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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 12311/08
Καθορισµός των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη και
της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και
των ειδικότερων όρων για τη µετάκληση για εξαρ−
τηµένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005
(Φ.Ε.Κ. 212 Α΄), «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµο−
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1950 Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρµοδιο−
τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008),
αποφασίζουµε:
Α) Καθορίζουµε την διαδικασία και τους ειδικότε−
ρους όρους για την κατάρτιση της προβλεπόµενης από
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του
ν. 3386/2005 έκθεσης ως εξής:
1. Οι εργοδότες, οι οποίοι επιθυµούν να µετακαλέσουν
υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση, οφείλουν να
υποβάλλουν σχετική αίτηση µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου
κάθε έτους, στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου κατοι−
κίας τους ή της έδρας της επιχείρησης, στην οποία θα
αναφέρονται ο αριθµός, η ειδικότητα, η ιθαγένεια των
υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστηµα της
απασχόλησης. Ειδικότερα οι αιτήσεις για τη µετάκληση
αλιεργατών κατατίθενται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα
όπου είναι εγκαταστηµένη η επιχείρησή του εργοδότη
ή στο νοµό της έδρας νηολογίου του σκάφους του.
2. α. Η αίτηση για µετάκληση µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σηµείωµα
φόρου εισοδήµατος της προηγούµενης χρήσης, από το
οποίο θα προκύπτει δηλωθέν εισόδηµα 24.000 €, στην
περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι επιτηδευµατίας.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευµατί−
ας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής
µορφής να προκύπτει ότι έχει πραγµατοποιήσει την
προηγούµενη χρήση ακαθάριστα έσοδα κατ’ ελάχιστο
ποσό 60.000 € που θα αποδεικνύεται από το εκκαθαρι−
στικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος εφόσον πρόκειται
για ατοµική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολο−
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γίας Νοµικού Προσώπου, εφόσον πρόκειται για Νοµικό
πρόσωπο, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούµενων στοι−
χείων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1008564/110/006∆/
25.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση. Η αρµόδια ∆ηµόσια
Υπηρεσία παραλαβής της αίτησης µετάκλησης παρα−
λαµβάνει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εκ του επιδει−
χθέντος πρωτοτύπου του εκκαθαριστικού σηµειώµατος
φόρου εισοδήµατος.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση
η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία
να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του υπηκόου
τρίτης χώρας µε το αντικείµενο της επιχείρησης.
β. Η αίτηση για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για
απασχόληση στην αγροτική οικονοµία, για εξαρτηµένη
ή εποχιακή απασχόληση, συνοδεύεται από αντίγραφο
φορολογικής δήλωσης στην οποία φαίνεται η καλλι−
εργήσιµη έκταση καθώς και από υπεύθυνη δήλωση ότι
καλλιεργείται όλη η δηλωθείσα έκταση ή για τον αριθµό
των εκτρεφόµενων ζώων.
Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιµης έκτασης ανά ερ−
γαζόµενο, για την µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας
στην αγροτική οικονοµία, από κατ’ επάγγελµα αγρότη,
καθορίζεται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που απο−
τελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.
Η αντιστοιχία για απασχόληση σε κτηνοτροφικές−πτη−
νοτροφικές µονάδες ή ως βοσκοί, καθορίζεται σύµφωνα
µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος.
γ. Η αίτηση για µετάκληση αλιεργατών συνοδεύεται
από βεβαίωση της αρµόδιας λιµενικής αρχής, από την
οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόµε−
νο όριο ατόµων που µπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος
και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισµένο ή αργούν.
3. Ο οικείος ∆ήµος ή Κοινότητα αποστέλλει εντός πέ−
ντε ηµερών την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευ−
σης της οικείας Περιφέρειας, η οποία τις αποστέλλει
στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 µόνον
εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εργοδότη
οι προϋποθέσεις της παρούσας, µε κοινοποίηση στο
τοπικό παράρτηµα του ΟΑΕ∆, προκειµένου να διατυ−
πώσει γνώµη προς την αρµόδια Επιτροπή µε βάση τα
τηρούµενα από αυτόν στοιχεία. Στις λοιπές περιπτώσεις
ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφερόµενους.
Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και κα−
ταρτίζει την σχετική έκθεση, λαµβάνοντας υπόψη, υπο−
χρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β΄ της παρούσας.
4. Στην έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής οι υπάρχου−
σες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό αντιστοιχούν στον
αριθµό των προς µετάκληση εργαζοµένων που προκύ−
πτει από τις σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποί−
ες έχουν εξετασθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσας από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας,
προσαυξηµένου σε ποσοστό 10% επί του συνολικού
αριθµού των θέσεων, για την κάλυψη απρόβλεπτων και
έκτακτων αναγκών. Η διαπίστωση της ύπαρξης των ανα−
γκών αυτών και η κατανοµή των θέσεων εργασίας γίνε−
ται ύστερα από αίτηµα του εργοδότη τηρουµένων κατά
τα λοιπά της διαδικασίας και του ελέγχου πλήρωσης
των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον προσκο−
µισθεί πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆, από την οποία

