζα 

αλαιάβεη ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.3386/2005. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηε λέα δηαδηθαζία δελ απαηηείηαη πιένλ ε 

θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηηο δαπάλεο επαλαπξνώζεζεο ή απέιαζεο.  

 γ) ζχκβαζε εξγαζίαο (εηο δηπινχλ), γηα θάζε εξγαδφκελν, ππνγεγξακκέλε απφ 

ηνλ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη ε ακνηβή 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, κηθξφηεξε απφ 
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ηηο απνδνρέο αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε Δζληθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 

 

Δ) Γηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα κεηάθιεζε ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ γηα επνρηαθή εξγαζία.  

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ θνηλήο απφθαζεο, ν εξγνδφηεο πνπ επηζπκεί 

ηελ κεηάθιεζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο γηα επνρηαθή απαζρφιεζε, εθφζνλ 

ζπκπεξηιήθζεθε ε ζρεηηθή ζέζε εξγαζίαο ζε απηήλ, ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ αξκφδην 

Γήκν ή Κνηλφηεηα. ηελ αίηεζε νπνία αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα 

παηξφο, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ησλ πξνο κεηάθιεζε 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 α) εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 

γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο ελφο κελφο ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

 β) Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζα πξνζιάβεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηη ζα 

αλαιάβεη ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.3386/2005. 

 γ) ζχκβαζε εξγαζίαο (εηο δηπινχλ), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα 

θάζε εξγαδφκελν, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο, δηάξθεηα 

θαη ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, 

κηθξφηεξε απφ ηηο απνδνρέο αλεηδίθεπηνπ εξγαδφκελνπ, ζεσξεκέλε απφ ηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζα ηνπ εμαζθαιίζεη θαηάιπκα. 

 

 Σ) Γηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα κεηάθιεζε ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ σο αιηεξγαηώλ.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ θνηλήο απφθαζεο, ν εξγνδφηεο πνπ επηζπκεί ηελ 

κεηάθιεζε  ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο σο αιηεξγάηε, εθφζνλ ζπκπεξηιήθζεθε ε ζρεηηθή 

ζέζε εξγαζίαο ζε απηήλ, ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ αξκφδην Γήκν ή Κνηλφηεηα, ζηνλ 

νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλε ε επηρείξεζή ηνπ ή ζηελ έδξα λενινγίνπ ηνπ ζθάθνπο 

ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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 α) πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνληαη, απαξαηηήησο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα παηξφο, ε εκεξνκελία 

γέλλεζεο θαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ησλ πξνο κεηάθιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 β) εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 

γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο ελφο κελφο ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

 γ) ζχκβαζε εξγαζίαο (εηο δηπινχλ), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα 

θάζε εξγαδφκελν, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη φξνη εξγαζίαο, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απαζρφιεζεο θαη ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 δ) Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζα πξνζιάβεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηη ζα 

αλαιάβεη ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.3386/2005. 

Πξνζνρή: Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηώλ ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ε 

κεηάθιεζε ησλ αιηεξγαηώλ, νη νπνίνη εηζήιζαλ ή ζα εηζέιζνπλ ζηελ Υώξα κεηά 

ηε λ 01.01.2008, δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ λ. 3386/05, όπσο 

απηό πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3536/07. 

 

 Ε) Γηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα κεηάθιεζε ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ γηα παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, επνρηαθή απαζρόιεζε θαη ησλ 

αιηεξγαηώλ, σο εμήο: 

 1.  Η αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ λνκνχ, εθφζνλ 

δηελεξγεζεί ν απαηηνχκελνο έιεγρνο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απνζηέιιεη 

ζηελ αξκφδηα ειιεληθή πξνμεληθή αξρή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, καδί κε ηελ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εξγνδφηε ζχκβαζε εξγαζίαο, κε 

ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο γηα παξνρή εξγαζίαο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί εζληθή ζεψξεζε 

εηζφδνπ. 

