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Προς :
1. Περιφέρειες της Χώρας,
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Χώρας,
Γραφεία Εργασίας.
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ΘΕΜΑ: Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από εργοδότες για
την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή εργασίας.
Σχετ.: Το αριθ. 18071/29.09.2008 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας διαβιβάσαμε το αριθ.
2/52381/04.08.2008 έγγραφο του Τμήματος Γ΄, Ε΄, της Δ/νσης 20 ης
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με
την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων,
σας παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το τύπο της
έγγραφης παραγγελίας του Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας κατά περίπτωση, προκειμένου να καταπέσουν υπέρ του
κρατικού προϋπολογισμού οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί
από εργοδότες για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την
παροχή εργασίας.
Όπως γνωρίζετε με τις διατάξεις της αριθ. οικ. 12311/03.06.2008 κ.υ.α. (ΦΕΚ
1063 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. 27846/2008/11.12.2008 (ΦΕΚ
2608 Β΄) όμοια, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας και των κριτηρίων που
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου
14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για την μετάκληση για
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εξηρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών , ορίζονται οι περιπτώσεις επιστροφής
των εγγυητικών επιστολών στους εργοδότες. Ειδικότερα σας υπενθυμίζουμε πως σε
περίπτωση μη πλήρωσης των οριζόμενων προϋποθέσεων οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας (περ. 4 του κεφαλαίου Η΄), υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του
Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με τις
μεταβατικές διατάξεις της εν λόγω κ.υ.α. η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών
γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα (περ. 1 & 2 του κεφαλαίου Θ΄).
Η έγγραφη παραγγελία του Γενικού Γραμματέα ή του Νομάρχη ή του
εξουσιοδοτημένου απ’ αυτούς οργάνου, κατά περίπτωση, έχει την μορφή απόφασης,
και θα συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα για την κατάπτωση της εγγυητικής στοιχεία,
ήτοι: α) τις σχετικές διατάξεις (ν. 3386/05 και κ.υ.α. 12311/03.06.2008, όπως
ισχύουν), β) τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, γ) το ποσόν σε ευρώ, δ) την
υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, ε) το ονοματεπώνυμο του ατόμου υπέρ του
οποίου εκδόθηκε, και στ) την ειδική αιτιολογία για την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής. Με την απόφαση δίνεται εντολή στην εκδούσα αρχή (Τράπεζα η Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων), προκειμένου να καταθέσει σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της
Χώρας, το ποσόν της εγγυητικής επιστολή στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3314
«Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για μετάκληση υπηκόων τρίτων
χωρών για εργασία στην ημεδαπή άρθ. 80 ν. 3386/05» του Κρατικού
Προϋπολογισμού και να αποστείλει, στη συνέχεια, στην υπηρεσία σας αντίγραφο του
σχετικού αποδεικτικού είσπραξης. Η ως άνω απόφαση αποστέλλεται προς την
εκδούσα την εγγυητική επιστολή αρχή (Τράπεζα ή Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων) και συνοδεύεται από την κατατεθείσα στην υπηρεσία σας εγγυητική
επιστολή.
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Με την ευκαιρία σας επισημαίνουμε ότι οι εγγυητικές επιστολές που
κατατίθενται στις υπηρεσίες σας πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας και
επομένως δεν θα δέχεστε εγγυητικές επιστολές που έχουν συγκεκριμένη
ημερομηνία λήξης. Επειδή όμως στο παρελθόν έχουν κατατεθεί τέτοιες
εγγυητικές επιστολές, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που η ημερομηνία
λήξεως δεν έχει παρέλθει και οι υπηρεσίες σας δεν τις έχουν επιστρέψει ή
αυτές δεν έχουν καταπέσει, θα πρέπει να ζητήσετε από τον υπόχρεο
εργοδότη την προσκόμιση της παράτασης των εγγυητικών επιστολών ή την
προσκόμιση νέων, οι οποίες να καλύπτουν το μετέπειτα της λήξης τους
χρονικό διάστημα. Για όσες περιπτώσεις έχει κατατεθεί εγγυητική
επιστολή με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και αυτή έχει παρέλθει, ενώ
στη συνέχεια συντρέχει λόγος κατάπτωσης αυτής, είναι σαφές ότι οι
υπηρεσίες σας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, δεν μπορούν να
αξιώσουν από την εκδούσα αρχή την κατάπτωσή της, δεδομένου ότι μετά
την λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής αυτή καθίσταται ανενεργός και
θεωρείται ως μη εκδοθείσα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους,
Δ/νση 20η Προϋπολογισμού,
Τμήμα Γ΄, Ε΄.
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Μεταναστευτικής
Πολιτικής & Κοιν. Ένταξης
3. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
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