θα προκύπτει αδυναµία κάλυψης των θέσεων αυτών από
άνεργους ηµεδαπούς ή κοινοτικούς υπηκόους ή νόµιµα
διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών κατά το χρονι−
κό διάστηµα υποβολής της αίτησης και αποδεικνύεται
από τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία ο απρόβλεπτος και
έκτακτος χαρακτήρας της ανάγκης. Σε περίπτωση που
καλυφθεί ο αριθµός των προς µετάκληση εργαζοµένων,
συµπεριλαµβανοµένου και του ως άνω ποσοστού 10%,
επιπλέον εργατικό δυναµικό µπορεί να µετακληθεί µόνο
εφόσον υπάρξει νέα έκθεση της Επιτροπής και εκδοθεί
νέα κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του ν. 3386/2005.
5. Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο
επισπεύδει την έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφα−
σης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005.
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας διαµορφώνει το περιεχόµενο της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές
εκθέσεις καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονο−
µίας.
6. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 η
αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του
Νοµού οφείλει να ενηµερώσει, αµέσως και εγγράφως,
τους εργοδότες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις σχε−
τικά µε την έκβαση των αιτηµάτων τους.
7. Μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για κάλυψη των
θέσεων εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14
του ν. 3386/2005, γίνεται µόνον από τους εργοδότες, οι
οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, σύµφωνα µε τη διαδι−
κασία που προβλέπεται στην παρούσα. Εργοδότες που
δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το προηγούµενο έτος και
εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες,
µπορούν να ζητήσουν την κάλυψη θέσεων εργασίας από
την αύξηση του αριθµού των θέσεων σε ποσοστό 10 %
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος
κεφαλαίου.
8. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εγκριθεί από
την Ελληνική Προξενική Αρχή η αίτηση για την είσοδο
υπηκόου τρίτης χώρας, ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει,
µε αίτησή του, την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης
εργασίας από άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, µε την προϋ−
πόθεση ότι µε σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Προξενι−
κής Αρχής πιστοποιείται το γεγονός της µη χορήγησης
ειδικής θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα.
9. Στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης του Νοµού τηρείται µητρώο εργοδοτών, το
οποίο περιλαµβάνει ονοµατεπώνυµο εργοδότη ή επω−
νυµία επιχείρησης, επάγγελµα ή κατηγορία δραστηρι−
ότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας
της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθµός και
ειδικότητες µετακαλούµενων κατ’ έτος υπηκόων τρίτων
χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών.
Β) Καθορίζουµε τα κριτήρια για την κατάρτιση της
προβλεπόµενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 έκθεσης ως εξής:
α) Το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
β) Τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούµενων ετών
και ειδικότερα του τελευταίου έτους αναφορικά µε τις
αιτήσεις των εργοδοτών που υποβλήθηκαν και τον αριθ−
µό των µετακλήσεων που ολοκληρώθηκαν.
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Σε περίπτωση που ζητείται κατά τρόπο καταχρηστικό
η κάλυψη των ίδιων θέσεων εργασίας για εξαρτηµένη
εργασία, για την κάλυψη των οποίων έχουν διενεργη−
θεί µετακλήσεις κατά τα προηγούµενα έτη, το αίτηµα
απορρίπτεται.
γ) Η τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων που
απορρέουν γι’ αυτόν από τις διατάξεις του ν. 3386/2005,
όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία έχει προβεί
και στο παρελθόν σε µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών
για εποχιακή εργασία και ειδικότερα εάν αποδεικνύεται
η αναχώρηση ή µη από την Χώρα των µετακληθέντων
από αυτόν στο παρελθόν υπηκόων τρίτων χωρών.
δ) Τα στοιχεία σχετικά µε την προσφορά εργασίας
από ηµεδαπούς ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα αλ−
λοδαπούς ανά ειδικότητα.
ε) Τα αιτήµατα εξετάζονται µόνο εφόσον οι ειδικό−
τητες είναι προσδιορισµένες σύµφωνα µε τη σχετική
κατηγοριοποίηση του ΟΑΕ∆.
στ) ∆εν είναι δυνατή η µετάκληση εργατών γης µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας όταν το είδος της καλ−
λιέργειας συναρτάται µε πρόσκαιρη, εποχιακού χαρα−
κτήρα απασχόληση.
Εξαρτηµένη εργασία
Γ) Καθορίζουµε την διαδικασία υποβολής των αιτή−
σεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων για εξαρτηµένη
εργασία, ως εξής:
1. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, ο
εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την µετάκληση υπη−
κόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας,
εφόσον συµπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε
αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινό−
τητα, στην οποία αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο, το
όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης, η υπηκοότητα
και ο αριθµός διαβατηρίου του προς µετάκληση υπη−
κόου τρίτης χώρας και η οποία συνοδεύεται από τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Παρα−
καταθηκών και ∆ανείων, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο
µε τις τριµηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους
εργαζόµενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόµενες
δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), για κάθε εργαζόµενο,
υπογεγραµµένη από τον εργοδότη, από την οποία θα προ−
κύπτει το είδος της απασχόλησης και η αµοιβή του εργα−
ζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση,
µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη.
Εποχιακή εργασία
∆) Καθορίζουµε την διαδικασία υποβολής των αιτή−
σεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων για εποχιακή ερ−
γασία χωρών, ως εξής:
Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο
εργοδότης που επιθυµεί την µετάκληση υπηκόου τρίτης
χώρας για εποχιακή απασχόληση, εφόσον συµπεριλή−
φθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει
αίτηση στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα, στην οποία
αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η
ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου των
προς µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών και η οποία
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
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α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Πα−
ρακαταθηκών και ∆ανείων, η οποία αντιστοιχεί στις
αποδοχές ενός µηνός του ανειδίκευτου εργάτη.
β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους
εργαζόµενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόµενες
δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
γ) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη
από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόµενο, από την οποία
θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης, διάρκεια και
η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να εί−
ναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις αποδοχές
ανειδίκευτου εργαζόµενου, θεωρηµένη από την οικεία
υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του εξα−
σφαλίσει κατάλυµα.
Αλιεργάτες
Ε) Καθορίζουµε την διαδικασία υποβολής των αιτή−
σεων για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών ως αλι−
εργατών, ως εξής:
Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο
εργοδότης που επιθυµεί την µετάκληση υπηκόου τρί−
της χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συµπεριλήφθηκε η
σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση
στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα, στον οποίο είναι εγκα−
ταστηµένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου
του σκάφους του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Πίνακα µε τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών,
στα οποία θα περιλαµβάνονται, απαραιτήτως, το ονοµα−
τεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και
ο αριθµός διαβατηρίου των προς µετάκληση υπηκόων
τρίτων χωρών.
β) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Πα−
ρακαταθηκών και ∆ανείων, η οποία αντιστοιχεί στις
αποδοχές ενός µηνός του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε
ένα εργαζόµενο.
γ) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη
από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόµενο, από την οποία
θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα
απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζόµενου.
δ) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους
εργαζόµενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόµενες
δαπάνες σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
ΣΤ) Καθορίζουµε την διαδικασία εξέτασης των αιτήσε−
ων για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για παροχή
εξαρτηµένης εργασίας, εποχιακή απασχόληση και των
αλιεργατών, ως εξής:
1. Η αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
του Νοµού, η οποία εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούµενος
έλεγχος αναφορικά µε την τήρηση της προβλεπόµε−
νης διαδικασίας και τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά,
αποστέλλει στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή πρά−
ξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µαζί µε την
υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας,
µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου
τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριµένο
εργοδότη, προκειµένου να του χορηγηθεί εθνική θεώ−
ρηση εισόδου.
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2. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους
ενδιαφερόµενους υπηκόους τρίτων χωρών, για τους
οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο
στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας (εξαρτηµέ−
νη, εποχιακή, αλιεργάτες). Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν
να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπη−
ρεσία προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβα−
ση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση
εισόδου.
Ζ) Αποστολή των εγκριτικών πράξεων του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας στις Ελληνικές Προξενικές
Αρχές.
Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα απο−
στέλλονται στα οικεία Προξενεία µέσω της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε περίπτωση
µετάκλησης για εξαρτηµένη εργασία ή µέσω ταχυµε−
ταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών σε περίπτω−
ση µετάκλησης για εποχιακή εργασία ή αλιεργάτες.
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστέλλονται και
κατάλογοι µε τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή απα−
σχόληση.
Η) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
1. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί
για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτηµένη
εργασία επιστρέφονται εφόσον:
α. Εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια διαµονής και έχει πα−
ρέλθει τρίµηνο από την έναρξη ισχύος της.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας
από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια
Προξενική Αρχή είτε για λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε−
βαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο−
ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα
µετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό
του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία διαβι−
βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία
προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε
στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
2. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί
για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή
εργασία επιστρέφονται εφόσον:
α. Λήξει η άδεια διαµονής ή παρέλθει το χρονικό διά−
στηµα για το οποίο είχε δικαίωµα να παραµείνει στην
Χώρα.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώ−
ρας από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέ−
ρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια
Προξενική Αρχή είτε για λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε−
βαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο−
ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
της Ελληνικής Αστυνοµίας.

