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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 11762/08 (1)
  Καθορισµός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στις ρυθµίσεις του ν. 3386/2005 των υπη−
κόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελ−
λάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών 
αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν µε έγκριση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α’) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσω−
τερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).

5. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆2/4872/11.4.2008 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

 1. Υπαγάγουµε στις διατάξεις του ν. 3386/2005, τους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για 
φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκα−
φών της ηµεδαπής, αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος 
διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.

 2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας 
διαµονής κατατίθεται, στον ∆ήµο ή την Κοινότητα του 
τόπου κατοικίας ή διαµονής τους.

 3. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας για χρονικό 
διάστηµα δέκα οκτώ µηνών και µπορεί να ανανεωθεί για 
χρονικό διάστηµα έξη επιπλέον µηνών, µε την προϋπό−
θεση ότι εξακολουθεί η φοίτηση και κατόπιν σχετικής 
βεβαίωσης του Σχολείου Εκπαίδευσης χειριστών αερο−
πλάνων, η οποία θα είναι θεωρηµένη από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας.

 4. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης η αρµόδια 
Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων οφείλει να 
ενηµερώσει την αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Με−
τανάστευσης της οικείας Περιφέρειας προκειµένου αυτή 
να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαµονής ή στην 
απόρριψη του σχετικού αιτήµατος κατά περίπτωση.

 5. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού 
για τους κατόχους αδειών διαµονής που χορηγούνται 
µε βάση την παρούσα απόφαση.
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6. Καθορίζουµε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 

την χορήγηση της άδειας διαµονής ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−

ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−

σµένου από την χώρα µας µε την προβλεπόµενη ισχύ−

ουσα θεώρηση εισόδου.

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−

λευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 

χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα 

διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 

(Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια 

υγεία.

• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 

τύπου Β΄ από την αρµόδια για την παραλαβή της αίτη−

σης υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

• Θεωρηµένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτι−

κής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας 

της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην 

οποία έχει εγγραφεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

• Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αε−

ροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο υπήκοος τρί−

της χώρας, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των 

ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από 

τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, µε το ένα τρίτο 

(1/3) αυτών. 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 

φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµα−

κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.

7. Καθορίζουµε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 

την παράταση της άδειας διαµονής ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−

οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−

ρισµένου από την χώρα µας, µε την ισχύουσα άδεια 

διαµονής.

• Πρόσφατη βεβαίωση του Σχολείου Εκπαίδευσης 

χειριστών αεροπλάνων ότι εξακολουθεί η φοίτηση, η 

οποία θα είναι θεωρηµένη από την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 

εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

και εργατικού ατυχήµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο 

βιβλιαρίου υγείας. 

8. Η παρούσα ισχύει από την δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

    Αριθµ. 28377 (2)

Ανάθεση έργου µε σύµβαση µίσθωσης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206/ τ. Α΄/8.10.1997).

 β) του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα». 

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους» (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/1995).

δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ 
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/19.7.2004) «Ρυθµίσεις για τους 
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δη−
µόσιο τοµέα». 

ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρω−
σης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/τ. 
Α΄/1995).

στ) του π.δ. 205/19.9.2007.(ΦΕΚ 231/τ. Α΄/19.9.2007) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων»

ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικο−
νοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/2002)

 η) της παραγράφου 51 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 
«Μεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπουργικό Συµβούλιο 
σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 
123/τ.Α΄/17.6.1996).

 θ) Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
τ.Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορι−
σµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών».

2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/119/3280/23.4.2008 από−
φαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
της 33/27.12.2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλή−
ψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006).

3. Την υπ’ αριθµ. 31/2008 γνωµοδότηση του Γ’ Τµή−
µατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, από την 
οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις 
έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτηµένη εργασία.

4. Το γεγονός ότι από τις προτεινόµενες διατάξεις 
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
δαπάνη ύψους δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων δέκα 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (2.514.600,00 €) 
εκ των οποίων ποσό ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πε−
νήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα πέντε ΕΥΡΩ 
(1.253.175,00 €) περίπου για το έτος 2008 και το υπόλοι−
πο ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι πέντε ΕΥΡΩ (1.261.425,00 €) περίπου 
για το έτος 2009 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός 
Φορέας 07−110, ΚΑΕ 0871) όπου υπάρχει εγγεγραµµένη 
πίστωση.

5. Το υπ’ αριθµ. 1078484/5796/699/Β0014/12.8.2004 
έγγραφο της 14ης ∆ιεύθυνσης ΦΠΑ του Υπουργείου 


