Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.04.11 21:06:24
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

2271

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδη−
γίας 2009/50/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ −
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ − ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Άρθρο 1
Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή −
Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
Προστίθεται άρθρο 281Α στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ως
εξής:
«Άρθρο 281Α
Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή –
Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
1. Για την υποστήριξη των δήμων που συνιστώνται με
το ν. 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφε−
ρειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερεια−
κών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την
προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται
το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρ−
ροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).»
2. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελ−
τίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυ−
ξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται
στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

α) Άξονας 1. Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη
ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο 6 επ. του
ν. 3274/2004), καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο
ΕΣΠΑ μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της
παρ.7 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011.
β) Άξονας 2. Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέ−
λεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών
αυτεπιστασίας.
γ) Άξονας 3. Τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με ειδικότερα αντι−
κείμενα:
i. τη χρηματοδότηση δανείων για την ισοσκέλιση των
προϋπολογισμών τους,
ii. τη χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δα−
νειακών συμβάσεων για την επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων τους,
iii. τη χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκο−
λύνσεων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό
Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
3. Η χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος
«Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη
(ΑΚΣΙΑ)» διενεργείται ιδίως μέσω πόρων που προέρχο−
νται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω
εθνικών πόρων, με τους οποίους το κράτος χρηματο−
δοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και
περιφερειών, καθώς και με θεσμοθετημένους υπέρ της
τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.
4. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξης (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυ−
χόν ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν τις επί μέρους
δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, και από στελέχη των
αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, των συμ−
μετεχόντων στη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Υπουργείων, καθώς και εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και
της ΕΝΠΕ.
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4. α. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπλη−
ρώσει κατ’ επανάληψη δήλωση υποστήριξης συγκεκρι−
μένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών.
β. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπλη−
ρώσει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβου−
λίας πολιτών χωρίς να ελέγξει αν αυτός έχει αυτό το
δικαίωμα σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό ή παρά
τη διαπίστωση ότι δεν έχει το δικαίωμα τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
γ. Διοργανωτής που συμπληρώνει δήλωση υποστή−
ριξης πρωτοβουλίας πολιτών με ψευδή στοιχεία ή
στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η
Απριλίου 2012.
Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 καταργεί−
ται.
2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010
καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 22
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/50/ΕΚ
του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009, «σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»
(EE L 155 της 18.6.2009), η οποία καθορίζει:
α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στην Ελ−
ληνική Επικράτεια, για διάστημα που υπερβαίνει τους
τρεις μήνες, πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απα−
σχόληση υψηλής ειδίκευσης, ως κατόχων μπλε κάρτας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς
τους,
β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των κατό−
χων μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των με−
λών της οικογένειάς τους σε κράτη − μέλη διαφορετικά
από εκείνο που τους χορήγησε αρχικά τη μπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 23
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε−
φαλαίου, νοούνται ως:
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α) «Πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν
είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια
του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) «Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νο−
μοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελε−
σματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση
άλλου, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει λάβει
η σχέση αυτή,
ii) αμείβεται και
iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που
αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα,
όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
γ) «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»)»: η άδεια που φέρει τη μνεία
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», και επιτρέπει στον κάτοχό της
να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ελληνική
Επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κε−
φαλαίου.
δ) «Πρώτο κράτος − μέλος»: το κράτος − μέλος της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά
τη «Μπλε κάρτα» σε πολίτη τρίτης χώρας.
ε) «Δεύτερο κράτος − μέλος»: κάθε κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο
κράτος − μέλος.
στ) «Μέλη οικογένειας»: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.1 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143).
ζ) «Υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα
που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκ−
κλιση, από την εθνική νομοθεσία, από πέντε τουλάχιστον
έτη επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου ανάλογου προς
τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικής
με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη
σύμβαση εργασίας.
η) «Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: δι−
πλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προ−
σόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία
πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος
εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή
μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευ−
τικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο
οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για
τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη,
υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την
απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
θ) «Επαγγελματική εμπειρία»: ο χρόνος πραγματικής
και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλμα−
τος.
