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                                         Άγιος Ιωάννης Ρέντης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198, 182 33, 
Άγ. Ι. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr

Προς: 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 

- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης (με την παράκληση για 
ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητός 
σας)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη 
μετανάστευση και την κινητικότητα - ν. 4959/2022 (Α’ 144) 

ΣΧΕΤ: H με αριθμό 716659/29.11.2022 (Β΄ 6271) & ΑΔΑ 65ΝΙ46ΜΔΨΟ-51Ρ Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές 
για τη μετανάστευση και την κινητικότητα - ν. 4959/2022 (Α’ 144)»

Όπως γνωρίζετε, στις 22 Ιουλίου 2022 κυρώθηκε με τον ν. 4959/2022 (Α’ 144) από τη Βουλή, το 
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. 

Στόχος του Μνημονίου Κατανόησης είναι: α) η διασφάλιση των αναγκών της εθνικής αγοράς 
εργασίας (ιδίως στον πρωτογενή τομέα), οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο 
διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και β) η βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας της Ελλάδας με 
τρίτες χώρες, σε συνδυασμό με την επίτευξη συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης και την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. 

Την 12η Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. 
716659/29.11.2022 (Β΄ 6271) Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου (εφεξής «κυα»), με 
αντικείμενο την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση 
και την κινητικότητα, σύμφωνα με τον ν. 4959/2022 (Α’ 144).

Σας γνωρίζουμε ότι στην εν λόγω κυα προβλέπεται η δυνατότητα: 1) υποβολής αίτησης και 
χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες Μπαγκλαντές που διέμεναν στη χώρα πριν την υπογραφή 
της συμφωνίας και συνεχίζουν να διαμένουν σε αυτήν, καθώς και 2) εισδοχής στην Ελλάδα και 
προσωρινής διαμονής και εργασίας στην χώρα μας σε πολίτες Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα:

1) Προσωρινή άδεια διαμονής σε πολίτες Μπαγκλαντές που διαμένουν στην Ελλάδα πριν την 9η 
Φεβρουαρίου 2022 (άρθρο 1 της κυα):

Σε πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, οι οποίοι διέμεναν στην Ελλάδα πριν την 9η 
Φεβρουαρίου 2022 και συνεχίζουν να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, χορηγείται προσωρινή 
άδεια διαμονής για εργασία με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, η οποία παρέχει δικαίωμα 
προσωρινής διαμονής και εργασίας για περίοδο εννέα (9) μηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 Α του ν. 4251/2014 (Α΄80), ανεξαρτήτως του κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας και του τύπου της σύμβασης. 

Η άδεια διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και 
δημόσιας υγείας. 

mailto:dir.mp@migration.gov.gr
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O κάτοχός της οφείλει, κατά τη λήξη της, να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια. Η εν θέματι 
άδεια διαμονής παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία 
ή σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η έναρξη ισχύος της άδειας διαμονής, ανατρέχει 
στην ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χορήγησής της. Ο κάτοχός της έχει όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τις μεταβολές στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής κατοικίας ή εργοδότη και την υποχρέωση απουσίας 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών. -Δικαιολογητικά χορήγησης 
προσωρινής άδειας διαμονής σε πολίτες Μπαγκλαντές που διαμένουν στην Ελλάδα πριν την 9η 
Φεβρουαρίου 2022 (άρθρο 2 κυα):

α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προσδιορίζεται από το εθνικό δίκαιο της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Μπαγκλαντές και είναι αποδεκτό από το εθνικό δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80), η περίοδος ισχύος του οποίου θα καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014,

β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(www.gov.gr), με την οποία δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα, εφόσον ο τελευταίος λάβει 
την προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 1 . Η υπεύθυνη δήλωση 
περιλαμβάνει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του υποψήφιου εργοδότη. Πρότυπο του 
κειμένου της δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της κυα και θα πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Με ατομική μου ευθύνη και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εργοδότης (με αριθμό φορολογικού μητρώου xxx – xxx – xxx) στον 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας … … … … … … … … (αγροτική οικονομία ή άλλη) προτίθεμαι να 
προσλάβω τον υπήκοο / τους υπηκόους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές …. … … … … … … 
… … … … … , εφόσον αυτός υποβάλει / αυτοί υποβάλλουν αίτημα για την χορήγηση άδειας διαμονής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδος Μπαγκλαντές για την 
Μετανάστευση και την Κινητικότητα (Ν. ν. 4959/2022)», 

γ) παράβολο ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τη συνολική περίοδο ισχύος της άδειας 
διαμονής, το οποίο καταβάλλεται και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης του αιτήματος 
(Κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου taxis net: 2148), 

δ) τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους δεκαέξι 
(16) ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το τέλος των δεκαέξι (16) ευρώ (Κωδικός 
ηλεκτρονικού παραβόλου taxis net: 2119) υποβάλλεται από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης χώρας κατά 
τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο ν. 4018/2011 και 

ε) αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει διαμονή στη χώρα πριν την 9η Φεβρουαρίου 
2022, όπως αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της ως άνω κυα. Σημειώνεται ότι ο 
αιτών θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου τουλάχιστον ένα (1) έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει ότι ο αιτών ευρίσκεται στην 
Ελλάδα πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2022 και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις του 
Μνημονίου Κατανόησης. Το έγγραφο αυτό, το οποίο συνιστά τη νομιμοποιητική βάση υπαγωγής 
του αιτούντος στις διατάξεις της Συμφωνίας θα πρέπει να ελέγχεται από τις υπηρεσίες σας ως προ 
τη γνησιότητά του, αλλά και τον χρόνο έκδοσής του.

