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country nationals (i.e. outside the EU) in Greece is Law 4251/2014 

- "Immigration Code". 

- The process of determining the number of people admitted 

for work. The application for transfer of third country 

nationals for dependent or seasonal work. Application for 

transfer of third country nationals, especially for fishermen. 

Issuance and renewal of a “special purpose” residence 

permit for: i. Board members, shareholders, managers, 

legal representatives and senior executives (general 

managers, directors) of companies, ii. Employees in 

companies, based on special international agreements, iii. 

Managers, business and technical executives of companies 
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authors, literary artists, theatre and cinema directors, 

painters, sculptors, actors, musicians, singers, 

choreographers and set designers, vii. Officials of any 

known religion, viii. Foreign correspondents, ix. Members 

of foreign archaeological schools. 

- Council Directive 2009/50/EC on the conditions of entry 

and residence of third-country nationals for the purposes of 

highly qualified employment. 
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Το νομικό πλαίσιο των αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα 

Το βασικό νομοθέτημα που αφορά την είσοδο και εργασία πολιτών τρίτων χωρών 

(δηλαδή εκτός ΕΕ) στην Ελλάδα είναι ο ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80) «Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.  

Στο Κεφάλαιο Δ του ανωτέρω νόμου με τίτλο «Διαμονή για εργασία και άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας» περιγράφονται οι τρόποι εισόδου στη χώρα με 

σκοπό την εργασία. Στα  άρθρα 11 έως 15 περιγράφεται η διαδικασία της μετάκλησης 

που αφορά τον κύριο όγκο εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών στη Ελλάδα, ενώ στο 

Τμήμα Στ ορίζονται οι προϋποθέσεις για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. 

Ειδικότερα: 

Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία 

Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά το 

τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων 

για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια 

και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται 

προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται 

απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνονται 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά με τις υπάρχουσες 

ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια.  

Με βάση τις ανωτέρω γνώμες, οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα 

ημερών από την υποβολή του ερωτήματος, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Πρόνοιας μεριμνά για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες αυτές, καθώς και το συμφέρον της εθνικής 

οικονομίας. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τον καθορισμό του όγκου 

εισδοχής για εποχική απασχόληση, μετάκληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής 

ειδίκευσης. Ειδικά για την περίπτωση της μετάκλησης εποχικά εργαζομένων στην 

αγροτική οικονομία, μπορεί με την υπουργική απόφαση, να καθορίζεται ανώτατος 

αριθμός θέσεων εργασίας ανά χώρα προέλευσης, καθώς και η αντιστοιχία μεταξύ 

καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό 

των εποχικά εργαζομένων, των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση.  

Ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης, στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις 

για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, περιλαμβάνει 

τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από 

διαβούλευση, μπορεί να συμπληρωθεί ο ανωτέρω κατάλογος και με άλλους τομείς 

απασχόλησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την 

αλλαγή των εποχών. Ο ανωτέρω κατάλογος, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, 

κοινοποιείται με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κατά την παρούσα περίοδο, ισχύει η με αριθμό 5269/139/2021 ΚΥΑ περί 

καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 

για τα έτη 2021 και 2022 (ΦΕΚ Β’ 430). 
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Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία 

Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εξαρτημένη 

εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή 

υπουργική απόφαση, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των 

θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων 

χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται:  

(α) από έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την 

οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές 

του ανειδίκευτου εργάτη και  

(β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού 

προσώπου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις 

μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας. 

Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους 

διακοσίων ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο 

εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται. 

Ο Γενικός Γραμματέας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει πράξη με την 

οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης 

εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη μόνον εφόσον η ειδικότητα απασχόλησης 

περιλαμβάνεται στην κοινή απόφαση και ο αριθμός των εκεί προβλεπομένων θέσεων 

εργασίας της εν λόγω ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει 

εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται, μαζί με την υπογεγραμμένη από 

τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.  

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. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να 
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υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση 

εισόδου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις 

θεωρήσεις. 

Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία 

από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία 

Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχική 

εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή 

υπουργική απόφαση, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία αναφέρονται ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας, τα πλήρη στοιχεία των προς απασχόληση πολιτών 

τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.  

Η αίτηση του εργοδότη αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης έως εννέα μήνες 

το χρόνο, και μπορεί να επεκτείνεται σε συνολική περίοδο έως πέντε έτη. Μαζί με 

την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει: 

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό ευρώ, το οποίο αφορά σε κάθε 

περίοδο απασχόλησης έως εννέα μήνες, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να 

απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.  

β) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραμμένη 

από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια. Η σύμβαση 

εργασίας προβλέπει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, εποχικός εργαζόμενος, για την 

απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης με εργόσημο. 

γ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα 

ασκήσει επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά, τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης 

τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά 
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περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του 

επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας. 

