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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της αριθ. 5512/08/17.03.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 481/τ. Β’/18.03.2008, δημοσιεύθηκε η αριθ.
5512/08/17.03.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, με την οποία
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.
3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι
εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής, όπου αυτή
απαιτείται, και κατά τον χρόνο ισχύος της συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με
Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’
Εθνικής κατηγορίας).
Με

την

ανωτέρω

κ.υ.α.

δίνεται

η

δυνατότητα

σε

επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα στην Χώρα
και κατά το στάδιο της παραμονής τους συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με
Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικής (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’,
Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας) να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής,
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χωρίς να απαιτείται η αναχώρησή τους από τη Χώρα προκειμένου, στην συνέχεια, να
επανέλθουν με την ειδική θεώρηση εισόδου. Η σχετική αίτηση για την χορήγηση της
άδειας διαμονής υποβάλλεται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή
διαμονής του κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής
(τύπου C) ή εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, στην
περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας που επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική
θεώρηση. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
εισέρχονται στην Χώρα από άλλη χώρα του ενιαίου χώρου Σένγκεν, στην οποία
έχουν εκδώσει άδεια διαμονής και δεδομένου ότι δεν τίθεται σφραγίδα εισόδου στην
Ελλάδα επί των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της ημερομηνίας εισόδου στη
Ελλάδα για τον υπολογισμό του τριμήνου μπορεί να γίνει με άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, όπως εισιτήρια αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών εταιρειών,
βεβαιώσεις των αντίστοιχων εταιρειών κ.λ.π., από τα οποία θα προκύπτει, ασφαλώς,
η είσοδός τους στην Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από αποδεικτικό έγγραφο της
νόμιμης διαμονής τους σε χώρα του ενιαίου χώρου Σένγκεν.
Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/05 μέλη της οικογένειας τους, στα οποία
χορηγείται ατομική άδεια διαμονής ισόχρονη με αυτή των συντηρούντων. Είναι
σαφές ότι και για τα μέλη της οικογένειας ισχύουν τα προαναφερόμενα, αναφορικά
με την απόδειξη της νόμιμης παραμονής στη Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλλουν
αίτηση για την χορήγηση άδειας διαμονής.
Στους υπαγόμενους στην ανωτέρω κ.υ.α. χορηγείται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ενός έτους και
μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση
συνεργασίας με την ίδια ΠΑΕ ή , σε περίπτωση μεταγραφής, συναφθεί νέα σύμβαση
με άλλη ΠΑΕ.
Με την ανωτέρω κ.υ.α. καθορίζεται αυτοτελής κατηγορία άδειας διαμονής,
ξεχωριστή από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3386/05 (άδεια διαμονής σε
αθλητές και προπονητές). Συνεπώς στην χορηγούμενη άδεια διαμονής θα
αναγράφεται ο αριθμός της κ.υ.α. (άδεια διαμονής της αριθ. 5512/08/17.03.2008
κ.υ.α.).
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Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τις υπηρεσίες σας για την
διευκόλυνση της εισόδου και διαμονής στη χώρα μας των υπηκόων τρίτων χωρών
που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση. Οι Περιφέρειες της Χώρας παρακαλούνται
για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Α. ΜΑΡΚΑΚΗ
Πίνακας Διανομής
Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων & SCHENGEN
2. Υπουργείο Πολιτισμού,
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3. Περιφέρειες της Χώρας,
Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Κοινοποίηση
1. Όλα τα Υπουργεία,
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.
2. ΥΠ.ΕΣ.,
α) Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη,
Βας. Σοφίας 15, ΑΘΗΝΑ.
β) Γενική Γραμματεία Δημόσιας Tάξης,
1) Δ/νση Αλλοδαπών
2) Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Δ/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας
α) Δ/νση Απασχόλησης, Τμήμα ΙΙΙ,
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
5. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
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6. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διεύθυνση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών
Υποθέσεων ΕΕ & Διεθνών Οργανισμών,
Λ. Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ.
7. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11, Τ.Κ. 101 63, ΑΘΗΝΑ.
8. Συνήγορο του Πολίτη
9. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
10. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
11. Δικηγορικό Σύλλογο
12. Δ.Α.Ε.Μ.
13. Γ.Σ.Ε.Ε.
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
5. Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας
Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής ΄Ενταξης.
6. Δ.Μ.Η.Ε.Σ.
7. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
8. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
9. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
10. Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης
11. Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης
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