
                                                                                                                                      ΑΓΑ:ΒΔΕ3Ν-ΖΜ2                                                                                                                                     

 1 

 

          

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ 

ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΜΔΤΑΝΑΣΤΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΚΟΙΝ. ΔΝΤΑΞΗΣ 

ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΜΔΤΑΝΑΣΤΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΛΔΓΦΟΥ  

       Αζήλα, 31    Μαΐνπ   2013 

       Αξηζ.  Πξωη: 25426   

 

Πιεξνθνξίεο: 

Τειέθσλν: 

FAX : 

e-mail : 

 

Ταρ. Γ/λζε: 

Ταρ. Κώδηθαο: 

 

Γ. Γηακαληίδνπ                  

2131361219  

213136239                             

d.diamantidou@ypes.gr 

 

Δπαγγειηζηξίαο 2 

105 63 

 

      Πξνο : 1. Απνθεληξωκέλεο  Γηνηθήζεηο ηεο Υώξαο  

                    Γ/λζεηο  Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο 

                    2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ  

                         Γ/λζε Μεηξώνπ 

                    3. Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ 

                          Γ4 Γ/λζε Γηθαηνζύλεο Δζωηεξηθώλ 

                          Τπνζέζεωλ θαη έλγθελ  

 

                        

     
    Δγθύθιηνο αξηζ. 13 

Θέκα : Δθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4146/2013 

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 90 Α΄ δεκνζηεύηεθε ν λ. 4146/2013 «Γηακόξθσζε Φηιηθνύ 
Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο Σηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», νη  
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ νπνίνπ, αθνξνύλ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 
λνκνζεζίαο.  

Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 6 παξέρεηαη δηθαίσκα δεθαεηνύο 
δηακνλήο ζηε ρώξα ζην λόκηκν εθπξόζσπν θαη ζε δέθα πξόζσπα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
εύξπζκε πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο» ελώ κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη ζην λ. 3386/2005 άξζξν 36 Α, ην νπνίν 
ξπζκίδεη ην θαζεζηώο δηακνλήο ησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ θαηέρνπλ  ή πξνηίζεληαη λα επελδύζνπλ 
ζε αθίλεηα ζηελ Διιάδα. 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο είλαη ε παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 
Α ηνπ λ. 3386/2005, από ηηο ππεξεζίεο ζαο.  
 
Α. Γηθαηνύρνη  

Γηθαηνύρνη δηθαηώκαηνο εηζόδνπ θαη  δηακνλήο πεληαεηνύο δηάξθεηαο είλαη: 
α) Οη πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ πνπ θαηέρνπλ ή πξνηίζεληαη, ηεθκεξησκέλα, λα απνθηήζνπλ αθίλεηε 
πεξηνπζία ζηελ Διιάδα, εθόζνλ ην ειάρηζην ύςνο ηνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο 
(250.000) επξώ,  
β) νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηνύο δηάξθεηαο κίζζσζε 
μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ ή ηνπξηζηηθώλ επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ ζε ζύλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 
ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ λ. 4002/2011(ΦΔΚ Α΄180), εθόζνλ ην ειάρηζην ύςνο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη 
ζε δηαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο (250.000) επξώ θαη  
γ) ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ αλσηέξσ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ. 
 
Α1. Δηδηθά γηα ηνπο ππαγόκελνπο ζηελ (α) πεξίπησζε πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ηδηαηηέξσο ππόςε ηα αθόινπζα: 
1. Τα αθίλεηα ζα πξέπεη λα αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. 
2. ηελ πεξίπηωζε ζπληδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, αμίαο 250.000 επξώ, παξέρεηαη δηθαίωκα δηακνλήο, 
κόλν  εθόζνλ νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ζύδπγνη πνπ θαηέρνπλ ην αθίλεην εμ’ αδηαηξέηνπ. 
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ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ζπληδηνθηεζίαο,  ην  δηθαίωκα δηακνλήο παξέρεηαη κόλν εάλ ην 
πνζό πνπ έρεη επελδύζεη  ν θάζε ζπληδηνθηήηεο,  αλέξρεηαη ζε 250.000 επξώ 
 
3. Δάλ ν  ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ην έρεη απνθηήζεη κέζσ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ 
αλήθνπλ εμ’ νινθιήξνπ νη κεηνρέο ή ηα εηαηξηθά κεξίδηα.  
4. Τν δηθαίσκα δηακνλήο παξέρεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο είλαη ηδηνθηήηεο, 
είηε πξνζσπηθά είηε κέζσ λνκηθνύ πξνζώπνπ, πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αθηλήησλ, ζπλνιηθήο αμίαο 
ηνπιάρηζηνλ  δηαθνζίσλ πελήληα (250.000) ρηιηάδσλ επξώ. 

