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ΘΕΜΑ : Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών  

 

 Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη μεταφορά των αρχείων των 

αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών από τις Δ/νσεις  Εργασίας των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, στις Δ/νσεις Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Περιφερειών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Από τις  διατάξεις του ν.3386/05 δεν προβλέπεται παράδοση των  αρχείων 

των Δ/νσεων  Εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών,  δεδομένου ότι η 

καθιέρωση του τύπου άδειας διαμονής για εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/05, δεν συνιστά μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας έκδοσης άδειας εργασίας στις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας. 

 Αντίθετα με τις ως άνω διατάξεις καταργείται η άδεια εργασίας και 

θεσμοθετείται νέος τύπος άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. 

 Εξάλλου, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εργασίας σε υπηκόους τρίτων 

χωρών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3386/05, εξακολουθεί να 

ανήκει στις Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, όπως 

και η αρμοδιότητα εξέτασης περιπτώσεων που οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν 

ασκήσει ένδικα μέσα ή έχουν προσφύγει διοικητικά, κατά πράξεων  που έχουν 

εκδοθεί από τις ανωτέρω αρχές. 

 Βάσει των παραπάνω αναφερόμενων, θεωρούμε ότι οι σχετικοί φάκελοι θα 

πρέπει να παραμείνουν στις Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

της Χώρας, οι οποίες  θα πρέπει να συνδράμουν, όποτε τους ζητηθεί, τις υπηρεσίες 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών. 

 Με την ευκαιρία, κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε ότι σε περιπτώσεις 

που  εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας φάκελοι υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή 

δικαιολογητικά και τα σχετικά αιτήματα δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία (31.5.2006), όπως έχει ορισθεί από τις διατάξεις του 

ν.3448/2006, έχετε τη δυνατότητα να εκδώσετε τις σχετικές πράξεις και 

μεταγενέστερα, εφόσον το δικαιολογητικό προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 

υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν υποβάλλει εμπροθέσμως  τις σχετικές αιτήσεις και το 

Ελληνική



ελλείπον δικαιολογητικό δεν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε δική τους υπαιτιότητα 

(π.χ. πιστοποιητικό υγείας). 
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                                                                                 ΑΘ.  ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

    

   Κοινοποίηση 
 

1. Υπουργείο Απασχόλησης και 

      Κοινωνικής Προστασίας  

            Δ/νση Απασχόλησης 

            Τμήμα ΙΙΙ 

2. Υπουργείο Υγείας και 

      Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

3.   Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

            Δ/νση Αλλοδαπών 

      4.   Περιφέρειες της χώρας  

             Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

5. Ι.Κ.Α. 

Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων 

6. Ο.Γ.Α. 

Τμήμα Ασφάλισης Αλλοδαπών  

7. ΤΕΒΕ 

Δ/νση  Ασφάλισης 

 

      Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης 

5. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 

      6.    Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 