 2. Η αξκφδηα ειιεληθή πξνμεληθή αξρή θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί πξάμε έγθξηζεο γηα ηελ 

είζνδν ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ παξνρή εξγαζίαο (εμαξηεκέλε, επνρηαθή, 

αιηεξγάηεο). Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηελ 
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αλσηέξσ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη λα 

ηνπο ρνξεγεζεί ε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

 

 Ζ) Γηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ εγθξηηηθώλ πξάμεσλ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ζηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 

Οη πξάμεηο έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο γηα είζνδν ζηελ 

Διιάδα ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 

απνζηέιινληαη ζηα νηθεία Πξνμελεία κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

Όηαλ ε κεηάθιεζε αθνξά επνρηαθή εξγαζία ή αιηεξγάηεο νη ζρεηηθέο 

εγθξηηηθέο πξάμεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο απνζηέιινληαη ζηα νηθεία 

Πξνμελεία κέζσ ηαρπκεηαθνξάο ησλ ΔΛΣΑ ή ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. Δπίζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επνρηαθήο απαζρφιεζεο απνζηέιινληαη επηπξφζζεηα, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαηάινγνη κε ηηο πξάμεηο έγθξηζεο γηα επνρηαθή 

απαζρφιεζε.  

Μφλνλ εθφζνλ ε κεηάθιεζε αθνξά ηελ ίδηα θαηεγνξία (π.ρ. επνρηαθή 

εξγαζία), ηελ ίδηα πξνμεληθή αξρή θαη ηνλ ίδην εξγνδφηε, κπνξεί λα εθδνζεί κία 

ζπγθεληξσηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. 

 

 Θ) Γηαδηθαζία επηζηξνθήο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

 1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί γηα κεηάθιεζε 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία επηζηξέθνληαη, εθόζνλ: 

 α. Δθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο θαη έρεη παξέιζεη ηξίκελν απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο. 

 β. Γελ εγθξηζεί ε κεηάθιεζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 γ. Γελ ρνξεγεζεί ζεψξεζε εηζφδνπ απφ ηελ αξκφδηα Πξνμεληθή Αξρή είηε γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο είηε γηα άιινπο ιφγνπο, εθφζνλ απηφ 

βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξρή απηή. 

 δ. Υνξεγεζεί κελ ε ζεψξεζε εηζφδνπ αιιά ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ 

εηζέιζεη ζηε ρψξα, εθφζνλ απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
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 ε. Με αίηεζε ηνπ εξγνδφηε αλαθιεζεί ε εγθξηζείζα κεηάθιεζε ηνπ ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε αξκφδηα ππεξεζία 

δηαβηβάζεη ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο ζηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή θαη απηή 

βεβαηψζεη φηη δελ ρνξεγήζεθε ζην κεηαμχ εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

 

 2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί γηα κεηάθιεζε 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ γηα επνρηαθή εξγαζία επηζηξέθνληαη εθόζνλ: 

 α. Λήμεη ε άδεηα δηακνλήο ή παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν είρε 

δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ Υψξα. πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί 

έγθαηξα ε άδεηα δηακνλήο απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ έμε κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, γηα ην νπνίν είρε 

δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ Υψξα, ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ 

εξγνδφηε. 

 β. Γελ εγθξηζεί ε κεηάθιεζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 γ. Γελ ρνξεγεζεί ζεψξεζε εηζφδνπ απφ ηελ αξκφδηα Πξνμεληθή Αξρή είηε γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο είηε γηα άιινπο ιφγνπο, εθφζνλ απηφ 

βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξρή απηή. 

 δ. Υνξεγεζεί κελ ε ζεψξεζε εηζφδνπ αιιά ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ 

εηζέιζεη ζηε ρψξα, εθφζνλ απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Αιινδαπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 ε. Με αίηεζε ηνπ εξγνδφηε αλαθιεζεί ε εγθξηζείζα κεηάθιεζε ηνπ ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε αξκφδηα ππεξεζία 

δηαβηβάζεη ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο ζηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή θαη απηή 

βεβαηψζεη φηη  δελ ρνξεγήζεθε ζην κεηαμχ  εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

 3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί γηα κεηάθιεζε 

αιηεξγαηώλ επηζηξέθνληαη εθόζνλ: 

 α. Λήμεη ε άδεηα δηακνλήο ή παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν είρε 

δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ Υψξα. πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί 

έγθαηξα ε άδεηα δηακνλήο απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ δέθα κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, γηα ην νπνίν είρε 
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δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ Υψξα, ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ 

εξγνδφηε. 

 β. Γελ εγθξηζεί ε κεηάθιεζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 γ. Γελ ρνξεγεζεί ζεψξεζε εηζφδνπ απφ ηελ αξκφδηα Πξνμεληθή Αξρή είηε γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο είηε γηα άιινπο ιφγνπο, εθφζνλ απηφ 

βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξρή απηή. 

