
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 

 
 
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την 
τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων 
των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05. 
 
 
 Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του 
άρθρου 91 του ν. 3386/05 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/ 23.8.05) µε θέµα «Είσοδος, διαµονή 
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και σας 
παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή τους. 
 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις αποσκοπείται η παροχή δυνατότητας για 
νόµιµη τακτοποίηση της διαµονής τους στη χώρα µας υπηκόων τρίτων χωρών, των 
οποίων έχουν λήξει οι άδειες διαµονής καθώς και όσων εισήλθαν πέραν των 
διατάξεων του ν. 2910/01 και µέχρι σήµερα παραµένουν µη νόµιµα στη χώρα, 
εφ΄όσον πληρούν τις οριζόµενες από τον νέο νόµο προϋποθέσεις. 
 Είναι µεταβατικής ισχύος και αφορούν το χρονικό διάστηµα από την 
δηµοσίευση του νόµου (23/8/05) µέχρι και 31/12/05. 
 
 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: 
      
 Α΄κατηγορία (παρ. 10 του άρθρου 91) 
 α)Κάτοχοι αδειών διαµονής, των οποίων η ισχύς έληξε µετά τις 30/6/04 και 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή τους. 
 β)Κάτοχοι αδειών διαµονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι τις 
30/6/04, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3242/04 και δεν την ανανέωσαν. 
 Οι ανωτέρω άδειες διαµονής παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 31/12/05. 
 Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών διαµονής 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας στην ∆/νση Εργασίας 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
νόµου (23/8/05) µέχρι και 31/10/05, συνοδευόµενη από τα προβλεπόµενα από τον 
ν. 2910/01 δικαιολογητικά. 
 Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις , όσον αφορά την «εκπλήρωση των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων» των ανωτέρω προσώπων, αρκεί η ασφάλιση 150 
ηµερών για το χρονικό διάστηµα 1/7/03-30/6/04 και, επίσης, 150 ηµερών για 
το χρονικό διάστηµα 1/7/04-30/6/05. 
  Οσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή των 300 
ηµερών ασφάλισης (δηλ. τις 150 ηµέρες για κάθε ένα από τα δύο προαναφερόµενα 
χρονικά διαστήµατα), µπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που 
απαιτούνται για την συµπλήρωση των ηµερών αυτών. 
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 Οι ενδιαφερόµενοι, πριν απευθυνθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξαγορά των 
ηµερών ασφάλισης που τους είναι απαραίτητες, θα µεταβαίνουν στην ∆/νση 
Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 Εκεί θα ελέγχεται η εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και, 
εάν δεν έχουν τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης, θα τους χορηγείται βεβαίωση, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.  10 του 
άρθρου 91 του ν. 3386/05, καθώς επίσης και ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο 
πρέπει να απευθυνθούν (κοινοποιείται  συνηµµένα   το σχετικό Υπόδειγµα). 
 Επισηµαίνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από την Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση µόνο στα πρόσωπα που εµπίπτουν στην παρ. 10 του άρθρου 91, 
δηλ. στα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας και όχι στα πρόσωπα που εµπίπτουν στην 
παρ. 11 του άρθρου 91, δηλ. τα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας, η οποία περιγράφεται 
κατωτέρω. 
 Εποµένως, η προσκόµιση και µόνον της βεβαίωσης της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης πιστοποιεί ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο ανήκει στην Α΄ 
κατηγορία.   
 Όπως τονίζεται στην υπ΄αρ. 26/1.9.05 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α (∆/νση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), ο ασφαλιστικός οργανισµός δεν θα πρέπει να 
προβαίνει σε νέο έλεγχο ως προς την υπαγωγή του ενδιαφερόµενου στις εν λόγω 
διατάξεις, αλλά θα εξετάζει µόνο τον αριθµό των ηµερών εργασίας που έχει ο 
αιτών κατά τα χρονικά διαστήµατα 1/7/03 – 30/6/04 και 1/7/04 – 30/6/05, ώστε, 
µε την αναγνώριση που θα ακολουθήσει να συµπληρωθούν οι 150 ηµέρες ανά 
διάστηµα,  όταν αυτές δεν υπάρχουν. 
 