ι) «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: το νομοθε−
τικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρ−
θρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθ. 38/2010
προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων» (Α΄ 78).
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Άρθρο 24
Πεδίο Εφαρμογής
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων
χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και
διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) έχουν λάβει τίτλο διαμονής που τους επιτρέπει
να διαμείνουν στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προ−
στασίας ή έχουν αιτηθεί να παραμείνουν για τον ίδιο
λόγο και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με
το καθεστώς τους,
β) απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 96/2008 προεδρικού διατάγ−
ματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλί−
ου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των
πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων
ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους» (Α΄ 152), όπως ισχύει,
γ) απολαμβάνουν προστασίας σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί προ−
στασία σύμφωνα με τα προηγούμενα και για των οποίων
την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση,
δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελ−
λάδα ως ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’
αριθ. 128/2008 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της
12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστη−
μονικής έρευνας» (Α΄ 190),
ε) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης
κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 106/2007 προεδρικού δια−
τάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελ−
ληνική Επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των μελών των οικογενειών τους» (Α΄ 106),
στ) απολαμβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος σε κράτος − μέλος σύμφωνα με την Οδηγία
2003/109/ΕΚ και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν
στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανε−
ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσμεύσεων οι
οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη
διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής
ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση
με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες,
η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόμε−
νοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία
επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3907/2011
(Α΄ 7) ή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί
για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,
ι) εμπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθ. 219/2000 προ−
εδρικού διατάγματος «Μέτρα για την προστασία των
εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προ−
σωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαί−
σιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α΄ 190), με το οποίο

προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία
96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την από−
σπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών,
καθ΄ όσο διάστημα είναι αποσπασμένοι στην Ελλάδα.
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρί−
των χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανε−
ξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που
έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών − μελών της, αφ’ ενός, και των τρίτων χωρών
προέλευσής τους, αφ’ ετέρου, απολαμβάνουν δικαιώμα−
τα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμα με τα δικαιώματα
των πολιτών της Ένωσης.
3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συμφω−
νία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών
− μελών της, αφ’ ενός, και μιας ή περισσότερων τρίτων
χωρών, αφ’ ετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθμούνται
επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν
στο παρόν Κεφάλαιο, προκειμένου, μέσω της προστα−
σίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσομένων
χωρών είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμφωνίες αυτές,
να διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη πολιτών τους θα διε−
νεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας
σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το
δικαίωμα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν
άδειες διαμονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»,
για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση.
Τέτοιες άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα δια−
μονής στα άλλα κράτη − μέλη, όπως προβλέπεται στο
παρόν Κεφάλαιο.
Άρθρο 25
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊ−
κότερων διατάξεων:
α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περι−
λαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που
συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφ’ ενός,
και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ’ ετέρου,
β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρα−
τών − μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
(Άρθρο 5 και άρθρο 7, παράγραφος 1,
εδάφιο β΄ της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, πολίτης τρίτης
χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα
πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα ορι−
ζόμενα στην εθνική νομοθεσία και να έχει λάβει ειδική
θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψη−
λής ειδίκευσης. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγ−
γράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική
διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές
αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας
κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης
θεώρησης.
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β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας με αντι−
κείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την οποία
να προκύπτει ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του
κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδί−
κευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για
το σκοπό αυτόν από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο
αυτό όριο ισούται τουλάχιστον με το 1,5 του ύψους του
μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως
αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν ύψος μισθολογι−
κού συντελεστή για τον υπολογισμό του εθνικού κατώ−
τατου ορίου μισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών
με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης μπορεί
να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά με την προβλεπόμε−
νη παρακάτω στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του
παρόντος Κεφαλαίου απόφαση. Με την ίδια απόφαση
και εφόσον πρόκειται για απασχόληση σε επαγγέλματα
στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους
από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλά−
σεις 1 και 2 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης
Επαγγελμάτων (ISCO), μπορεί να καθορίζεται, κατά πα−
ρέκκλιση των ανωτέρω, διαφορετικό ύψος μισθολογικού
συντελεστή, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 1,2
επί του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού
στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Με−
ταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή τον κατάλογο των
επαγγελμάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια
παρέκκλιση.