δ) Στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα 

οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την κυριότητα, τη νομή, την κατοχή και την 

καταλληλότητα του καταλύματος που αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωση του 

εργοδότη, η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες. Όταν το κατάλυμα 

παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυμα 

πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές 

υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, αφετέρου να 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται 

από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον 

εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει 

σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος 

πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα 

του καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά 

εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης 

οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων 

κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές κατά τα 

ανωτέρω αναφερόμενα. 

ε) Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία ενιαία 

δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής. 

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με 

εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και 

επικυρωμένα. 

Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας 

δικαίωμα εργασίας ως εποχικού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του. Για 

την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με 
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εργόσημο. Στην περίπτωση εποχικής απασχόλησης σε τομέα, όπου δεν τυγχάνουν 

εφαρμογής οι ρυθμίσεις περί εργοσήμου, εφαρμόζεται η κείμενη εργασιακή και 

ασφαλιστική νομοθεσία. 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική πράξη έγκρισης της 

απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 

εκδίδουν εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, 

ατομική έγκριση, καθώς επίσης και συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων, τα 

οποία αποστέλλουν αμφότερα στις προξενικές αρχές για την έκδοση εθνικής 

θεώρησης εισόδου. 

Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση εισόδου στην 

Ελληνική Επικράτεια για τον σκοπό της εποχικής εργασίας και κοινοποιούν την 

απόφασή τους στον αιτούντα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το αργότερο 

μέσα σε εξήντα ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης. 

Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης της διαμονής, ο εποχικά εργαζόμενος δεν 

υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας είτε με τον ίδιο εργοδότη είτε με νέο 

εργοδότη, κατά τον χρόνο εξέτασης της αίτησης. 

Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της εποχικής εργασίας λήξει κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για την παράταση της διαμονής, 

οι αρμόδιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον εποχικά εργαζόμενο να παραμείνει στην 

ελληνική επικράτεια έως τη λήψη της απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση 

για παράταση της διαμονής υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης 

εισόδου και δεν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη χρονική περίοδος. 

Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας ειδικά για αλιεργάτες 

Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει αλιεργάτες, με βάση τις θέσεις 

εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση, καταθέτει 

αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο 

νομό, όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση του ή στην έδρα νηολογίου του 



 

 

9 

σκάφους του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα 

στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και το 

χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει: 

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας 

που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν 

επιστρέφεται. 

β) Πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών στα οποία περιλαμβάνονται, 

υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία 

γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις 

προβλεπόμενες δαπάνες. 

δ) Σύμβαση εργασίας υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία 

αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του 

εργαζομένου και 

ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών 

εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και αντιστοιχούν 

σε διάστημα δύο μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας. Οι εισφορές που 

αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας 

θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο. 

στ) Βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η έδρα του 

νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και 

ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν. 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην 

αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. 
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Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία 

Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή 

εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη 

εργασία, εφόσον προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η 

αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου 

εργάτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας 

οφείλει να καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. 

β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό 

φορέα. 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή 

ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία είναι η οικεία υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Ο πολίτης τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον 

εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του 

χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα. 

Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλη Περιφερειακή 

Ενότητα και να μεταβάλει ειδικότητα μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση 

της αρχικής άδειας διαμονής. 

Η άδεια διαμονής που ανανεώνεται παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας πρόσβαση 

στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. 
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Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία μπορεί να ασκήσει, υπό την 

επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα μόνον εφόσον 

αποκτήσει άδεια διαμονής μακράς διάρκειας. 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού 

Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση 

εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην 

Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής 

οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών: 

α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών 

εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον 

προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του 

διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της 

εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή 

νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών. 

Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν 

ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται 

μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε εργαζόμενους. 

β. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή 

εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια 

προξενική αρχή τη σχετική συμφωνία ή την εισήγηση των αρμοδίων αρχών και τη 

σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. 

γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών που ασχολούνται στη 

θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

δ. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία. 



 

 

12 

ε. Αθλητές και προπονητές αθλήματος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές 

αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισμένο 

αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων 

Αθλητών (Τ.Α.Α.) με συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρηση 

εισόδου και προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή έγκριση της ελληνικής 

αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, όπου απαιτείται και επικυρωμένο 

από αυτή αντίγραφο του συμβολαίου/σύμβασης. 

στ. Πνευματικοί δημιουργοί που παράγουν έργα πνευματικού περιεχομένου, ιδίως 

συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, 

τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια 

προξενική αρχή σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή 

οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ζ. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα που 

ασκούν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια 

ελληνική προξενική αρχή,βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για 

λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη χώρα ότι οι 

ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα. 

η. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή η διαδικασία διαπίστευσης τους βρίσκεται σε 

εξέλιξη, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή βεβαίωση ότι έχουν 

διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

θ. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας 

υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για εργασία στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής. 

ι. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδια διαδικασία 

εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων.  
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Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή 

ανανέωσης άδειας διαμονής των παραπάνω περιπτώσεων είναι η Διεύθυνση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ή η αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων.  

Στους παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής διετούς ή ίσης διάρκειας με την 

προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, 

εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της 

οικογένειας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 

που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. 

Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα 

οποία απασχολούνται οι συγκεκριμένοι πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις αρμόδιες 

διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κατά περίπτωση, κάθε 

μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση των ενδιαφερομένων. 

 

Απασχόληση Υψηλής Ειδίκευσης  

(Οδηγία 2009/50/ΕΚ - «Μπλε Κάρτα Της ΕΕ») 

Προϋποθέσεις 

Πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», θα 

πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που 

αναγνωρίζεται κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και να έχει λάβει εθνική 

θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος 

ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική 

διάρκεια της άδειας διαμονής. 
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Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε 

διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης. 

β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας με αντικείμενο 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 ειδίκευσης. 

γ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, να αποδεικνύει ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 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 που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή, εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, 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 και τα οποία 

πρέπει να είναι συναφή με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη 

σύμβαση εργασίας. 

ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που 

καλύπτονται για τουςημεδαπούς. 

στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

ζ) Να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής ειδικότερων 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών 

αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων 

κατηγοριών εργαζομένων, αυτές θα εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους 

υψηλής ειδίκευσης, με την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές που καθορίζονται για τους 
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συγκεκριμένους εργαζόμενους, δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου 

μισθού, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζονται και οι λοιποί όροι αυτών. 

Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» 

Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην 

Ελλάδα, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής 

θεώρησης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει 

αίτηση για τη χορήγηση της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε 

κάρτας της ΕΕ» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισμός 

των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως αρμόδιων υπηρεσιών για την 

υποβολή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση 

της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια. 

Μαζί με την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο αιτών επισυνάπτει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι 

ελλιπή, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει 

προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών 

στοιχείων. 

Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε 

κάρτας της ΕΕ» με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η βεβαίωση 

κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη χώρα για όσο χρόνο 

αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να 

ισχύει. 

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

εκδίδει, μέσα σε 90 το αργότερο ημέρες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της 

ΕΕ». 
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Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» 

Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, 

χορηγείται «Μπλε κάρτα της ΕΕ». 

Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας 

καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» 

εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις μήνες. 

Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία 

αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ο πολίτης τρίτης 

χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», και κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής: 

α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην Ελλάδα, 

β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του. 

Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται 

να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία 

συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση με την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε 

κάρτα της ΕΕ». 

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 μήνες. 

Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» 

Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» δεν χορηγείται εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή 

εάν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί 

ή έχουν άλλως νοθευθεί. 

Αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» απορρίπτεται στις εξής περιπτώσεις: 
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α) Εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών 

για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την κοινή 

υπουργική απόφαση. 

β) Εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 

αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση. 

Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» μπορεί να απορριφθεί, προκειμένου να 

εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη 

ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής. 

Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» 

Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί, 

β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις 

προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται ή διαμένει για σκοπούς άλλους 

από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή, 

γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς. 

Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», που έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Κώδικα ανακαλείται ή 

δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις: 

α) Για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας. 

β) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 

συντήρηση του και ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της 

οικογένειας του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της 

Ελλάδας. 

γ) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» αιτείται την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, 

με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» 

υπηρεσία τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέμα αυτό.  

Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εκτός εάν 

το διάστημα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες. Εφόσον η ανεργία 



 

 

18 

συμβαίνει άνω της μίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η 

διάρκεια της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες. 

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ως 

κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η πρόσβαση του στην αγορά εργασίας περιορίζεται 

στην άσκηση μισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης. 

Κατά το διάστημα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γραπτή 

έγκριση από την αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπηρεσία, 

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια 

υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κάθε μεταβολή αναφορικά 

με την αλλαγή. 

Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση εφόσον 

πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες: 

α) αφορούν ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και 

ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κράτους, σε περιπτώσεις 

που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία οι δραστηριότητες 

αυτές προορίζονται μόνο για Έλληνες, 

β) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία ασκούνται αποκλειστικά 

από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ. 

Προσωρινή ανεργία 

Κατά το διάστημα ανεργίας, επιτρέπεται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» να 

αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση. 

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» επιτρέπεται να παραμένει στη Χώρα έως τη 

χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούμενης έγκρισης. Με την υποβολή της δήλωσης 

τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας. 



 

 

19 

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να δηλώσει, εντός διμήνου, την 

έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 22. 

 