 Β΄ κατηγορία (παρ. 11 του άρθρου 91) 
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν 
παράνοµα στη χώρα µέχρι 31/12/04 και µε τις διατάξεις αυτές τους παρέχεται η 
δυνατότητα να αποκτήσουν για πρώτη φορά άδεια διαµονής. 
 Στις διατάξεις αυτές εµπίπτουν αυτοτελώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω 
καθώς και τα ενήλικα τέκνα τους, δηλ. για να λάβουν άδεια διαµονής θα πρέπει να 
αποδείξουν αυτοτελώς στο πρόσωπό τους ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι 
31/12/04. 
 Αντίθετα, τα ανήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών αυτής της 
κατηγορίας δεν χρειάζεται να αποδείξουν την διαµονή στην Ελλάδα µέχρι 
31/12/04, εφ΄όσον συµβιώνουν µε τους γονείς τους κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης. 
 Επισηµαίνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής (11) δεν υπάγονται: 
 α)οι  υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοχοι αδειών διαµονής σε ισχύ,  τις οποίες  
ανανεώνουν σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες σε κάθε περίπτωση διατάξεις. 
 β)οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι άδειες διαµονής έχουν λήξει και 
υπάγονται στη ρύθµιση της παρ. 10 του άρθρου 91. 
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 Όπως προαναφέρθηκε, τα πρόσωπα που διαβιούν µη νόµιµα στη χώρα µέχρι 
31/12/04, µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής (11) θα έχουν την δυνατότητα να 
αποκτήσουν άδεια διαµονής, εφ΄όσον πληρούν τις τασσόµενες από τον νόµο 
προϋποθέσεις και καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 Μεταξύ των απαριθµούµενων στον νόµο δικαιολογητικών, είναι: 
 1)Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για 
ασφάλιση 150 ηµερών, µε εξαίρεση τα µέλη οικογένειας που δεν υπέχουν 
αντίστοιχη υποχρέωση. 
 2)Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου 
υγειονοµικής περίθαλψης.       

Από την θέσπιση του πρώτου δικαιολογητικού προκύπτει ευθέως ότι ο 
αιτών αυτής της κατηγορίας πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλει εισφορές για 
150 ηµέρες ασφάλισης. 
 Ακριβώς για τον λόγο αυτόν τονίζεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ∆Α ότι οι ηµέρες ασφάλισης που έχουν τυχόν πραγµατοποιηθεί µέχρι 
31/12/04 δεν θα συνυπολογισθούν προκειµένου να συµπληρωθούν οι 
απαιτούµενες 150 ηµέρες ασφάλισης, όπως , επίσης, δεν θα συνυπολογισθούν και 
οι ηµέρες ασφάλισης που έχουν τυχόν πραγµατοποιηθεί από 1/1/05 και εντεύθεν. 
Αυτή η τελευταία ασφάλιση, δηλ. η πραγµατοποιηθείσα από 1/1/05 και εντεύθεν, 
δεν θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα φάση για την έκδοση άδειας διαµονής για 
πρώτη φορά, αλλά, µεταγενέστερα, κατά την ανανέωση αυτής. 
 ∆υνατότητα εξαγοράς 150 ηµερών ασφάλισης προκειµένου να τους 
χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια διαµονής, έχουν, όπως προαναφέρθηκε, τα 
πρόσωπα – υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία διέµεναν παράνοµα µέχρι 31/12/04 
στην χώρα. 
 Εποµένως, για να εµπέσουν στις διατάξεις της παρ. 11 πρέπει να αποδείξουν 
ότι διέµεναν στη χώρα µέχρι 31/12/04. 
 Με την υπ΄αριθ. 15887/1.9.05 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκοµίζουν. 
 Συγκεκριµένα, ως αποδεικτικό στοιχείο της διαµονής τους στη χώρα µέχρι 
31/12/04 έχει καθορισθεί ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 1)Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου µε θεώρηση εισόδου 
οποιουδήποτε τύπου ή ηµεροµηνία εισόδου (για τις χώρες που απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 539/01 
του Συµβουλίου) ή 
 2)Βεβαίωση καταχώρισης αιτήµατος ή βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή 
ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήµατος ή 
 3)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήµων ή  
 4)Απορριπτική απόφαση επί αιτήµατος παροχής ασύλου ή 
 5)Βεβαίωση απόδοσης αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). 
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 Όπως ρητά ορίζεται από τον νόµο (παρ. 11 του άρθρου 91), η διαδικασία 
εξαγοράς των 150 ηµερών ασφάλισης αυτής της κατηγορίας δεν απαιτεί 
προηγούµενη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).      