 5. Η ηεθκεξησκέλε πξόζεζε αγνξάο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (ι.ρ. βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο Α ηάμεσο ή 
επίζεκνπ ρξεκαηνδνηηθνύ νξγαληζκνύ ή  άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνύ θύιαμεο ρξενγξάθσλ) κε 
ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε  ύπαξμε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ή ινηπώλ θηλεηώλ αμηώλ, ηδίσο νκόινγα 
ή κεηνρέο, γηα ηελ  θάιπςε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επέλδπζεο, ηνπιάρηζηνλ 250.000 επξώ θαη ηελ πξόζεζε 
ηνπ αηηνύληα λα αγνξάζεη ην αθίλεην (ζύκβαζε αλάζεζεο ζε δηθεγνξηθό ή ζε θηεκαηνκεζηηηθό γξαθείν).  
 
Α2. Γηα ηνπο ππαγόκελνπο ζηε (β) πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη από ην ζπκβόιαην,  ε εθάπαμ 
θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεθαεηή κίζζσζε ηνπ θαηαιύκαηνο ή ησλ ηνπξηζηηθώλ 
επηπισκέλσλ θαηνηθηώλ. 
 
Α3. Καη ζηηο δύν εθ ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ, ην ύςνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζα 
πξνθύπηεη από  ηηο αλαγξαθόκελεο ζην ζπκβόιαην αμίεο ησλ αθηλήησλ ή ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο.  
 
Β. Δίζνδνο θαη δηακνλή   
 
Β1.  Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, ν ελδηαθεξόκελνο ζα 
πξέπεη λα δηακέλεη λόκηκα ζηελ Διιάδα, ήηνη λα θαηέρεη νξηζηηθό ηίηιν δηακνλήο γηα έλαλ από ηνπο 
ιόγνπο ηνπ λόκνπ ή λα έρεη  εηζέιζεη ζηελ Διιάδα κε  ζεώξεζε εηζόδνπ.  
   Γηα ιόγνπο πνπ εμππεξεηνύλ  θαιύηεξα ηνπο ζηόρνπο θαη ην πλεύκα ηνπ ςεθηζζέληνο λόκνπ, 
πξνθξίλεηαη ε ρνξήγεζε εζληθήο ζεώξεζεο εηζόδνπ (ηύπνπ D)  

Αληηζέησο,   ε ρνξήγεζε ζεώξεζεο ηύπνπ C ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα 
παξακείλνπλ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο κήλεο ζηελ Διιάδα δύλαηαη λα δεκηνπξγεί 
πξόζζεηα πξαθηηθά εκπόδηα, αθνύ, ε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ γηα δηέιεπζε από ή κε πξόζεζε 
παξακνλήο ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο αλά εμάκελε 
πεξίνδν θαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 539/2001, ππόθεηηαη ζε έιεγρν πιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ 
γεγνλόο πνπ ελδερόκελα ζα πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο ζε πνιίηεο ή νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ 
ηξίησλ ρσξώλ, ηδίσο πνιίηεο ρσξώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Παξαξηήκαηνο 16 ηνπ 
Κώδηθα Θεσξήζεσλ [Καλνληζκόο (ΔΚ) 810/2009].  

Δπηπξόζζεηα, δεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ηζνδπλακίαο κεηαμύ αδεηώλ δηακνλήο θαη ζεσξήζεσλ 
καθξάο δηαξθείαο, όζνλ αθνξά ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ θαηόρνπ ζηνλ εληαίν ρώξν Schengen, θάζε 
πνιίηεο  ηξίηεο ρώξαο, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο ζεσξήζεσο καθξάο δηαξθείαο, πνπ έρεη ρνξεγεζεί από 
θξάηνο κέινο, θαη έρεη πεξίνδν ηζρύνο έσο έλα έηνο, δύλαηαη λα ηαμηδεύεη ζε άιια θξάηε κέιε γηα ηξεηο 
κήλεο αλά εμάκελν, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο, νη νπνίνη ηζρύνπλ γηα ηνλ θάηνρν αδείαο δηακνλήο ελώ 
παξέρεηαη θαη ην δηθαίσκα  πνιιαπιώλ εηζόδσλ. 

Η δηάξθεηα θαη ηα απαηηνύκελα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζεώξεζεο εηζόδνπ δηθαηνινγεηηθά ζα 
θαζνξηζζνύλ άκεζα  κε ζρεηηθό έγγξαθν  ηνπ Υπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ.  
 
