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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΘΕΜΑ: Άδειες διαμονής αλιεργατών. 

 

Σχετ.: Το αριθ. οικ. 7811/08/07.03.2008 έγγραφό μας. 
 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με  αφορμή σχετικά ερωτήματα που 

δεχθήκαμε τόσο από τις υπηρεσίες σας, όσο και από ενδιαφερόμενους, αναφορικά με 

την ανανέωση των αδειών διαμονής των αλιεργατών, σας παρέχουμε τις παρακάτω 

διευκρινίσεις. 

 Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο ισχύος του ν. 3386/05, από 01.01.2006, δεν 

υπήρχε ξεχωριστός τύπος άδειας διαμονής για τους υπηκόους  τρίτων χωρών που 

εισέρχονταν στην Χώρα ως αλιεργάτες, αλλά αυτοί υπάγονταν στις ρυθμίσεις του 

άρθρου 15 για εξηρτημένη εργασία και τους χορηγούνταν άδεια διαμονής ενός έτους  

με δικαίωμα διετούς ανανέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 12 του ιδίου νόμου. 

Επειδή, κατά την εφαρμογή του νόμου, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορία των 

αλιεργατών εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, που δεν μπορούσαν 

να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων για την εξαρτημένη ή 

την εποχιακή εργασία, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3536/07, μετά το άρθρο 

16 του ν. 3386/05 προστέθηκε άρθρο 16Α, σύμφωνα με το οποίο θεσμοθετούνται, 
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από την 01.01.2008, αυτοτελείς ρυθμίσεις για την κατηγορία των αλιεργατών και 

καθιερώνεται ξεχωριστός τύπος άδειας διαμονής.  

 Παρά την ύπαρξη των σχετικών διατάξεων και κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή 

τους, κάποιες Περιφέρειες, εξέδωσαν άδειες διαμονής σε αλιεργάτες, ισόχρονες με τις 

συμβάσεις εργασίας τους και όχι ετήσιας διάρκειας, με αποτέλεσμα αυτοί να μην 

μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους ή να εισέλθουν στην Χώρα με νέες 

θεωρήσεις εισόδου. 

 Για την επίλυση αυτού του προβλήματος και στα πλαίσια της χρηστής 

διοίκησης, οι υπηρεσίες σας, σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα 

επανέκδοσης των αδειών διαμονής ή έχουν επανεκδώσει τις σχετικές άδειες διαμονής 

με τα σωστά χρονικά όρια ισχύος τους και αυτές δεν έχουν επιδοθεί ακόμη στους 

δικαιούχους, θα προχωρούν στην επανέκδοσή τους ή την επίδοση των εκδοθεισών 

αντίστοιχα και ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εισέλθει με νέα θεώρηση εισόδου, μόνο 

εφόσον η ισχύς της επανεκδοθείσας άδειας διαμονής λήγει μετά την 01.01.2008, 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 7 του ν. 3536/07 (π.χ. αλιεργάτης ο οποίος 

υπέβαλλε σχετική αίτηση την 15.03.2007 και η Περιφέρεια του εξέδωσε άδεια 

διαμονής μέχρι 15.12.2007, εφόσον έχει υποβάλλει αίτημα επανέκδοσης, θα 

επανεκδοθεί η άδεια διαμονής με ημερομηνία λήξης την 14.03.2008). 

 Αντίθετα σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα 

επανέκδοσης και αυτά εκκρεμούν, η δε τεκμαιρόμενη ισχύς της προς έκδοση  άδειας 

διαμονής λήγει πριν την 01.01.2008, οι υπηρεσίες δεν θα τα εξετάζουν αλλά θα τα 

θέτουν στο αρχείο και θα εκδίδουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ν. 3536/07. Επίσης στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες σας έχουν επανεκδώσει τις 

σχετικές άδειες διαμονής με ημερομηνία λήξης, ομοίως, πριν από την 01.01.2008, 

αλλά αυτές δεν έχουν επιδοθεί ακόμη στους δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Δήμων θα τις επιστρέψουν στις Περιφέρειες προκειμένου αυτές να ακυρωθούν.  

 Οι σχετικές αιτήσεις για την επανέκδοση της άδειας διαμονής εξηρτημένης 

εργασίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και σε περίπτωση που δεν 

έχουν ήδη κατατεθεί, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της ισότητας μπορούν 

να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 31.08.2008. 

 Όσον αφορά το θέμα της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες 

έχουν κατατεθεί από τους εργοδότες για την εκ νέου μετάκληση των αλιεργατών, για 
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τους οποίους επανεκδόθηκε και τους χορηγήθηκε άδεια διαμονής για εξηρτημένη 

εργασία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι αυτές θα επιστραφούν, στο 

πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

του πολίτη προς το κράτος, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις της αριθ. οικ. 

12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης 

της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων 

για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών». 

Παρακαλούμε, τέλος, για τη παροχή άμεσων οδηγιών στους οικείους Δήμους 

για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 
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