Η ενδεχόµενη, όµως, απόκτηση ΑΦΜ µέχρι 31/12/04 αποτελεί απόδειξη της 
διαµονής στη χώρα µέχρι 31/12/04. 
 Για την απόδειξη  της ταυτοπροσωπείας και προς αποφυγή λαθών που 
πιθανολογούνται λόγω των ξενόγλωσσων ονοµατεπωνύµων , θα πρέπει, επίσης, να 
προσκοµίζεται διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, µε εξαίρεση όσους ζήτησαν 
παροχή ασύλου και το αίτηµά τους απορρίφθηκε, οι οποίοι µπορούν να 
προσκοµίσουν εναλλακτικά αντίγραφα είτε ταυτότητας, είτε πιστοποιητικού 
γέννησης, είτε οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία θα προκύπτουν τα 
στοιχεία της ταυτότητάς τους. Επισηµαίνουµε ότι το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό 
έγγραφο δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ισχύ, δεδοµένου ότι λαµβάνονται ως 
έγγραφα ταυτότητας. 
       

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 Η αναγνώριση και για τις δύο κατηγορίες (Α΄ και Β΄) θα γίνει για τους 
κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος ασφαλισµένου και εργοδότη, 
δηλ. µε ποσοστό 26,45%. 
  Οι εισφορές υπολογίζονται στο τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής 
κλάσης στην οποία εµπίπτει το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 Από τον νόµο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφ΄άπαξ και χωρίς 
προσαυξήσεις. 
 
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 Όπως έχει αναπτυχθεί ανωτέρω, τα πρόσωπα που ανήκουν στην 
Α΄κατηγορία (παρ. 10 του άρθρου 91), για την χορήγηση της άδειας εργασίας 
τους θα πρέπει να έχουν 150 ηµέρες ασφάλισης κατά το διάστηµα 1/7/03 – 30/6/04 
και 150 ηµέρες ασφάλισης κατά το διάστηµα 1/7/04 – 30/6/05. 
 Στην περίπτωση που ο πραγµατοποιηθείς σε αυτά τα χρονικά διαστήµατα 
χρόνος είναι λιγότερος από τον απαιτούµενο, θα αναγνωρισθούν τόσες ηµέρες 
ασφάλισης σε κάθε διάστηµα, όσες χρειάζονται για να συµπληρωθούν οι 
απαιτούµενες 150. 
 Αντίθετα, στα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας (παρ. 11 του άρθρου 91) θα 
αναγνωρισθούν οπωσδήποτε 150 ηµέρες ασφάλισης, οι οποίες θα αναχθούν στο 
χρονικό διάστηµα 1/1/05 και εντεύθεν, κατανεµόµενες (αναλόγως της τυχόν 
ύπαρξης κάποιου αριθµού ηµερών ασφάλισης σε κάποιους µήνες) µε ανώτατο 
όριο τις 25 κατά µήνα. 
 
 
 
 



 
       - 5 -  
                    
 ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
 Αρµόδιο για τις εν λόγω αναγνωρίσεις είναι το Τµήµα Εσόδων του 
Υποκ/τος, στην γεωγραφική περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η κατοικία του 
αιτούντος. 
       
 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
 Κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση στο Υποκ/µα, θα πρέπει να 
ζητείται από τους ενδιαφερόµενους να δηλώσουν , εάν έχουν ήδη απογραφεί στο 
Ιδρυµα από άλλη αιτία και έχουν πάρει Αριθµό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ), ο οποίος 
θα χρησιµεύσει για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης. 
 Στην περίπτωση αυτή, θα ζητείται να προσκοµισθεί απαραίτητα το ∆ΑΤΕ, ή 
η βεβαίωση απογραφής, ΑΑΛΑ κλπ.       
 Εάν, όµως, πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισµένο, θα γίνεται απογραφή 
από τις Υπηρεσίες Μητρώου του αρµοδίου για την αναγνώριση Υποκ/τος, χωρίς 
να δηλώνεται εργοδότης. 
 Στην ένδειξη της Αίτησης Απογραφής Αµεσα Ασφαλισµένου «ΣΤΟΙΧΕΊΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» θα αναγράφεται «Αναγνώριση άρθρου 91 του ν. 3386/05». 
 Στην ένδειξη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρεται στην αναγνωριστική απόφαση. 
 Σηµειώνεται ότι, όπως ορίζεται από τον νόµο, τα πρόσωπα της Β΄ 
κατηγορίας (παρ. 11) δεν χρειάζονται ΑΦΜ για την αναγνώριση του χρόνου 
ασφάλισης, κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται ΑΦΜ και για την απογραφή τους. 
 
