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ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕ ΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θέμα:

Αθήνα, 10.2.2020
ΑΠ: οικ.7584/20

Συμπλήρωση της αριθμό οικ. 368/24.1.2018 (Β΄352) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε
Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών
αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και
άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για εργασία, ως
επαγγελματίες πιλότοι – εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών στις ανωτέρω Σχολές
εκπαίδευσης».
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ.1, 9 και 10 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως
ισχύει.
γ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
δ) Των π.δ. 5/2020 και 6/2020 (5 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» και
«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» αντίστοιχα.
ε) Του π.δ.9 /2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
στ) Του π.δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
ζ) Την αριθμ. Υ4/2020 (70 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεώργιο Κουμουτσάκο».
2. Την αριθμ. Υ 63/2019 (Β΄ 3161) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη».
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3. Την αριθμ. οικ.368/24.1.2018 (Β΄352) κοινή υπουργική απόφαση «Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και
μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας».
4 Την με αριθμό Α.Π.8289/04.09.2019 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού
(τακτικού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, νυν
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
1. Στο τέλος του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κ.υ.α. προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Στον πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται στην οικεία Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, τη
χορήγηση Εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) δεν επιτρέπεται παράλληλη υποβολή αίτησης και για
χορήγηση θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 810/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων, βάσει των
οριζομένων στην υπόψη κ.υ.α. και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια ισχύος θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου
(τύπου C) και μέχρι τη λήξη αυτής, δεν μπορεί να κατατεθεί αίτηση για χορήγηση εθνικής θεώρησης
εισόδου για τον ανωτέρω σκοπό.».
2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 της υπ΄ αριθ. οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κ.υ.α. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη χώρα με θεώρηση εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) όπου αυτό
απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 810/2009, για χρονικό διάστημα, το
οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν
γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης της παρούσας κ.υ.α., εφόσον το πρόγραμμα σπουδών δεν
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση αέρος με ευθύνη της
κατά περίπτωση Σχολής.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών , οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.».
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ΄αριθ.οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κ.υ.α. προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

2

ΑΔΑ: 6ΤΧΟ46ΜΔΨΟ-ΗΣΟ

«2. Τυχόν παράταση της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χορηγείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 «Κώδικας Θεωρήσεων», είτε για
λόγους ανωτέρας βίας/ανθρωπιστικούς λόγους, είτε για απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους, οι οποίοι θα
αξιολογούνται σχετικώς.».
Άρθρο 2
Προσθήκη Κεφαλαίων Γ΄και Δ΄ στην υπ΄αριθ.οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κ.υ.α.
Μετά το τέλος του Κεφαλαίου Β΄ της υπ΄αριθ.οικ.368/24.1.2018 (352 Β ΄) κ.υ.α. προστίθενται Κεφάλαια
Γ΄ και Δ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα για εργασία, ως
«επαγγελματιών πιλότων - εκπαιδευτών χειριστών αεροσκαφών» σε σχολές εκπαίδευσης, οι οποίες
λειτουργούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης εισόδου για εργασία
1. Η Σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, η οποία λειτουργεί με έγκριση της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, και επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματίες πιλότους - εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών για
εξαρτημένη εργασία, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου
λειτουργίας της, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα ατομικά στοιχεία και η
ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής
τους.
Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) θεωρημένο από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αντίγραφο της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της
Σχολής Εκπαίδευσης στην οποία θα εργαστεί ο πολίτης τρίτης χώρας,
β) έγκυρη σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στην Ελλάδα, από
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση,
ανάλογη της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για το σκοπό
αυτό από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 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, για την εφαρμογή του
μισθολογικού κριτηρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4251/2014.
γ) 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, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και
από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές
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ορίζονται στη σύμβαση εργασίας και ότι η επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο δεν εμφανίζει ζημίες
μεγαλύτερες των κερδών. Τα ακαθάριστα έσοδα του εργοδότη ορίζονται κατ' ελάχιστο στο ποσό των
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) ανά άτομο απασχόλησης.
δ) βιογραφικό σημείωμα ("Curriculum Vitae") του υποψήφιου εργαζόμενου και
ε) τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο εργασίας, ήτοι πτυχίο κατά τα πρότυπα και τη νομοθεσία της
EASA [CPL ή ATPL με ένδειξη F.I. (flight instructor)] και πιστοποίηση επάρκειας αγγλικής γλώσσας
τουλάχιστον level 5, κατά τα πρότυπα του ICAO,
στ) βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης θεωρημένη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας πληροί τις προϋποθέσεις για να εργαστεί ως επαγγελματίας πιλότος - εκπαιδευτής χειριστών
αεροσκαφών στην εν λόγω Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών και
ζ) αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδει πράξη με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του
πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Σχολή Εκπαίδευσης, ως επαγγελματία πιλότου
- εκπαιδευτή χειριστών αεροσκαφών. Η πράξη έγκρισης διαβιβάζεται μαζί με την υπογεγραμμένη από τον
εργοδότη σύμβαση εργασίας στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή από την
αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμεταφοράς μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου εργοδότη. Στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής μέσω
εταιρίας ταχυμεταφορών.