γ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ−
γελμα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 38/2010
προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.9.2005 (Α΄ 78)
προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγ−
γελμάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ελλάδα, ή, εφόσον πρόκειται για επάγγελμα που
δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυ−
τών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων
διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του
επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας.
δ) Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελματικά
προσόντα, τα οποία πρέπει να είναι συναφή με το επάγ−
γελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση
εργασίας.
ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το
σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημε−
δαπούς.
στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια.
ζ) Να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212).
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις εφαρμογής ειδικότερων συλλογικών συμ−
βάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων
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αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών ερ−
γαζομένων, αυτές θα εφαρμόζονται και για τους εργα−
ζόμενους υψηλής ειδίκευσης, με την προϋπόθεση ότι οι
αποδοχές που καθορίζονται για τους συγκεκριμένους
εργαζόμενους, δεν θα υπολείπονται του σχετικού κα−
τωτάτου ορίου μισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό
θα δημοσιεύεται κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρ−
μόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.
3. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρμοστέες συλ−
λογικές συμβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελ−
ματικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδί−
κευσης.
Άρθρο 27
Καθορισμός όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων
χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτε−
ρικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδε−
ται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους
καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εργασία
υψηλής ειδίκευσης που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων
χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με
την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση
του ανώτατου αριθμού θέσεων για υψηλή ειδίκευση έως
10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες
ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης λαμβάνεται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώμη:
(α) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του
ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν
ερωτήματος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με τις υπάρχουσες
ανάγκες εργασίας για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης
στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσ−
διορίζονται, ιδίως, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το
συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της
απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς,
ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα
πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά
ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης. Με βάση τις ανωτέρω
γνώμες, οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία τρι−
άντα (30) ημερών από την υποβολή του ερωτήματος, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεριμνά
για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες αυτές,
καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
Άρθρο 28
Υποβολή αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας)
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 40 του παρόντος, οφείλει, μετά την είσοδό
του στη Χώρα και πριν από τη λήξη της ειδικής θεώρη−
σης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής
ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» κατατίθενται και εξετάζονται από τη
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από
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τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισμός των υπηρεσιών
αλλοδαπών και μετανάστευσης των αποκεντρωμένων
διοικήσεων ως αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή
των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη χο−
ρήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.
2. Μαζί με την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα, σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, δικαιολογητικά που
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εφαρμό−
ζονται αναλόγως.
3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την
υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια
υπηρεσία ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθο−
ρίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή των απαι−
τούμενων συμπληρωματικών στοιχείων. Εκπρόθεσμες
αιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1
του ν. 3386/2005, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν,
αποδεδειγμένως, λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε
εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση
κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμέ−
νει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί
απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει.
5. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρό−
ντος, εκδίδει, μέσα σε 90 το αργότερο ημέρες από την
περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.».
6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς
στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίη−
σης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην
περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέω−
ση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική
απόφαση αναφέρει τους νομικούς και πραγματικούς
λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για
τα διαθέσιμα ένδικα μέσα και τις προθεσμίες άσκησης
αυτών.
Άρθρο 29
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση,
σύμφωνα με το άρθρο 28, εφόσον πληροί τις προϋπο−
θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 και δεν συ−
ντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 30, χορηγείται «Μπλε
κάρτα της Ε.Ε.».
2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» είναι διετούς
διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο
μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της
Ε.Ε.» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται από την αρμόδια
υπηρεσία με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται
στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συμβουλίου της

13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής
ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως
ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρό−
σβασης στην αγορά εργασίας. Στο σημείο «κατηγορία
άδειας» της άδειας διαμονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί
η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», σύμφωνα με το παρόν Κεφά−
λαιο, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:
α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και
να διαμένει στην Ελλάδα,
β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζο−
νται με βάση το παρόν Κεφάλαιο.
5. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο
πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην
αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η
οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
όπως αυτά θα καθοριστούν με την απόφαση της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου.
Η αρμόδια Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στα άρθρα 26 και 28 και δεν συντρέχουν οι
λόγοι των άρθρων 30 και 31 του παρόντος Κεφαλαίου,
εκδίδει απόφαση με την οποία ανανεώνεται για τρία
έτη η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.». Εάν η σύμβαση εργασίας
καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη,
η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται για τη διάρκεια
της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις (3)
μήνες.
Άρθρο 30
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» δεν χορηγείται εάν ο αι−
τών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 26 του παρόντος ή εάν τα προσκομιζόμενα
έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογρα−
φηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005.
2. Μια αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» απορρίπτεται
στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων ερ−
γασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 27
του παρόντος Κεφαλαίου,
β) εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή
παράνομη απασχόληση.
3. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» μπορεί να
απορριφθεί, προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολο−
γικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.
Άρθρο 31
Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 9 και άρθρο 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» που εκδίδεται βάσει του
παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστο−
γραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί,
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β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαμένει για
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του
επετράπη η διαμονή,
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που
προβλέπονται στα άρθρα 32 παράγραφοι 1 και 2 και στο
άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο
32 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του
παρόντος Κεφαλαίου δεν θεωρείται επαρκής λόγος
ανάκλησης ή μη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»,
εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η δήλωση δεν
διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία για λόγους μη
αναγόμενους σε υπαιτιότητά του.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», που έχει εκδοθεί βάσει του
παρόντος Κεφαλαίου, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
στις εξής περιπτώσεις:
α) για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφά−
λειας,
β) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν δια−
θέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανά−
λογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της
οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξι−
ολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά
τους, μπορεί, δε, να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των
κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς
και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδια−
φερομένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται
κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο
33 του παρόντος Κεφαλαίου,
γ) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» αιτείται
την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, με την προϋπόθεση
ότι η αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.» υπηρεσία τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων
εγγράφως για το θέμα αυτό.
4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εκτός εάν το διάστημα ανεργίας
υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες. Εφόσον η ανεργία
συμβαίνει άνω της μίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος
της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η διάρκειά της δεν θα πρέ−
πει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες.

2. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος υπο−
χρεούται να δηλώνει, στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα
με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κάθε μεταβολή ανα−
φορικά με την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 26.
3. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν έχουν πρό−
σβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δρα−
στηριότητες οι οποίες:
α) αφορούν ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην
άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλα−
ξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, σε περιπτώ−
σεις που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική
νομοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο
για Έλληνες,
β) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομο−
θεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίμη−
σης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των
Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά με
τα δικαιώματα των πολιτών αυτών των κρατών − μελών
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 32
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 34
Ίση μεταχείριση
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης του
ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρ−
τας της Ε.Ε.», η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας
περιορίζεται στην άσκηση μισθωτής εργασίας υψηλής
ειδίκευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου
26 του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά το διάστημα αυτό,
για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γρα−
πτή έγκριση από την αρμόδια για τη χορήγηση της
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία, σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία και εντός των προθεσμιών
που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του
παρόντος Κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται για μεταβολές
που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται
προηγούμενη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» έχει δικαίωμα
ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, όσον αφορά:
α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των
όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο ερ−
γασίας.
β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώ−
ρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων
ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση,
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέ−
χονται από τις οργανώσεις αυτές και υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια
ασφάλεια.
γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτι−
ση.

Άρθρο 33
Προσωρινή ανεργία
(Άρθρο 13 παράγραφοι 2−4 της Οδηγίας)
1. Κατά το διάστημα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 31 παράγραφος 4 του παρόντος Κεφαλαίου,
επιτρέπεται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» να
αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» επιτρέπεται να
παραμένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρρι−
ψη της απαιτούμενης έγκρισης που προβλέπεται στο
άρθρο 32 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2
τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποχρεούται
να δηλώσει, εντός διμήνου, την έναρξη της περιόδου
ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν. 3386/2005 όπως αυτό
ισχύει.
