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Μετάκληση αλιεργατών
1. Ο εξγνδόηεο πνπ επηζπκεί λα απαζρνιήζεη ππεθόνπο ηξίηεο ρώξαο, σο αιηεξγάηεο,
κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε
αληίζηνηρε ζεώξεζε εηζόδνπ, νθείιεη λα ιάβεη πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, εθόζνλ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηελ απόθαζε
ηνπ άξζξνπ 14 απηνύ ηνπ λόκνπ, ύζηεξα από αίηεζή ηνπ πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Δήκν ή
ηελ Κνηλόηεηα ηνπ λνκνύ ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλε ε επηρείξεζή ηνπ ή ζηελ έδξα
λενινγίνπ ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
αιηεπηηθήο πεξηόδνπ. Μαδί κε ηελ αίηεζε ν εξγνδόηεο θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή
ηξάπεδαο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο
ελόο κελόο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνλ εξγνδόηε κεηά ηελ ιήμε
ηεο άδεηαο δηακνλήο. Αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ε νηθεία ππεξεζία
Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
2. Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο δηακνλήο είλαη ηζόρξνλε κε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δέθα κήλεο νύηε λα αλαλεσζεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ επηηξέπεηαη αιιαγή εξγνδόηε. Σε
πεξίπησζε ιύζεο ή δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ε άδεηα δηακνλήο αλαθαιείηαη θαη
ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο ππνρξενύηαη λα αλαρσξήζεη από ηε Χώξα.
3. Εηδηθά γηα όζνπο ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο δηκεξνύο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο
Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Αξαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Αηγύπηνπ, ε νπνία έρεη
θπξσζεί κε ην λ.1453/1984 (ΦΕΚ 88 Α΄), ζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο
ή δηαθνπήο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, θαηά ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο
άδεηαο δηακνλήο ηνπο, επηηξέπεηαη ε ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο εξγαζίαο κε άιινλ
εξγνδόηε γηα ην ππόινηπν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο. Εάλ δελ
ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε εξγαζίαο ε άδεηα δηακνλήο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηα δηάζηεκα
ηξηώλ κελώλ θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηεο. {προσθήκη άρθρου 16Α με το άρθρο 7
του Ν. 3536/07}]
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