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Χώρας, 

Έδρες τους. 

 
 

 

Εγκύκλιος αριθ. 54 
 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την 

παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε 

εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. 
 

 

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων σας παρέχουμε οδηγίες για τη χορήγηση και 

ανανέωση των αδειών διαμονής που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 30 του ν. 3386/05. 

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη είναι ο υπήκοος τρίτης 

χώρας να έχει γίνει δεκτός για φοίτηση στα εν θέματι προγράμματα και ότι αυτά 

απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση. 

Όπως σας είναι γνωστό, προβλέπεται η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης του 

εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών αναφορικά με το γεγονός ότι έχει γίνει δεκτός σ’ 

αυτό ο υπήκοος τρίτης χώρας και για την διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. 

δυο εξάμηνα ή τέσσερα εξάμηνα κ.λ.π.), η οποία θεωρείται από την αρμόδια 

υπηρεσία της οικείας Ν.Α. 

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την κατά τα ανωτέρω θεώρηση της βεβαίωσης 

του εργαστηρίου καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας 

Ν.Α., ή, σε περίπτωση που αυτός δεν το προβλέπει, από τον οικείο Νομάρχη. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατίθενται προκειμένου να χορηγηθεί η 

ανωτέρω θεώρηση έχουν ως κατωτέρω: 

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: 

1. πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου. 

2. Α.Φ.Μ. και άδεια έναρξης επιτηδεύματος, & 

3. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την διάρκεια των ανωτέρω 

προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως 

φοίτηση. 

      Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ειδικότερα: 

α) Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): 

1. Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας. 

2. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Δ.Σ. 

3. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ. 

4. Σε περίπτωση που από το καταστατικό ή το εταιρικό δεν προκύπτει η 

διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι 
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εξ αποστάσεως φοίτηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ως 

ανωτέρω. 

β) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

1. Καταστατικό ή εταιρικό. 

2. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης ίδρυσης. 

3. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ., & 

4. Σε περίπτωση που από το καταστατικό ή το εταιρικό δεν προκύπτει η 

διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και 

όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/86, ως ανωτέρω 

γ) Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) εταιρείες 

1. Εταιρικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις. 

2. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ, & 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την διάρκεια των ανωτέρω 

προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως 

φοίτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

3. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, 

Δ/νση Απασχόλησης , Τμήμα ΙΙΙ. 

4. Συνήγορο του Πολίτη. 

5. Περιφέρειες της Χώρας,  

Δ/νσεις Αλλοδαπών& Μετανάστευσης  

(με την παράκληση ενημέρωσης των Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

Διεύθυνσή μας 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 