Επιπλέον, η αρμόδια Προξενική Αρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα 
συντάσσει κατάλογο των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές που διαμένουν στη 
Ελλάδα και έχουν ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, ο οποίος επικαιροποιείται περιοδικά. Τα στοιχεία 
των πολιτών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο, μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά στο 
ΟΠΣ Μετανάστευση και, παράλληλα, αποστέλλονται μέσω υπηρεσιακής οδού, στις αρμόδιες Αρχές 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι κατά 
την εξέταση των αιτήσεων. 
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Σημειώνεται ότι οι πολίτες του Μπαγκλαντές, οι οποίοι δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις της κυα 
και να έχουν πρόσβαση στην άδεια διαμονής του άρθρου 1 αυτής, θα πρέπει να προσφύγουν στην 
οικεία προξενική αρχή του Μπαγκλαντές, ώστε να καταγραφούν και να έχουν τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας πολίτης του 
Μπαγκλαντές δεν έχει προχωρήσει στη διαδικασία καταγραφής μέσω της προξενικής αρχής της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης, θα 
επιστρέφει σχετική πληροφορία για την αναγκαιότητα αυτός να προσφύγει στην προξενική αρχή 
και να ολοκληρώσει την διαδικασία απογραφής του.

-Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης προσωρινής άδειας διαμονής σε πολίτες Μπαγκλαντές 
που διαμένουν στην Ελλάδα πριν την 9η Φεβρουαρίου 2022 (άρθρο 3 της κυα): 

Η αίτηση για την άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κυα, η οποία αφορά 
στην άδεια διαμονής νομιμοποίησης, θα υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications) 
στην κατηγορία «Εργασία» και στην υποκατηγορία «Χορήγηση – Προσωρινή Απασχόληση Πολιτών 
Λ.Δ. Μπαγκλαντές (Ν. 4959/2022)». 

Οι αιτούντες, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν ήδη μεταφορτωθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
2 της κυα, λαμβάνουν ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης. Η βεβαίωση κατάθεσης, συνοδευόμενη 
από ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο, ως μέσο ταυτοποίησης, επέχει θέση βεβαίωσης κατά την 
έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από την οικεία άδεια διαμονής.

Οι αιτήσεις χορήγησης της άδειας διαμονής, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας εκατό ογδόντα (180) ημερών από την διαθεσιμότητα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η διαθεσιμότητα της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα 
διαπιστωθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα σας γνωστοποιηθεί δια 
υπηρεσιακής οδού.

2) Διαδικασία εισδοχής και αδειοδότησης για εποχική εργασία πολιτών Μπαγκλαντές (άρθρο 4 
της κυα):

Οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, οι οποίοι έχουν λάβει εθνική θεώρηση 
εισόδου για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν 
τη χορήγηση άδειας διαμονής για εποχική εργασία σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που 
επιτρέπεται η εποχική απασχόληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα 
(ν. 4959/2022 - Α΄ 144). 

Η ισχύς της υπ’ αρ. 716659/29.11.2022 (Β΄ 6271) κυα άρχεται από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 12η Δεκεμβρίου 2022, πλην του άρθρου 4, για το οποίο 
ως έναρξη ισχύος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή  σας και την ενημέρωση των Τμημάτων 
αρμοδιότητάς σας.

Ο Γενικός Γραμματέας 

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α. κ. ΓΓ Δημόσιας Τάξης (gendt@yptp.gr)
β. ΑΕΑ / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (με την παράκληση για την ενδεχόμενη 
κατά την κρίση σας ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας) 
(abp.branch@hellenicpolice.gr)
γ. ΑΕΑ / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
δ. ΑΕΑ / Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
ε. ΑΕΑ / Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)

2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, κας Α. Στρατινάκη
β. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Π. Καρασιώτου
γ. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
δ. ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)

3. Υπουργείο Εξωτερικών
α. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, κου Θ. Λαλάκου (sec.gen@mfa.gr)
β. Γ’ Γενική Δ/νση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (dgc@mfa.gr)
γ. Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen  
(dc4@mfa.gr)

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α. ΓΓ Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (general-secretary-
mailbox@hq.minagric.gr)
β. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών (με την παράκληση για ενημέρωση των 
υπηρεσιών αρμοδιότητός σας) (a.nikolakopoulou@minagri.gr)

5. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών
α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (a.makrygianni@mindigital.gr)
β. Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) (με την παράκληση για την 
ενημέρωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών αρμοδιότητός σας) 
γ. Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (dir_ddid@mindigital@.gr)

6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
α. Γραφείο Διοικητή, κου Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr)
β. Διεύθυνση Ελέγχων (d.eleg11@aade.gr) 

7. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
α. Γραφείο Διοικητή κου Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr)

8. ΟΑΕΔ
α. Γραφείο Διοικητή κου Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)

9. ΟΠΕΚΑ
α. Γραφείο Διοικητή, κας Ξ. Παπασταύρου (dioikisi@oaed.gr)

10. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
α. Γραφεία κ. κ. Ειδικών Γραμματέων 

11. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)

12. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικ. Συλλόγων της χώρας)
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   Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας Ουρ. Σταυροπούλου
5. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
6. Δ/νση Αδειών Διαμονής
7. Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης
8. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
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