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Ελληνική

Αθήνα, 22 ∆εκεµβρίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: οικ.66224/2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισµός ειδικότερων ζητηµάτων σχετικά µε τη διαδικασία καθορισµού του όγκου
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία µετάκλησης για εξαρτηµένη εργασία, εποχική
απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 136 παρ. 4 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄) «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τη µε αριθµό 6527/1.12.2014 (ΦΕΚ 3326 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.
5. Τη µε αριθµό 38440/7537/3.11.2014 (ΦΕΚ 2972 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.
6. Το Π.∆.. 158/2014 (Α΄240)
7. Το Π.∆.. 113/2014 (Α’180)
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8. Το Π.∆. 89/2014 (Α’ 134)
9.

Tο γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε

Καθορίζουµε κατωτέρω ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία καθορισµού του
όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία µετάκλησης για εξαρτηµένη εργασία,
εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 11, 12, 13, 14 και 109-127 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).

1.

Μετά από σχετικό ερώτηµα των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ.2 του άρθρου 11 του ν.4251/2014,
οι Περιφέρειες της Χώρας αποστέλλουν υποχρεωτικά και αµελλητί στους εργοδοτικούς φορείς που
εδρεύουν στα διοικητικά όριά τους, όπως επιµελητήρια, ενώσεις και συνδέσµους επιχειρήσεων,
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις αλιέων κ.α., πρόσκληση σε σύσκεψη για την
εκτίµηση του αριθµού των θέσεων για εξαρτηµένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν µε τη διαδικασία της µετάκλησης από πολίτες
τρίτων χωρών κατά τα επόµενα δύο έτη. Με την ίδια πρόσκληση οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται,
µέχρι τη διενέργεια της σύσκεψης, να αποστείλουν στην Περιφέρεια έκθεση αναφορικά µε την
εκτίµησή τους για τον αριθµό των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν µε
σκοπό την εργασία κατά τα δύο επόµενα έτη. Η εκτίµηση αφορά µόνο τις ειδικότητες απασχόλησης
που εµπίπτουν στον τοµέα αρµοδιότητας κάθε φορέα και αναφέρει αν πρόκειται για εξαρτηµένη
εργασία (άρθρο 12 ν.4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο 13 ν.4251/2014), απασχόληση
αλιεργάτη (άρθρο 14 ν.4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-127 ν.4251/2014),
την πιθανή χώρα προέλευσης των εργαζοµένων, καθώς και αιτιολόγηση βασιζόµενη σε πραγµατικά
στοιχεία που αναφέρονται στον αριθµό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον υπόψη τοµέα
της οικονοµίας, την πορεία των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίµηση για τα
επόµενα έτη, αλλά και την υφιστάµενη προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες ή
πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή στη Χώρα.
Κατά την κοινή σύσκεψη που τελείται προεδρεύοντος του οικείου Περιφερειάρχη ή των
αρµόδιων αντιπεριφερειαρχών, συζητούνται διεξοδικά οι απόψεις των εργοδοτικών φορέων και
καταγράφονται σε πρακτικό που τηρείται µε µέριµνα της Περιφέρειας.
Η πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς δηµοσιοποιείται από την Περιφέρεια µε κάθε
πρόσφορο µέσο, ιδίως µε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

2.

Ο οικείος Περιφερειάρχης αποστέλλει τη γνώµη του στα Υπουργεία Εσωτερικών και

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτατο αριθµό
θέσεων εργασίας που κρίνεται σκόπιµο να καλυφθούν µε µετάκληση πολιτών τρίτων χωρών κατά τα
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επόµενα δύο έτη, ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτος, ειδικότητα, και χώρα προέλευσης,
συναποστέλλοντας και τις έγγραφες γνώµες των εργοδοτικών φορέων και αντίγραφο του πρακτικού
της κοινής σύσκεψης. Για το διαµόρφωση γνώµης ο Περιφερειάρχης συνεκτιµά τόσο τις απόψεις των
εργοδοτικών φορέων όσο και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας ύστερα από σχετική εισήγηση των
αρµόδιων υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν.

3. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η γνώµη του οικείου Περιφερειάρχη η κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 11 παρ.1 του ν.4251/2014 εκδίδεται βάσει

των προσδοκώµενων αναγκών

που

προκύπτουν από στοιχεία επίσηµων ερευνητικών φορέων και στοιχείων των παρελθόντων ετών για
την εισδοχή µετακαλούµενων εργαζόµενων τρίτων χωρών στην εν λόγω Περιφέρεια.

4.

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ.1 του άρθρου 11 του

ν.4251/2014, οι εργοδότες που επιθυµούν να προσλάβουν αντίστοιχο προσωπικό µε τη διαδικασία της
µετάκλησης υποβάλλουν σχετική αίτηση στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του ν.4251/2014, αν πρόκειται για µετάκληση εργαζοµένων µε
σκοπό την εξαρτηµένη εργασία, την εποχική εργασία ή τους αλιεργάτες αντίστοιχα.

5.

Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τηρούν

αυστηρή χρονολογική σειρά στην παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτηµάτων µέχρις εξαντλήσεως
των θέσεων εργασίας µε τη χρήση σχετικής µηχανογραφικής εφαρµογής. Όταν έχει εξαντληθεί ο
αριθµός των θέσεων εργασίας κάποιας ειδικότητας οι υπηρεσίες ενηµερώνουν σχετικά τον εργοδότη.

6.

Η αίτηση για µετάκληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό

σηµείωµα φόρου εισοδήµατος της προηγούµενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα
έσοδα 20.000 €, ανά άτοµο, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι επιτηδευµατίας. Στην
περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευµατίας 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 εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος
εφόσον πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας 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 στοιχείων. Η
αρµόδια

υπηρεσία παραλαβής της αίτησης µετάκλησης παραλαµβάνει

φωτοαντίγραφο

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 πολίτη τρίτης χώρας µε το αντικείµενο της
επιχείρησης.
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7.

Εφόσον υπάρχει διαθέσιµη θέση εργασίας στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1 του

άρθρου 11 και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, ο οικείος Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τηρώντας τη χρονολογική σειρά πρωτοκόλλησης, εκδίδει απόφαση µε
την οποία παρέχει την έγκρισή του για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας στο συγκεκριµένο
εργοδότη και αποστέλλει αυτή στην αρµόδια προξενική αρχή συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά
και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του ν.4251/2014 αν πρόκειται για εξαρτηµένη
εργασία, εποχική απασχόληση ή αλιεργάτες αντίστοιχα.

8.

Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές όταν απορρίπτουν για οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση

θεώρησης εισόδου για εργασία είτε βραχείας είτε µακράς διάρκειας, ενηµερώνουν σχετικά την
αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η οποία µπορεί να προχωρήσει εξ υπαρχής στη µετάκληση άλλου
εργαζόµενου για λογαριασµό του ίδιου ή άλλου εργοδότη βάσει σειράς προτεραιότητας. Οµοίως οι
Ελληνικές Προξενικές Αρχές οφείλουν να ενηµερώνουν τις αρµόδιες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,
όταν διαπιστώνουν ότι ο εργοδότης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε το ν.4251/2014.

9.

Στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιφερειακής ενότητας

τηρείται µητρώο εργοδοτών, το οποίο περιλαµβάνει ονοµατεπώνυµο εργοδότη ή επωνυµία
επιχείρησης, επάγγελµα ή κατηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας
της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθµός και ειδικότητες µετακαλούµενων κατ’ έτος
πολιτών τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών και επισηµείωση για τους εργοδότες που έχουν
παραβεί τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε την υποχρέωσή τους ως προς την εξασφάλιση κατάλληλου
καταλύµατος στους εποχικά εργαζόµενους.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

Γ.ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
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