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα
µετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό
του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία διαβι−
βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία
προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε
στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
3. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί
για µετάκληση αλιεργατών επιστρέφονται εφόσον:
α. Λήξει η άδεια διαµονής ή παρέλθει το χρονικό διά−
στηµα για το οποίο είχε δικαίωµα να παραµείνει στην
Χώρα.
β. ∆εν εγκριθεί η µετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας
από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
γ. ∆εν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρµόδια
Προξενική Αρχή είτε για λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε−
βαιώνεται από την αρχή αυτή.
δ. Χορηγηθεί µεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο−
ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό
βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα
µετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό
του στην Ελλάδα, εφόσον η αρµόδια υπηρεσία διαβι−
βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία
προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε
στο µεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
4. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστρο−
φής εγγυητικών επιστολών, που κατατίθενται στις Πε−
ριφέρειες για τη µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών,
αυτές καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και αποτελούν
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η κατάπτωση
των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη
παραγγελία του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας.
Θ) Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και
παραµένουν στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώ−
θησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων
ζητήθηκε η µετάκληση για εξαρτηµένη εργασία, επι−
στρέφονται στον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή έγγρα−
φης ειδοποίησης της αρµόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας,
µε αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ανα−
φερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποχωρήσει από
τη χώρα. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου
και αποτελούν έσοδο του προϋπολογισµού της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας ή Νοµάρχη αντίστοιχα.
2. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και
παραµένουν στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης
υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη Χώρα
για εξαρτηµένη ή εποχιακή απασχόληση σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 2910/2001 ή 3386/2005, επιστρέφο−
νται στον εργοδότη εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση
εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή έγγραφης ειδο−
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ποίησης της αρµόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας. Μετά την
πάροδο της προθεσµίας αυτής οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και αποτελούν έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η κατάπτωση των εγ−
γυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη πα−
ραγγελία του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
ή Νοµάρχη αντίστοιχα.