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δ) Την αναγνώριση των διπλωμάτων πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες.
ε) Τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται
στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971. Οι ειδικές δια−
τάξεις του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
859/2003 του Συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα.
στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμ−
φωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα
δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γή−
ρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία
ή η νομοθεσία των κρατών − μελών που οφείλουν τα
εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη
χώρα.
ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προ−
μήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθε−
ση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για
την πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών
ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι
υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωμα αυτό δεν
θίγει τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την κοινοτική
και εθνική νομοθεσία.
η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτει−
ας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3386/2005.
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄, το
δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται όσον αφο−
ρά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες
παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή
στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοι−
χείο γ΄:
α) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μετα−
δευτεροβάθμιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των
ειδικών προϋποθέσεων σύμφωνα με την εθνική νομο−
θεσία,
β) το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνή−
θης διαμονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή του
μέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές
ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων ελ−
ληνικών αρχών να ανακαλούν τη «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»
ή να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύμφωνα με το
άρθρο 31 του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας στον
οποίο έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» από άλλο
κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται
στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 37 του
παρόντος Κεφαλαίου και η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει
αποφανθεί ακόμη επί του αιτήματος για τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η ίση μεταχείριση περιορίζε−
ται στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄. Εάν, κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής, επιτραπεί στον αιτούντα να εργα−
σθεί, χορηγείται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς
σε όλους τους τομείς της παραγράφου 1.

Άρθρο 35
Μέλη της οικογένειας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικό διάταγμα «Εναρμόνι−
ση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης»
εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
2. Τα κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προε−
δρικού διατάγματος μέλη της οικογένειας, κατά παρέκ−
κλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5
παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγ−
ματος, μπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συνα−
ντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει
ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό,
επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του εν
λόγω προεδρικού διατάγματος.
3. Οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 4 του υπ’
αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, χορηγούνται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής
επανένωσης, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών
οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγρα−
φος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος,
είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής
που χορηγούνται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των
ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος
1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, δεν
εφαρμόζεται καμία προθεσμία όσον αφορά την πρό−
σβαση στην αγορά εργασίας. Η διάταξη της παρούσας
παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τις 19 Δεκεμβρίου
2011.
6. Για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που
απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας δια−
μονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος
1 στοιχείο α΄ του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού δια−
τάγματος, λαμβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαμονή
σε διαφορετικά κράτη − μέλη. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις
του άρθρου 36 του παρόντος Κεφαλαίου όσον αφορά
τη σώρευση περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη
− μέλη από κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
Άρθρο 36
Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε.
για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 16 και άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγμα «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/
ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς
πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν δια−
μένοντες» (Α΄ 160) εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1
του υπ’ αριθ.150/2006 προεδρικού διατάγματος, στην πε−
ρίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», που χρησιμο−
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ποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο
37 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται ο συνυπολο−
γισμός σωρευτικά περιόδων διαμονής σε διαφορετικά
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της δι−
αμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» και
β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατό−
χου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», στην Ελληνική Επικράτεια,
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ.
3. Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδι−
άλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του υπ’ αριθ.
150/2006 προεδρικού διατάγματος, περίοδοι απουσίας
από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δια−
κόπτουν την περίοδο διαμονής που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου εάν
είναι μικρότερες από δώδεκα διαδοχικούς μήνες και
δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός
της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοι−
χείο α΄ του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν χρησιμοποίησε τη
δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 37.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχείο γ΄ του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγμα−
τος, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς μήνες η περίοδος
απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται
σε κάτοχο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
στην Ε.Ε. με την παρατήρηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα μέλη της
οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε..
