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Ταχ.Κώδικας:  Αθήνα 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα ,  10    Μαρτίου 2006 
 
Α.Π : οικ. 3352/06 

 
  Προς :  
  Περιφέρειες της χώρας 
  1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
  2. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και                   
     Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

 
 

ΘΕΜΑ: Μετάκληση Αιγυπτίων αλιεργατών 

 Σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 1912/2.2.2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας παρείχαμε 

οδηγίες  σχετικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 3386/05 

διαδικασία μετάκλησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

 Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 

προβλέπουν εκτός των άλλων, ότι με βάση την έκθεση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, 

καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία, που 

χορηγούνται κάθε έτος σε υπηκόους τρίτων χωρών, ανά ιθαγένεια, είδος και διάρκεια 

απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 Επειδή με την αριθ.30053/23.1.2006(ΦΕΚ 68/Β/24.1.2006) κοινή υπουργική απόφαση 

καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 

2006 στην Ελλάδα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιθαγένεια, στην παρούσα φάση, η προβλεπόμενη  

διαδικασία, καθίσταται πρακτικά μη εφαρμόσιμη. 

 Για το λόγο αυτόν, και ενόψει της άμεσης ανάγκης κάλυψης των θέσεων αλιεργατών, λόγω 

της επικείμενης έναρξης της αλιευτικής περιόδου, με μετάκληση Αιγυπτίων αλιεργατών, η  

διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η κατωτέρω: 

 Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να μετακαλέσει Αιγυπτίους αλιεργάτες, υποβάλλει σχετική 

αίτηση στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού στον οποίο είναι εγκαταστημένη 

η επιχείρησή του ή στο νομό της έδρας νηολογίου του σκάφους του, με την οποία ζητά να εγκριθεί 

η είσοδος στη χώρα  συγκεκριμένων αλιεργατών, τους οποίους προτίθεται να απασχολήσει στο 

αλιευτικό σκάφος του. Στην αίτηση του εργοδότη, θα επισυνάπτεται πίνακας με τα στοιχεία των 

υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία, απαραιτήτως, θα συμπεριλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμο, το 

όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου τους. 
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 Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, ότι για την επίσπευση της όλης διαδικασίας, οι ανωτέρω αιτήσεις 

των εργοδοτών θα κατατίθενται απευθείας στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 

κάθε νομού και δεν θα διακινούνται μέσω των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.  

 Παράλληλα, ο εργοδότης θα υποβάλλει για κάθε έναν από τους ανωτέρω  υπηκόους τρίτης 

χώρας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως έχουν ορισθεί με την αριθ. 38 εγκύκλιό μας, 

προκειμένου να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας και να μην απαιτείται εκ νέου  

προσέλευσή του  για την υποβολή των απαιτούμενων για την πράξη έγκρισης, εγγράφων. 

 Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα αποστέλλει με fax τις αιτήσεις στην 

Ελληνική προξενική αρχή της Αιγύπτου, η οποία θα συντάσσει  ονομαστικό κατάλογο των 

ενδιαφερομένων υπηκόων Αιγύπτου που επιθυμούν να εργαστούν ως αλιεργάτες, τον οποίο θα 

αποστέλλει άμεσα στην οικεία υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία επίσης  άμεσα θα 

εκδίδει τις πράξεις  έγκρισης απασχόλησης των συγκεκριμένων υπηκόων τρίτων χωρών, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ανώτατο αριθμό των θέσεων που έχουν προβλεφθεί στην αριθ. 

30053/23.1.2006(ΦΕΚ 68/Β/24.1.2006) κυα.  

Στη συνέχεια, θα αποστέλλει πάραυτα τις σχετικές πράξεις έγκρισης στην προξενική αρχή, 

επισυνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη εθνική 

θεώρηση εισόδου για παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η αποστολή των σχετικών εγκρίσεων με  τις 

συνημμένες  συμβάσεις εργασίας, στο αρμόδιο προξενείο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται 

μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών (κούριερ).  

Το Γενικό Προξενείο Καΐρου  θα  καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για 

τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 

να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψουν τη 

σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου, βάσει της αριθ. 

3497.3/550/ΑΣ  4000/29.12.2005 (ΦΕΚ 1912/Β/30.12.2005) απόφασης του Υπουργείου 

Εξωτερικών.  

 Συνημμένα σας αποστέλλουμε υποδείγματα των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι εργοδότες 

καθώς και του διαβιβαστικού εγγράφου με το οποίο θα αποστέλλονται αυτές στο ελληνικό 

προξενείο.   

 

                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                         ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
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       Κοινοποίηση: 

1. Όλα τα Υπουργεία 

Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α. 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης  

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη 

Βασ. Σοφίας 15 

3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Δ/νση Μητρώου 

4. Υπουργείο Εξωτερικών 
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 

 & Schengen 
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 

Δ/νση Απασχόλησης  

 Τμήμα ΙΙΙ 
 Πειραιώς 40 

6. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
Δ/νση Αλλοδαπών 

7. Συνήγορο του Πολίτη 

8. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης 
9. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 

10. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ) 
11. ΔΑΕΜ 

12. Δικηγορικό Σύλλογο 
13. Γ.Σ.Ε.Ε. 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο μας 

4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης 
5. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 

6. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών 
7. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 

 

 