 δ. Υνξεγεζεί κελ ε ζεψξεζε εηζφδνπ αιιά ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ 

εηζέιζεη ζηε ρψξα, εθφζνλ απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Αιινδαπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 ε. Με αίηεζε ηνπ εξγνδφηε αλαθιεζεί ε εγθξηζείζα κεηάθιεζε ηνπ ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε αξκφδηα ππεξεζία 

δηαβηβάζεη ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο ζηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή θαη απηή 

βεβαηψζεη φηη  δελ ρνξεγήζεθε ζην κεηαμχ  εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

 4. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν 

ελδηαθεξφκελνο εξγνδφηεο θαηαζέηεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Η αίηεζε απηή δηαβηβάδεηαη άκεζα 

ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ε νπνία, αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεσλ εθδίδεη έγγξαθε παξαγγειία γηα ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο ζηνλ 

εξγνδφηε. Αληίζεηα εάλ ε Πεξηθέξεηα δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, απηέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη απνηεινχλ έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η θαηάπησζε ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γίλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε Πεξηθέξεηα νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπ γηα επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

 

 Η) Δπηζηξνθή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ νη νπνίεο είραλ θαηαηεζεί ζην 

παξειζόλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 2910/2001 ή 3386/2005 θαη 

παξακέλνπλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο Υώξαο. 

 Με ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ θ.π.α. επηιχνληαη ρξνλίδνληα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε ηφζν κε ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ νη νπνίεο 
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είραλ θαηαηεζεί, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 2910/01 θαη 3386/05, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δαπαλψλ επαλαπξνψζεζεο ή απέιαζεο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ δηαβίσζεο θαη παξακέλνπλ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο ππόςε θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο. ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ηεο Υψξαο. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή ξχζκηζε δελ αθνξά επηζηξνθή 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ θαηαηέζεθαλ βάζεη πξνγελέζηεξσλ ηνπ λ.2910/01 λφκσλ. 

Η δηαδηθαζία ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ είλαη, γηα θάζε πεξίπησζε, ε αθφινπζε. 

  Ηα). Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ είραλ 

θαηαηεζεί ζην παξειζόλ θαη αθνξνύλ ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

επαλαπξνώζεζεο ή απέιαζεο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε 

κεηάθιεζε γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 

2910/2001 ή 3386/2005. 

 

  Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ ζα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο, επί απνδείμεη, ηνπο εξγνδφηεο, ζρεηηθά 

κε ηελ δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί 

θαη παξακέλνπλ ζ’ απηέο θαη αθνξνχλ ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ επαλαπξνψζεζεο ή 

απέιαζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε κεηάθιεζε γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2910/2001 ή 3386/2005 θαη ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε εληφο δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο αξκφδηαο 

αληίζηνηρα, ππεξεζίαο θαη εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ν αλαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη απνρσξήζεη απφ ηε 

ρψξα. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα θαηαηεζεί αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, βεβαίσζε ζπλνξηαθήο 

αξρήο ειέγρνπ ή βεβαίσζε αθημαλαρσξήζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαθιεζέλησλ, νη νπνίνη 

κεηαγελέζηεξα θαηέζηεζαλ θνηλνηηθνί ππήθννη (π.ρ. Πνισλνί, Ρνπκάλνη, Βνχιγαξνη 

θιπ) γηα ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αξθεί ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο 

ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί αλαρψξεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Η ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζία 

(Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή Πεξηθέξεηα). 
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 Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη εθφζνλ δελ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνηεινχλ 

έζνδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Σάμεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Η θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γίλεηαη χζηεξα 

απφ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή Ννκάξρε 

αληίζηνηρα. 

 

 Ηβ) Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

θάιπςε ησλ δαπαλώλ δηαβίσζεο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, πνπ έρνπλ εηζέιζεη 

ζηε Υώξα γηα εμαξηεκέλε ή επνρηαθή απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ λόκσλ 2910/2001 ή 3386/2005. 

 Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ ζα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηνπο εξγνδφηεο, γηα ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί θαη παξακέλνπλ ζ’ απηέο θαη αθνξνχλ ηελ 

θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηε 

Υψξα γηα εμαξηεκέλε ή επνρηαθή απαζρφιεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 

2910/2001 ή 3386/2005, φηη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο, εθφζνλ 

ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηεο αξκφδηαο αληίζηνηρα, ππεξεζίαο. Η ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη 

απεπζείαο ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζία (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή 

Πεξηθέξεηα). 

 Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη εθφζνλ δελ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνηεινχλ 

έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

γίλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο ή Ννκάξρε αληίζηνηρα. 