5. Οι παρεκκλίσεις από το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό
διάταγμα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώ−
ρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία
ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
6. Τα άρθρα 34 στοιχείο στ΄ και 35 του παρόντος
Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κα−
τόχους άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος με
την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7
κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.» έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος στην Ε.Ε..
7. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μα−
κρόν διαμένοντος στην Ε.Ε., χορηγείται άδεια διαμονής
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α΄ του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου. Στο
σημείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαμονής αναγρά−
φεται «Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
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Άρθρο 37
Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
από άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε.
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του
στο πρώτο κράτος − μέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς
του μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκο−
πό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποβάλλει το
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην
Ελλάδα, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καταθέτοντας όλα τα δικαιο−
λογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋπο−
θέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρ−
θρο 28 του παρόντος Κεφαλαίου, η αρμόδια υπηρεσία
διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον
αιτούντα και το πρώτο κράτος − μέλος για την από−
φαση είτε:
α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και να επι−
τρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην Ελληνική Επι−
κράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
άρθρο και στα άρθρα 28 έως και 34 του παρόντος ή
β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και
να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογέ−
νειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
εθνικής νομοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011
(Α΄ 7) αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής, να εγκα−
ταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε
εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση
κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμέ−
νει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί
απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει.
5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύ−
θυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του
κατόχου της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καθώς και των
μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011,
περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν
ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την
παράγραφο 3 στοιχείο β΄.
6. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρ−
μόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27
του παρόντος Κεφαλαίου και παρακάτω στο άρθρο 40
του παρόντος.
7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και, κατά περίπτωση, τα μέλη
της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας
μετακίνησης σε άλλο κράτος − μέλος σύμφωνα με το
παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος − μέλος» νοείται
το κράτος − μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος
αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος − μέλος» το κρά−
τος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση
άδειας διαμονής.
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8. Αν αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι
ήδη κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα,
απορριφθεί από δεύτερο κράτος − μέλος, οι αρμόδιες
ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αμέσως
και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα μέλη της
οικογένειάς του ακόμα και σε περίπτωση που η «Μπλε
κάρτα της Ε.Ε.» που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει
ή ανακληθεί κατά το χρονικό διάστημα εξέτασης της
αίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρμόζονται
μετά την επανεισδοχή.
Άρθρο 38
Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που ασκεί το δικαίωμα
διαμονής στην Ελλάδα
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» μετακινείται
από το πρώτο κράτος − μέλος στην Ελλάδα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 37 και όταν η οικογένειά
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος − μέλος, επι−
τρέπεται στα, κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», μέλη της οικο−
γένειάς του, να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν
μαζί του.
2. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας ή ο συντη−
ρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας Ε.Ε.»,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα
από την είσοδό τους στην χώρα, αίτηση για χορήγηση
άδειας διαμονής μέλους οικογένειας.
3. Στα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
τα οποία κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης
άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση και εφό−
σον προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος άρθρου, χορηγείται η προβλεπό−
μενη στο άρθρο 11 βεβαίωση του ν. 3386/2005 όπως
ισχύει, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένουν
στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορ−
ριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να
ισχύει.
4. Για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενεια−
κής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία
ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρ−
κείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της
οικογένειάς του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προ−
σφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας.
Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιο−
λογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά
τους και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των
κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς
και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Το ύψος
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τους επαρκείς πόρους καθορίζονται στην παράγρα−
φο 4 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης».

5. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας που υπο−
βάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα πρέ−
πει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας
διαμονής στο πρώτο κράτος − μέλος ή επικυρωμένων
αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν
απαιτείται,
β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαμείνει ως μέλη οι−
κογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο πρώτο
κράτος − μέλος,
γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο
των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή
ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» διαθέτει ανάλογη
ασφάλιση για αυτούς.
6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35
του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρμόζο−
νται τηρουμένων των αναλογιών.
7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο
κράτος − μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 35 του παρό−
ντος.