 ΕΚ∆ΟΣΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. 
  Ένα από τα δικαιολογητικά , που πρέπει να υποβάλουν τα πρόσωπα και των 
δύο κατηγοριών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα, είναι 
το βιβλιάριο ασθενείας ή έστω αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς 
χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας. 
 Γι΄αυτό, οι ενδιαφερόµενοι, αµέσως µετά την έκδοση της αναγνωριστικής 
απόφασης και την καταβολή των εισφορών, µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Μητρώου του Υποκ/τος για την έκδοση ή την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας. 
    
 ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 Οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται µαζί µε το 
αντίγραφο του Γραµµατίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τµήµα 
Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ, ώστε, για διευκόλυνσή σας,   να ευρίσκονται 
συγκεντρωµένες για την περαιτέρω επεξεργασία, που θα αφορά την απεικόνιση 
του αναγνωριζόµενου χρόνου του ασφαλισµένου, για την οποία θα ακολουθήσουν 
οδηγίες. 
 Επειδή οι ανωτέρω µεταβατικές διατάξεις προβλέπουν συγκεκριµένες 
χρονικές προθεσµίες για την εφαρµογή τους (δηλ. για την Α΄ κατηγορία υποβολή 
της αίτησης µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά  από την δηµοσίευση του νόµου µέχρι 
31/10/05, για δε την Β΄ κατηγορία υποβολή της αίτησης µαζί µε όλα τα  
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δικαιολογητικά από 1/10-31/12/05), θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 
την αυθηµερόν έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης. 

Θεωρούµε ότι αυτό θα είναι εφικτό, γα τον λόγο ότι µε την ακολουθούµενη 
περιγραφείσα διαδικασία οι Υπηρεσίες µας δεν θα αντιµετωπίσουν δυσχέρειες 
κατά την έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων. 

Και τούτο, διότι στα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας δεν θα γίνεται έλεγχος 
των αδειών εργασίας και διαµονής, αλλά µόνον υπολογισµός του τυχόν 
υπάρχοντος χρόνου ασφάλισης και αναγνώριση του υπολειπόµενου. Στα δε 
πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας ο έλεγχος θα περιορίζεται στην απόδειξη διαµονής 
στην χώρα µέχρι 31/12/04 (µε την προσκόµιση ενός από τα περιγραφόµενα 
δικαιολογητικά), οπότε, σε καταφατική περίπτωση, θα εκδίδεται απ΄ευθείας 
απόφαση αναγνωριστική 150 ηµερών ασφάλισης. 
 Επειδή από το σύνολο των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών (Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης , Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας (∆/νση απασχόλησης), Γενική Γραµµατεία  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς) έχει καταβληθεί  
ιδιαιτέρως µεγάλη προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών κατά την 
εφαρµογή του νέου νόµου προς όφελος όλων, Υπηρεσιών και πολιτών, 
παρακαλούνται οι  ∆/ντές των Υποκαταστηµάτων να ενισχύσουν προσωρινώς τα 
Τµήµατα Εσόδων ώστε οι αναγνωριστικές αποφάσεις να εκδίδονται αυθηµερόν. 
 
 
_______________________________________________________________________       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ............................ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ................................................................ 
ΤΜΗΜΑ ....................................................................... 
 
Πληροφορίες: ............................................................... 
Ταχ. ∆/νση: ................................................................... 
Τηλέφωνο: ................................... 
 
 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
 
 

 Βεβαιώνεται ότι ο/η .................................... (επώνυµο) ........................ (όνοµα) του 

................................. (πατρώνυµο), υπήκοος ............................... εµπίπτει στις ρυθµίσεις 

του άρθρου 91, παρ.10 του ν. ....../2005. 

 Για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας εργασίας 

του απαιτείται η ασφάλισή τουλάχιστον 150 ηµερών ετησίως για τα χρονικά 

διαστήµατα από 1.7.2003 έως 30.6.2004 και από 1.7.2004 έως 30.6.2005 από το  

............... (ασφαλιστικός φορέας).  

 Ο ανωτέρω υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να µας προσκοµίσει σχετική 

απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα. 

  

 

       ................., ....../..../2005 

              Ο Τµηµατάρχης 
                                                                                              

 

       .......................................... 