Β2.  Πνιίηεο  ηξίηεο ρώξαο, ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή κηζζσηήο μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο  ή 
ηνπξηζηηθήο  επηπισκέλεο θαηνηθίαο ζε ζύλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο 
ηνπ Κεθαιαίνπ Α, νθείιεη   κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζηε Φώξα θαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο  ζεώξεζεο εηζόδνπ,  
λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο. 
  Οη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο θαηαηίζεληαη ζηελ ππεξεζία κηαο ζηάζεο ηεο 
αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπ αηηνύληνο ή ζηελ αξκόδηα  
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ δηακνλήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εάλ δελ έρεη γίλεη αθόκε κεηάπησζε ηεο νηθείαο 
Γ/λζεο Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο, ε ππνβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε παξαιαβή ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο 
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ή άιισλ εγγξάθσλ από ηνλ νηθείν θάθειν κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ πνιίηε 
ηξίηεο ρώξαο είηε δηα πιεξεμνπζίνπ. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, ν αηηώλ επηζπλάπηεη ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή  απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ. 

Τα  αηηήκαηα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ ζπλνδεύνληαη από παξάβνιν, θαζόζνλ δελ 
πθίζηαηαη ζρεηηθή πξόβιεςε.  

Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ γηα 
ρνξήγεζε αδεηώλ δηακνλήο, εθόζνλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε, ρνξεγνύλ βεβαίσζε 
θαηάζεζεο αίηεζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη εηήζηα. Η ίδηα βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο ρνξεγείηαη, 
εάλ πξόθεηηαη γηα αίηεκα αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, όηαλ ειιείπεη ε βεβαίσζε όηη έρεη 
ππνβιεζεί αίηεζε ζε αζθαιηζηηθό θνξέα γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ λνζειείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο θαη εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ή πηζηνπνηεηηθό πγείαο από Διιεληθό Κξαηηθό Ννζειεπηηθό 
Ίδξπκα. 

Ο πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο, ν νπνίνο θαηέζεζε αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη έρεη ιάβεη 
ηε βεβαίσζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηακέλεη λνκίκσο ζηε Φώξα, γηα όζν ρξόλν απηή ηζρύεη. Ο 
θάηνρνο βεβαίσζεο θαηάζεζεο αίηεζεο απνιακβάλεη ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρεη ε άδεηα δηακνλήο 
πνπ αηηείηαη. Σπλεπώο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία πνπ αθνξά ζηελ 
πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη λα ζπλαιιάζζεηαη κε όιεο ηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Η Γ/λζε Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αθνύ ειέγμεη ηελ 
πιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ εθδίδεη, κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο, πεληαεηή  άδεηα δηακνλήο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη «Ιδηνθηήηεο αθηλήησλ – άξζξν 36 Α  ηνπ λ. 
3386/2005».  

Πξνζνρή: Ζ άδεηα δηακνλήο δελ παξέρεη δηθαίωκα πξόζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 
εξγαζίαο. Δξγαζία, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36 Α ηνπ λ. 3386/2005, δελ 
ζεωξείηαη ε άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ ή ηνπ 
δηεπζύλνληνο ζύκβνπινπ. 
 
Β3. Καη’ εμαίξεζε θάηνρνη πξνμεληθήο ζεώξεζεο ηύπνπ (C ) πνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηνπ λ. 4146/2013  ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ πξνβεί ζε αγνξά αθηλήηνπ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, εθόζνλ δελ έρεη ιήμεη ε δηάξθεηα 
ηζρύνο ηεο ζεώξεζεο εηζόδνπ  
 
Β4. Πνιίηεο  ηξίηεο ρώξαο, πνπ πξνηίζεηαη ηεθκεξησκέλα λα επελδύζεη ζε αθίλεην ή λα κηζζώζεη 
μελνδνρεηαθό θαηάιπκα ή ηνπξηζηηθή επηπισκέλε θαηνηθία θαη  έρεη ιάβεη ζεώξεζε εηζόδνπ γηα ην ζθνπό 
απηό, νθείιεη, εληόο ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο ζεώξεζεο εηζόδνπ λα πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ησλ 
απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ, ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αηηεζεί ηελ άδεηα δηακνλήο πξηλ ηε ιήμε ηεο 
ζεώξεζεο εηζόδνπ. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε  ν ελδηαθεξόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε δηθαηνπξαμίεο 
θαη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο, κε ηε ζεώξεζε εηζόδνπ.  

Καηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε πεξηγξαθόκελε ζην θεθάιαην Β2 δηαδηθαζία.  
 
Γ. Δίζνδνο θαη δηακνλή κειώλ νηθνγέλεηαο  
 

Οη θαηά ηα παξαπάλσ πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπο, όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 54 παξ. 1 ηνπ λ. 3386/2005, ζηα νπνία ρνξεγείηαη 
αληίζηνηρε ζεώξεζε  εηζόδνπ. 

Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εηζέιζνπλ θαη κεηαγελέζηεξα ηεο εηζόδνπ ηνπ 
πνιίηε ηξίηεο ρώξαο, από ηνλ νπνίν αληινύλ ην δηθαίσκα δηακνλήο.  

Σηα ελ ιόγσ κέιε νηθνγέλεηαο ρνξεγείηαη ηζόρξνλε κε ηνπ ζπληεξνύληνο άδεηα δηακνλήο, ζηελ 
νπνία αλαγξάθεηαη «Μέιε νηθνγέλεηαο- Άξζξν 36 Α ηνπ λ. 3386/2005», ε νπνία νκνίσο δελ παξέρεη 
πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.   
 
Γ. Αλαλέωζε άδεηαο δηακνλήο  

Οη άδεηεο δηακνλήο αλαλεώλνληαη γηα ηζόρξνλν δηάζηεκα, εθόζνλ πιεξνύληαη νη παξαθάησ 
πξνϋπνζέζεηο:  

 Η αθίλεηε πεξηνπζία παξακέλεη, θαηά ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην Κεθάιαην Α, ηξόπνπο ζηελ 
θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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 Παξακέλνπλ ζε ηζρύ νη πξνβιεπόκελεο κηζζώζεηο. 
Τπρόλ δηαζηήκαηα απνπζίαο από ηε ρώξα δελ απνηεινύλ παξαθσιπηηθό ιόγν  γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο.   
  
 
Δ. Λνηπέο Γηεπθξηλήζεηο  
 
Δ1. Εεηήκαηα αζθάιηζεο  
 

Οη πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 
άξζξνπ 36 Α, ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ λνζειείαο θαη 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο πιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπόζεζεο, γίλνληαη δεθηά: 

 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζηελ αιινδαπή εθόζνλ ξεηά αλαθέξνπλ όηη 
θαιύπηνπλ ηνλ ελδηαθεξόκελν  γηα όζν δηάζηεκα δηακέλεη ζηελ Διιάδα  

 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πνπ ζπλάπηνληαη ζηελ Διιάδα  
 
Δ2. Εεηήκαηα κειώλ νηθνγέλεηαο πνιηηώλ ηξίηωλ ρωξώλ  

Σηα ηέθλα ησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά ζηελ Διιάδα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 36 Α πνπ ελειηθηώλνληαη, ρνξεγείηαη απηνηειήο άδεηα  δηακνλήο, ζύκθσλα κε 
ηα δηαιακβαλόκελα ζην π.δ. 131/2006. 
  
Δ3. Εεηήκαηα κεηαβνιήο ζθνπνύ 
 

Πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κε άδεηα δηακνλήο σο νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα 
άηνκα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3386/2005 θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 Α, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αηηεζνύλ αλαλέσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.  
Δλ πξνθεηκέλσ ε κεηαβνιή ηνπ ηύπνπ ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ ζπληζηά αιιαγή ζθνπνύ θαηά ηα 
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3386/2005. 
 
 
 
 
                                                                                                 Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο  
 
 
 
                                                                                                            Α. πξίγνο  
 
 
  
      Κνηλνπνίεζε  
1. Όια ηα Υπνπξγεία  

            Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

2. Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο  
            & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
            Γ/λζε Σρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε 
            Βαζ. Σνθίαο 15 
3. Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο  
            α) Γ/λζε Απαζρόιεζεο  
            β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 
4. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ   
5. Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
6. Υπνπξγείν Γεκόζηαο Τάμεο θαη  Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
            Γ/λζε Αιινδαπώλ 
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7. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 
8. Σώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Τνπ. Απηνδ. 
9. Γηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ  
10. Σπκβνιαηνγξαθηθό Σύιινγν  Αζελώλ 
 
     Δζωηεξηθή Γηαλνκή: 

 
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ  
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο 
4. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ 
5. Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 
6. ΓΜΗΔΣ  
7. Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(όια ηα Τκήκαηα ηεο Γ/λζεο ) 
 
 
 
 