3. Οι ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές πριν την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου,
αποστέλλουν, άμεσα, τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο
έλεγχο ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, προς τις ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές
Αρχές. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας, η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους
ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην
Ελλάδα με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας, για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να
υπογράψουν την σχετική σύμβαση εργασίας και να λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουμένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων για τις θεωρήσεις.
Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης ή /και ανανέωσης άδειας διαμονής για εργασία
1.Στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για τον ανωτέρω σκοπό,
χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάρκειας ενός (1)
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έτους, η οποία ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι
ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών
μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, να
συνοδεύονται από τα μέλη της οικογενείας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή
επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος συνοδευόμενη από τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
Α. Για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως εξής:
α) Έντυπο αίτησης,
β) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό
δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
γ) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την
χώρα μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου. Στην περίπτωση που ο τόπος γέννησης του
αιτούντος δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει επίσημο δημόσιο έγγραφο της
χώρας γέννησης ή προέλευσής του από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησής του.
δ) παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.
4251/2014, και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του
αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.
ε) έγκυρη σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει
ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση, ανάλογη της απασχόλησης
υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 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, για την εφαρμογή του μισθολογικού
κριτηρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4251/2014.
στ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
Β. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ως κατωτέρω:
α) Έντυπο αίτησης,
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β) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό
δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
γ) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την
χώρα μας
δ) παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.
4251/2014, και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του
αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.
ε) Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, ή αντίγραφο δήλωσης φόρου
εισοδήματος, όπου θα προκύπτει η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων του πολίτη τρίτης χώρας.
ζ) έγκυρη σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει
ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση, ανάλογη της απασχόλησης
υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 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, για την εφαρμογή του μισθολογικού κριτηρίου στο πλαίσιο του
άρθρου 111 του ν. 4251/2014.
η) φωτ/φο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα ισχύος της
τελευταίας άδειας διαμονής πριν την ανανέωση, εφόσον υπάρχει.
Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν την ανανέωση
της άδειας διαμονής, αποστέλλει άμεσα ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο
ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά.
3. Για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται
αλλαγή σκοπού και δεν επιτρέπεται ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά το χρόνο ισχύος της αρχικής άδειας
διαμονής του στη χώρα, να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη. Αλλαγή εργοδότη επιτρέπεται
μετά τη λήξη ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής και μία μόνο φορά. Στην περίπτωση αυτή , η νέα σύμβαση
εργασίας , διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους , θα πρέπει να συναφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο
μηνών από την επομένη της, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξης της προηγούμενης σύμβασης εργασίας, και να
γνωστοποιηθεί η σύναψή της αμμελητί, από το νέο εργοδότη (Σχολή Εκπαίδευσης) στην Αρχή Πολιτικής
Αεροπορίας και στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Ομοίως, σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εργασίας, για οποιονδήποτε λόγο, η κατά
περίπτωση Σχολή Εκπαίδευσης ενημερώνει αμελλητί, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου η
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τελευταία να προβεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, στην ανάκληση ή στη μη χορήγηση/ανανέωση
της άδειας διαμονής.
4. Η κατά περίπτωση σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οφείλει να

ενημερώνει την Αρχή

Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με τον αριθμό και το χρόνο απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών, βάσει των
οριζομένων στην παρούσα απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Έλεγχοι ασφαλείας
Άρθρο 10
Έλεγχοι ασφαλείας νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
Οι έλεγχοι ασφαλείας, οι οποίοι ακολουθούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσης, εφαρμόζονται
αναλόγως , με ευθύνη των οικείων Σχολών Εκπαίδευσης και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και σε πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή δελτίο μόνιμης
διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει,(Α΄80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄135) και
εισέρχονται σε ελεγχόμενους χώρους ασφαλείας των αεροδρομίων, ως σπουδαστές, εφόσον κατά τα λοιπά
πληρούνται οι προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων.».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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