 

 

 

 



 

Άρθρο 91 – Ν. 3386/05 

10. α. Άδειες διαµονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι τις 30.6.2004, 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α'), καθώς και άδειες 
διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν ανανεωθεί, 
παρατείνονται, αυτοδικαίως, µέχρι 31.12.2005, χωρίς την ανάγκη έκδοσης 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης- 
Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση υποβάλλουν 
αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και 
µέχρι τις 31.10.2005. Οι ∆ιευθύνσεις Εργασίας των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εκδώσουν τις άδειες εργασίας µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση και όχι 
πέραν της 31.12.2005. 
Οι αιτήσεις για την ανανέωση της άδειας διαµονής υποβάλλονται στους οικείους 
δήµους ή κοινότητες µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής της άδειας 
εργασίας. Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και οι σχετικές 
αιτήσεις ανανέωσης της άδειας διαµονής απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσµες ή 
εκκρεµούν, επανεξετάζονται, αυτεπαγγέλτως, από την οικεία Περιφέρεια. Σε όσες 
από τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί άδειες εργασίας και δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαµονής στην αρµόδια 
Περιφέρεια ή δεν προαπαιτείται άδεια εργασίας, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
διαµονής υποβάλλεται µέχρι την 31.10.2005. Οι ανωτέρω άδειες εκδίδονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2910/2001 και έχουν διάρκεια ισόχρονη µε την 
ισχύ της άδειας εργασίας. 
β. Οι αιτήσεις για τη λήψη άδειας εργασίας και διαµονής πρέπει να συνοδεύονται 
από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του 
ν. 2910/2001, όπως ισχύει. Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, που ρυθµίζονται από τον ίδιο νόµο και για το διάστηµα από 
1.7.2003 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη άδειας εργα-
σίας, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα ηµερών ετησίως. Όσοι από 
τους ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόµενη προϋπόθεση µπορούν να 
καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση εκατόν πενήντα 
ηµερών ετησίως στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς 
προσαυξήσεις. 
γ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α') για την κατάθεση 
αίτησης προς λήψη άδειας εργασίας και διαµονής ισχύει και για την παρούσα 
ρύθµιση. 
11. α. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται 
άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι 
31.12.2004 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι δηµόσιας τάξης και 
ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους γίνεται από τη σχετική θεώρηση 
εισόδου στη χώρα ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας 
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθµού φορολογικού 
µητρώου (Α.Φ.Μ.) ή και από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εν-
σήµων. Ειδικά, στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτηµα παροχής ασύλου, η 
διαµονή του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της 



σχετικής απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση 
άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στους 
οικείους δήµους κατά το χρονικό διάστηµα από 1.10.2005 µέχρι 31.12.2005. Οι 
δήµοι υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την 
υποβολή της αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρµόδια 
Περιφέρεια. 
β. Στις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι 
σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, µε µόνη 
προϋπόθεση ότι συµβιώνουν µε τους γονείς τους. Οι σύζυγοι και τα άνω των 
δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαµβάνουν ατοµική άδεια διαµονής. 
γ. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
i. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν. 1599/ 1986, από την οποία 
προκύπτει ως λόγος διαµονής στην Ελλάδα συγκεκριµένη επαγγελµατική 
απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαµβάνονται και τα κατά την 
περίπτωση β' µέλη της οικογένειας που συµβιώνουν µε τον αιτούντα, καθώς και 
διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει 
συγκεκριµένη επαγγελµατική απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο 
διαµονής του στη Χώρα. 
ii ∆ιαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, µε εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου 
και το αίτηµα τους απορρίφθηκε. 
iii. Κατάθεση παραβόλου µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β'. 
iv. Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει 
από νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να 
δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που 
προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, 
µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για 
την προστασία της δηµόσιας υγείας. 
ν. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά τη 
δήλωση της περίπτωσης γ i, για ασφάλιση εκατόν πενήντα ηµερών, µε εξαίρεση τα 
µέλη της οικογένειας που δεν υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση. 
vi. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής 
περίθαλψης. 
νii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου για ανήλικα τέκνα. 
δ. Η διαδικασία εξαγοράς των ενσήµων δεν απαιτεί προηγούµενη χορήγηση 
αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.). 
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα 
δικαιολογητικά. Για ειδικές κατηγορίες προσώπων, µε την ίδια απόφαση είναι 
δυνατόν να ανακαθορίζονται τα οικεία δικαιολογητικά. 
στ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύµητων, αποκλειστικώς για λόγους 
παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και 
συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη 
χορήγηση της άδειας διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον 
κατάλογο ανεπιθύµητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. 
ζ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ284 Α') για την κατάθεση 
αίτησης προς λήψη άδειας διαµονής ισχύει και για την παρούσα ρύθµιση. 



η. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους λόγους του 
νόµου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Για την ανωτέρω 
ανανέωση απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού 
µητρώου τύπου Α'. 
 

__________________________________________________________________ 