 εκεηψλεηαη φηη ε ξχζκηζε απηή αθνξά θαη ηνπο αιηεξγάηεο, εθφζνλ θαηά ην 

πξηλ ηελ 01.01.2008 ρξνληθφ δηάζηεκα αδεηνδνηνχληαλ είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

επνρηαθήο απαζρφιεζεο (λ. 2910/01), είηε κε ην θαζεζηψο ηεο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο 

(λ. 3386/05). Αληίζεηα δελ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είηε πξφθεηηαη γηα κεηάθιεζε 

γηα εμεξηεκέλε εξγαζία θαη δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο ή δελ έρεη 
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παξέιζεη ηξίκελν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο, είηε γηα επνρηαθή εξγαζία θαη ε άδεηα 

δηακνλήο είλαη αθφκε ζε ηζρχ. 

 

 ΗΑ) Μεηάβαζε από ην πξντζρύζαλ  ζην θαζεζηώο ηεο παξνύζαο θ.π.α. 

 Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ πξντζρχζαζα δηαδηθαζία ησλ κεηαθιήζεσλ 

νη εθζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3386/2005 γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ ζα θαιπθζνχλ θαηά ην έηνο 2008, εθδφζεθαλ  κε βάζε ηηο αηηήζεηο εξγνδνηψλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2007 ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε πιήξσζε ησλ  φξσλ 

θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηα θεθάιαηα Α΄ θαη Β΄ ηεο ελ ιφγσ θ.π.α. ελ 

αλαθνξά κε ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθζέζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο έρνπλ ήδε εμεηαζζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Καηά ηα ινηπά θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αηηήζεηο ησλ 

εξγνδνηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζέζεηο γηα εμεξηεκέλε εξγαζία νη νπνίεο έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

3386/05, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην Γ’. 

 Σέινο, νη Γ/λζεηο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 

Υψξαο παξαθαινχληαη γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

θαη ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο. 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

ΑΘ. ΝΑΚΟ 
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Κνηλνπνίεζε 

1. Όια ηα Τπνπξγεία, 

Γξαθεία Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ. 

2. ΤΠ.Δ., 

 α) Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

& Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε, 

Βαζ. νθίαο 15, ΑΘΗΝΑ. 

 β) Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

Γ/λζε Αιινδαπψλ, 

Π. Καλειινπνχινπ 4, Αζήλα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, 

Γ/λζε Μεηξψνπ, 

Καξαγεψξγε εξβίαο 10, Σ.Κ. 101 84 

4. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

Γ4 Γηεχζπλζε Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ & SCHENGEN 

5. .Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ,  

Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη  

Schengen. 

6. Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, 

Σκήκα III, 

Πεηξαηψο 40, Αζήλα 

7. Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο, 

Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ. 101 87 

8. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηεχζπλζε Ννκνζ. πληνληζκνχ Δηδ. Ννκηθψλ  

Τπνζέζεσλ ΔΔ & Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, 

Λ. Μεζνγείσλ 96, ΑΘΗΝΑ. 

9.  Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

α) Γ/λζε Κχξηαο Αζθ/ζεο Μηζζσηψλ  

β) Γ/λζε Αζθ/ζεο Αζζελείαο & Μεηξφηεηαο, 

ηαδίνπ 29, Σ.Κ. 101 10 

10.  ΙΚΑ 

α)Γ/λζε Αζθάιηζεο & Δζφδσλ 

β)Γ/λζε Παξνρψλ 

Αγ. Κσλ/λνπ 8, Σ.Κ. 102 41 

γ)Ο.Π.. 

Παηεζίσλ 12, Αζήλα   

11.  ΟΓΑ 

Γεληθή Γ/λζε Αζθάιηζεο, 

Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο, 

Παηεζίσλ 30, Σ.Κ. 101 70  

12.  ΟΑΔΓ, 
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Γ/λζε Απαζρφιεζεο, 

Δζληθήο Αληίζηαζεο 8, Σ.Κ. 174 56  

13.  πλήγνξν ηνπ Πνιίηε,  

Υαηδεγηάλλε Μέμε 5,  

Σ.Κ. 115 28, Αζήλα 

14.  Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ 

15. ΙΜΔΠΟ 

16. ΓΑΔΜ 

17. ΓΔΔ 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ πκβνχινπ 

5. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Μεηαλαζηεπηηθήο  

      Πνιηηηθήο & Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

6. Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

7. Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο  

8. Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο 

9. . Γξαθείν Σχπνπ 

 