Άρθρο 39
Σημείο επαφής
(Άρθρα 20 και 22 της Οδηγίας)
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό ση−
μείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες
των λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται
στα άρθρα 36 και 37 του παρόντος και στο άρθρο 20
της Οδηγίας.
2. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα
άλλα κράτη − μέλη εάν θεσπίσθηκαν νομοθετικά ή κα−
νονιστικά μέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο
8 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανω−
τέρω Οδηγίας, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοι−
πά κράτη − μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που
αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς.
3. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη
φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει
στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πο−
λιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε
κάρτα της Ε.Ε.» και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων
η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με
μνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν,
του επαγγέλματός τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα
μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται
με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το
επάγγελμά τους. Για τους κατόχους «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.» και τα μέλη της οικογένειάς τους που έγιναν
δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19
και 20 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, οι
παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο
μέτρο του δυνατού, το κράτος − μέλος προηγούμενης
διαμονής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχομένων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, με βάση τις
θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 27 του παρόντος, κατα−
θέτει αίτηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα αναφέρονται
ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθα−
γένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η
ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχό−
λησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: (α) έγκυ−
ρη σύμβαση εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του εργαζόμενου δεν
υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά,
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του παρόντος, (β)
τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με το
επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση
εργασίας, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, καθώς
και (γ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ και ανακοίνωση αναζήτησης
προσωπικού σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, από τις οποίες θα προκύπτει αδυναμία κά−
λυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ημεδαπούς ή
κοινοτικούς πολίτες ή νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων
χωρών. Εφόσον τα υψηλά επαγγελματικά προσόντα του
ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας πιστοποιούνται
μόνο από επαγγελματική πείρα, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, θα πρέπει να αποδεικνύονται τα έτη της επαγ−
γελματικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές
αντίστοιχες προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για
παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριμένο
εργοδότη μόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι
συναφής με ειδικότητα που περιλαμβάνεται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 27 και ο αριθμός των
εκεί προβλεπόμενων θέσεων εργασίας της εν λόγω
συναφούς ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια
απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρι−
σης διαβιβάζεται, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον
εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική
προξενική αρχή. Για τον προσδιορισμό της συνάφειας
του τίτλου σπουδών με ειδικότητα προβλεπόμενη στην
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 27 οι αρμόδιες
για την εξέταση της αίτησης υπηρεσίες μπορούν, σε
περίπτωση αμφιβολίας, να ζητούν σχετική γνώμη υπη−
ρεσιών των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων.
3. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδια−
φερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει
εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με
σκοπό την παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Οι ενδι−
αφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως
στην ανωτέρω υπηρεσία, υποβάλλοντας τους απαιτού−
μενους τίτλους σπουδών, νόμιμα επικυρωμένους, καθώς
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και βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης
με την οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση
προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθ−
μιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται
από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο
οποίο βρίσκεται, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική
σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η ειδική θεώ−
ρηση εισόδου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των γενικών και
ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις. Εάν πρόκειται για
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, ο ενδιαφερόμενος
πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να προσκομίζει τίτλο
σπουδών, ακαδημαϊκά αναγνωρισμένο από τη χώρα μας
και να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της κείμενης νο−
μοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
Άρθρο 41
Λοιπές διατάξεις «Μπλε Κάρτας»
1. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφα−
λαίου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρ−
θρου 80 του ν. 3386/2005 και της υπ’ αριθ. 4000/4/46 − α΄
από 27.7.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1535).
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής
στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή
σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 3386/2005 όπως ισχύει, μπορούν να αιτηθούν, κατά
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον πληρούνται οι προϋ−
ποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του προη−
γούμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκο−
πού για τους κατόχους άδειας διαμoνής «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του
ν. 3386/2005, όπως ισχύει, και εφόσον πρόκειται για κατό−
χους αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται
στο άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφια α΄ και ε΄ και στο άρθρο
33 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, καθώς και αδειών διαμο−
νής του άρθρου 5 του π.δ. 101/2008 (Α΄ 157) και του άρθρου 7
του π.δ. 128/2008 (Α΄ 190), αυτοί μπορούν να υπαχθούν στις
διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος νό−
μου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, καθώς
επίσης και τα κριτήρια που θα καθοριστούν με απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 42
Ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα
των πολιτών της Ένωσης και των μελών
των οικογενειών τους να κυκλοφορούν
και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, οι οποίοι
είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως
ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι
του (της) συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς
την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί,
επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση».
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει για τους πο−
λίτες της Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν
στην Ελλάδα, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών
τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, που τους συνο−
δεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς
τους, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, έχουν δι−
καίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα
έως τρεις μήνες, χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση εφό−
σον κατέχουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Το ανωτέρω διάστημα παρατείνεται, αυτοδικαίως, για
άλλους τρεις μήνες για τα πρόσωπα που πραγματικά
αναζητούν εργασία.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που
είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, έχουν δικαίωμα διαμονής
στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες
χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι
ισχύοντος διαβατηρίου και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να
συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου 7 του
π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί μαθήματα
επαγγελματικής κατάρτισης, η διατήρηση της ιδιότη−
τας του εργαζομένου προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης
μεταξύ της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας και της κατάρτισης. Η πλήρωση της παραπάνω
προϋπόθεσης δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο
ενδιαφερόμενος είναι ακουσίως άνεργος».
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν
στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους
τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους, υποχρε−
ούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυ−
τοπροσώπως, στις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων
αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας
τους, για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν
σχετική εγγραφή και χορηγούν άμεσα βεβαίωση για την
πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυ−
μο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία
εγγραφής. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση εγγρα−
φής τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του παρόντος.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τον υπολογισμό της κατοχής επαρκών πόρων
από μέρους των ενδιαφερομένων, λαμβάνονται υπόψη
αφ’ ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου,
αφ’ ετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα
ελάχιστης σύνταξης.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της παρ.
2 του παρόντος, εντός διαστήματος ενός έτους από
την ημερομηνία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους
πενήντα (50) ευρώ, ανάλογου με το πρόστιμο που
επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων για
ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η
διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προ−
στίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
9. Το άρθρο 16 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αφού εξακριβωθεί η διάρκεια παραμονής των πολιτών
της Ένωσης που είναι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής, με την
προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής, οι αρμόδιες για το
χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τό−
που κατοικίας τους χορηγούν το συντομότερο δυνατόν,
κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλεται αυτοπροσώπως,
έγγραφο που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή τους.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της πα−
ραγράφου 2 του παρόντος, εντός διαστήματος ενός
έτους από την ημερομηνία λήξης του δελτίου διαμο−
νής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
ύψους πενήντα (50) ευρώ, ανάλογου με το πρόστιμο που
επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων για
ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η
διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προ−
στίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
11. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Δεν λαμβάνεται επ’ ουδενί μέτρο επιστροφής κατά
πολίτη της Ένωσης ή μελών της οικογένειάς του, ακόμη
και αν αυτός έπαυσε να πληροί τους όρους των άρ−
θρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1 και 12 παρ.1 του παρόντος,
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI,
εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι μισθωτοί ή ασκούν
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή εισήλθαν στην
Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να βρουν εργασία.
Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες της Ένωσης και τα
μέλη των οικογενειών τους δεν μπορούν να απελαθούν,
εφόσον οι πολίτες της Ένωσης δύνανται να παρέχουν
αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι
έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν.»
12. Στο άρθρο 64 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, προ−
στίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα
βάσει του παρόντος νόμου απολαύουν ίσης μεταχείρι−
σης με τους ημεδαπούς εντός του πεδίου εφαρμογής
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.. Το ευεργέτημα
αυτό απονέμεται στα μέλη της οικογένειάς τους που
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν το δικαίωμα
διαμονής ή μόνιμης διαμονής, καθώς και στα μέλη οι−
κογένειας Έλληνα που είναι πολίτες τρίτων χωρών και
έχουν ομοίως δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής.»