3. Οι εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του
ν. 3386/2005 για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν
κατά το έτος 2008, εκδίδονται µε βάση τις αιτήσεις ερ−
γοδοτών που υποβλήθηκαν εντός του έτους 2007 κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της
παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Α) ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Αραβόσιτος

100

Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Ζαχαρότευτλα

70

Βαµβάκι

20

Ηλίανθος

100

Καπνός

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

5

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

Μηδική, Βίκος.

∆) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες,
Τοµάτες, Πιπεριές, Φασολάκια.

2

Ε) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεµµύδια, Λά−
χανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Μπάµιες, Τοµάτες,
Πατάτες, Πιπεριές, Πράσα, Σπανάκι, Φασολάκια,
Καρότα, Σκόρδα.

15

Σπαράγγια

5

Μανιτάρια

0,2

Καρπούζι−Πεπόνι

30

ΣΤ) ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ

100

Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, ∆αµάσκηνα,
Κεράσια, Ακτινίδια.

5

Βατόµουρα

5

Σταφύλια για οινοποίηση

15

Σταφύλια επιτραπέζια

10

Ζ) ΕΛΙΑ

Ελιές για λάδι και βρώσιµες

251

Η) ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Φιστίκια, Αµύγδαλα, Φουντούκια, Κάστανα

40

Θ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

5

Ι) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1

ΙΑ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Λεβάντα, Ρίγανη, Μέντα

ΙΒ) ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Φυτώρια

ΙΓ) ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

(Ακακίες, Καρυδιές κ.λ.π.)

1. Για την καλλιέργεια ελαιόδενδρων το στρέµµα αντιστοιχεί σε 20 ελαιόδενδρα.

40
3
120
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισµένες

20

Αγελάδες κρεατοπαραγωγής, σταβλισµένες−βοσκής.

40

Αιγοπρόβατα οικόσιτα−βοσκής.

100

Χοίροι

25

Πουλερικά (όρνιθες−γαλοπούλες)

300

Κουνέλια

150

Μέλισσες

150 κυψέλες

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Σύναψη 12 συµβάσεων µίσθωσης έργου από την Περι−
φέρεια Θεσσαλίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κρά−
τους» (Φ.Ε.Κ. 247/ Α΄).
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
164/14.7.2004 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθµίσεις για
τους εργαζοµένους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο
δηµόσιο τοµέα».
ε) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄).
στ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων»
(Φ.Ε.Κ. 231/Α΄/19.9.2007).
ζ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Φ.Ε.Κ. 57/ Α΄).

η) Της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρµοδιοτήτων από το Υπουργ. Συµβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/
Α΄/17.6.1996).
2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/115/4023/21.4.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθµ.
33/2006 ΠΥΣ.
3. Την υπ’ αριθ. 477/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ότι πρόκειται για γνήσιες συµ−
βάσεις µίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτη−
µένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών».
5. Το υπ’ αριθµ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
που αφορά την υπαγωγή σε Φ.Π.Α. σύµβασης ανάθεσης
έργου.
6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων (165.600) ευρώ η οποία θα αντιµετωπιστεί
από τον Προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα από
τη γραµµένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού φορέα
07−110, αποφασίζουµε:
1. Την ανάθεση έργου µε σύµβαση µίσθωσης, σύµφωνα
µε τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι−
κού Κώδικα, σε δώδεκα (12) άτοµα από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, τα οποία έχουν ως εξής:

